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Březen plný dobrých knih
Původně jsem na tomto místě chtěla informovat
o průběhu a výsledku zápisu do základních škol,
který proběhl na začátku února, a zmínit se
o dalším zápisu, tentokrát do mateřských škol,
jenž nás čeká. Avšak vír únorových dnů ve zna-
mení olympijského sportu mi nedá, abych se
nezastavila alespoň krátkou zmínkou u jablo-
neckých sportovců, kteří zvláště ve sněžných
stopách sbírali úspěchy na medailových příč-
kách – Ondřeji Moravcovi, Gabriele Soukalové,
Jaroslavu Soukupovi a Veronice Vítkové. Repre-
zentovali tak nejen skvěle Českou republiku, ale
i naše město. Určitě jste i vy ostatní drželi spolu
se mnou zaťaté palce a zřejmě jsme je drželi
dobře.

K zápisům se proto vracíme v samostatných
článcích uvnitř měsíčníku. V březnu si již tra-
dičně připomínáme Mezinárodní den žen a Den
učitelů, březen je však také Měsícem knihy a in-
ternetu. A tuto tradici sleduje městská knihovna,
která chce posílit význam četby například tím,
že se zapojuje do celostátní soutěže Čtenář roku.

Toho nejlepšího čtenáře vyhlásí 4. března
v 16.45 hodin. Letos ocenění rozšířila na celou
čtenářskou rodinu, která si v uplynulém roce
vypůjčila nejvíce titulů, a já budu mít čest jí pře-
dat diplom. Vítězná rodina může postoupit do
krajského a posléze celostátního kola, jehož vy-
hlášení při udílení cen Magnesia Litera bude
v přímém přenosu přenášet Česká televize.

Jablonecká městská knihovna vyhlásila ještě
další zajímavou soutěž s názvem Lovci perel.
Cílem hry je nasbírat co nejvíce „perel“ tak, že
po přečtení knihy s označením „perlorodka“ od-
poví čtenář písemně na několik otázek.

A tak bych vám ráda popřála krásný březen na-
plněný předzvěstí jara a mnoho zajímavých
knih, které vám zpestří dosud chladné podveče-
ry. A zvláštní přání mám i pro držitele medailí ze
Zimní olympiády v Soči – upřímně vám blaho-
přeji za nás všechny. 

Soňa Paukrtová, 
náměstkyně primátora

V sérii Altösterreichische Städte byla
v Rakousku nově vydaná známka 

s budovou jablonecké pošty

Kvarteto biatlonistů Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup a Ondřej Moravec (na snímku zleva) získalo v závodě 
smíšených štafet na ZOH v Soči stříbrnou medaili.
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Trocha historie
„Rok české hudby má svou tradici od velkých oslav
výročí B. Smetany v roce 1924, v roce 1954 byl vzpo-
menut i A. Dvořák. Rok české hudby v roce 1974 byl
chytrým tahem „normalizační“ kulturní politiky.
Podpořil tradiční českou hudbu i její export, ze sou-
dobé hudby samozřejmě pouze autory tzv. doporučo-
vané. 

Rok 1984 tuto tradici utvrdil. V roce 1994 nebyla
v dynamické situaci vůle k pobídce a koordinaci, na-
víc převládala distance vůči jakékoli předchozí praxi,
i když kořenila v době starší. Sté výročí úmrtí
Antonína Dvořáka 1. května 2004, shodné s datem
vstupu republiky do EU, a padesáté výročí úmrtí
L. Janáčka byly impulsem k myšlence obnovy roku.
Do spontánních příprav oslav výročí zejména těchto
dvou skladatelů vstoupil tehdy program Česká hudba
2004 – nedílná součást evropské kultury,“ říká k his-
torii Roků české hudby Milan Kupka z ministerstva
kultury. 

Podpora nepatří jednomu žánru, ale hudbě
jako celku
Rok české hudby 2014 podporuje Ministerstvo kultu-
ry ČR společně s resorty školství, zahraničí a místní-
ho rozvoje. Chce využít nejen spontánního zvýšení
zájmu o českou kulturu v zahraničí, ale podpořit fi-
nančně, organizačně a propagačně také domácí pro-
středí. Roky české hudby se nesoustřeďují pouze na
tvorbu výročních autorů, na jeden druh či hudební
žánr, ale na podporu české hudby jako celku. 

Nad letošním Rokem české hudby v rámci celé re-
publiky převzali uměleckou záštitu mezzosopranistka
Magdalena Kožená a dirigent sir Simon Rattl, čestným

prezidentem je šéfdirigent České filharmonie Jiří Bě-
lohlávek. 

Město plné hudby od března do října
V Jablonci převzala záštitu nad Rokem české hudby
náměstkyně primátora Soňa Paukrtová, koordináto-
rem programu bude Městské divadlo v Jablonci.

„Město se rozhodlo připojit například cyklem hu-
debních produkcí před radnicí, promenádních decho-
vých koncertů v Tyršově parku a představení nej-
různějších hudebních žánrů i třeba v netradičním
prostředí,“ říká náměstkyně Paukrtová. Podle jejích
slov se do organizace Roku české hudby v Jablonci
zapojí čtyři největší kulturní subjekty – základní umě-
lecká škola, městské divadlo, Eurocentrum a JKIC. 

„Cíle jsou tři: Přiblížit občanům známá i méně zná-
má díla hudebníků, jejichž výročí si letos připomíná-
me, oživit střed města podvečerními koncerty na
Mírovém náměstí a v Tyršových sadech, a v neposled-
ní řadě seznámit s uměním místních souborů,“ dodá-
vá náměstkyně.

Od března do října se tak v duchu hlavní myšlenky
budou střídat v sále ZUŠ, na jevišti městského diva-
dla, v kostele sv. Anny, na náměstích Mírovém a Dr.
Farského či v Tyršově parku hudební produkce všech
žánrů a pro všechny druhy publika. 

„Vyjmenovat je tady všechny není možné. Konkrét-
ně se ale v březnu budeme těšit na koncert akordeo-
nisty Ladislava Horáka a violoncellisty Petra Nou-
zovského v sále ZUŠ, závěr jabloneckého Roku české
hudby se odehraje v divadle a bude patřit Filharmonii
Hradec Králové s houslistou Petrem Matějákem,“ sli-
buje Paukrtová s tím, že k programu se budeme na
stránkách JM aktuálně vracet. (jn)

Čtyřka na konci letopočtu
značí Roky české hudby
Čtyřkou končící letopočty mělo v datu narození nebo úmrtí mnoho významných českých
skladatelů. A proto už od roku 1924 jsou roky se čtyřkou na konci slavené jako Rok české hudby.
Letos si jej připomene i Jablonec nad Nisou, který symbolické zahájení svěřil už loni před
Vánoci scénické „Rybovce“ na jevišti městského divadla v provedení místní ZUŠ.

■ Výročí některých
českých hudebníků
Kryštof HARANT z Polžic, rene-
sanční skladatel, 450. výročí naro-
zení (1564–1621)

4. 1. Josef SUK, hudební skladatel
a pedagog, člen Českého kvarteta
140. výročí narození (1874–1935)

18. 1. Otakar ŠEVČÍK, houslový pe-
dagog, 80. výročí úmrtí (1852–1934)

9. 2. Jarmila NOVOTNÁ, pěvkyně
20. výročí úmrtí (1907–1994)

15. 2. František Václav MÍČA, skla-
datel doby pobělohorské, autor
1. česky zpívané opery 270. výročí
úmrtí (1694–1744)

15. 2. Jiří ŠLITR, skladatel, klaví-
rista a výtvarník, člen autorské
dvojice s J. Suchým, 90. výročí na-
rození (1924–1969)

16. 2. Bohuslav Matěj ČERNO-
HORSKÝ, skladatel, varhaník,
oblast české barokní hudby, 330.
výročí narození (1684–1742)

2. 3. Bedřich SMETANA, sklada-
tel, zakladatel české národní hud-
by, 190. výročí narození, 12. 5.,
130. výročí úmrtí (1824–1884)

26. 3. Oskar NEDBAL, zakladatel
české operety, první český diri-
gent světového významu, 140. vý-
ročí narození (1874–1930)

1. 5. Vilém BLODEK, skladatel,
pedagog a sbormistr, 140. výročí
úmrtí, 3. 10., 180. výročí narození
(1834–1874)

1. 5. Antonín DVOŘÁK, skladatel,
zakladatel české národní hudby
110. výročí úmrtí (1841–1904)

11. 6. Emil František BURIAN,
skladatel, dirigent, představitel
české hudební avantgardy, 110.
výročí narození, 9. 8., 55. výročí
úmrtí (1904–1959)

29. 6. Rafael KUBELÍK, dirigent
a skladatel, 100. výročí narození
(1914–1996)

3. 7. Leoš JANÁČEK, skladatel
a pedagog, 160. výročí narození
(1854–1928)

7. 7. Vlastimil HÁLA, skladatel
a aranžér, 90. výročí narození
(1924–1985)

10. 7. Iša KREJČÍ, skladatel, 110.
výročí narození (1904–1968)

28. 8. Bohuslav MARTINŮ, skla-
datel, 55. výročí úmrtí (1890–1959)

5. 9. František Václav MÍČA,
skladatel, autor první česky zpíva-
né opery, 320. výročí narození
(1694–1744)

12. 9. František Xaver RICHTER,
skladatel, houslista světového
významu, 225. výročí úmrtí
(1709–1789) 

21. 10. Dalibor VAČKÁŘ, skladatel,
30. výročí úmrtí (1906–1984)

26. 12. Jiří ŠLITR, skladatel, kla-
vírista a výtvarník, 45. výročí
úmrtí (1924–1969)

30. 12. Josef Bohuslav FOERS-
TER, skladatel a pedagog, 155.
výročí narození (1859–1951)
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Pět medailí ze Soči míří do Jablonce
Neuvěřitelnou radost na Zimních olympij-
ských hrách v Soči udělali českým fanouš-
kům biatlonisté klubu SKP Kornspitz Jab-
lonec, kteří pro Českou republiku získali pět
medailí. 

Celkem Česká republika (v době uzávěrky) mě-
la na svém kontě úctyhodných osm medailí.
Stříbrnou a bronzovou získal Ondřej Moravec,
stříbro do sbírky přidala jablonecká rodačka
Gabriela Soukalová a bronz vybojoval Jaroslav
Soukup. Cenný stříbrný kov získala smíšená
štafeta ve složení Veronika Vítková, Gabriela
Soukalová, Jaroslav Soukup a Ondřej Moravec.
K olympijským úspěchům lze zařadit i dvě
čtvrtá místa Soukalové a další umístění našich
biatlonistů v první desítce. 

„Jsou to krásné a emocionální okamžiky.
Když jsem v roce 1989 začala vyhrávat, Gabča
se teprve narodila a nyní sbírá větší úspěchy
než já. Ondra Rybář vytvořil kolem sebe skvě-
lou partu a je úžasné, co čeští biatlonisté na
olympiádě předvedli. Stali se z nich světové
hvězdy,“ říká s úsměvem dosud jediná česká
vítězka Světového poháru v biatlonu Jiřina
Adamíčková-Bursová, rozená Pelcová. V dějišti
ZOH byl po celou dobu i místopředseda České-
ho svazu biatlonu a předseda jabloneckého
klubu Jan Matouš, který jen těžko hledal slova,
jimiž by okomentoval dosažené úspěchy.
„Nemám slov. Sice jsme to nikde moc nevykři-
kovali, ale vnitřně jsme věřili, že si jednu me-
daili ze Soči odvezeme. Ale pět? V to nemohl
doufat ani ten největší bláznivý snílek. Nám zde
dokonale vyšlo načasování sportovní formy,
sebedůvěra sportovců, že na to mají, skvěle
fungující servis a v neposlední řadě i obrovská
pohoda v týmu, která nastala hned po prvním
medailovém závodě. Jak to všechno vyšlo naše-
mu týmu, tak se zde naopak zcela nedaří biat-
lonovým velmocím, jako je třeba Německo
a Rusko, což nám samozřejmě taky hrálo do ka-
ret. Takže hodnotit lze jedině takto: Díky On-
dro, díky Gábino, díky Jardo, díky Veroniko, dí-

ky trenéři, díky skvěle pracující servise. Prostě
díky všem, kteří jste se o to více, ale i třeba jen
nepatrně zasloužili. Ono to teď vypadá, že ten
biatlon nic není a že se zde medaile sbírají jak

houby v lese. Ale věřte, není tomu tak. Za kaž-
dou medailí se skrývá neskutečná mnohaletá
dřina a odříkání,“ zhodnotil ze Soči Jan Matouš.

V čase biatlonových závodů byly v Jablonci
ulice takřka prázdné. Kdo mohl, sledoval závo-
dy v televizi. „Pokud mi čas dovolil, závody
jsem sledoval, ale ne vždy jsem kvůli pracovní
mu vytížení mohl. Jsem velmi rád za úspěchy
biatlonistů, jejichž zásluhou získala Česká re-
publika, potažmo Jablonec pět olympijských me-
dailí. Je to velký úspěch nejen pro biatlon, ale
pro celý český sport, a jsem hrdý na to, že na
medailích má lví podíl jablonecký sportovní
klub i Jablonečané samotní,“ sdělil ohledně ús-
pěchu Petr Beitl, primátor statutárního města
Jablonec. To přichystalo po návratu medailistů
první přivítání na jabloneckém Mírovém ná-
městí v úterý 25. února. 

Další akce s našimi olympioniky čekají jablo-
neckou veřejnost v jarních měsících, až spor-
tovci ukončí sezonu. (end)

Ondřej Moravec

Narození: 9. 6. 1984
Výška: 181, váha: 72
Trenér: Ondřej Rybář
Klub: SKP Kornspitz Jablonec
Výsledky na ZOH 2014 v Soči
8. 2. 2014 – sprint muži 10 km – 8. místo
10. 2. 2014 – stíhací závod muži 12,5 km
– 2. místo
13. 2. 2014 – individuální závod muži 20 km
– 18. místo
18. 2. 2014 – biatlon, muži, 15 km – 3. místo
19. 2. 2014 - biatlon, smíšená štafeta – 2. místo

Gabriela Soukalová
Narození: 1. 11. 1989
Výška: 169, váha: 61
Trenér: Ondřej Rybář, Gabriela Soukalová, Karel
Soukal
Klub: SKP Kornspitz Jablonec
Výsledky na ZOH 2014 v Soči
9. 2. 2014 – sprint ženy 7,5 km – 29. místo
11. 2. 2014 – stíhací závod ženy 10 km – 4. místo
14. 2. 2014 - individuální závod, ženy, finále,
15 km – 4. místo
17. 2. 2014 – biatlon, ženy, 12,5 km – 2. místo
19. 2. 2014 – biatlon, smíšená štafeta – 2. místo

Jaroslav Soukup

Narození: 12. 7. 1982
Výška: 184, váha: 68
Trenér: Ondřej Rybář, Marek Lejsek, Marian Málek
Klub: SKP Kornspitz Jablonec
Výsledky na ZOH 2014 v Soči
8. 2. 2014 – sprint muži 10 km – 3. místo
10. 2. 2014 – stíhací závod muži 12,5 km
– 20. místo
13. 2. 2014 – individuální závod muži 20 km
– 17. místo
18. 2. 2014 – biatlon, muži, 15 km – 24. místo
19. 2. 2014 – biatlon, smíšená štafeta – 2. místo

Veronika Vítková

Narození: 9. 12. 1988
Výška: 166, váha: 57
Trenér: Jindřich Šikola
Klub: SKP Kornspitz Jablonec
Výsledky na ZOH 2014 v Soči
9. 2. 2014 – sprint ženy 7,5 km – 16. místo
11. 2. 2014 – stíhací závod ženy 10 km –
21. místo
14. 2. 2014 – individuální závod, ženy, finále, 15 km
– 6. místo
17. 2. 2014 – biatlon, ženy, 12,5 km – 9. místo
19. 2. 2014 – biatlon, smíšená štafeta – 2. místo
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Podle zprávy o činnosti Městské policie
Jablonec nad Nisou za rok 2013, která byla
předložena zastupitelům v únoru 2014, ne-
došlo v našem městě k výraznějšímu zvýšení
počtu trestných činů. 

Obávaný nárůst nepřinesla ani amnestie prezi-
denta republiky vyhlášená k 1. lednu 2013. Ze
statistik je zřejmé, že loni stoupl počet krádeží
z automobilů. Naopak došlo k poklesu celko-
vých krádeží vloupáním.

Přestupky a zákroky
V roce 2013 strážníci odhalili 7 558 přestupků
a v blokovém řízení uložili pokuty ve výši
1,7 milionu korun, 41 procent přestupků bylo
řešeno domluvou. V 676 případech jablonecká
policie asistovala správním i jiným orgánům,
453 výjezdů strážníků bylo na žádost Policie
ČR. Dále pak bylo provedeno 254 zákroků při
odchytu zvířat, 62 zadržení osob podezřelých
ze spáchání trestných činů atd. K nejčetnějším

zákrokům proti narušování veřejného pořádku
docházelo v roce 2013 na autobusovém nádra-
ží, v ulicích 5. května, Liberecká, Novoveská,
Palackého a Podhorská. Sem směřovaly i nej-
častější kontroly strážníků. K lepšímu pocitu
bezpečí v Tyršových sadech výrazně přispěla
instalace nového veřejného osvětlení vloni na
podzim, na které město získalo příspěvek v po-
době dotace Ministerstva vnitra ČR.

Kamerový systém strážníkům pomáhá
K odhalení či vyřešení přestupků napomáhá
i městský kamerový dohlížecí systém. Statutár-
ní město Jablonec n. N. monitoruje 31 kamero-
vých bodů, na nichž je umístěno 43 kamer.
Nejnovější kamerový bod byl za přispění fi-
nančních prostředků z Ministerstva vnitra ČR
v rámci projektu prevence kriminality instalo-
ván u fotbalového stadionu FK Baumit Jablo-
nec. Záběry z městských kamer bývají v mnoha
případech využívány jako důkazní materiál pro
šetření Policie ČR.

I v loňském roce jablonečtí strážníci dohlíže-
li na přechody pro chodce v okolí škol a asisto-
vali ve spolupráci s Policií ČR při zabezpečení
domácích fotbalových utkání. Nezanedbatel-
nou součástí činnosti městské policie byla i or-
ganizace přednášek a besed pro děti, seniory
a zdravotně postižené občany, které se nesly
v duchu prevence kriminality.

Dopravní hřiště se těšilo vysoké návštěvnosti
Během školního roku strážníci na dopravním
hřišti v ulici Podskalí zajišťovali dopravní vý-
chovu pro žáky 3. a 4. tříd základních škol.
V roce 2013 bylo dopravní hřiště otevřeno pro

veřejnost i během letních prázdnin. Celkem
DDH v roce 2013 navštívilo 6 455 dětí, což je
o cca 100 více než vloni.

Strážníci spolupracují s ČČK
Strážníci se také průběžně vzdělávají. Účastní
se odborných seminářů zaměřených např. na
prevenci kriminality, řešení mimořádných udá-
lostí, spolupráci s HZS atd. Také byli proškole-
ni Českým červeným křížem v odborném kur-
zu „Výuka první pomoci“. Právě s jabloneckým
spolkem Českého červeného kříže strážníci
často spolupracují a podílejí se i na dalších pre-
ventivních akcích během roku – např. Den
zdravotně postižených, soutěž Hlídky mladých
zdravotníků nebo Helpík.

Jablonec nad Nisou je rozdělen do 7 okrsků, ve
kterých působí 7 strážníků okrskářů. K 31. 12.
2013 byl personální stav MP 49 strážníků a 2 ci-
vilní zaměstnanci.

(mh)

Městská policie dbá na ochranu a prevenci

V únorovém čísle Jabloneckého měsíčníku vy-
šla mimořádná příloha věnovaná jablonecké-
mu teplárenství. Jejím obsahem byl i popis his-
torie a odůvodnění transakce nákupu akcií
JTR. Autoři v něm zdůraznili některé události
a údaje, ke kterým je nutné z pohledu poskyto-
vání objektivních a vyvážených informací ve
smyslu tiskového zákona provést doplnění.
Jako člen zastupitelstva a předseda dozorčí ra-
dy bývalé JTR disponuji k tomuto potřebnými
údaji. Předně se musím ohradit k tvrzení, že
„konečná kupní cena je 203 mil. Kč“. 

Na lednovém zastupitelstvu byla v materiá-
lech pro zastupitele uvedena celková kupní ce-
na za nákup akcií JTR od společnosti MVV ve
výši 218 784 131,80 Kč. To jsou skutečné pení-
ze, které MVV přitekly na její účty a zcela jed-
no, zda část byla z městské kasy či z účtů JTR.
Vedení města se soustavně snaží zamlžovat
a zkreslovat tento fakt, aby vytvořilo iluzi, že
fakticky předražený nákup akcií JTR nezatíží
nějak významně městskou kasu. Peníze použi-
té na nákup akcií z účtu JTR budou zákonitě
chybět při realizaci projektu revitalizace, který
je pro její další existenci zcela nezbytný.
Rovněž tvrzení, že „válku o teplárnu město vy-
hrálo“, není opodstatněné. MVV sice utratila
zřejmě za nákup akciového podílu v JTR 250
mil. Kč, ale následně na dividendách inkasova-
la částku téměř 173 mil. Kč. Když k tomu při-
čteme výše uvedenou kupní cenu za prodej ak-
cií městu a uvážíme, že na dalších smlouvách

o poskytování služeb společnosti JTR od jiných
firem, které patřily do holdingu MVV, inkasova-
la dalších cca 100 mil. Kč, nelze soudit, že od-
chází z JTR jako poražená. Autoři článku také
zajímavě žonglují s postavením obou akcioná-
řů při řízení společnosti JTR. Na jedné správně
tvrdí, že město jako menšinový vlastník mělo
na základě uzavřené akcionářské smlouvy
a stanov společnosti vliv na konečnou cenu
tepla, na rozhodnutí o realizaci modernizace
zastaralé soustavy a na výplatu dividendy
(město bylo vždy i přes svůj menšinový akcio-
vý podíl v pozici tzv. „ovládající osoby“), ale ob-
jektivní zhodnocení, jak tuto pozici historicky
využilo, však chybí. Uvádí se pouze bezzubá
snaha o blokaci výplat dividend, blokace růstu
cen a blokace návrhu na modernizaci MVV.
Tyto blokace však byly zástupci města v před-
stavenstvu a na valných hromadách prováděny
ne zcela odborným způsobem a požadovanou
formou v souladu s obchodním zákoníkem,
a staly se tak důvodem hrozby žalobního nátla-
ku MVV na členy představenstva a prostřednic-
tvím arbitráže i na samotné město. 

Tento žalobní nátlak byl jedním z důvodů,
proč město ve finále a přistoupilo na všechny
podmínky prodeje, které si MVV nadiktovala
(tj. vedle nadhodnocené ceny za akcie také
vzdání se nároků na případnou náhradu škody
způsobenou historicky členy představenstva
a výplatu tučných odměn pro bývalé manažery
JTR). Jaroslav Kraus, zastupitel

Po bitvě je každý 
generál
Každý velký projekt má své odpůrce
a příznivce a po bitvě je každý generál. 

Když jsem psal reakci na tento článek,
vracel jsem se k údajům a částkám v his-
torii projektu, kterým ve vedení města ži-
jeme poslední dva roky. Poté, co jsem
všechny argumenty shromáždil, jsem se
rozhodl tímto způsobem nereagovat. 

Kdo se o teplárenství zajímá, najde ar-
gumentaci v průběžně zveřejňovaných
článcích v sekci teplárenství na webu
města. A pro ty, které tato problematika
nezajímá, to stejně bude jen hádání dvou
politiků. Řešení kritické situace jablone-
cké teplárny postoupilo do druhé fáze. 

Po převzetí společnosti jsme schválili
zadání projektové dokumentace. Třetí fází
bude realizace projektu. Pokud se nám
podaří celý projekt dotáhnout v plánova-
ném období let 2014–2016, bude to obrov-
ský úspěch. 

Takový úspěch, ve který jsme na počát-
ku ani sami nevěřili, a i to je to důležité.
Podstatnou věcí pro nás bylo a bude po-
starat se o minimálně čtyři tisíce jablone-
ckých domácností, jimž hrozilo, že již
v tomto roce budou platit za 1 GJ tepla
tisíc korun. A důležité také je poděkovat
všem, kdo se na té práci podíleli a podílejí.

Petr Beitl,
primátor statutárního města 

Jablonec nad Nisou

Jablonecké teplo aneb Jak
se mlží o nákupu akcií JTR

■ Názor zastupitele

Foto archiv MP Foto archiv MP
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Novinka čeká na občany, kteří třídí odpad.
Pytle na separovaný odpad vydávané v Jab-
lonci nad Nisou jsou od února nově opatřeny
adresou. Radní návrh na popisování pytlů,
který předložila městské radě 6. února Jitka
Lochovská, vedoucí oddělení správy veřejné
zeleně, schválili s okamžitou platností.

„K tomuto opatření jsme přistoupili, neboť stá-
le častěji docházelo ke zneužívání pytlů,“ zdů-
vodňuje svůj návrh Lochovská.

Označování pytlů adresou má zamezit zneu-
žívání k jiným účelům než pro tříděný odpad
a ke snížení nákladů na jejich nákup. V roce
2013 město zaplatilo za žluté pytle na směsné
plasty cca 120 tisíc korun. „V loňském roce do-
šlo k nárůstu počtu vydaných pytlů, bohužel

v souvislosti s tím jsme nezaznamenali větší
objem vytříděného odpadu. Naopak jsme zjistili
jejich zneužívání pro odkládání jiných druhů
odpadů a pytle se směsným odpadem se obje-
vily i na černých skládkách,“ konstatuje Lo-
chovská. 

Popisování pytlů již proběhlo v testovacím re-
žimu. Opatření, které trvalo cca jeden měsíc,
přineslo ovoce. Snížil se počet vydaných pytlů
a dokonce se díky adrese uvedené na pytli po-
dařilo prokázat založení černé skládky. Provi-
zorní popisování také vedlo ke zjištění, že pro
pytle na separovaný odpad si chodí i lidé z okol-
ních obcí, což samozřejmě nežádoucím způso-
bem zvyšuje náklady města Jablonec.

Barevné pytle na separovaný odpad se vydá-
vají zdarma ve vnitřním informačním středisku

(VIS) v přízemí radnice a na recepci společnos-
ti Severočeské komunální služby, s. r. o., ve
Smetanově ulici. Najednou je možné získat pět
pytlů na každou komoditu. Pytle budou na zá-
kladě předloženého občanského průkazu popi-
sovat pracovnice na VIS, resp. recepční v SKS.

Celkové náklady na odpadové hospodářství
v Jablonci se pohybují ve výši cca 36 milionů
korun. Podíl města bude v roce 2014 činit cca
6,5 milionu. V odpadovém hospodářství jsou na
straně příjmů, kromě platby za nádoby na
směsný odpad, i odměny od kolektivních systé-
mů. Díky vytříděným odpadům a vysloužilým
elektrospotřebičům může v roce 2014 město
obdržet přes 4 miliony korun, které pokryjí až
polovinu vynaložených nákladů na separovaný
odpad. (mh)

Pytle na odpad nebudou anonymní

Stavba víceúčelového zařízení sportovního
areálu Střelnice se blíží ke svému konci.
Zapsaný spolek FK Jablonec, které celý pro-
jekt realizuje a jako jediný financuje, plánu-
je otevření budovy do zkušebního provozu
v červnu. 

Bývalý objekt byl ve velmi špatném technickém
stavu a v podstatě hyzdil areál Střelnice. „V loň-
ském roce jsme se jej rozhodli zbourat a vysta-
vět nové víceúčelové zařízení,“ říká Zdeňka
Truhlářová, zástupkyně investora stavby FK
Jablonec, z. s. Starou budovu i pozemek získalo
sdružení od majitele, který na provoz ekono-
micky nestačil. 

„Řekla bych, že jsme prostor zachránili.
Objekt byl zatížen exekucemi a nebýt toho, že
jsme ho koupili, mohla se budova dostat do ru-
kou například vietnamských obchodníků a dá-
le by hyzdila krásný areál. Takto zde roste
krásná nová, moderní, víceúčelová budova, jež
vytvoří zázemí pro návštěvníky areálu a spor-
tovce, kteří na Střelnici působí. Navíc se bude

hodit i pro různé kulturně společenské akce,“
dodává Truhlářová.

Stavba, jejímž jediným investorem je Zapsa-
ný spolek FK Jablonec, by měla být dokončena
v květnu. Následující dva měsíce je plánován
tzv. zkušební provoz. „Pokud vše půjde dobře,
termín dodržíme. V červnu bychom chtěli zor-
ganizovat Den otevřených dveří a v polovině
července oficiálně zahájit provoz,“ plánuje zá-
stupce investora.

A co vše nová Střelnice nabídne. „Flexibilní
víceúčelový sál se zázemím, galerií a předsálím
– sál je vybaven pódiem a multimediální tech-
nikou. V předsálí je bar pro občerstvení a va-
riabilní prostor s posezením včetně venkovní
kryté terasy a galerie, jež poskytne výhled jak
na město, tak i na atletický stadion. Výhodou je
bezproblémové parkování. V běžném provozu
zde bude jednoduché gastronomické zázemí
kavárny pro sportovce a jejich doprovod, rodiny
s dětmi a ostatní veřejnost,“ praví Truhlářová. 

Z terasy bude vidět na atletický stadion, ale
především na panorama Jablonce a Jizerských

hor. V sále by se kromě konferencí měly konat
také koncerty a plesy. Počítá se, že nové prosto-
ry využijí zejména zájmové spolky na školní či
sportovní akce, maturitní plesy, taneční a diva-
delní vystoupení, přednášky, školení, výstavy,
veletrhy, konference, semináře, koncerty a po-
dobně. „Vzhledem k účelu využití tohoto zaříze-
ní budou ceny za krátkodobý pronájem sálu
včetně zázemí kalkulovány pouze na bázi režij-
ních nákladů spojených s energiemi a služba-
mi,“ slibuje Truhlářová. 

Již dnes je možné nově vzniklé prostory re-
zervovat na plánované akce. „Předběžné při-
hlášky přijímá sekretariát fotbalového klubu.
Po skončení zkušebního provozu plánujeme
spuštění webových stránek a online rezervace,“
dodává Zdeňka Truhlářová. 

„Jsem rád, že se v Jablonci najde investor,
který bez jakékoli finanční spoluúčasti města
dokáže tak ekonomiky náročný projekt zreali-
zovat a vybudovat,“ sděluje Miloš Vele, náměs-
tek primátora.

(end)

Nová Střelnice otevře brány v červnu

Opravou za necelý milion korun projde
v příštích týdnech lávka přes Palackého uli-
ci ve Mšeně. 

„Lávka je již v havarijním stavu. Vzhledem k tomu,
že nám přeje počasí, rozhodli jsme se s její
opravou neotálet a začít okamžitě,“ říká náměs-
tek primátora Miloš Vele. Lávka, která spojuje
dvě části Mšena, dostane novou střechu i obvo-
dový plášť. Stěny z drátoskla nahradí odolnější

a bezpečnější plexisklo, které se používá u pro-
tihlukových stěn podél komunikací. Technické
služby také nainstalují nové veřejné osvětlení
a celá konstrukce bude opravena a natřena.
Veškeré náklady budou hrazeny z městského
rozpočtu.

Na špatný stav lávky pro pěší upozorňovali
nejen sami občané, ale potvrdily ho i odborné
mostní prohlídky. Po dobu opravy bude lávka
úplně uzavřena. Práce jsou naplánovány v ná-

vaznosti na počasí zhruba na 3 měsíce. „Může
se stát, že začne sněžit nebo mrznout a budeme
muset opravy přerušit,“ varuje Nožička. Při de-
montážích a nátěrových pracích dojde z důvo-
du bezpečnosti projíždějících vozidel k částeč-
nému krátkodobému omezení dopravy v ulici
Palackého. Chodcům nezbude nic jiného než
využít přechody pro chodce buď u kruhového
objezdu, nebo na světelné křižovatce Palackého
a ulice U Kostela. (mh)

Lávka přes Palackého se dočká opravy

Ilustrační obrázek FK JablonecIlustrační obrázek FK Jablonec
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Canisterapie je způsob, který využívá pozi-
tivního působení psa na zdraví člověka. Této
metody začali využívat na oddělení centra
doléčování a rehabilitace v jablonecké ne-
mocnici. 

Canisterapie je užitečná u dlouhodobě nemoc-
ných a starších pacientů. Zvířata totiž mohou
nabídnout nejen přátelství, lásku, pocit vzájem-
né potřebnosti, ale i respektu, zastoupit chybě-
jící úzké mezilidské vztahy, mohou být moti-
vem k pohybu a stimulují hmat. 

Vliv canisterapie je tedy psychosociální a fyzio-
rehabilitační. Oddělení jablonecké nemocnice
navštěvují vždy v pondělí od 14.00 do 16.00 ho-
din dva pejsci se svými opatrovníky z organiza-
ce Donáš. 

Zájemci z řad pacientů oddělení centra dolé-
čování a rehabilitace, nebo jejich příbuzní, se
mohou domluvit na návštěvách s vrchní sestrou
oddělení Ivanou Krtičkovou, e-mail: krtickova
@nemjbc.cz, tel.: 483 345 227.

(ph)

V nemocnici používají canisterapii

V dnešní době, kdy populace psů a koček něko-
likanásobně převyšuje poptávku, je kastrace
nejlepším řešením problému nadměrného
množení. 

Majitel psa či kočky, pro kterého je jeho zvíře-
cí miláček právoplatným členem rodiny a do-
brým kamarádem, si často neuvědomuje, kolik
opuštěných a bezprizorních zvířat žije na ulici
nebo v přeplněných útulcích.

Často se setkáváme s názorem, že kastrace je
proti přírodě, ale současně štěňata a koťata na-
lézáme vhozená do kontejneru nebo pohozená
v lese a zanechaná krutému osudu, což je jak
proti přírodě a lidskosti, tak v rozporu se záko-
nem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti tý-
rání. Díky novému občanskému zákoníku bude
na takovýto skutek pohlíženo podstatně přísně-
ji. Nemluvě o utracení koťat utopením, což je
v přímém rozporu s výše uvedeným zákonem.

Pokud se majitel zvířete nechce stát chovate-
lem, je kastrace řešením nejen nežádoucí bře-
zosti, ale současně odstraní nevhodné chování
psa či kočky spojené s hlasitými projevy, znač-

kováním, u fen falešnou březostí, u samců se
potlačuje typický zápach moči. Dále dochází
k omezení vzájemných rvaček mezi zvířaty
a potulování.

Bohužel mnoho nevykastrovaných jedinců
končí pod koly aut. Někdy se podaří tuláky včas
odchytit a umístit do útulku, kde čekají na své-
ho pána, ale dost často se zaběhnuté zvíře vů-
bec nenajde.

Vlastní kastrace je chirurgický zákrok prová-
děný v narkóze. U psů a kocourů se odstraní
varlata, nadvarlata a část chámovodů. Zákrok
se doporučuje provést v době pohlavní dospě-
losti, obvykle kolem jednoho roku věku.
Rekonvalescence je 2–3 dny. U fen a koček se
chirurgickým zákrokem odstraní vaječníky,
vejcovody a děloha. Doporučuje se provést
v prvním roce těsně před nebo po první říji.
Doba rekonvalescence je 7–10 dní. Po rekonva-
lescenci odpadá možnost zánětu dělohy a redu-
kuje se vznik rakoviny mléčné žlázy.

Zákrok je možno provést i v pozdějším věku
zvířat.

Není pravda, že po kastraci zvířata tloustnou,
že jsou líná, že fenka musí mít alespoň jednou
štěňata, že kočky a kocouři přestanou chytat
myši.

Naopak. Vykastrovaná zvířata jsou mírnější,
přítulnější, psychicky vyrovnanější a lépe ovla-
datelná, takže se jejich majitelé vyvarují mno-
ha problémů.

Dagmar Holanová
předsedkyně LOZ ČR v Jablonci nad Nisou

Proč je kastrace psů a koček řešením?

■ Z jablonecké radnice…

Díl 14. O teplárenství
Únorový díl seriálu Z jablonecké radnice… se
vrací k tématu mimořádné přílohy Jablonec-
kého měsíčníku – k teplárenství. O historii
a budoucnosti centrálního zásobování teplem
hovoří primátor Petr Beitl, který se výrazně za-
sloužil o úspěch vyjednávacího týmu při jedná-
ních o odkupu většinového podílu akcií. Vy-
jádření televizi RTM poskytla i Soňa Paukrtová,
jež se problematikou jabloneckého teplárenství
zabývala od samého začátku své práce v komu-
nální politice. Náměstek primátora a zároveň
předseda představenstva Jablonecké energetic-
ké Miloš Vele mluví o dalším vývoji teplárenství
ve městě. Pořad se v premiéře vysílal v úterý 11.
února, ke stažení je na webu města v sekci
Magistrát nebo na tvrtm.cz.

Už nebudou dělat ostudu
Dva domy na výjezdu z města v Zeleném údo-
lí, kde byly dřív holobyty, půjdou na přelomu
února a března k zemi. Oba objekty Liberecká
146, 148 byly již vybydlené a v havarijním sta-
vu. Jejich obyvatelé měli ve většině případů ná-
jemní a ubytovací smlouvy na dobu určitou
a postupně se vystěhovali, v mnoha případech
i mimo katastr města. Na holobyty byly domy
upraveny v roce 1997. V zimě pravidelně dochá-
zelo k zamrzání vodovodu a v havarijním stavu
byla i elektroinstalace. V posledních třech le-
tech radnice zajišťovala v obou domech pouze
běžné opravy za zhruba 100 tisíc korun. De-
molice a následné úpravy vyjdou na 1,8 milio-
nu korun. „Peníze jsme už měli rezervované
v rozpočtu loňského roku, takže rozpočet 2014

tato částka neovlivní,“ dodává náměstek pro
ekonomiku Miloš Vele. Bourat se začalo 20.
února, do května by mělo být hotovo včetně te-
rénních úprav. Pozemek se stane strategickou
plochou umožňující v budoucnu například na-
rovnání státní silnice I/14 a zkvalitnění příjez-
du do města ve směru od Liberce.

Dopravní omezení
Při demolici bytových domů Liberecká 2342/146
a 2343/148 dojde k částečné dopravní uzavírce.
Provoz v ulici Liberecká bude od 3. 3. do 14. 3.
2014 v úseku o délce cca 70 m sveden do jed-
noho jízdního pruhu a bude řízen kyvadlově
semafory. Důvodem omezení není samotná de-
molice, ale zajištění bezpečnosti provozu na
přilehlé komunikaci při části demoličních pra-
cí. Demolice začala 20. února. (end)

Foto Petra Hybnerová

Foto Jiří Endler

Začátkem roku 2012 město zažádalo o dotaci
u Regionálního operačního programu Severo-
východ na pořízení nového mamografu a da-
tového úložiště pro jabloneckou nemocnici.

Samotná akce byla realizována rovněž v roce
2012, přičemž dotace z EU byla přidělena až
v září 2013. Koncem loňského roku bylo před-
loženo závěrečné vyúčtování s žádostí o platbu,
v první polovině února letošního roku se usku-

tečnila ze strany poskytovatele dotace fyzická
kontrola na místě. Celkové náklady akce činily
6,3 mil. Kč, statutární město Jablonec nad
Nisou obdrží v průběhu března dotaci ve výši
4,8 mil. Kč. 

V rámci projektu „Nemocnice Jablonec nad
Nisou, p. o. – obnova mamografického přístro-
je“ byl pořízen nový digitální mamograf a roz-
šířeno stávajícího datové úložiště pro archivaci
digitálních snímků včetně výměny elektroin-

stalace, vzduchotechnicky a dalších drobných
stavebních úprav. Nový přístroj zlepšuje kvalitu
obrazu, zkracuje vyšetřovací čas, snižuje radia-
ční zátěž a umožňuje tak snadnější zpracování
a vyhodnocení digitálních snímků. 

Dotace z EU na mamografické pracoviště
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■ Naši jubilanti
v březnu
100 let
Marie Daníčková 

97 let
Anna Jančová 

94 let
Anna Černáková 

93 let
Věra Čumpelíková, František Dražan,
Věra Matyášová, Josef Pavelka 

91 let
Josef Dvořák, Anna Fechtlová,
František Hochman, 
Marie Kalinová, Maria Kučerová,
Věra Pavlíčková, Věra Zdobinská

90 let
Ingeborg Čermáková,
Věra Chvojková, Olga Palková,
Růžena Přibylová,
Zdenka Trejbalová,
Eliška Velecká, Zděnka Wildová

85 let
Hajátková P., Homolová M.,
Horová H., Klikarová Ž., Linka P.,
Panochová L., Pfeiferová J.,
Plamínková L., Skaláková M.,
Svobodová M., Štěpán J.,
Švrčina J., Zikmundová E.

80 let
Bírová J., Blažek Z., Boček J.,
Brožek J., Fučíková J., Gros V.,
Kučerová D., Nožička V., Peukert P.,
Ptáčková J., Richter K., Rydval J.,
Sasínek J., Sluka J., Šandera M.,
Šťastný J., Zezulková M.,
Zichberg S., Zounková H.

75 let
Bartáková E., Bartošová I., Bláha B.,
Cermanová B., Dastychová V.,
Dudková M., Gürtlerová M.,
Halamová V., Horáková J., Chovan A.,
Jarošová M., Jícha J., Kičinková H.,
Lasztovicová A., Lipavský L.,
Maňasková I., Mašek A., Nerad K.,
Nigrinová B., Pangrácová A.,
Pečenka S., Poprová J., Procházka J.,
Revayová K., Rojková J., Schromová
E., Smejtková D., Soukal K.,
Stuchlík O., Suchánek J., Sůvová R.,
Šutová I., Tomášek J., Vlková M.

70 let
Bořil J., Bursa J., Bursová L.,
Caránková L., Cerha V., Doležal J.,
Gábor I., Gabrhel A., Holý J.,
Horníčková J., Hornych J.,
Chlumecký M., Janáčková J.,
Karásková H., Kobr J., Koptová B.,
Kosprd Z., Kotyzová H.,
Kratzertová M., Kuba P., Kučera Z.,
Lipavská M., Mejstřík J.,
Nečásek P., Oberdörferová M.,
Otta K., Paroulková M., Pelda J.,
Podlipný L., Rokos P., Skalská H.,
Souček V., Stěhule M., Stenská R.,
Šanovcová J., Šedý P., Šiftová M.,
Šlechta V., Špringl V., Tvrdý J.,
Vaško V., Veselá J., Vlčková A.,
Vondřichová H., Wohlmann P.,
Zítková M., Zvěřinová 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).

Karel Gott hvězdou plesu
Podruhé v krátké době navštíví Jablonec nad
Nisou ikona české populární hudby Karel Gott.
Vloni se účastnil ražby zlaté uncové medaile se
svým portrétem, který Česká Mincovna vydala
u příležitosti letošních mistrových pětasedmde-
sátých narozenin. Znovu zavítá populární zlatý
slavík do Jablonce 7. března, aby jako nejvý-
znamnější host zazpíval na Divadelním plese.
Spolu s ním v průběhu večera na prknech, která
znamenají svět, vystoupí Veronika Žilková a Da-
vid Mattioli. Tančit budou hosté celý večer za do-
provodu orchestru Big’O’Band Marka Ottla z Li-
berce a swingového a jazzového zpěváka Jana
Smigmatora.

Výtěžek 19. plesu města Jablonec nad Nisou
v tradiční výši 25 000 Kč dostane občanské

sdružení „D“. K tanci mimo jiné 
zahrála skupina Yo Yo band. 

V rámci Národního týdne partnerství se
v Jablonci uskutečnila řada akcí. Jednou

z nich byl dětský maškarní rej, který
v Chronosu pořádal DDM Vikýř.

Primátor Petr Beitl se sešel se třemi 
odvážnými respondenty, kteří při vyplňování

ankety Žiju tu rád uvedli kontakt 
a projevili o setkání zájem. 

Těšíme se 
na miminko 
Tradiční akce pro budoucí rodiče
se koná v úterý 25. 3. 2014 od 15.00
hodin v kapli jablonecké nemocnice.
Dozvíte se vše o kojení a celkové
péči o dítě, o správném tělesném
vývoji a jeho dalším rozvíjení,
o bance pupečníkové krve a mno-
ho dalšího. Podrobnější informace
najdete na www.nemjbc.cz. Vstup
zdarma. (ph)

V centru lze snadno 
přebalit dítě
V přízemí budovy magistrátu v uli-
ci Komenského na dámských toa-
letách je nový výklopný přebalo-
vací pult. Maminky tak mohou
v klidu a teple přebalit svá mimin-
ka přímo v centru města. Přeba-
lovací pult v budově magistrátu
ocení zejména rodiče, kteří si sem
přijdou nechat udělat pas pro svou
ratolest, k dispozici je ale i ostat-
ním maminkám a tatínkům, kteří
při pochůzkách po městě potřebu-
jí přebalit nebo převléknout malé
dítě. Další takové místo je v neda-
lekém Eurocentru v Místě pro ro-
dinu. To je otevřeno každý všední
den a vedle přebalovacího pultu
nabízí i mikrovlnku, dětský kou-
tek, zázemí s počítačem připoje-

ným na internet a malou knihovnu
pro starší děti. Jablonec nad Nisou
tak postupuje v rámci Koncepce
prorodinné politiky, kde je jedním
z cílů vytvoření městského prosto-
ru přátelského rodině.

Vítání občánků
Vítání občánků organizuje aktiv
SPOZu několikrát ročně dle pře-
dem stanovených termínů. Rodiče
dětí jsou včas informováni formou
pozvánky, kde je zároveň uvedena
hodina přijetí v obřadní síni. Děti
starší šesti neděl slavnostně příví-
tá do života Soňa Paukrtová, Bo-
žena Caklová, Alexandra Jörgová,
Marie Vocelová, Jana Hamplová
nebo Petr Tulpa. Součástí celé akce
je malý kulturní program. Pro ví-
taná miminka je zde připraven
malý dárek (dřevěná hračka a pa-
mětní kniha), pro rodiče kytička
a blahopřání od primátora města.
Rodiče, kteří se nemohou z ja-
kýchkoliv důvodů se svým děťát-
kem zúčastnit, si mohou telefonic-
ky nebo osobně u tajemnice
SPOZu dohodnout náhradní ter-
mín, aby nebyli o tuto událost
ochuzeni. Na požádání se mohou
vítání v Jablonci účastnit i děti na-
rozené v jiném městě, jejichž rodi-
če zde žijí trvale. 

Jablonečák 
a astronomický tábor
Již devátou sezonu pořádá SK
Tuleň a SUNDISK příměstské tá-
bory pro děti od 5 do 14 let. Na le-
tošní prázdniny je připravených
osm turnusů plných zábavy a do-
brodružství, ve kterých na děti če-
kají převážně outdoorové aktivity.

Nebude chybět tradiční návštěva
Žluté plovárny na Malé Skále s raf-
tingem a lanovým centrem, výlety
po okolí Jablonce, bazén, mini zoo
a závěrečné odpoledne s opékáním
vuřtů. Novinkou letošního ročníku
jsou tematické celotáborové hry,
inspirované nestárnoucími příbě-
hy Julese Verna. Téma je vždy
upravené pro malé i starší děti, pro
holky i kluky. Každý den je zajiště-
ný oběd v jídelně Eurest v Jablonci
n. N., kde jsou na výběr dvě polév-
ky a tří hlavní jídla. Během celého
dne je dispozici neomezené množ-
ství teplého čaje nebo ovocné šťá-
vy. Po celou dobu tábora se o děti
starají prověření instruktoři. Více
informací a elektronická přihláška
na webu www.jablonecak.cz.

Novinkou pro starší děti a mlá-
dež je týdenní pobytový tábor s as-
tronomickou tematikou. Ubytová-
ní je v nově zrekonstruovaném
penzionu na Malé Skále. Účastníci
zábavnou formou poznají základy
astronomie a meteorologie, budou
dělat zajímavé fyzikální a chemic-
ké pokusy, připravovat mikrosko-
pické preparáty a pozorovat oblo-
hu dalekohledy. Zároveň si užijí
rafty na Jizeře, návštěvu lanového
centra, hvězdárny v Turnově, 3D
planetária v Liberci, opékání vuř-
tů, koupání v řece, výlety po okolí,
lukostřelbu atd. Podrobnější infor-
mace a přihláška na webu:
www.sundisk.cz/astrotabor.

Foto Lenka Řezníčková Foto Lacer Foto Helena Rudolfová
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Statutární město Jablonec připravuje na le-
tošní rok opravu několika mostů a především
lávky v Želivského ulici, která je v současné
době z bezpečnostních důvodů uzavřena.

Lávka byla postavena v roce 1988 a město je po-
vinno ze zákona jako vlastník a správce prová-
dět kontroly a prohlídky mostních konstrukcí,

komunikací a jejich příslušenství. „Prohlídka
této lávky ukázala náhlé zhoršení stavebního
stavu. Na základě toho byla objednána mimo-
řádná mostní prohlídka odbornou autorizo-
vanou osobou, která nám důrazně doporučila
lávku z bezpečnostních důvodů uzavřít,“ sdělil
Pavel Kozák, vedoucí oddělení správy komuni-
kací.

V současné době se zpracovává projektová
dokumentace na opravu této lávky Želivského.
„Realizace se uskuteční po vyřízení stavebního
řízení. Předpokládaný termín dokončení je do
konce září 2014,“ doplňuje informace náměs-
tek primátora Miloš Vele.

Dále jsou v Jablonci naplánovány další tři
opravy mostů. „Částečná oprava mostní kon-
strukce se uskuteční v ulici Luční, kde proběh-
ne pouze za částečného omezení provozu.
V Jánské ulici dojde k rekonstrukci mostu za
plné uzavírky. V ulici Pražská se jedná se o čás-
tečnou opravu mostu, která se odvíjí od vlako-
vé výluky (přerušení železniční dopravy ČD

z důvodu rekonstrukce trati),“ vysvětluje Ko-
zák.

V letošním roce by měly doznat obnovy rov-
něž některé chodníky. „Jedná se o chodníky
s dožitým, či doslova havarijním povrchem, ty
jsou v ulicích Mánesova, Vysoká, Palackého,
Rychnovská a další. Průběžně budeme občany
o opravách informovat,“ slibuje Pavel Kozák.

Opraví se lávka, mosty i chodníky

Příprava odkanalizování
další části u jablonecké
přehrady
Odbor územního a hospodářského rozvoje
plánuje v letošním roce výstavbu kanalizace
a kanalizačních přípojek. 

K realizaci je letos připravena kanalizační
přípojka Mateřské školy v ulici Tichá za téměř
1,7 milionu korun. 

„V rámci tohoto projektu zrekonstruujeme
kanalizační splaškovou přípojku a opravíme
novou přípojku dešťové kanalizace mateřské
školy, kterou doplníme zasakováním,“ vysvět-
luje vedoucí oddělení investiční výstavby Pavel
Sluka. 

V přípravném období je letos kanalizace
v ulici Arbesova. „V současné chvíli je připrave-
ná projektová dokumentace pro stavební povo-
lení,“ konstatuje Sluka s tím, že zároveň s ka-
nalizací se bude řešit také možnost likvidace
dešťových vod zasakováním do sousedních po-
zemků. „V rámci stavby kanalizace plánujeme
odkanalizování jedné z posledních lokalit
v okolí přehrady,“ uzavírá náměstek Petr Vo-
bořil, podle kterého si příprava kanalizace uli-
ce Arbesova vyžádá téměř 90 tisíc korun.

(jn)

Rekonstrukce v knihovně
Téměř na 900 tisíc korun přijde úprava toa-
let ve 2. patře městské knihovny. S jejich re-
konstrukcí počítá letos odbor územního
a hospodářského rozvoje. 

U audiovizuálního sálu knihovny je WC pro
návštěvníky, které neodpovídá současnému
standardu. Je společné pro muže a ženy se
značně dožilým vybavením. „Součástí rekon-
strukce je i úprava baru u sálu. Je třeba zavést
teplou i studenou vodu do barového pultu.
Rekonstrukci bychom rádi rozšířili také o WC
pro veřejnost v 1. patře,“ říká náměstek primá-
tora Petr Vobořil. (jn)

Loňské deště ovlivňují 
letošní rozpočet
V roce 2013 v létě poškodily přívalové deště
mnohé části Jablonce. Některé z nich bylo
nutné opravit hned, některé musely počkat. 

Do městského rozpočtu pro rok 2014 zařa-
dil odbor územního a hospodářského rozvo-
je dvě ulice – Vrkoslavickou a Nový Svět.

„Loňské srpnové přívalové deště poškodily
stabilitu části ulice Vrkoslavická, takže je nutné
postavit tu opěrné zdi a odvodňovací systém,

který bude vyvedený do nové dešťové kanaliza-
ce,“ vysvětlil náměstek primátora Petr Vobořil,
jenž má na starosti rozvoj města, a dodal, že na
opravy ulice Vrkoslavická se v letošním rozpočtu
vyčlenilo devět milionů korun. Před vlastní
stavbou ještě bude muset město vykoupit poze-
mek. (jn)

Výluka tramvaje začne 
v březnu
Na rekonstrukci tramvajové trati mezi Jab-
loncem nad Nisou a Libercem se bude
Jablonec podílet šesti miliony korun. 

Rozsáhlé dílo připravuje na tento rok
DPMLJ, výluka začne v březnu. Dopravní pod-
nik měst Liberec a Jablonec (DPMLJ) celý pro-
jekt modernizace tramvajové trati rozdělil do
dvou etap s tím, že výluku na trati zahájí letos
v březnu a konec výstavby předpokládá na jaře
příštího roku. Po výběrových řízeních vyjde ce-
lé dílo na téměř 240 mil. korun, přičemž větši-
nu nákladů pokryje dotace EU z regionálního
operačního programu NUTS II Severovýchod.
„Jablonec se rozhodl přispět na rekonstrukci
tramvajové trati částkou šest milionů korun.
V rámci celého projektu bude rekonstruovaná
také konečná stanice tramvaje ve městě,“ při-
pomíná náměstek primátora Petr Vobořil. (jn)

■ Informace z města

Seminář pro zájemce 
o nízkoúročené úvěry 
JESSICA 
V pondělí dne 3. března 2014 se od 17.00 hodin
uskuteční seminář pro majitele bytových do-
mů nacházejících se v zóně IPRM (části
Mšeno a okolí, Žižkův Vrch a okolí). 

Místem konání bude velký zasedací sál budo-
vy radnice nacházející se ve druhém patře.
Školit budou pracovníci Komerční banky, a. s.,
která se stala poskytovatelem zvýhodněných
nízkoúročených úvěrů na modernizace byto-
vých domů z finančního nástroje Evropské
unie s názvem JESSICA. Více informaci nalez-
nete na webu www.kb.cz (odkaz – JESSICA),
www.mesto jablonec.cz (odkaz IPRM – JESSICA)
a v lednovém Jabloneckém měsíčníku na str. 8.

Jablonecké studánky
První výzvu „Hledání jabloneckých studá-
nek“ zveřejnila Komise pro ochranu zvířat
a životního prostředí v Jabloneckém měsíč-
níku v dubnu 2012. 

K dnešnímu dni nám bylo od občanů nahlá-
šeno celkem 15 podzemních vývěrů vody. Z toho
sedm z nich je v majetku statutárního města
Jablonec nad Nisou: vývěr vody ve Mšenském
parku, studánka v ul. Hluboká ve Mšeně, vývěr
Vrkoslavická, vývěr v lesoparku Žižkův Vrch,
dva vývěry v ul. Vrcholová u čp. 90 a čp. 110
v Proseči n. N. a staré opuštěné pítko u Novo-
veského koupaliště v Jablonci nad Nisou. 

Další vývěry vody zjištěné v ul. Erbenova
u čp. 17, na Prosečském hřebenu, v ul. 9. květ-
na, v ul. Pod Vodárnou, na zkratce ul. Pod
Vodárnou a Zemědělská, u cesty za sádkami
k Jindřichovu n. N. a Mšeno-Břízky jsou v ma-
jetku jiného subjektu.

Záměrem Komise ŽP je v hledání studánek
pokračovat a tento projekt našim čtenářům při-
pomenout. Víte-li o nějakém takovém místě
a chcete-li se do projektu pátrání po jablonec-
kých studánkách zapojit, pošlete prosím popis
tohoto místa (případně přesnou adresu či
GPS souřadnice) na e-mailovou adresu:
studankajbc@seznam.cz.

Naším cílem je podchytit veškeré prameny,
studánky a vývěry vody v našem městě. Vítány
budou informace i o pramenech, které již exis-
tují jen ve vzpomínkách.

Studánky a vývěry, které jsou v majetku měs-
ta, budou zveřejněny v mapovém podkladu na
webových stránkách města.

„Principem všech věcí je voda, z vody je vše
a vše se do vody vrací,“ pravil již v 6. století př.
n. l. řecký filosof Thálés z Milétu. Nenechme
proto zapomenout, odkud se voda v okolí na-
šich domovů bere a kde pramení. 

(red)

Foto Jiří Endler Foto Jiří Endler
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V březnu a na počátku dubna otevřou jab-
lonecké mateřské školy své brány, aby se ro-
dičům a jejich dětem představily. Chtějí ještě
před zápisem seznámit všechny zájemce
s prostředím, aktivitami i režimem.

V tomto školním roce navštěvuje jablonecké
mateřské školy celkem 1628 dětí předškolního
věku. Kapacita je v tuto chvíli dostačující pro to,
aby byly u zápisu přijaty všechny děti, které
k 31. 8. 2014 dovrší věku tří let, tedy děti, pro
něž je dle školského zákona předškolní vzdělá-
vání určeno. 

V letošním roce by se měl po několika letech
poprvé projevit nepatrný pokles počtu dětí, je-
jichž zákonní zástupci podají žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání. Vzhledem k tomu,
že v příštích letech je očekáván tento pokles
ještě výraznější, nechystá se již statutární měs-
to Jablonec nad Nisou jako zřizovatel jablonec-
kých MŠ nadále jejich kapacity navyšovat.

„Pokud nejsou rodiče předškolních dětí ještě
rozhodnuti, ve které jablonecké MŠ v letošním
roce podají žádost o přijetí jejich dítěte k před-
školnímu vzdělávání, mohou tyto mateřské
školy ještě před stanoveným termínem pro po-
dávání žádostí o přijetí navštívit, nasát atmosfé-
ru jednotlivých mateřských škol, informovat se
o zaměření MŠ, o zájmových aktivitách nabíze-
ných dětem a zjistit řadu dalších informací, kte-
ré je zajímají,“ říká Zdeňka Květová, vedoucí
oddělení školství, kultury a sportu. Rodiče mají
tak možnost si prohlédnout prostředí, v jakém
bude jejich dítě trávit významnou část každého
všedního dne.

Některé jablonecké MŠ pořádají ve stanove-
ném termínu dny otevřených dveří, ve kterých
bude personál školky připraven se rodičům
i jejich dětem věnovat, jiné MŠ pořádají infor-
mační schůzku pro zájemce z řad rodičů
o umístění dítěte do MŠ. Ostatní školky, které
nestanovily žádný termín, nabízejí rodičům
možnost navštívit MŠ kdykoli po předchozí te-
lefonické domluvě.

Dny otevřených dveří v MŠ

4. 3. /úterý/ 14.30–16.30 hodin
MŠ Čtyřlístek
Švédská 14, ředitelka Bc. Zuzana Lapáčková

MŠ Na Kopečku
V. Nezvala 12, 
vedoucí odloučeného pracoviště Jana Luštincová

18. 3. /úterý/ 9.00–16.30 hodin
MŠ Kapička
Husova 3, ředitelka Kateřina Krásná

20. 3. /čtvrtek/ 8.00–16.00 hodin
MŠ Slunečnice
Slunečná 9, ředitelka Taťána Chvalinová

25. 3. /úterý/ 9.00–16.00 hodin
MŠ Adélka
28. října 16, ředitelka Mgr. Světlana Bartůňková

26. 3. /středa/ 15.30–17.00 hodin
MŠ Pastelka
Nová Pasířská 10, ředitelka Ivana Novotná

1. 4. /úterý/ 8.30–11.00 hodin
MŠ Hláska
Palackého 37, ředitelka Mgr. Jana Brethová

2. 4. /středa/ 15.00–17.00 hodin
MŠ Pampeliška
Lovecká 11, ředitelka Bc. Kateřina Sýkorová

9. 4. /středa/ 9.00–15.00 hodin
MŠ Motýlek
Střelecká 14, ředitelka Eva Čáchová

9. 4. /středa/ 8.30–15.30 hodin
MŠ Pohoda
Tichá 19, ředitelka Bc. Pavla Macháčková

10. 4. /čtvrtek/ od 15.30 hodin
MŠ Kostička
Dolní 3969, ředitelka Dana Farkašová

14. 4. /pondělí/ 
Současně s podáváním žádostí o přijetí k před-
školnímu vzdělávání.
MŠ Pod Lesem
Československé armády 37, 
ředitelka Lenka Brunnerová Jínová

Informační schůzka 
pro budoucí rodiče 
(z prostorových možností MŠ se nejedná o den
otevřených dveří):

8. 4. /úterý/ 10.00–11.30 hodin
MŠ Žlutá školka
Jugoslávská 13, ředitelka Renata Kolischová

MŠ Červená školka
Nemocniční 15, vedoucí odloučeného pracoviště
Jana Šůrová

MŠ, které je možné navštívit
po telefonické domluvě
MŠ Pod Peřinkou
Havlíčkova 4, ředitelka Jolana Stejskalová, 
tel.: 733 644 370

MŠ Mšeňáček
Josefa Hory 31, ředitelka Bc. Eva Tuhá, 
tel.: 734 441 722

MŠ Montessori
Zámecká 10, ředitelka Vlasta Hillebrandová,
tel.: 483 302 625

MŠ U Pěti veverek
Arbesova 50, ředitelka Magda Svobodová, 
tel.: 483 705 788

MŠ Jablůňka
Hřbitovní 10, ředitelka Hana Hušková, 
tel.: 483 320 873

MŠ Muchomůrka
Mechová 10, ředitelka Irena Šolcová, 
tel.: 725 369 922

(end)

Dny otevřených dveří v mateřských školách

V září se otevře jedenadvacet prvních tříd
Na začátku února se konal v základních
školách zřizovaných městem zápis do prv-
ních tříd. Celkem přišlo 585 dětí, rodiče 89
z nich požádali o odklad školní docházky.
Přesto do prvních tříd nastoupí ve školním
roce 2014/2015 o 50 dětí více než loni.

V úterý 6. února přišlo k zápisu do prvních tříd
městem zřizovaných základních škol 585 dětí,
z nichž 89 bude mít odklad školní docházky na
základě žádosti rodičů. 

„Do prvních tříd tak nastoupí v září 496 žáků.
Srovnáme-li počet prvňáčků s loňským rokem,
je jich letos o 50 více,“ říká Soňa Paukrtová, ná-
městkyně primátora, která má školství na sta-
rosti. Pro školní rok 2014/2015 se otevírá cel-
kem 21 prvních tříd, což je o čtyři třídy více než
loni. 

„K předešlému zápisu přišlo 553 dětí, z nichž
85 mělo odklad školní docházky a v září 2013
zasedlo do školních lavic 446 prvňáčků,“ po-
rovnala Paukrtová.

Podle slov náměstkyně je chvályhodné, že ro-
diče si letos pečlivě četli informace města k zá-
pisu, v nichž našli také upozornění na početně
přetížené lokality i na školy, kde naopak bylo
možné otevřít třídu navíc. „Právě takovou školu
mohli využít rodiče z jiných školských obvodů,
než kde mají trvalé bydliště, neboť na volbu
školy mimo svůj obvod z různých důvodů mají
právo,“ shrnuje Soňa Paukrtová.

Pro školní rok 2014/2015 jsou všichni budou-
cí prvňáci umístění podle přání rodičů, žádný
ředitel ZŠ nebude muset nikoho odmítnout.
I když se počet dětí do září ještě trochu pozmě-
ní, jedenadvacet tříd už je definitivních. Mezi
nimi je také jedna třída Montessori, kterou na-
bízí Základní škola 5. května. Do té přicházejí
děti především z MŠ Montessori na Vrkoslavi-
cích. „Zájem o první třídu s výukou Montessori
stále stoupá. Letos se do ní hlásí sedmnáct dětí.
Základní škola 5. května nyní usiluje o získání
akreditace pro výuku Montessori i pro druhý
stupeň,“ připomíná náměstkyně Paukrtová. 

Letošní systém zápisu do prvních tříd, kdy ře-
ditelé ZŠ stanovili jeden termín a jednotná kri-
téria pro zápis do všech základních škol, se vel-
mi osvědčil. „Nejvíce prvňáků nastoupí do ZŠ
Na Šumavě, kde 80 dětí rozdělí do tří prvních
tříd. Stejný počet tříd otevřou ředitelé škol
Liberecká a Mozartova,“ vypočítává vedoucí
oddělení školství, kultury a sportu Zdeňka
Květová a dodává, že kromě Montessori třídy
dovolily prostorové a organizační možnosti ZŠ
5. května otevřít i dvě první třídy po 16 dětech.
„Škola tak vychází vstříc novým prvňáčkům,
kterým může nabídnout individuální přístup
dle jejich skutečných potřeb,“ uzavírá Květová.

Zápisu do městem zřizovaných škol před-
cházel ještě zápis do dvou soukromých základ-
ních škol, a to Svobodné základní školy a ZŠ
Antonína Bratršovského. První z nich z 30 při-
hlášených 10 dětí nepřijala, pět bude mít odlo-
ženou školní docházku. Do druhé přišlo k zápi-
su 20 dětí a čtyři z nich mají odklad.

(jn)
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■ Krátce
Náměstek slíbil pomoc 
Sto šedesát podpisů občanů z oko-
lí jablonecké ulice SNP podepsalo
otevřený dopis, který byl adreso-
ván zastupitelům. V něm žádali
o pomoc a intervenci na krajském
úřadě, jehož úředníci rozhodli, že
se v této ulici vzhledem k údajné
komplikované zimní údržbě na
jedné z jejích stran nesmí parko-
vat. Občané žádají, aby byl zákaz
stání zrušen. Zákazová značka byla
osazena dodatkovou tabulkou s da-
tem 1. 11.–30. 4. Náměstek primá-
tora Miloš Vele slíbil pomoc v jed-
nání a krajem. „V současné době
jsou značky zakryty, i když jde
o momentální provizorium. Nyní
budou následovat další jednání
a značení by mělo zmizet zcela.
Máme dohodu s krajem, kterému
silnice patří, že provede měření
profilu a uvažuje dokonce o par-
kovacích ostrůvcích. Pokud by
znemožnili Jablonečanům na této
ulici parkovat, vytlačili by auta do
okolních ulic, kde provádíme zimní
údržbu my. A problém by v úzkých
ulicích stejně vznikl,“ řekl ohledně
problematiky Miloš Vele. (end)

Na zimní údržbě se ušetří
V lednu letošního roku napadlo
v Jablonci pouhých třináct centi-
metrů sněhu a zimní údržba stála
městskou pokladnu pouze 2,2 mi-
lionu korun, zatímco vloni v led-
nu město za zimní údržbu zaplati-
lo 4,9 milionu korun. V Jablonci
tehdy napadlo 85 cm sněhu a ko-
munikace ve městě ošetřily tech-
nické služby 900 tunami chemické-
ho či inertního posypu. Letos bylo
použito necelých 500 tun. (mh)

V tramvaji od března platí
SMS jízdenky
Radní odsouhlasili návrh DPMLJ,
a. s., na rozšíření sortimentu jíz-
denek na lince č. 11 Jablonec nad
Nisou–Liberec o SMS jízdenku.
Novou formu placení jízdného bu-
dou moci cestující využívat od
1. března. SMS jízdenka pro cesty
linkou č. 11 vyjde na 31 Kč a pla-
tit bude 60 minut. Cena SMS jíz-
denky je o 5 Kč vyšší než papírové
relační jízdenky pro stejnou cestu.
Cenový rozdíl je stejný jako rozdíl
dosavadních SMS a papírových
jízdenek pro tarifní zónu Liberec.

Obří broušený krystal rozšíří
muzeum
Broušený skleněný krystal zven-
ku, tajemná komnata vánočních
ozdob uvnitř. Taková by měla být
podoba přístavby, kterou si vybra-
lo Muzeum skla a bižuterie v Jab-
lonci nad Nisou. Muzeum se po
dohodě s ministerstvem kultury,
které je jeho zřizovatelem, dohod-
lo na zpracování studie dostavby
ke své hlavní budově. Bylo osloveno
šest architektonických kanceláří
a o studiích následně diskutovala
odborná komise, prostor dostala
i veřejnost. Pro vítěze rozhodlo za-
jímavější architektonické řešení.
S autorem studie (společností
Hlaváček-architekti) byla uzavře-
na smlouva o zpracování dalších
stupňů projektové dokumentace.
Odhad investice včetně provedení
expozice i DPH se pohybuje okolo
40 milionů korun. (end)

Zajímavosti z jednání zastupitelstva
Sto a jeden nezaměstnaný bude uklízet město
Nové pracovníky veřejně prospěšných prací za-
městná Jablonec. Rozhodla o tom rada města při-
jetím nového organizačního řádu magistrátu.
Vedle 210 zaměstnanců radnice bude pro město
pracovat nově i 101 dlouhodobě nezaměstnaných. 

„Pracovníky veřejně prospěšných prací budeme za-
městnávat podle potřeb města a s finanční podporou
úřadu práce,“ komentuje tajemník Marek Řeháček.

Magistrát dosud zaměstnával v režimu veřejně pro-
spěšných prací a veřejné služby cca 60 pracovníků.
Uklízejí odpadky, pomáhají s drobnou údržbou, úkli-
dem v městských organizacích nebo se zimní údrž-
bou. Významně se podílejí na úpravách interiéru rad-
nice, a šetří tak městu finanční prostředky. 

Na mzdu pracovníků veřejně prospěšných prací
magistrátu přispívá úřad práce. V režimu veřejné
služby úklid města bezplatně vykonává cca 20 neza-
městnaných, kteří podle rozhodnutí rady z 9. 1. 2013
dostávají stravenky v hodnotě 300 korun za 40 odpra-
covaných hodin.

Podpora podnikatelů i v letech 2014/15
Snížené nájemné schválili radní právnickým
a fyzickým osobám podnikajícím v nebytových
prostorách města. Podnikatelé mohou do 31. břez-
na požádat o snížení nájemného až o 25 % na do-
bu jednoho roku. 

„Kromě nabízené slevy na nájmu podporujeme
podnikatele například i novou koncepcí parkování
v Jablonci vzešlou zejména z požadavků obchodníků
a podnikatelů v centru, “ říká primátor Petr Beitl.

Snížené nájemné letos město poskytuje již popáté.
Zatímco v předchozích letech šlo o slevu 15 %, vloni
poprvé městští radní nabídli podnikatelům slevu
25 %, kterou získalo 15 žadatelů. „Někteří žadatelé
o slevu byli zároveň vedeni jako dlužníci vůči městu,
těm jsme poskytli slevu pouze 15 % od následujícího
měsíce po uhrazení veškerých dluhů,“ potvrzuje
vstřícnost města náměstek pro ekonomiku Miloš Vele.

Zájemci o poskytnutí podpory mohou písemně po-
žádat o snížení nájemného až o 25 % na dobu 1 roku,
tj. od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2015. K žádosti je třeba dolo-
žit platnou nájemní smlouvu včetně dodatků
a poslední podané daňové přiznání a vše odevzdat na
podatelnu magistrátu nejdéle do 31. 3. 2014 s pod-
mínkou, že žadatel nebude ke dni podání veden v evi-
denci dlužníků.

Fond na zlepšení úrovně bydlení
Ve Fondu na zlepšení úrovně bydlení (FZÚB) byl
k 31. 12. 2013 zůstatek ve výši 11,9 milionu korun,

který se převádí do roku 2014. Celkovou částku ve
FZÚB pro rok 2014 zastupitelé schválili ve výši 43,7
milionu. Fond počítá se 2 miliony korun na půjčky
na bydlení a další 3,4 milionu na půjčky a dotace
na čističky a kanalizační přípojky.

Z FZÚB se loni vyplatilo 150 tisíc na půjčky. Za-
stupitelé také v listopadu odsouhlasili zjemnění pra-
videl pro poskytování půjček z FZÚB a snížení úro-
kových sazeb z 6 % na 2–2,5 %. V 1. výzvě Programu
podpory technické infrastruktury schválili 28 žádostí
o dotace na čistírny odpadních vod a kanalizační pří-
pojky za 1,5 mil. Kč, z čehož v roce 2013 plynulo cca
120 tisíc na dotace a 149 tis. Kč na dvě půjčky. Reali-
zace projektů z první výzvy, uzavírání dotačních smluv
a vyplácení dotací bude probíhat i v roce 2014. S po-
kračováním programu počítá město i letos. 

K zůstatku do fondu přibudou příjmy z prodeje do-
mů a bytů a splátky půjček. „Pro rok 2014 tak počítá-
me s 29,5 miliony korun, které chceme investovat do
oprav a údržby městských bytů a na související infra-
strukturu,“ říká náměstek primátora Miloš Vele. 

Jablonec se spolu s Libercem bude ucházet
o evropské dotace
Zastupitelé schválili zapojení Jablonce do Integ-
rovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) pro aglo-
meraci Liberec – Jablonec nad Nisou. 

„Díky IPRÚ budeme mít možnost čerpat peníze
z EU napříč operačními programy a Jablonec tak do-
stane šanci získat finance, na které by jinak dosáhl
jen obtížně,“ shrnul výhody plánovaného partnerství
primátor Petr Beitl. 

Obě města mezi sebou v nejbližších dnech podepíší
memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci
IPRÚ a vypracují společnou strategii pro žádosti o do-
tace ve zvolených oblastech v programovacím období
2014–2020.

Dosud se obě strany shodly na tématech, která pro-
jdou podrobnou analýzou a vyhodnocením potřeb-
nosti. Styčné body jsou v dopravě, životním prostředí
(včetně teplárenství), zachování přírodního a kultur-
ního dědictví (zahrnuje cestovní ruch), zdravotnictví,
sociální oblasti a vzdělávání. Konečná verze společné
strategie by měla být zastupitelům v obou městech
předložena v polovině roku 2015.

Za Jablonec nad Nisou jsou členy přípravného vý-
boru IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou: náměstek
primátora Petr Vobořil, vedoucí odboru rozvoje Tomáš
Beneš, vedoucí odd. dotací Iveta Habadová, vedoucí
odd. územního plánování Michaela Smrčková a Zu-
zana Bencová za odd. investiční výstavby.

(mh)

Zastupitel Pavel Žur. Foto Jiří Endler
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

/R/ kino Radnice
/J/ kino Junior

1. 3. /sobota/
13.00 /J/ KRÁLOVSTVÍ

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
20.00 /R/ ANGELIKA
20.00 /J/ LÍBÁNKY

3. 3. /pondělí/
17.30 /R/ BABOVŘESKY 2
17.30 /J/ JASMÍNINY SLZY
20.00 /R/ PAMÁTKÁŘI
20.00 /J/ KAPITÁN PHILLIPS

4. 3. /úterý/
17.30 /R/ ANGELIKA
17.30 /J/ HON
20.00 /R/ PAMÁTKÁŘI
20.00 /J/ ŠPINAVÝ TRIK

5. 3. /středa/
17.30 /R/ EXPEDIČNÍ KAMERA 2014
17.30 /J/ OMAR
20.00 /J/ KLUB POSLEDNÍ NADĚJE

6. 3. /čtvrtek/
17.30 /R/ BABOVŘESKY 2
17.30 /J/ PHILOMENA
20.00 /R/ GRAVITACE (3D/T)
20.00 /J/ BLÍZKO OD SEBE

7. 3. /pátek/
17.30 /R/ LEGO PŘÍBĚH (2D/D) /RP/
17.30 /J/ PHILOMENA
20.00 /R/ 300: VZESTUP ŘÍŠE (2D/T)
20.00 /J/ VLK Z WALL STREET

8. 3. /sobota/
15.00 /R/ DOBRODRUŽSTVÍ PANA

PEABODYHO
A SHERMANA (2D/D) /RP/

15.00 /J/ MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ
ZTRACENÝCH
MRAVENCŮ /RP/

17.15 /J/ BLÍZKO OD SEBE
17.30 /R/ BABOVŘESKY 2
20.00 /R/ 300: VZESTUP ŘÍŠE (2D/T)
20.00 /J/ 12 LET V ŘETĚZECH

9. 3. /neděle/
15.00 /R/ DOBRODRUŽSTVÍ PANA

PEABODYHO
A SHERMANA (3D/D) /RP/

15.30 /J/ PŘÍRODOPIS V CYLINDRU
17.15 /J/ BLÍZKO OD SEBE
17.30 /R/ ANGELIKA
20.00 /R/ 300: VZESTUP ŘÍŠE (3D/T)
20.00 /J/ VELKÁ NÁDHERA

10. 3. /pondělí/
10.00 /R/ VELKÁ OŘÍŠKOVÁ

LOUPEŽ (2D/D) /RP/
17.30 /R/ VAMPÍRSKÁ AKADEMIE
17.30 /J/ POSELSTVÍ TIBEŤANŮ

(1.+2. díl) Festival pro Tibet 2014
20.00 /R/ NON-STOP
20.00 /J/ HLEDÁNÍ

Festival pro Tibet 2014

11. 3. /úterý/
10.00 /R/ LEGO PŘÍBĚH (3D/D) /RP/
17.30 /R/ VAMPÍRSKÁ AKADEMIE
17.30 /J/ TICHÉ KAMENY

Festival pro Tibet 2014
20.00 /R/ NON-STOP
20.00 /J/ LETNÍ PASTVINY

Festival pro Tibet 2014

12. 3. /středa/
10.00 /R/ DOBRODRUŽSTVÍ PANA

PEABODYHO
A SHERMANA (2D/D) /RP/

17.30 /R/ VAMPÍRSKÁ AKADEMIE
17.30 /J/ DĚDICTVÍ ANEB KURVA

SE NEŘÍKÁ

20.00 /R/ 300: VZESTUP ŘÍŠE (3D/T)
20.00 /J/ NASLEPO – tajné

dramaturgické překvapení! 
(Více na WWW.KINAJABLONEC.CZ)

13. 3. /čtvrtek/
10.00 /R/ DOBRODRUŽSTVÍ PANA

PEABODYHO
A SHERMANA (3D/D) /RP/

17.30 /R/ BABOVŘESKY 2
17.30 /J/ VEJŠKA
20.00 /R/ NEED FOR SPEED
20.00 /J/ CIZÍ OBĚD

14. 3. /pátek/
10.00 /R/ LEGO PŘÍBĚH (2D/D) /RP/
17.30 /R/ KRÁSKA A ZVÍŘE
17.30 /J/ PAMÁTKÁŘI
20.00 /R/ NEED FOR SPEED
20.00 /J/ FAIR PLAY

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

ZTRACENÝCH
MRAVENCŮ /RP/

17.15 /J/ BLÍZKO OD SEBE
17.45 /R/ WERTHER

Přímý přenos z MET NY
20.00 /J/ FAIR PLAY

16. 3. /neděle/
Rozdáváme filmové plakáty v průběhu
celého odpoledne v kině Radnice!
Více na www.kinajablonec.cz
15.00 /R/ DOBRODRUŽSTVÍ PANA

PEABODYHO
A SHERMANA (2D/D) /RP/

15.30 /J/ U VODY
17.15 /J/ ZLODĚJKA KNIH
17.30 /R/ KRÁSKA A ZVÍŘE
20.00 /R/ 300: VZESTUP ŘÍŠE (2D/T)
20.00 /J/ FAIR PLAY

17. 3. /pondělí/
17.30 /R/ ANGELIKA
17.30 /J/ NĚŽNÉ VLNY
20.00 /R/ GRANDHOTEL BUDAPEST
20.00 /J/ POSLEDNÍ VRCHOL

18. 3. /úterý/
17.00 /R/ 300: VZESTUP ŘÍŠE (2D/T)
17.30 /J/ KRÁSNO
20.00 /R/ GRANDHOTEL BUDAPEST
20.00 /J/ KANDIDÁT

19. 3. /středa/
14.30 /R/ ZLODĚJKA KNIH

Projekce (nejen) pro seniory
17.30 /R/ BABOVŘESKY 2
17.30 /J/ KANDIDÁT
20.00 /R/ ELTON JOHN V LAS VEGAS
20.00 /J/ iSHORTS – ZKRÁTKA

SRANDA 

20. 3. /čtvrtek/
17.30 /R/ ZVONILKA A PIRÁTI

(2D/D) /RP/
20.00 /R/ 10 PRAVIDEL JAK SBALIT

HOLKU
20.00 /J/ S MOLIEREM NA KOLE

21. 3. /pátek/
17.30 /R/ ZVONILKA A PIRÁTI

(2D/D) /RP/
17.30 /J/ FAIR PLAY
20.00 /R/ 10 PRAVIDEL JAK SBALIT

HOLKU
20.00 /J/ KOLEJE OSUDU

22. 3. /sobota/
14.00 /J/ OGGY A ŠKODÍCI /RP/
16.15 /J/ ZACHRAŇTE PANA

BANKSE
17.30 /R/ ZVONILKA A PIRÁTI

(3D/D) /RP/
19.00 /J/ S TRABANTEM NA KONEC

SVĚTA+ beseda s tvůrci
20.00 /R/ 10 PRAVIDEL JAK SBALIT

HOLKU

23. 3. /neděle/
15.00 /R/ ZVONILKA A PIRÁTI

(2D/D) /RP/
15.30 /J/ ZA KAMARÁDY

Z VEČERNÍČKŮ 8
17.15 /J/ ZACHRAŇTE PANA

BANKSE
17.30 /R/ 10 PRAVIDEL JAK SBALIT

HOLKU
20.00 /R/ GRANDHOTEL BUDAPEST
20.00 /J/ KOLEJE OSUDU

24. 3. /pondělí/
17.15 /J/ BLÍZKO OD SEBE
17.30 /R/ BABOVŘESKY 2
20.00 /R/ POMPEJE (2D/T)
20.00 /J/ VŠECHNY MOJE DĚTI

25. 3. /úterý/
17.30 /R/ GRANDHOTEL BUDAPEST
17.30 /J/ V NITRU LLEWYNA DAVISE
20.00 /R/ POMPEJE (2D/T)
20.00 /J/ FAIR PLAY

26. 3. /středa/
10.00 /R/ NĚŽNÉ VLNY

Projekce (nejen) pro seniory
17.00 /J/ FAIR PLAY
17.30 /R/ KRÁSKA A ZVÍŘE
20.00 /R/ POMPEJE (3D/D)
20.00 /J/ VELKÁ NÁDHERA

27. 3. /čtvrtek/
17.15 /J/ PŘEŽIJÍ JEN MILENCI
20.00 /R/ NOE (2D/T)
20.00 /J/ ATTILA MARCEL

28. 3. /pátek/
17.15 /J/ PŘEŽIJÍ JEN MILENCI
17.30 /R/ 10 PRAVIDEL JAK SBALIT

HOLKU
20.00 /R/ NOE (3D/D)
20.00 /J/ YVES SAINT LAURENT

29. 3. /sobota/
15.00 /R/ DOBRODRUŽSTVÍ PANA

PEABODYHO
A SHERMANA (3D/D) /RP/

15.30 /J/ BELLA A SEBASTIÁN /RP/
17.30 /R/ 10 PRAVIDEL JAK SBALIT

HOLKU
17.30 /J/ YVES SAINT LAURENT

20.00 /R/ NOE (3D/D)
20.00 /J/ PŘEŽIJÍ JEN MILENCI

30. 3. /neděle/
14.30 /R/ ZVONILKA A PIRÁTI

(2D/D) /RP/
15.30 /J/ PŘÍBĚHY CVRČKA

A ŠTĚŇÁTKA
16.45 /R/ MARCO SPADA

Přímý přenos Bolšovo baletu
17.30 /J/ BELLA A SEBASTIÁN /RP/
20.00 /R/ NOE (2D/T)
20.00 /J/ PŘEŽIJÍ JEN MILENCI

31. 3. /pondělí/
17.15 /J/ ZLODĚJKA KNIH
17.30 /R/ 10 PRAVIDEL JAK SBALIT

HOLKU
20.00 /R/ GRANDHOTEL BUDAPEST
20.00 /J/ BLÍZKO OD SEBE

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

4. 3. /úterý/ 19.00 hodin
VINNETOU
Městské divadlo Kladno. 
Hrají: J. Prachař j. h., V. Kotek j. h,
T. Petřík, J. Slánský, L. Zahradnická,
Š. Benoni a další. Činohra, skupina DS.

5. 3. /středa/ 19.00 hodin
FIVE STAR CLARINET QUARTET
Jiří Hlaváč – klarinet, saxofon,
Vlastimil Mareš – klarinet, Irvin Venyš
– klarinet, Jan Mach – klarinet,
basklarinet. Hudba, skupina H.

7. 3. /pátek/ 20.00 hodin
VIII. REPREZENTAČNÍ PLES
Jabloneckého divadla s Karlem Gottem.
K tanci a poslechu hraje Big’o’Band
Marka Ottla z Liberce. Hosté: Jan
Smigmator, showman Davide Mattioli,
DJ Mirek Rais. Večerem provází
herečka Veronika Žilková. 

17. 3. /pondělí/ 19.00 hodin
RŮŽE PRO ALGERNON
Divadelní spolek Kašpar. Hrají:
J. Potměšil, M. Coufalová, P. Lněnička
a L. Jůza. Činohra, skupina ND.

19.–21. 3. /středa–pátek/ 
RODÁCI JABLONECKA
Hudebně dramatický cyklus. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014
a za finanční podpory Státního fondu
kultury ČR. 

19. 3. /středa/ 19.00 hodin
BOHEMIA BALET
Soubor Taneční konzervatoře hl. města
Prahy. Tanec, skupina ND – prémie.

20. 3. /čtvrtek/ 10.00 hodin
PÍSNĚ JIŘÍHO ŠLITRA 
A JAROSLAVA JEŽKA
Oldřich Kříž – sólista Státní opery Praha,
Jan Kříž – držitel Ceny Thálie 2012, obor
muzikál, Richard Pohl – klavír. Hudba.

21. 3. /pátek/ 19.00 hodin
ROMAN WÁGNER – klavír
Klavírní koncert jabloneckého rodáka.
Hudba, skupina H.

23. 3. /neděle/ 15.00 hodin 
ZAHRADA
Hraje soubor Divadla Krapet Praha.
Pohádka, skupina RD.

Růže pro Algernon

17. 3. /pondělí/ 19.00 hodin – Městské divadlo
Nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar umí rozesmát i dojmout. Fas-
cinující herecký výkon Jana Potměšila v tragickém příběhu mentálně
postiženého mladíka Charlieho, jenž se po operaci stane géniem, aby
se později proti své vůli stal opět tím, kým byl na začátku.
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24. 3. /pondělí/ 19.00 hodin
MINIPARTY
s Karlem Šípem a Aloisem
Náhlovským. Zábavný pořad.

25. 3. /úterý/ 19.00 hodin
MANDARINKOVÝ POKOJ
Teatro Wüstenrot – Cedur, s. r. o. Hrají:
M. Kramár, Z. Tlučková, P. Topoĺský,
B. Ondrejková. Činohra, skupina DB.

26. 3. /středa/ 19.00 hodin
VZDUCHOPRÁZDNINY
Karel Plíhal. Hudba.

28.–29. 3.
TANEC SRDCEM 2013
Regionální přehlídka dětských
a dospělých tanečních skupin scénic-
kého tance a pohybového divadla.
Pořádá Taneční studio Magdaléna
Rychnov u Jablonce n. N., Městské
divadlo Jablonec n. N., Nipos Artama
Praha a statutární město Jablonec n. N. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014
za finanční podpory Ministerstva
kultury ČR a Libereckého kraje.

28. 3. /pátek/ 17.00 hodin
I. PŘEHLÍDKOVÝ VEČER
Přehlídka dětských skupin.Tanec.

29. 3. /sobota/ 17.00 hodin
II. PŘEHLÍDKOVÝ VEČER
Přehlídka dospělých skupin. Tanec.
Vstupenka platí i na inspirativní
představení.

29. 3. /sobota/ 20.00 hodin
INSPIRATIVNÍ PŘEDSTAVENÍ

VÝSTAVA

Do 22. 3.
JEHLOU A NITÍ
Dana Richterová a Eva Brabcová 
(patchwork).

25. 3.–15. 4.
NÁVRATY
Milan Valášek, akryl a fotografie.
Vernisáž 25. 3. od 17.00 hodin.

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

Památník
11. 3. /úterý/ 17.00 hodin
NEJNOVĚJŠÍ ARCHEOLOGICKÉ
NÁLEZY NA JABLONECKU
Nálezy ze svých výzkumů za pomoci
diaprojektoru představí archeolog Svč.
muzea v Liberci P. Brestovanský.

■ 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.

prodlouženo do 5. 3.
MALÍŘ MILOŠ VOTRUBEC
/1881–1930/

28. 3.–24. 5. 
HEINRICH LAUTERBACH
/1893–1973/
Architekt vratislavského modernismu,
tvůrce slavných jabloneckých vil.
Vernisáž výstavy 27. března 2014
v 18.00 hodin. 
Výstava připravena ve spolupráci
s Muzeem architektury ve Vratislavi.

■ Kostel sv. Anny
Kostel je v zimní sezóně uzavřen
od ledna do března.

VÝSTAVA
1. 4.–10. 5.
ZNIČENÉ ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY
SEVERNÍCH ČECH 1938–1989
Vernisáž 1. dubna od 17.00 hodin,
následně bude přednáška spoluautorky
výstavy, historičky Blanky Rozkošné.

■ Ekocentrum
Budova Eurocentra, pavilon S1

20.-22. 3. /čtvrtek–sobota/
/otevírací doba shodná s veletrhem/
DEN VODY
Euroregion Tour a Mezinárodní den
vody. Doprovodný program, kvízy,
hádanky, měření ph a roztoků, ochut-
návky vody a další. Součástí je výstava
dětských obrázků na téma Voda kolem
nás. Akci pořádají JKIC a SEV Český ráj.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

5. 3. /středa/ 20.00 hodin
OLYMPIC
Zbrusu nová show rockových matadorů

15. 3. /sobota/ 20.00 hodin
SLAVNOSTI SVATÉHO PATRIKA
Večer keltské kultury. Hudební skupiny
Alastair (GB/CZ) a Bran, nejnovější
choreografie tanečních skupin Irské
sestry, Divokej Ir a Keltský tygr, výuka
jednoduchých irských a bretonských
tanců.

16. 3. /neděle/ 14.00 hodin
DECHOVÁ HUDBA ČESKÝ RÁJ
Taneční odpoledne pro seniory
s orchestrem ze Všeně.

20.–21. 3. /čtvrtek–pátek/ 
10.00–18.00 hodin
22. 3. /sobota/ 9.00–12.00 hodin
EUROREGION TOUR 2014
14. ročník mezinárodního veletrhu
cestovního ruchu.

22. 3. /sobota/ 20.00 hodin
DIVOKEJ BILL: MOŽNÁ PŘIJDE
I PEKELNÍK / TOUR 2014
Jeden ze čtrnácti koncertů české části
turné skupiny. Host: Zelenina.

26. 3. /středa/ 20.00 hodin 
ROBERT BALZAR TRIO
Koncert jarního turné k novému albu
Discover Who We Are.

Výstavy
Do 9. 3. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin
JABLONEC NAD NISOU OČIMA
MOTÝLŮ
Výstava snímků jabloneckého fotografa
W. Weisnera ukazuje jablonecké budovy
v unikátním zabarvení. Vstup zdarma

11. 3.–6. 5. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin
FOTOKLUB BALVAN
Výstava kolekce fotografií známého
jabloneckého fotoklubu, které se
umístily na předních pozicích
v Mapovém okruhu Český ráj. 
Vernisáž: 11. 3. v 17.00 hodin

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

3. 3. /pondělí/ 10.00 hodin
ROK ČESKÉ HUDBY 
– LEOŠ JANÁČEK
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

4. 3. /úterý/ 14.00 hodin
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Pravidelné promítání.

4. 3. /úterý/ 16.45 hodin
ČTENÁŘ ROKU
Vyhlášení nejlepší čtenářské rodiny
roku 2013.

4. 3. /úterý/ 17.00 hodin
ZVÍŘECÍ V.I.P. v ZOO LIBEREC
Zoologická zahrada Liberec očima svých
nejatraktivnějších zvířecích obyvatel.
Přednáší Ivan Langr ze ZOO Liberec.

11. 3. /úterý/ 17.00 hodin
MESSIÉROVSKÝ MARATÓN
Astronomické okénko Martina Gembece.

12. 3. /středa/ 16.30 hodin
MIROSLAV TÁBORSKÝ
Beseda nad audioknížkami.

18. 3. /úterý/ 14.00 hodin
POKLADY MODRÉ PLANETY
Zázraky lidské dovednosti. Pravidelné
promítání.

19. 3. /středa/ 16.30 hodin
KOUZLO ČTENÉ KNIHY
Povídání si s Petrem Olivou, známým
hercem a mistrem dabingu, o audio-
knihách vydavatelství Tympanum.

20. 3. /čtvrtek/ 17.00 hodin
FORENZNÍ GENETIKA
Dobrý sluha při objasňování zločinů,
zlý pán při odsouzení nevinných. Před-
náška českého genetika Daniela Vaňka.

25. 3. /úterý/ 10.30 hodin
BETTINA ČTE DĚTEM ANEB
POHÁDKOVÉ ČTENÍ V NĚMČINĚ
Rodilá mluvčí Bettina Jungnickel
připravila pro rodiče s dětmi (4–7 let)
zábavné čtení v německém jazyce.

26. 3. /středa/ 17.00 hodin
JULIUS STREIT (1884–1966)
Vzpomínka na prvního ředitele
jablonecké městské knihovny. 
Beseda s Jitkou Noskovou.

27. 3. /čtvrtek/ 17.00 hodin
ÍRÁN
Cestopisný pořad Jiřího Kovalčíka.

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

RODINNÁ PRŮKAZKA
Příležitost pro celé rodiny –
zvýhodněná rodinná průkazka pro
dospělé a jejich děti.

KNIŽNÍ BONBONKY
Slosování o půlroční bezplatnou registraci.

HRABALOVSKÝ MĚSÍC V KNIHOVNĚ
Zábavný kvíz a výstavka ke 100. výročí
narození Bohumila Hrabala.

KNIHA ZA KAČKU
Prodej vyřazených knih i časopisů za
pouhou jednu korunu.

ZA PRŮKAZKU DÁREK
Drobný dárek pro každého nově zare-
gistrovaného čtenáře.

STUDOVNA A ČÍTÁRNA

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK
Nabízíme tištěné i elektronické zdroje
z fondu naší studovny.

NÁVRATY DO MINULOSTI
Nahlédněte u nás do starších ročníků
obecních zpravodajů našeho regionu.

PLÁNUJETE VÝLET DO OKOLÍ?
Poradíme vám a díky cestopisným prů-
vodcům určitě poznáte další zajímavá
místa.

MULTIMEDIÁLNÍ ODDĚLENÍ

NOVĚ WI-FI PŘIPOJENÍ TAKÉ
V HUDEBNÍM ODDĚLENÍ

POBOČKY
MOJE NOVÁ KAMARÁDKA KNÍŽKA
Čtení pro začínající čtenáře 
(Kokonín, Mšeno, Šumava).

FOTOSOUTĚŽ
Městská knihovna pod záštitou foto-
klubu Balvan vyhlašuje 6. ročník ama-
térské fotografické soutěže na téma:
HOLDUJ TANCI, POHYBU...
Do soutěže se mohou přihlásit všichni
bez rozdílu věku. Pravidla:
http://bit.ly/fotosoutez2014. Příspěvky
zasílejte do čtvrtka15.května 2014.

NOVÁ POZNÁVACÍ SOUTĚŽ
Zákoutí Jizerských hor

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

LOVCI PEREL 2014
Celoroční hra na podporu čtenářské
gramotnosti dětí a mládeže.

NOVÉ VÝSTAVY

MĚSTO
Své fotografie v prostoru schodiště
představí Ladislav Mrňa.

UČITEL A KNIHOVNÍK JULIUS
STREIT (1884–1966)
Výstava ke 130. výročí narození ředitele
jablonecké veřejné městské knihovny.

Zničené židovské památky severních Čech

1. 4.–10. 5. – kostel sv. Anny
Severní Čechy kdysi představovaly mozaiku soužití národnostní i ná-
boženské různorodosti. Dnes již nedokážeme tuto mimořádnou růz-
norodost do krajiny navrátit, ale můžeme se pokusit o její navrácení
do naší paměti.
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■ ZUŠ
Podhorská 47, Jablonec n. N.,
tel.: 488 880 300, www.zusjbc.cz

3. 3. /pondělí/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál.

4. 3. /úterý/ 18.00 hodin
BRATŘÍČKU, ZAVÍREJ VRÁTKA
Na hudebního barda Karla Kryla,
zavzpomíná Jiří Černý. Nestárnoucí
Krylovy písničky v hudebním bloku
zahraje naživo kytarista Jan Krajník se
skupinou Nautica. Prodej v JKIC,
Kostelní ul. 1/6, Jablonec n. N. Tel.:
+420 774 667 677, info@jablonec.com,
www.jablonec.com. Koncertní sál.

24. 3. /pondělí/ 18.00 hodin
VIVAT TANGO 
Koncert k ROKU ČESKÉ HUDBY,
koncertní sál.

31. 3. /pondělí/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál.

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

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

1. 3. /sobota/ 9.00 hodin
ZPĚVÁČCI
Oblastní přehlídka zpěváků lidových
písní z regionu, přihlášky S. Příhonská.

1. 3. /sobota/ 9.00 hodin
FLORBALOVÝ TURNAJ O POHÁR
VIKÝŘE
MSH Jablonec, cena 400,– Kč/družstvo,
přihlášky P. Dostál.

1. 3. /sobota/ 15.00–18.00 hodin
PRODLOUŽENÁ
Slavnostní prodloužená lekce
Tanečních pro handicapované. 
Akce za podpory statutárního města
Jablonec n. N. a Nadace Euronisa, 
informace I. Literová.

5. 3. /středa/ 9.00–11.00 hodin
DOVOLENKÁŘI
Dopoledne pro maminky a prarodiče
s dětmi, kdy si dospěláci vyrábějí, děti
si hrají s pedagogem. Dovolenkáři se
setkávají v Eurocentru v ICM,
informace A. Tauchmanová.

7.–9. 3. /pátek–neděle/
RODINNÝ VÍKEND
Víkendové řádění pro rodiny s dětmi
v Zásadě, informace M. Šípková.

8. 3. /sobota/ 14.30–16.00 hodin
BRUSLENÍ S VIKÝŘEM
Zimní stadion vstupné 40,– Kč/dospělí,
děti zdarma, informace P. Dostál.

8. 3. /sobota/ 14.30–16.00 hodin
SETKÁNÍ S KRAKONOŠEM ANEB
VÍTÁNÍ JARA
Rodinný výlet do Harrachova,
informace A. Tauchmanová.

17. 3. /pondělí/ 10.00–12.00 hodin
PRACOVNÍ PONDĚLÍ 
Jste bez práce, nevíte, jak to funguje
na ÚP, hledáte brigádu? Ve Vikýři se
dozvíte, jak v těchto situacích postupo-
vat, informace A. Tauchmanová.

22. 3. /sobota/ 10.00–14.00 hodin
BUĎ KREATIVNÍ
Rukodělná dílnička pro děti a mládež
od 10 let, informace do 17. 3., A.
Tauchmanová.

22. 3. /sobota/ 15.00–17.00 hodin
HÝBEJ SE A SPORTUJ, BUĎ IN
Zábava pro děti a mládež od 10 let, 
informace do 17. 3., A. Tauchmanová.

23. 3. /neděle/ 15.00–17.00 hodin
DĚTSKÁ DISKOTÉKA VE WOKU
Taneční zábava plná her a soutěží, 
informace A. Tauchmanová.

25. 3. /úterý/ 9.00–10.30 hodin
HŇÁCÁCI
Výtvarné tvoření pro rodiče s dětmi, 
informace A. Tauchmanová.

28. 3. /pátek/
MALÝ KUTIL
Rukodělná dílna, výroba ze dřeva,
informace P. Dostál.

29. 3. /sobota/ 9.00 hodin
ZPĚVÁČCI
Regionální přehlídka zpěváků lidových
písní z regionu, informace 
S. Příhonská.

29. 3. /sobota/ 16.00 hodin
VĚNEČEK
Slavnostní zakončení Tanečních pro
handicapované, sál Chronos, 
informace I. Literová.

30. 3. /neděle/ 10.00–14.00 hodin
ŘEMESLNÝ DEN
Tvořivá neděle pro děti i dospělé, 
informace A. Francová.

JARNÍ PRÁZDNINY
9.–14. 3. /neděle–pátek/
JARNÍ PRÁZDNINY VE SLOUPU
Pobytová akce pro děti od 8 let,
informace A. Tauchmanová.

10.–14. 3. /pondělí–pátek/
JARNÍ PRÁZDNINOVÝ POBYT
V ZÁSADĚ
Pobytová akce pro rodiny, informace
M. Šípková.

10.–14. 3. /pondělí–pátek/
JARNÍ PRÁZDNINY NA LYŽÍCH
Příměstské lyžování v Lučanech,
informace P. Dostál.

10.–11. 3. /pondělí–úterý/ 
8.00–15.00 hodin
PRÁZDNINOVÉ DNY 
PRO HANDICAPOVANÉ
Prázdninový program, informace 
I. Literová.

10.–14. 3. /pondělí–pátek/ 
8.00–16.00 hodin
JARNÍ PRÁZDNINY S VIKÝŘEM
Pro děti od 1. třídy, všehochuť na
každý den informace S. Příhonská.

OLYMPIÁDY
22. 3. /sobota/ 8.30 a 11.00 hodin
DĚTSKÁ SCÉNA
Dětská recitační soutěž pro přihlášené
žáky, informace S. Příhonská.

24. 3. /pondělí/ 8.00 hodin
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 
KATEGORIE D
Okresní kolo pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ
a víceletých gymnázií. Koná se v ZŠ
Pasířská.

26. 3. /středa/
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 
KATEGORIE C
Okresní kolo pro žáky 8. a 9 tříd ZŠ
a víceletých gymnázií. 
Koná se v Gymnáziu U Balvanu.

27. 3. /čtvrtek/ 8.00 hodin
FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 
KATEGORIE E, F
Okresní kolo pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ
a víceletých gymnázií. 
Koná se v ZŠ Mozartova.
Informace ke všem olympiádám 
I. Literová a S. Příhonská.

■ 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 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.

VÝSTAVA
VLADIMÍR KOMŇACKÝ 55 /
ZLOMKY PŘÍBĚHŮ
Výstava představí akademického so-
chaře Vladimíra Komňackého ve všech
polohách jeho rozmanité umělecké
tvorby, Poprvé bude vystaven komplet-
ní soubor obrazů s tématikou města
Jablonce nad Nisou, který zahrnuje té-
měř čtyřicet děl. Vernisáž ve čtvrtek 13.
března od 17.00 hodin.

MUZEJNÍ PROGRAM
4.–7. 3. /úterý–pátek/ 8.00–9.30
a 10.00–11.30 hodin
ateliér muzea
JARNÍ DÍLNY PRO ŠKOLY

Výroba vlastních bižuterních doplňků,
rezervace: www.msb-jablonec.cz/pro-
gramy/jarni-dilny-pro-skoly.

8. 3. /sobota/ 10.00–14.00 hodin
ateliér muzea
BIŽUTERNÍ KURZ
První z kurzů, ve kterých si návštěvníci
pod lektorským dohledem vyrobí
originální bižuterii. 
Rezervace na jaroslava.vanova@msb-
jablonec.cz nebo tel.: 483 369 021.

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

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.

■ Klub Na Rampě
areál Eurocentra Jablonec n. N.
www.klubnarampe.cz,
info@rampaklub.cz

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.
Nutný předprodej či rezervace.

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

6. 3. /čtvrtek/ 19.30 hodin
ALJAŠKA, YUKON TERRITORY,
BRITISH COLUMBIA
Na seakayaku, kánoi, autem i pěšky.
Promítání Martina Bauera ze dvou
čundrů krajem Zlaté horečky. 

7. 3. /pátek/ 20.00 hodin
STÁRPLEJ 2014
Druhé kolo soutěže regionálních
kapel. Vystoupí V Mezičase, Luděk,
Meredith Hunter a Tvorba.

8. 3. /sobota/ 20.00 hodin
KVĚTY
Brněnská folk rocková kapela
s Martinem E. Kyšperským.

12. 3. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA OPRAVDU PRO
KAŽDÉHO
Organizace a základní úpravy fotografií
v PC v programu zoner.

14. 3. /pátek/ 20.00 hodin
JABLONEC BEZ HAZARDU
Hudbou, slovem a divadlem proti hazardu. 

15. 3. /sobota/ 20.00 hodin
KYTARY A RAP
Phatlib, KND – Roseck & Muerto,
Cafone, DJ BA2S (Ex Chaozzz), DJ Zak
(Badwoof). 

17. 3. /pondělí/ 18.00 hodin 
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Supernova v galaxii M82 a další
zajímavosti na jarní obloze, v případě
jasného počasí pozorováni Jupiteru.
Informace, rady, návody pro každého.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

18. 3. /úterý/ 19.30 hodin
CESTOU NECESTOU SEVERNÍM
SOMÁLSKEM
Promítání Davida Hegnera o zemi,
kam turisté běžně nejezdí.

21. 3. /pátek/ 20.00 hodin
LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P
Matador české hudební scény
s nezaměnitelným hlasem, pěknou
řádkou hitů a s kapelou.

Mňága a Žďorp v Klubu Na Rampě

28. 3. /pátek/ 20.00 hodin 
V květnu 1987 se dali dohromady bývalí členové valmezského un-
dergroundu Slepé střevo a začali hrát pod názvem Mňága a Žďorp.
Písničky kapely jsou naplněním hesla – v jednoduchosti je krása. Jsou
postavené na pár akordech, mají jednoduché aranžmá a dobře „šlapou“. 
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22. 3. /sobota/ 20.00 hodin
NANO ILLUSIONS+DRAIN
Skrz jazz, pop, fusion, ambient 
s M. Kloučkovou a garage-glam. 

FF JEDEN SVĚT 2014
Festival dokumentárních filmů 
o lidských právech.

24. 3. /pondělí/
17.30 hodin Olga (87 min) ČR
20.00 hodin Zahájení festivalu,

Mý věci (52 min) Finsko

25. 3. /úterý/
17.30 hodin Pirátské sítě (85 min) ČR 
20.00 hodin Aleppo – zápisky z tem-

noty (89 min) Polsko

26. 3. /středa/
17.30 hodin: Dál nic (75 min) ČR
20.00 hodin: Raduga (slavnost duhy)

(50 min) ČR 

27. 3. /čtvrtek/
16.00 hodin Show 67 (67 min) ČR
17.30 hodin Podezřelá čokoláda

(45 min ) Dánsko
20.00 hodin Všechno je možné

(54 min) Polsko

Projekce pro školy – od 24. 3. do 28. 3.
od 8.30, 11.00 a 13.00 hodin
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

28. 3. /pátek/ 20.00 hodin
MŇÁGA A ŽĎORP 
Koncert kapely z Valmezu. 

29. 3. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Rockové hity na plátně uvádí 
Petr Vobořil. 

1. 4. /úterý/ 19.30 hodin
LETEM SVĚTEM NA VOZÍKU
Alpy, Copacabana, jihoafrické slumy,
norské fjordy, Taj Mahal... už viděly
kurážné cestovatelky Lída a Maruška
Harcubovy. Maruška to celé objela na
invalidním vozíku. 

2. 4. /středa/ 20.00 hodin
SUPERGROUP.CZ
Koncert české rockové špičky.
V Eurocentru. www.25rocku.cz

■ La Kavárna 
ul. Generála Mrázka 4, Jablonec n. N.
www.lakavarna.com

4. 3. /úterý/ 18.30 hodin
VERNISÁŽ OBRAZŮ

5. 3. /středa/ 19.00 hodin
POVÍDÁNÍ O KÁVĚ S DEGUSTACÍ
Uvádí kávová bloggerka J. Plíšková,
vstupné 50,– Kč.

13. 3. /čtvrtek/ 19.00 hodin
NOVÝ ZÉLAND
Další z cestopisné série našich doktorů
– tentokrát R. Podzimková.

15. 3. /sobota/ 19.00 hodin
SOIRRÉE CREPES
Vše o francouzských palačinkách
s Hanou Primas.

18. 3. /úterý/ 19.00 hodin
VINAŘSTVÍ V AFRICE
Povídání o vinařských oblastech Afriky 

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

6. 3. /čtvrtek/ 17.30 hodin
MOLEKULA ŽIVOTA 
A TROJÚHELNÍK ZDRAVÍ
Jak obnovit regeneraci buněk, 
P. Rálišová.

13. 3. /čtvrtek/ 17.30 hodin
BESEDA O METODĚ RUŠ

20. 3. /čtvrtek/ 17.30 hodin
DOMÁCÍ BYLINKOVÁ LÉKÁRNA
Sestavení lékárničky z bylinek, 
P. Rálišová.

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

19. 3. /středa/ 18.00 hodin
ŽÍT ZMĚNU
Pozitivní příběhy lidí, kteří tvoří
občanskou společnost. 
Promítání dokumentu a beseda.

21. 3. /pátek/ 18.30 hodin
VLADIMÍR 518
Tištěná architektura – 15. díl.

28. 3. /pátek/ 19.00 hodin
NA DŘEŇ ANEB HEZKÉ ČTENÍ
Autorská čtení začínajících autorů.

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

18. 3. /pondělí/ 
PRVNÍ POMOC U DĚTÍ
Otevřený kurz první pomoci pro
maminky s dětmi, pořádaný v rámci
projektu SOBĚ TOBĚ. MC Jablíčko.

20. 3. /čtvrtek/ 15.00–18.30 hodin
ČTYŘI HODINY PRO ŽIVOT
Základní čtyřhodinový kurz první po-
moci pro veřejnost a hlavně pro ucha-
zeče o řidičský průkaz.

25. 3. /úterý/ 
PREVENCE A ZDRAVOTNÍ 
PROBLÉMY DĚTÍ
MC Jablíčko.

■ 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

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

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

Pravidelný program

Úterý 9.00–16.00 hodin zavřeno

Denně 13.00–15.00 hodin
DOUČOVÁNÍ DĚTÍ
Pro žáky 1.–8. tříd. 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.

1. 3. /sobota/ 15.30–17.30 hodin
MAŠKARNÍ BÁL
Program pro celou rodinu, děti vstup
v maskách. Tombola, dětská diskotéka,
možná přijde i kouzelník.

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

4. 3. /úterý/ 15.45-18.30 hodin
MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM
V MASKÁCH
Sraz před spolkovým domem v 15.45,
program u Radnice, občerstvení pro
masky zdarma.

5. 3. /středa/ 15.00–17.00 hodin
SETKÁNÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

6. 3. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
FARMY V NAŠEM OKOLÍ, 
ČERSTVÉ A BIO POTRAVINY
Slyšeli jste už o bedýnkování? Beseda
o tom, jak můžete dostat čerstvé 
potraviny na váš stůl.

10.–13. 3. /pondělí–pátek/ 
7.00–16.00 hodin
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
S JABLÍČKEM
Pro děti 5–10 let, program na každý
den, více na webu.

19. 3. /středa/ 15.00–17.00 hodin
KLUB DVOJČAT
Máte dvojčata, trojčata? Přijďte se
podělit o své radosti i starosti, děti
vezměte sebou.

20. 3. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
MIMINKOVŠTINA ANEB
ZNAKOVÁNÍ S MIMINKY
Beseda se speciální pedagožkou
Martinou Plíškovou.

27. 3. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
ALERGICKÁ RÝMA
Beseda na téma, které se týká každého
třetího dítěte.

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

19. 3. /středa/ 14.30 hodin
KAMARÁDI BEZ HRANIC
Ohlédnutí za partnerstvím MŠ
Pampeliška a Ki-ta Knirpsenland
Oderwitz. 
Výstava je otevřená do 23. března vždy
od 14.00 do 17.00 hodin.

■ d-EppL music
& board club
7. 3. /pátek/ 20.00 hodin
BASS BEAT crew
Dj Rich& Basstien, Ragga Jungle & DNB.

14. 3. /pátek/ 20.00 hodin 
HELL SESSION
5. ročník undergroundového break
dance battlu. 1vs.1 a crew vs. crew,
DJs, Bboys, Mcs a moře zábavy. 
Blanka B-day Celebration.

21. 3. /pátek/ 20.00 hodin
DESTRUCTION NOTES
Djs Moower (Shakal Crew), Look-In
(Sun Side). Nto Da Weed (Jah Army
Sound System).

22. 3. /pátek/ 20.00 hodin
PESS in da EPPL
DnB – tribe – hardtekno – hardcore
party, guests: ANTICLOVEK
(PND/Praha), Pankilla (special birth-
day liveset), massive sound, lights and
decorations by PESS.

■ Palace Plus česká
bižuterie a sklo
Palackého 41, Jablonec nad Nisou, 
777 052 141, email palace@texoplus.cz.

19. 3. /středa/ 16.00 hodin
TEMATICKÝ WORKSHOP
Vítání jara - náhrdelník s kytičkou.
Práce s unikátními asymetrickými per-
ličkami RIZO. Vytvořte si neobvyklý
bižuterní doplněk pod vedením desig-
nerky Ivy Mastníkové.

■ Nemocniční kaple
26. 3. /středa/ 15.00 hodin
BESEDA
Ochrana obyvatelstva při mimořád-
ných událostech, za krizových situací.
Přednáší Jiří Vaníček, vedoucí oddělení
krizového řízení. 

■ Spolkový dům
Emilie Floriánové 1736/8, Jablonec n. N.

12. 3. /středa/ 17.00 hodin
IRISDIAGNOSTICE 
Besedu o tom, co vše o nás prozradí
naše oči. Bližší informace na tel: 776
247 653, 777 794 306 nebo 
www.irisdiagnostika.info.

■ Hospůdka U Švýcar
Janovská 38, Jablonec nad Nisou

7. 3. /pátek/ 20.30 hodin
KAWAN JÜRGEN
Kapela k tanci a poslechu.

14. 3. /pátek/ 20.30 hodin
AURA
Rock-pop z Liberce.

21. 3. /pátek/ 22.00 hodin
4 FUN 
Koncert, od 18.00 hodin středověká
hostina s programem.

28. 3. /pátek/ 20.30 hodin
CRAZY TRAIN
Kapela tématická párty s tombolou ve
stylu houmlesáků a bezdomovců.

Muzeum hraček nabízí dětské skvosty

Muzeum hraček se nachází v Jablonci n. N. na adrese U Zeleného Stromu 2.
„Hračky, které jsem si vždy jako malý kluk přál, jsem začal sbírat až
v dospělosti. Postupem času jich přibývalo i díky lidem, kteří mi je daro-
vali. Bylo mi líto nepodělit se s ostatními o vzpomínky z doby nedávno mi-
nulé. A tak vzniklo toto muzeum hraček v Jablonci nad Nisou,“ říká za-
kladatel muzea Jiří Vavřín.
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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

CAPOEIRA
22. 3. a 23. 3. /sobota a neděle/ 
SEMINÁŘ
Pořádá Vem Camará Capoeira
Jablonec n. N., o. s.

FLORBAL
1. 3. /sobota/ 9.00 hodin
O POHÁR VIKÝŘE
Pořádá DDM Vikýř, kurty č. 1 a 2.

FOTBAL
2. 3. /neděle/ 9.00 hodin
HALOVÝ TURNAJ FIREM 
– IX. ROČNÍK
Pořádá SK Rapid Jbc, centrkurt.

FUTSAL
2. 3. /neděle/ 17.30 hodin
LEGNEX – INTER INTERMA
Krajský přebor, centrkurt.

9. 3. /neděle/ 17.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA 
– LEGIE PŘÍBRAM
Divize skupiny A, centrkurt.

16. 3. /neděle/ 17.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA 
– SOKOL DOBŘICHOVICE
Divize skupiny A, centrkurt.

23. 3. /neděle/ 17.30 hodin
LEGNEX – PAMPUCH
Krajský přebor, centrkurt.

HÁZENÁ
1. 3. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – ÚSTÍ N. L.
II. liga dorostu, centrkurt

1. 3. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC – ÚSTÍ N. L.
II. liga muži, centrkurt

30. 3. /neděle/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC – LIBEREC
II. liga muži, centrkurt

JUDO
15. 3. a 16. 3. /sobota a neděle/ 
9.00 hodin
VELKÁ CENA JABLONCE
Judo klub pořádá Velkou cenu
Jablonce n. N. – Český pohár mladších
a starších žáků a žákyň, dorostenců
a dorostenek, centrkurt. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

MODERNÍ GYMANSTIKA
8. 3. /sobota/ 10.00 hodin
JABLONECKÝ KORÁLEK
TJ Sokol Jablonec n. N.-Sportcentrum
pořádá závod jednotlivkyň v ZPMG
a kombinovaném programu moderní
gymnastiky Jablonecký korálek. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

VOLEJBAL
1. 3. /sobota/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE A – STRÁŽ N. N.
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

1. 3. /sobota/ 9.00 hodin
JABLONEX – TURNOV
Krajský přebor žen, kurt č. 3.

8. 3. /sobota/ 9.00 hodin
TJ SPARTAK SMRŽOVKA 
– TJ SOKOL ŽELEZNÝ BROD
Krajský přebor žen, kurt č. 3.

8. 3. /sobota/ 9.00 a 11.00 hodin
BIŽUTERIE B – MNICHOVO
HRADIŠTĚ
Krajský přebor žen, kurt č. 4

8. 3. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
BIŽUTERIE A – ERVĚNICE
Krajský přebor žen, kurt č. 4

9. 3. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – MNICHOVO
HRADIŠTĚ
Extraliga juniorek, kurt č. 4.

22. 3. /sobota/ 9.00 hodin
JABLONEX – RUMBURK
Krajský přebor žen, kurt č. 3.

8. 3. /sobota/ 9.00 a 11.00 hodin
BIŽUTERIE B – TURNOV
Krajský přebor žen, kurt č. 4

8. 3. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
BIŽUTERIE A – TURNOV
II. národní liga mužů, kurt č. 4.

23. 3. /neděle/ 9 hodin
BAREVNÝ MINIVOLEJBAL
Pořádá TEXO PLUS, 
určeno dětem 2. – 5. tříd. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

29. 3. a 30. 3. /neděle/
VOLEJBAL PŘES HRANICE
Tréninkový víkend dívčího volejbalu
v rámci projektu Volejbal přes hranice,
kurt č. 2. a 3.

Atletická hala
1.–2. 3. /sobota a neděle/ 
14.00–18.00 a 9.30–14.00 hodin
MISTROVSTVÍ ČESKÉ 
REPUBLIKY ŽÁKŮ
Pořádá TJ AO LIAZ Jablonec.

8. 3. /sobota/ 10.00 hodin
ČESKÝ POHÁR DRUŽSTEV
Halový mítink mužů a žen

11.–13. 3. /útery až čtvrtek/ 
9.30–15.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ
Hala je otevřena veřejnosti

22. 3. /sobota/ 10.00 hodin
VELIKONČNÍ HALA
TJ AO LIAZ pořádá v atletické hale na
Střelnici mezinárodní atletické halové

závody žactva. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

29. 3. /sobota/ 10.00 hodin
POŽÁRNÍ SPORT
Závody.

Lyžařský areál Břízky
7. 3.–9.3. /pátek–neděle/ 9.00 hodin
MISTROVSTVÍ REPUBLIKY ŽÁKŮ
Ski Klub Jablonec n. N. pořádá v lyžař-
ském areálu Břízky MČR žáků. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

Plavecký bazén
www.bazenjbc.cz

22. 3. /sobota/ 9.00 hodin
CENA TJ BIŽUTERIE A MĚSTA
JABLONCE N.N. 
Plavecký oddíl TJ Bižuterie pořádá
v plaveckém bazénu 25. ročník závodů
plaveckých oddílů z celé republiky.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

ČSTS Přátelé přírody
www.prateleprirody-jablonec.cz, 
jotovova@seznam.cz, tel. 606 901 561

Každý čtvrtek
VÝLETY
Přátelé přírody pořádají každý březnový
čtvrtek výlet do okolí Jablonce vlakem
nebo MHD, pěšky cca 10 km.
Podrobný program na webu nebo na
nástěnce na ekonomické škole.

TJ Sokol Jablonec n. N.
Fügnerova 5
tel. 728 761 563 nebo 604 647 315

15. 3. /sobota/ 9.00–11.30 hodin
BAZÁREK JABLONECKÝCH
MAMINEK
Informace p. Krupková, tel. 723 920 614.

15. 3. /sobota/ 10.00–11.00 hodin
AEROBIK – BOSU
Pro ženy s možností hlídání dětí,
přihlášky na tel. TJ Sokol.

Městský zimní stadion

HOKEJ
www.hcvlci.cz

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. 3. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE – BK PROSEK
Liga kadetky U17.

1. 3. /sobota/ 17.00 hodin
BIŽUTERIE – BAK PLZEŇ
2. liga.

2. 3. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – HB BASKET PRAHA
Liga kadetky U17.

2. 3. /neděle/ 12.30 hodin
BIŽUTERIE – BANÍK MOST
Ženy 2.liga.

9. 3. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – STUDÁNKA 
PARDUBICE
Divize žákyně U15.

23. 3. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – BASKETBAL PEČKY
Divize žákyně U15.

29. 3. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE – BANÍK MOST
Liga žákyně U14.

30. 3. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – LOKO KARLOVY VARY
Liga žákyně U14.

Chance arena

www.fkjablonec.cz
Termín utkání se vzhledem k TV 
přenosům může změnit.

2. 3. /neděle/ 17.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FC BANÍK OSTRAVA
Gambrinus liga, 18. kolo.

16. 3. /neděle/ 15.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– SK SIGMA OLOMOUC
Gambrinus liga, 20. kolo.

30. 3. /neděle/ 15.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FK TEPLICE
Gambrinus liga, 22. kolo.

Nabídka sportovních pořadů

■ Den otevřených dveří v atletické hale
Sport Jablonec, s. r. o, naplánoval na
jarní prázdniny Dny otevřených dve-
ří v atletické hale na jablonecké
Střelnici. Sportovní stánek bude ve-
řejnosti otevřen v úterý 11. března
a ve čtvrtek 13. března od 9.30 do
15.00 hodin. 

Zájemci si mohou přijít atletickou halu
nejen prohlédnout, ale především si
v jejích prostorách zasportovat. „Mohou
se také zblízka podívat na atletické vy-
bavení. K dispozici budou atletické sek-
tory, běžecká dráha, badmintonové

kurty a další vybavení areálu,“ říká
Martin Michalský, správce atletické
arény ze společnosti Sport Jablonec nad
Nisou, s. r. o.

Pro mnoho Jablonečanů je to ojedi-
nělá možnost vyzkoušet si sportoviště,
která jsou po většinu roku využívána
místními sportovci. „Děti, které mají
prázdniny, mohou vzájemně poměřit
své síly a dovednosti, halu může využít
ke sportu i celá rodina a obohatit tak
prázdninový program,“ myslí si Mi-
chalský. Vstup do haly je dovolen pouze
ve sportovní obuvi.

Foto Martin Michalský
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Proč jste si jako hudební nástroj vybral právě
kytaru? 
Asi byla první po ruce. Ale každopádně jsem toho
nikdy nelitoval. Žádný nástroj nemá tolik tváří a tak
široké uplatnění. Dokáže být až plebejský i aristokra-
tický. S kytarou se nikdy nenudíte.

Máte poměrně pestrý hudební život. Baví vás to? 
Podobnou otázku mi nedávno položil i můj profesor
z konzervatoře Jiří Jirmal. Zeptal se mě, co dělám,
tak jsem mu barvitě popsal svoje aktivity a on mi od-
pověděl „Jo? A baví tě to?“ Zdánlivě sranda, ale když
to domyslíte… Bylo mu v té době něco kolem osmde-
sáti, celý život se věnoval kytaře a v jeho hlase jsem
cítil sarkasmus, což je pro něj celkem typické. Od té
doby o tom občas přemýšlím. Víte, kolem hudby je
hodně stresujících aktivit. Technologicky i společen-
sky. A nikdy si nemůžete být jistí, jestli cena, kterou
platíte, je úměrná. Ale nakonec život není jen obchod.

Která z vašich aktivit u vás vede?
V současnosti se nejvíce věnuji produkci desky pro
Nauticu, ale už je to skoro hotové, tak se centrum po-
zornosti brzy přesune opět k Mandragoře. V dubnu
jdeme do studia. 

Podle vašich internetových stránek jste vydal cel-
kem 16 titulů pro kytaru. Jak se vám to povedlo?
To není věc, kterou byste si mohl naplánovat. Prostě
jen zapisujete, co vás napadá. A nakonec je to 16 kní-
žek. Hodně k tomu přispělo i cestování. Hlavně po
Španělsku. Myslím, že by čeští učitelé měli více cesto-
vat. Bohužel letní prázdniny jsou k tomu to nejméně
vhodné období. 

Proč myslíte?
Protože v tomto období – třeba ve Španělsku, nebo
v Latinské Americe – jsou buď vysoké teploty nebo
monzun. Přitom pro učitele kytary by tyto země měly
být přímo povinné. Díky fixním prázdninám jsou však
však pro české učitele prakticky nedostupné. Ještě tak
dva týdny v létě, v hotelu na Costa Brava, ale to není
to, o čem mluvím.

V čem vidíte ten přínos?
Pokud jako hudebník přijedete do nějakého města
a zůstanete v něm pár dní, tak se nevyhnutelně se-
známíte s jinými hudebníky. Vidíte, jak hrajou obyčej-
ní kytaristé. To je to, co je důležité. K nám do Česka se
dostanou jenom virtuózové a od nich se nic nenaučíte.

S kapelou Eridu jste nedávno vydali gramofono-
vou desku. Proč gramofonovou desku, dnes v digi-
tální době? Není to krok zpět?
Ano je. Ale někdy je krásné vracet se na stará známá
místa. 

Vím o vás, že jste vystudoval také teologii. Co vás
k tomu vedlo?
V postpubertálním období jsem celkem správně cítil,
že oficiální životní filosofie je špatně. To je celkem
normální v době dospívání. Hledal jsem něco jiného.
Teologické studium, byť za časů normalizace, bylo

velice zajímavé a překvapivě liberální. Alespoň na
protestantských fakultách. Ale jelikož jsem vyrůstal
s kapelami jako jsou Beatles nebo Doors, tak mě vždy
více zajímaly východní filosofie, než katechismus.
Dost mě ovlivnil i generál Mrázek, který v té době ješ-
tě nebyl čestný občan, ale prostý důchodce.

V čem vás ovlivnil?
Za války se v Anglii seznámil s knihami Paula Brun-
tona, což byl popularizátor Indie, a přes něj jsem se
dostal k východní klasické literatuře. Dokonce jsme
spolu opsali tradiční buddhistický text Bardo Thedol.
Já první díl, on druhý. Je dnes trochu úsměvné, když si
představíte, jak šedesátiletý veterán z druhé světové vál-
ky a dvacetiletý student teologie spolu opisují budd-
histický text. Dnes už asi nikdo nechápe, že se tenkrát
knihy přepisovaly, protože bylo zakázáno je vydávat
a kopírky neexistovaly. K tomu jen perlička. Po dlou-
hé době jsem se dozvěděl, že člověk, který mi ten text
poskytl, byl agent StB. Zřejmě to byl soukromý pře-
klad profesora Kolmaše, po roce 90 ta kniha vyšla ne-
jméně třikrát.

Měl jste s StB bližší zkušenosti?
Několikrát. Nejhorší zážitek v tomto směru byl celonoč-
ní výslech v Plzni. Měli na mě těžký zločin – nelegální
distribuci knih. Nabídli mi buď soud a ztrátu zaměstná-
ní, nebo spolupráci. Přestože jsem to odmítl, nic se mi
nakonec nestalo. Pak mě obtěžovali ještě několikrát. 

S Nauticou zkoušíte písně Karla Kryla, které zazní
na večeru v rámci akce 25 ro(c)ků bez opony. Jak to
vnímáte a co Krylovy písně říkají mladé generaci?
Pokud vím, tak Kryl je u mladší generace velmi oblí-
bený. Bohužel jeho písničky nepatří zrovna k těm nej-
lehčím, proto asi není hrán tak často jako jiní autoři.
Pro mě je to příjemný návrat do mladých let. Karel Kryl
je pro mě jednou z nejvyšších uměleckých autorit.
Není mnoho českých autorů, které bych byl ochoten
takto veřejně zahrát. Je pocta, že Jiří Černý, jeho ob-
jevitel, u nás bude zrovna v den 70. výročí jeho naro-
zení.

Jiří Endler

Jan Krajník
Je krásné vracet se na známá místa

■ Osobnost Jablonecka

Vystudoval Pražskou konzervatoř, teologickou fakultu UK, založil kapely Mandragora
a Eridu, s nimiž absolvoval stovky koncertů, nahrál a vyprodukoval šest studiových alb
včetně jedné gramofonové desky. Publikuje skladby a instruktážní literaturu pro kytaru.
Vyučuje na základní umělecké škole. Působil v orchestru Ladislava Bareše, v orchestru
Rudy Janovského a hostuje v orchestru Divadla F. X. Šaldy. V současnosti produkuje desku
kapely Nautica a chystá další nahrávku s kapelou Mandragora.

■ Krátce
Díky všem nadšencům
Spolek Patron, občanské sdružení,
soustřeďuje nadšence zajímající
se o drobné památky Jizerských
hor a blízkého okolí. Bez snahy
členů by pomníčky a křížky za-
nikly a ztratily se v propadlišti ča-
su. Za to, že to dobrovolníky ve
Spolku Patron baví stejně jako
před 33 lety a my se můžeme těšit
z jejich zaujetí, se sluší poděkovat. 

Jaroslav Řezáč

Jablonec se připojí 
k Vlajce pro Tibet
Vlajka pro Tibet zavlaje před jab-
loneckou radnicí v pondělí 10. břez-
na. Vyvěšování tibetské vlajky ini-
ciovalo jako tradičně Občanské
sdružení Lungta. Letos má vlajka
připomenout již 55. výročí povstá-
ní Tibeťanů proti čínské okupaci
Tibetu. Vloni se ke kampani Vlaj-
ka pro Tibet připojilo 467 z 6 248
obcí ČR.

Nejoblíbenější je 
Jitka Knížková
Vítězkou regionálního kola 21.
ročníku ankety o nejoblíbenějšího
učitele Česka Zlatý Ámos 2014 se
v Libereckém kraji stala Jitka Kníž-
ková ze ZŠ Šumavská v Jablonci
nad Nisou. Po skončení všech re-
gionálních kol se jejich vítězové
sejdou 6. března na semifinále
v Praze, v zrcadlových sálech
MŠMT. Finále a korunovace Zla-
tého Ámose 2014 letos vyjde přesně
na 28. března, tedy na Den učite-
lů. V roce 2005 tuto soutěž vyhrál
jablonecký pedagog Luboš Blahout
s Gymnázia Dr. Randy. (end)

Stříbrná studentka 
a zlatý tým VOŠMOaOA
Radka Kopecká, studentka třetího
ročníku Vyšší odborné školy me-
zinárodního obchodu a Obchodní
akademie (VOŠMOaOA) v Jablon-
ci nad Nisou, obsadila na 20. roč-
níku znalostní soutěže talentů
PROFI GO druhé místo z celko-
vých 50 účastníků. Studentky
VOŠMOaOA Dáša Matysová, Lu-
cie Kubíková a Lucie Kozáková,
oboru mezinárodní obchod se za-
měřením na cestovní ruch, získa-
ly první místo ve druhém ročníku
soutěže tříčlenných týmu PROFI
GO – turistický produkt. (end)

Foto Filip Novák
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Domov. Zamysleli jste se někdy nad tím, co
pro vás znamená domov?

Místo, kde trávíte čas se svými blízkými, proží-
váte radosti i starosti běžného dne. Místo, které
důvěrně znáte, kde je otisknut kousek každého
z nás. Místo plné věcí, nashromážděných bě-
hem let, ke kterým se váží příběhy, vzpomínky,
city. Prostě místo, kde si jen tak dáte nohy na-
horu a můžete nerušeně odpočívat.

Domov je pro nás samozřejmostí až do chví-
le, než nám nemoc nebo stáří vezmou síly. Na-
jednou zjišťujeme, že potřebujeme pomoc dru-
hých, ale nechceme svůj domov opustit. „Je pro
mě důležité být ve svém domově. Neuspokojilo
by mne žít v domě seniorů, je to cizí prostředí
a doma jsem zvyklá na své věci,“ odpovídá pa-
ní Vlasta z Jablonce. „Domov pro mě znamená
poznávat radost, bezpečí, spokojenost, má
manželka a dobré spolužití,“ říká pan Jaroslav
z Maršovic.

Všeobecně známé rčení „všude dobře, doma
nejlíp“ jsme si vypůjčili k vyjádření myšlenky,
která stojí za vznikem organizace Rodina24
a za našimi službami. Nabízíme pomoc a pod-

poru seniorům a lidem se zdravotním postiže-
ním. Naším posláním je umožnit klientům ži-
vot ve svém domově, pokud je to jejich přání
a zajistit uspokojování jejich potřeb formou
osobní asistence. 

Osobní asistence, to není jen zajišťování hygi-
enických potřeb klientů, péče o domácnost, re-
habilitace a fyzioterapie, ale také aktivizační
činnosti. Asistenti vás mohou doprovodit k lé-

kaři, na procházku nebo na kulturní akci, pů-
jdou s vámi nakoupit, přečtou vám noviny, za-
hrají si s vámi společenské hry. Záleží jen na
vás, jak bude asistence probíhat. Ovšem nejdů-
ležitější součástí asistence je naše společná ko-
munikace, budování pocitu bezpečí, vzájemné
důvěry a respekt k vašim přáním a požadav-
kům.

Velký důraz klademe na péči formou podpory.
Asistent podporuje klienta takovým způsobem,
aby vše, co klient zvládne dělat sám, opravdu
sám udělal. Asistent nedělá za klienta věci, kte-
ré zvládá sám – tím podporuje jeho zvyklosti,
schopnosti a víru v sebe sama.

„Na práci osobního asistenta oceňuji citlivý
přístup a respekt k mému soukromí,“ říká paní
Jana z Liberce. „Mám rád, když se mi asistenti
věnují, když jsou veselí – to mi pomáhá být spo-
kojený a dobře naladěný,“ dodává pan Jaroslav
z Maršovic. U osobních asistentů Rodiny24 na-
jdete vždy vlídné slovo a profesionální přístup.
Naše služby zajišťujeme v celém Libereckém
kraji.

Kontakty: Stáňa Šťovíčková, tel. 731 620 699,
stana@rodina24.org

Všude dobře, doma nejlíp

Loni v červnu bylo při koncertě ke Svě-
tovému dni proti násilí na seniorech
v Městském divadle v Jablonci poprvé uděle-
no ocenění za práci pečovatelů v sociálních
službách.

Ocenění vyvolalo kladný ohlas mezi pečovatel-
kami i mezi uživateli jejich služeb, proto se ve-
dení města opět ve spolupráci s Diakonií CČE
rozhodlo cenu Jablonecká pečovatelka udělit
v letošním roce znovu, a založit tak tradici.

„Chceme tak přiblížit veřejnosti důležitou
a mnohdy podceňovanou práci lidí, kteří ve své
profesi pomáhají seniorům a zdravotně postiže-
ným a podpořit prestiž této profese. Pečovatelky
odvádějí ohromný kus práce a pomáhají po-
třebným jak fyzicky, tak psychicky,“ vysvětluje
náměstkyně primátora pro oblast sociální Soňa
Paukrtová, jež nad udílením cen převzala záštitu.

Nominované pečovatelky a osobní asistentky,
si ocenění převezmou opět při příležitosti

Světového dne proti násilí na seniorech 13.
června, kdy město tradičně uspořádá slavnost-
ní koncert v městském divadle.

Do kampaně se zapojilo šest organizací. Ty ze
svého středu vybraly pečovatelku nebo osobní
asistentku, která by měla být dle jejich názoru
oceněna za práci s klienty. V příštích vydáních
Jabloneckého měsíčníku je postupně představí-
me. Na webových stránkách města a na urče-
ných místech pak budete moci udělit svůj hlas
jedné z oceněných a hlasovat tak o Ceně veřej-
nosti, která bude rovněž předána v divadle 13.
června.

Organizace, které nominovaly svou nejlepší
pečovatelku:
• Centrum sociálních služeb Jablonec nad

Nisou, p. o.
• Centrum pro zdravotně postižené Liberec-

kého kraje, o. p. s.
• Diakonie CČE, středisko Jablonec nad Nisou
• Domov důchodců Jablonecké Paseky, p. o.
• Hospicová péče sv. Zdislavy, o. p. s.
• Rodina 24

Jablonecká pečovatelka 2014

Heinrich Lauterbach je tvůrce slavných vil
Na jaře letošního roku bude hostit Městská
galerie MY výstavu přibližující život a dílo
význačné osobnosti evropské architektury –
Heinricha Lauterbacha. 

Tento architekt se zapsal do stavebního vývoje
Jablonce nad Nisou díky dvěma stavbám, které
patří k tomu nejvýznamnějšímu, čím se naše
město může v oblasti architektury pochlubit.
Jsou to Háskova vila u mšenské přehrady, po-
stavená v letech 1930 až 1931, a vila Schme-
lowsky v Opletalově ulici, dokončená v roce
1933. 

Památky moderní architektury byly v Jab-
lonci nad Nisou, stejně jako v mnoha jiných
českých městech, dlouho přehlíženy a teprve
v posledních letech je jim věnována zasloužená
pozornost. Obě jablonecké Lauterbachovy vily
měly štěstí, že jejich současní majitelé o ně pří-
kladně pečují. Díky tomu patří k nejzachovalej-
ším stavbám svého vratislavského tvůrce vů-
bec. 

Architekt Heinrich Lauterbach se narodil
v roce 1893 ve Vratislavi (Breslau, Wroclaw).
Absolvoval zde Akademii umění a uměleckého
řemesla a ve studiu pokračoval na Vysoké ško-

le technické v Darmstadtu a Drážďanech. V ro-
ce 1925 se vydal na dráhu svobodného archi-
tekta a usadil se v rodném městě. Zároveň se
stal členem prestižního sdružení architektů
„Der Ring“ v Berlíně. V poválečném období vy-
učoval na vysokých školách ve Stuttgartu
a Kasselu. Zemřel v roce 1973. 

Výstava věnovaná dílu Heinricha Lauter-
bacha se koná díky spolupráci Městské galerie
MY s Muzeem architektury ve Vratislavi, městě
s bohatou tradicí v oblasti moderní architektu-
ry. Mezi regionem Jizerských hor a Dolním
Slezskem, jehož centrem dodnes Vratislav je,
existovaly v minulosti čilé kontakty. Oživování
povědomí o kulturních vazbách v těchto oblas-
tech může přispět k upevňování vzájemných
vztahů Čechů a Poláků v současnosti.

Vernisáž výstavy se uskuteční 27. března 2014
v 18.00 hodin. Záštitu nad výstavou převzal pri-
mátor statutárního města Jablonec nad Nisou
Petr Beitl. 

(js)

I takto probíhá část osobní asistence.
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V pořadí čtvrtou akcí celoročního projektu
25 ro(c)ků bez opony bude v úterý 4. března
v sále ZUŠ večer na počest hudebního barda
Karla Kryla. Zavzpomíná na něj publicista
a osobní přítel Jiří Černý.

Vzpomínky v pořadu doprovodí fotografiemi
a zvukovými záznamy. Nestárnoucí Krylovy
písničky v hudebním bloku zahraje naživo ky-
tarista Jan Krajník se skupinou Nautica (ZUŠ
Jablonec nad Nisou). Jiří Černý poskytl Jablo-
neckému měsíčníku krátký rozhovor.

Patříte mezi „objevitele“ Karla Kryla, kdy
jste se poprvé setkal s jeho písněmi a jak by-
lo těžké s nimi v minulém režimu seznamo-
vat veřejnost?
Krylovy písně jsem poprvé slyšel z nahrávek
ostravského rozhlasu, které tam vyjednal a na-
hrávky mi pak poslal do Prahy pro pořad
Dvanáct na houpačce Miloš Zapletal. Během
roku 1968 Houpačka odvysílala pět Krylových
písní. A to naprosto bez potíží. Ty začaly až
v dubnu 1969. Ale to už neexistovala ani Hou-
pačka. 

Čím byl podle vás Karel Kryl pro obyčejné lidi?
To je otázka pro ty lidi, já můžu jen hádat.
Myslím, že pro lidi byl především prvním čes-
kým široce známým folkovým písničkářem, po
něm přišli Paleček s Janíkem, Vláďa Merta atd.
Všichni byli do jisté míry protipólem hlavního
proudu tehdejší populární hudby a zpěváků
s velkými hlasy. 

Písně Karla Kryla neztratily význam ani
v dnešní době, čím to je?
Řekl bych, že silnými, zapamatovatelnými

melodiemi, přirozeným, prostým a přece neza-
měnitelným hlasem, a také výbornými texty,
dokonale zpěvnými a bezchybně rýmovanými.
O obsahu ani nemluvě. Já to vidím v tomhle po-
řadí. 

Co by na dnešní dobu říkal Karel Kryl?
Nejsem jasnovidec. Takže jen věřím, že by Kryl
nikomu nepoklonkoval, pánům ani lidu, levici
ani pravici. A protože byl hluboce věřícím kato-
líkem, vychovávaným dvacet let západoněmec-
kou demokracií, myslím, že by řekl jasné ano
církevním restitucím. 

V minulosti jste byl za svoji činnost perzeku-
ován, poté jste spoluzakládal OF a byl na
začátku Sametové revoluce. Měl jste své
ideály. Byly naplněny? Jak hodnotíte dnešní
politickou situaci?
Splnilo se, o čem jsem ani nesnil: čtvrt století
žiju ve svobodném světě bez hranic. Tak, jak to
chtěl vizionář John Lennon. Co myslím, to na-
hlas říkám a píšu. Všechno ostatní, je pro mě
míň důležité: vulgární prezident, malá účast

občanů na společenském životě, korupce a por-
cování moci mezi strany a podnikatele. Já věřil
Masarykovi, který říkal, že demokracie potře-
buje aspoň padesát let. Skoro denně jsem mezi
mladými lidmi. Z nich vzejde nová elita. Bez té
to nejde. Kdo nadává nejschopnějším lidem do
elitářů, je hlupák nebo populista. 

Karel Kryl (12. dubna 1944, Kroměříž –
3. března 1994, Mnichov) byl československý
písničkář a básník, přední představitel česko-
slovenského protikomunistického protestsongu
v letech 1963–1989. Po roce 1989 v rozhovorech
pro média a ve své tvorbě komentoval dění ve
společnosti. Psal si vlastní hudbu i texty, v jeho
repertoáru byly jak krátké úderné pamfletické
písně, tak delší poetické a melancholické sklad-
by. Někdy se mu přezdívá „básník s kytarou“. 

Jiří Černý (* 25. února 1936, Praha) je vý-
znamný český hudební kritik. Pořádá kontaktní
klubové poslechové pořady (zvané Antidisko-
téky či Rockování). 

Jan Krajník vystudoval Pražskou konzerva-
toř, teologickou fakultu UK, založil kapely
Mandragora a Eridu, publikuje skladby a in-
struktážní literaturu pro kytaru, vyučuje na
Základní umělecké škole v Jablonci nad Nisou. 

Nautica je čtyřčlenná mladá kapela z Jablon-
ce nad Nisou, hraje vlastní skladby ve stylu roc-
ku a folku. Andrea Bělíková (13 let) - elektrická
kytara, zpěv, Radka Bělíková (10 let) – baskyta-
ra, zpěv, Martin Gorčík (14 let) – bicí, Jiří Sa-
mek (15 let) – akustická kytara, banjo, zpěv.

(end)

Černý: Kryl by nikomu nepoklonkoval

Čtrnáctý ročník mezinárodního 
veletrhu cestovního ruchu 

20. 3. /čtvrtek/10.00–18.00 hodin
21. 3. /pátek/10.00–18.00 hodin
22. 3. /sobota/ 9.00–12.00 hodin

Ve dnech 20.–22. března 2014 se v Eurocentru
v Jablonci nad Nisou uskuteční tradiční, již 14.
ročník veletrhu cestovního ruchu Euroregion
Tour, který se řadí mezi největší regionální ve-
letrhy cestovního ruchu v České republice.
Pořádají jej ve spolupráci Liberecký kraj, statu-
tární města Jablonec nad Nisou a Liberec,
Eurocentrum Jablonec n. N., Okresní hospo-

dářská komora v Jablonci n. N. a společnost
Sundisk. 

Jedná se o jediný veletrh cestovního ruchu
v severních Čechách s mezinárodní účastí, ze-
jména vystavovatelů z Čech, Německa, Polska
a Slovenska. Cílem je představit návštěvníkům
možnosti trávení volného času, tipy na výlety,
novinky z cestovního ruchu, regionální pro-
dukty a mnoho dalšího. Součástí jsou také do-
provodné přednášky a workshopy pro odborní-
ky z oblasti cestovního ruchu.

Mottem letošního je Po stopách letokruhů,
které je zaměřeno na dřevo a vše, co s ním sou-
visí. Tímto tématem chtějí pořadatelé podpořit
návrat k přírodě, venkovskou turistiku, lidovou
architekturu, zejména podstávkové domy, regi-
onální výrobky, pěší a cykloturistiku, nově pro-
značenou turistickou trasu po hřebenech hor
Libereckého kraje – Hřebenovku, naučné stez-
ky a další navazující nabídku. Partnerem jsou
Lesy ČR, s. p. – Krajské ředitelství Liberec, kte-
ré představí především své nové projekty na
zvyšování komfortu pro turisty.

Nabídku turistických možností doplní prodej-
ní výstava regionálních produktů z ČR a Polska
a bohatý doprovodný program pro návštěvníky.
Představí se unikátní science centrum v Liberci
– iQLANDIA a nově otevíraná Oblastní galerie
v bývalých městských lázních v Liberci. Na
čtvrtek 20. 3. od 17 hodin jsou pro návštěvníky
připraveny besedy s cestovateli v kině Junior.

V prostorách Eurocentra bude po dobu koná-
ní veletrhu k vidění několik výstav –fotografie
z hřebenové trasy Hřebenovka, turistické zna-
čení KČT, fotografie a modely lidové architek-
tury Pojizeří nebo výstava Dvě města, dva dra-

hé kameny. Na podobná témata bude také ně-
kolik přednášek pro návštěvníky.

Velkým lákadlem je jistě zakončení veletrhu
koncertem hudební skupiny Divokej Bill, který
se koná v Eurocentru v sobotu 22. března od
20.00 hodin.

Součástí veletrhu je program pro odbornou
veřejnost, ať už setkání informačních center
nebo tradiční setkání podnikatelských subjektů
a obcí Libereckého kraje u kulatého stolu. Pro
české i polské partnery uspořádá seminář hos-
podářská komora – Tradiční řemesla v regionu.

Podrobné informace o veletrhu naleznete na
webových stránkách www.euroregiontour.cz
a www.eurocentrumjablonec.cz. Vstup na vele-
trh je zdarma. (end)

Euroregion Tour 2014 /Eurocentrum 20.–22. 3./

Foto Iva Mošnová Foto Iva Mošnová
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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.

Březnový program je pro vás
připraven k vyzvednutí u Markéty
Jeníčkové, specialistky pro volno-
časové aktivity, tel. 774 722 942,
e-mail: marketa.jenickova@cen-
trumjablonec.cz nebo ke stažení
z www.centrumjablonec.cz, sekce
Aktivity seniorů – Programy ve
Spolkovém domě.

Dva počítače s přístupem na in-
ternet zdarma a tiskárna byly pře-
místěny z podlaží 2b do chráněné
kavárny Florianka.

Historie vaření, 
od ohniště 
po mikrovlnku
Muzeum gastronomie v Praze bylo
cílem výpravy milovníků vaření
a dobrého jídla z řad jabloneckých
seniorek. V unikátní expozici mu-
zea gastronomie plné dobových

vyobrazení a 3D konstrukcí si pro-
šly historií vaření od pravěku až
po současnost. 

„Výstava je velmi zajímavá, pro
mne až vzpomínková. Viděly jsme
hodně především kuchyňského
nádobí z dob mého dětství, které
používala babička a maminka.
Dozvěděly jsme se něco o historii
kuchyní a domácích spotřebičů,
např. jak se v dávné minulosti při-
pravovala primitivním způsobem
jednoduchá jídla v hliněných hrn-

cích nebo na lávových kamenech.
A víte, že naše republika má vý-
robní patent na remosku, která je
i dnes ve velké oblibě v Anglii?“
vylíčila své zážitky a získané vědo-
mosti z výstavy jedna z účastnic.

Zajímavé a poutavé vyprávění
bylo ukončeno v síni slávy české
gastronomie, kde jsou vystaveny
nejstarší kuchařské knihy a kde je
možné se dozvědět informace
o významných hoteliérech a gas-
tronomických podnikatelích. (mj)

■ Programy klubů 
ve Spolkovém 
domě CSS

KJS–Klub jabloneckých seniorů

4., 11., 18. a 25. 3. /úterý/ 
10.00 hodin
Cvičení s Hankou - zdravotní
a relaxační cvičení na židlích.

5. 3. /středa/ 13.30 hodin
Kytička fialek - svátek žen

18. 3. /úterý/ 13.30 hodin
Nezlob, nebo tě vydědím! Změny
v novém OZ.

26. 3. /středa/
Železný Brod – výlet. 
Informace a přihlášky
B. Svobodová, tel.: 774 722 945.

Dia-club senior

4., 11., 18. a 25. 3. /úterý/ 
13.00 hodin
Cvičíme v bazénu

14. 3. /pátek/ 14.00 hodin
Probační přednáška –
Obecné trestné činy. Informace
H. Korcinová, tel.: 724 206 367

Svaz důchodců ČR
5. 3. /středa/ 
Oslava svátku žen na Petříně.
Klubová akce

12. 3. /středa/ 
Harrachov – výlet. Informace
L. Caránková, tel.: 723 510 256

19. 3. /středa/ 14.00 hodin
Beseda k novému OZ

26. 3. /středa/ 14.00 hodin
Měření tlaku

Ohlédnutí
Pejsek pro Dobrotety
Poslední lednový týden se sešly
členky Klubu pro šikovné ruce,
aby ušily další ponožkové pejsky.
Tentokrát je vyráběly nejen pro ra-
dost sobě a svým vnoučatům, ale
především pro děti, které potřebu-
jí potěšit a kterým hračky pro-
střednictvím zástupkyně organiza-
ce Dobrotety předaly. A kdo jsou
Dobrotety? Je to nezisková organi-
zace, jejímž cílem je pomáhat dě-
tem a rodinám, které se ocitnou
v těžké životní situaci a zajistit jim
přímou a účinnou pomoc.

„Potěšilo nás, že jsme mohly při-
spět na dobrou věc a pokud o naše
pejsky bude zájem, s radostí ušijeme
další,“ řekla Anna Šikolová. „A pro-
tože jablonecké seniorky mají
opravdu šikovné ruce, vznikly kro-
mě pejsků i kočičky, dále lední
medvídek a dokonce i panenka,“
pochlubila se Anna Železná. Všech-
ny hračky byly překrásné a vznik-
ly jako pohlazení pro děti, aby jim
přinesly radost a potěšení. (bs)

Jablonecká šipka
V pondělí 3. února se konal ve Spol-
kovém domě v Jablonci turnaj se-
niorů v šipkách, kterého se zúčast-
nili hráči i z Liberce a Frýdlantu.
Celkem se jich sešlo devětačtyři-
cet. „Šipky hrajeme především pro
radost, a i když ne dlouho, chtěli
jsme se poměřit s konkurencí, pře-
devším s Liberečany, neboť ti mají
s šipkami více zkušeností,“ zreka-
pitulovala přípravu na turnaj Hele-
na Kominíková, ředitelka závodu.
V soutěži, kterou pořadatelé organi-
začně zvládli, platilo známé olym-
pijské heslo – Není důležité vy-

hrát, ale zúčastnit se. Turnaj vy-
hrála jablonecká Lída Fejtková
s náskokem 62 bodů. „S vítězstvím
jsem nepočítala, konkurence byla
silná. Mám velkou radost. Pro celé
jablonecké družstvo je to výzva,
abychom naše umístění obhájili
i na dalším turnaji,“ vyjádřila své
pocity po vyhlášení výsledků Lída
Fejtková. Ceny za umístění na me-
dailových pozicích si odnesli i zá-
stupci Liberce a Frýdlantu. Další
turnaj v elektronických šipkách je
naplánován na červen ve Frýdlantu.

(hk)

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

Senior plus

■ Aktivní věk

■ Z bloku seniorů
Zábavný kvíz
Přeskupte písmena tak, aby z kaž-
dého nesrozumitelného slova
vznikl správný název českého
města:

ÝDFARLTN
CHÁOND
CĎARHIOŽOVE
VURTON
VOSKOLO
CYRKANOY
BAJNELOC

Řešení: Frýdlant, Náchod,
Horažďovice, Turnov, Sokolov,
Rokycany, Jablonec

Hračky pro Dobrotety

Hračky pro Dobrotety

Jablonecká šipka – vyhlášení výsledků

Návštěva muzea gastronomie
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Pestrá nabídka audiovizuálního střediska
Budova staré radnice, dnešní sídlo městské
knihovny, dovrší letos sto čtyřicet pět let od
jejího postavení. Česká knihovna v ní sídlí
od konce druhé světové války. 

Pro potřeby knihovny byla upravena v sedmde-
sátých letech minulého století, kdy bylo v pro-
storách sálu v druhém patře navíc vybudováno
audiovizuální středisko s otočným, dosud funkč-
ním hledištěm.

Sál s padesáti místy k sezení je dnes využíván
k pořádání nejrůznějších akcí. Ročně jím pro-
jde na tři a půl tisíce návštěvníků, pro které
knihovna uskuteční kolem sto čtyřiceti akcí.
Mezi ty pravidelné patří cestopisná promítání,
astronomické okénko či setkání se zajímavými
hosty. Pro děti mateřských a základních škol
pak vzdělávací i zábavné pořady. 

Velký počet posluchačů přilákaly v poslední
době besedy s osobnostmi z regionu, zejména
s ředitelem jabloneckého archivu Janem Kaš-
parem, kurátorem libereckého muzea Luborem
Lacinou, básnířkou Olgou Novotnou či jablo-
neckou rodačkou Christou Petráskovou. Návštěv-
nost bývá občas srovnatelná s návštěvností
slavných hostů, jako jsou Pavla Jazairová, Pavel
Kosatík, Vlastimil Vondruška, Michal Viewegh
nebo Martin Hilský. 

Pro zájemce jsou na webových stránkách
knihovny v záložce „Z našich pořadů“ zveřej-
něny krátké zprávy včetně fotografií z vybraných
akcí. Jejich počet je již nemalý a je důkazem, že
jablonecká knihovna je atraktivní nejen pro po-
sluchače, ale i samotné účinkující, kteří se
k nám rádi opakovaně vracejí. 

Jitka Nosková, Dana Foltýnová

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.

Budky, kůlny, kůlničky,… to je zajímavé, ale
málo pěkné specifikum české krajiny. Jednou
slouží jako veřejné WC, jindy jsou to garáže, stán-
ky, obchůdky s různou návštěvností a úprav-
ností!

Bohužel, ani naše město není výjimkou, jak
dokládá naše fotografie veřejných záchodků,
které dominují jinak vcelku pěknému prostran-
ství mezi první a druhou přehradou ve Mšeně.

Ale jednu opravdově krásnou budku jsme
přeci jenom našli. Na pozemku ZŠ Arbesova
netrpělivě očekává ptačí příbytek první májový
přílet rorýsů – nových nájemníků, kteří se
k nám vrací až z jižní Afriky. 

Posuďte sami, jak tam budou mít u školy ve-
selo. Moc krásný počin!

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. března 1914, číslo 44, strana 19
USA – Tango vítězí! Američtí miliardáři a milio-
náři se rozhodli oslavit masopust ve zvláštním
vlaku z Chicaga do New Orleansu. Celkem 257
boháčů bude mít k dispozici velký vagon, uprave-
ný na taneční sál, a další vagony: kuřácký, restau-
rační, bufetový a dokonce jeden flirtovací. Tančit
se bude pouze tango – hrát bude 49 hudebníků,
vařit bude 5 kuchařů a obsluhu převezme 49 za-
městnanců. Počítá se s tím, že se na mnoha za-
stávkách připojí k tanci další cestující.

10. března 1914, číslo 51, strana 4
Dopravu mezi Hodkovicemi a Rychnovem za-
stavil obrovský balvan, který spadl na koleje těsně
před přijíždějícím vlakem. Pád se očekával již ví-
ce dní v důsledku stálých dešťů, které rozmočily
skálu v úseku naproti rádelskému mlýnu, proto
byl na trati hlídač, který běžel vlaku naproti a včas
jej zastavil.

11. března 1914, číslo 52, strana 3
Úspěch jabloneckého exportního domu! Firma
Burian a Bunzl převzala zastoupení rakouské ta-
bákové režie do zámoří.

13. března 1914, číslo 54, strana 4
Raspenava. Dvaasedmdesátiletá výměnkářka
Helena Krausová, dlící na návštěvě u svého syna,

se otrávila kyselinou octovou. I když trpěla straš-
nými bolestmi, přiznala svůj čin až druhého dne,
kdy již nebyla pomoc možná.

15. března 1914, číslo 56, strana 3
Špindlerův Mlýn. Český ski-klub pořádá sbírku
na postavení pomníku Hanče a Vrbaty. Pomník by
měl být odhalen již v letos v létě.

17. března 1914, číslo 58, strana 3
Již druhá loď jménem Gablonz! Ta první je
vznešená paroloď společnosti Lloyd, ta druhá je
elegantní čtyřveslice jabloneckého gymnasia. Je
11,9 metrů dlouhá, 70 cm široká, váží 90 kg a stá-
la 1 000 korun. Mužstvo doufá, že bude moci ob-
hájit slavné jméno svého města také v přespol-
ních závodech. 

17. března 1914, číslo 58, strana 5
Ze soudní síně – Jičín. Líbivé tóny valčíku zněly
v temné soudní síni krajského soudu. Bývalý
městský kapelník ve Vrchlabí Emil Feist žaloval
město Vrchlabí, které jej propustilo ze svých slu-
žeb pro údajnou neschopnost. Soud povolil dů-
kazní řízení a Feist s pomocí sextetu jičínské
městské kapely obhájil svou dobrou pověst před
početným publikem i před soudními znalci. Město
Vrchlabí nabídlo Feistovi 650 korun jako odškod-
né a zaplacení soudních výloh.

21. března 1914, číslo 61, strana 1
Dva mrtví muži vytaženi z přehrady. Včera v 15
hodin zpozorovali chodci, přecházející hráz pře-

hrady, bezvládné tělo v místech, kde již roztál led.
Bezpečnostní hlídka pod vedení inspektora Slada
vytáhla pomocí háků muže, který však byl již ve
značně zetlelém stavu. Poté byla spatřena další
mrtvola přimrzlá vlasy k ledu blízko loděnice,
která byla rovněž vytažena.

22. března 1914, číslo 62, strana 4
Totožnost mrtvých objasněna. První byl 44-letý
účetní Josef Noswitz, pohřešovaný od 1. listopadu
1913, druhým byl 25-letý Wenzel Peschek, přísluš-
ný do Rovní u Jičína, který byl zaměstnancem
dráhy. Nezvěstný byl od 7. prosince 1913.

25. března 1914, číslo 64, strana 1
Jablonec. Pašování sacharinu ve velkém! Aféru
vyšetřuje inspektor Slad. Sacharin byl objeven
v železničním vagonu v pytlích se zelnými hláv-
kami. Vagon, vypravený z Holandska, dorazil přes
Žitavu do Jablonce. Mezi zelím bylo ukryto 700 kg
sacharinu.

25. března 1914, číslo 64, strana 7
Smržovka. Tato výzva je určena všem dobrodin-
cům! V pondělí 23. března zemřel v místním chu-
dobinci třiaosmdesátiletý Sylvester Fischer – nej-
starší obyvatel města. Všichni jeho příbuzní jsou
nemajetní. Fischer celý život tvrdě pracoval. Jeho
vdova (81 let) je nemocná a nemůže jej na po-
slední cestu doprovodit. Fischerovi vloni oslavili
svou zlatou svatbu, ale pak se jejich zdraví zhor-
šilo. Případné dary, prosím, odevzdejte na obec-
ním úřadě. Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

■ I tady jsme doma – seriál o Jablonci
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www.jabloneckarodina.cz

Najdete nás na
Facebooku

Ahoj děti, 
vaši Krakonošové, které jste nakreslily a po-
slaly, jsou moc povedení. Je vidět, že jste děti
z hor! Další malování bude samozřejmě ta-
ké pohádkové. Jde o postavu velmi oblíbe-
nou nejen u nás v Česku, ale také třeba ve
Francii, v Německu, v Americe... Tam všude ji
můžete potkat, jen se jí říká pokaždé trochu
jinak. Určitě byste ji ale poznaly, protože má
na sobě červenou čepičku a v ruce košík s bá-
bovkou pro babičku. Je to přece Červená
Karkulka! Tak už se pusťte do práce a ob-
rázky mi nezapomeňte poslat. Komu by se
Červená Karkulka příliš nedařila, může
zkusit třeba vlka.
Těší se váš kamarád skřítek Pastelka

Oceněné práce na téma 
„O Krakonošovi“
Matyáš Kotek, 
6 let, MŠ Adélka, 28. října 16

Andrea Kotoučková, 
6 let, MŠ Pastelka, Nová Pasířská 10

Terezka Hamplová, 
5 let, MŠ Motýlek, Střelecká 14

Ondra Dutka, 
6 let, MŠ Na Kopečku, V. Nezvala 12

Tomáš Herrman, 
6 let, MŠ Pod Peřinkou, Havlíčkova 4

Odměnu dětem předá 
náměstek primátora Petr Vobořil.

Terezka Hamplová

Andrea Kotoučková

Tomáš Herrman

Matyáš Kotek

Ondra Dutka

Obrázky s tématem „Červená Karkulka“ očekáváme do pátku 14. března na podatelně v přízemí jablonecké radnice nebo na adrese
redakce: Magistrát města Jablonec nad Nisou, redakce Jabloneckého měsíčníku, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou. Na obálku
napište heslo „Skřítek Pastelka“. Doporučený formát výkresu je A4. NEZAPOMEŇTE uvést u výkresu celé jméno, věk a také kontakt!
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Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16

pořádá v úterý 25. 3. 2014 od 9 do 16 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
• prohlídka školy
• informace o provozu školy
• školní vzdělávací program 
• zájmové aktivity školy
• jak připravit dítě do MŠ

Srdečně zveme rodiče dětí do školy 
s nejstarší tradicí ve městě. 

Mgr. Světlana Bartůňková, ředitelka školy 
a kolektiv mateřské školy ADÉLKA

http://28rijna.materska-skola.com/

âesk˘ rozhlas Sever zahájil nov˘ rok s velk˘-
mi programov˘mi zmûnami. Ve v‰ední den
odpoledne a o víkendu vysílá nové atraktiv-
ní pofiady a nabízí také více aktuálních zpráv
a oãekávan˘ch událostí z Libereckého kraje.
O nové skladbû vysílání jsme si povídali s fie-
ditelem stanice Milanem Knotkem.

Je to velká zmûna?
Docela ano. âRo Sever dostal nov˘ zvukov˘ obal,
kter˘ je od nového roku pro v‰echny regionální
stanice stejn˘. Vysíláme více aktualit ze Ïivota
v‰edního dne i událostí, které nás „právû dnes“
je‰tû ãekají. Prohlubujeme pfiím˘ kontakt s poslu-
chaãem – ten mÛÏe ovlivÀovat ná‰ program více,
neÏ dosud. Písniãky na pfiání jsme rozdûlili na dva
bloky – první hodina zaãíná v poledne a druhá
v 17.00 hodin. Ohlasy jsou dobré.

Co zábavné pofiady?
Od pondûlí do pátku posluchaãi sly‰í ve 13.00
hodin nov˘ pofiad âesko zemû neznámá, kter˘ je
zajímavou soutûÏí o mûstech âR a jejich osob-
nostech. Pofiad moderovan˘ hvûzdou âeského
rozhlasu Pavlem Kudrnou je spojen s kaÏdoden-
ní v˘hrou velice hezk˘ch cen. 

Pro ty, ktefií mají rádi slavné ãeské komiky z do-
by kvalitní a kultivované zábavy, jsme ve v‰ední
den ve ãtyfii odpoledne zafiadili pofiad Humoriáda.
Posluchaãi si zde mohou Ïivû vybrat, jestli chtûjí
sly‰et Men‰íka, Sováka nebo tfieba Ivu JanÏu-
rovou.

Zmûny se dotkly také víkendu?
Sobota a nedûle zÛstává oproti v‰edním dnÛm
více oddechová. V sobotu dopoledne jsme zafia-
dili zbrusu nov˘ magazín pro kutily a zahrádkáfie
a po nûm jde v Ïivém vysílání veterinární porad-
na, kam je moÏné odborníkovi zavolat pro nalé-
havou radu. Na nedûlní dopoledne je pfiipraven
gastronomick˘ magazín Pochoutky. 

A dal‰í novinkou je pofiad Hvûzdné návraty, coÏ
je medailon hercÛ a dal‰ích zajímav˘ch osobnos-
tí. Tento pofiad bûÏí na âRo Sever v sobotu i v ne-
dûli vÏdy od ãtyfi do pûti odpoledne.

âRo Sever je stanicí, která nikdy nehrála de-
chovku. Teì uÏ ale ano…
Dechovkové pofiady jsme zaãali vysílat kaÏd˘
v‰ední den, a to vÏdy od 18.00 hodin. Chceme
tím potû‰it milovníky tohoto Ïánru, kter˘ uÏ po-
sluchaãi v blízké budoucnosti neusly‰í na âRo 2.
Lidem, ktefií dechovce neholdují, nebude její vysí-
lání v podveãer urãitû vadit.

Jak na zmûny ve vysílání reagují posluchaãi?
Vût‰ina ohlasÛ je pozitivních. Nové pofiady se líbí
a posluchaãi oceÀují i lep‰í v˘bûr hudby. Co se t˘ká
kritiky, posluchaãi se ptají, proã skonãil oblíben˘
Oldies club Ivana Dolej‰ího. Ivan se rozhodl ode-
jít na zaslouÏen˘ odpoãinek a pofiad uÏ bohuÏel
nevyrábí, nicménû na pfiání posluchaãÛ budeme
Oldies club reprízovat v nedûli pfied polednem. 

Setkávám se také s pochvalou t˘kající se zpra-
vodajství, coÏ mû velice tû‰í, protoÏe nikde jinde
tak komplexní informace z bûÏného Ïivota v Libe-
reckém kraji nenajdeme.

âRo Sever – nové pofiady se JabloneãanÛm líbí
Posluchaãi  s i  fiekl i  o  Oldies c lub
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KOSMETIKA – IREN
nabízí velice efektní kosmetické o‰etfiení 

na vyhlazení VRÁSEK, jizviãek po AKNÉ apod.,
matefií ka‰iãka a pornatka kokosová mají

v˘jimeãn˘ anti-agingov˘ úãinek. 
Dále hydrogelové masky s botoxem, 

projasnûní pleti po zimû vãetnû o‰etfiení, 
úÏasná masáÏ HLAVY, teplé parafínové zábaly

RUKOU, nahfiívání Mù·CI. 
V‰e za pfiíznivou cenu. Tel: 723 086 220 

Poliklinika M·ENO, Pincová Irena

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

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

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
POZOR!!! ZIMNÍ AKCE V LETNÍ ULICI!!!

Podrobnosti na www.autoservismokosin.cz
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.

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
e-mailov˘ marketing: akãní cena 500,–

Rekvalifikace: úãetnictví i mzdové,
DaÀ. evidence, PC. Jazyky: ‰panûl‰tina

– 4 úrovnû, ãeská i rodilá mluvãí. 
AJ – zaãáteãníci i pokroãilí, vãetnû CAE,

konverzace. âín‰tina, ital‰tina, RJ, 
individuální i firemní kurzy. 23 let zku‰eností,

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

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

KONDIâNÍ CVIâENÍ PRO MUÎE
Lekce v tempu, posilování bfiicha, h˘Ïdí, paÏí
s lehk˘m protaÏením a krátk˘m odpoãinkem

na konci. Lekce zv˘‰í tepovou frekvenci 
a posílí i srdce. KaÏdé pondûlí ve studiu

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

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

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

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

FIT SILUET, PALACKÉHO 7, JABLONEC N. N.
Zumba – PILATES – Powerjóga – Indické tance.

Maximálnû 10 osob na lekci. Opût cviãíme 
i u mofie 13.–22. 6. v chorvatském Rabacu

za 8400 Kã bez cestovního poji‰tûní. Doprava
autobusem z Jablonce a Liberce. Ubytování

s polopenzí ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích 
s lednicí, TV a balkónem/francouzsk˘m oknem.

Cviãení na terase hotelu 2x dennû –
Powerjóga a Pilates. Tel: 607 440 505, 

e-mail: info@fitsiluet.cz, www.fitsiluet.cz

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

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 n. N. 2
tel: 483 313 347 

e-mail: INVOTOPsro@seznam.cz

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

víc jak o 50 % levnûji 
neÏ v kamenn˘ch oãních optikách. 

Tel.: 602 870 941
www.levnebryle.webnode.cz 

JARNÍ CYKLUS SEMINÁ¤Ò PRO ÎENY
Seberozvojové aktivity pro Ïeny

Bfiezen – ãerven 2014
Meditace, relaxace, bioenergetická cviãení aj.

www.cantara.cz

PROVÁDÍM ZEDNICKÉ A POMOCNÉ STAVEBNÍ
práce = údrÏbu pfieváÏnû drobného charakteru

zamûfienou na rÛzné opravy a úpravy 
dle poÏadavkÛ zákazníka. Napfi: strÏení tapet, 
‰tuk. omítky, zaãi‰tûní ‰licÛ, opravy vnitfiních

i vnûj‰ích omítek, betonÛ, komínÛ, garáÏi, 
bytÛ, rod. domkÛ jak pro jednotlivce, 

tak druÏstva a SVJ. Dále v˘malby, 
fasád. nátûry, dodání vãetnû materiálÛ. 

Informace na tel. 732 570 702
nebo email: reslvladislav@seznam.cz

PODIATRIE NENÍ PEDIATRIE
www.rehabilitacnistudio.cz

v˘roba individuálních vloÏek do obuvi
léãba bolestí celého tûla

CHYT¤E – MODERNù – RYCHLE

HOSPÒDKA U ·V¯CAR
Janovská 38, naproti b˘valé Silce, 

Jablonec nad Nisou Vás srdeãnû zve
od pondûlí do ãtvrtka k posezení pfii svíãkách.

Dobré drinky, pizza a nabídka luxusních 
pochoutek z hermelínu.

KaÏd˘ pátek veãer pln˘ zábavy s kapelou.
V sobotu diskotéky s hudbou od 80. let.

Info: www.facebook.com/hospudkausvycar
Rezervace: 739 310 384 

HOSPÒDKA U ·V¯CAR 
Janovská 38, naproti b˘valé Silce, 

pofiádá 21. 3. 2014 od 18.00-21.30 hod
akci plnou zábavy, dobrého jídla a muziky ve
stylu stfiedovûké hospody a pofiádné Ïranice.

Od 22 hod zahraje k tanci a poslechu 
skupina NEKLOPIT.

4. 4. Velká zábava v sále Besedy 
v Rychnovû n. N., hraje skupina ÎÍZE≈.

Info: www.facebook.com/hospudkausvycar 
Rezervace a info: 739 310 384

P¤ESTAVBY a OPRAVY LPG a CNG
DIAGNOSTIKA VAG, BOSCH a MARELLI
OPRAVY AUTOELEKTRO • ALARMY
V¯MùNY a OPRAVY AUTOSKEL • nejlep‰í ceny
levné Mù¤ENÍ EMISÍ vãetnû zaji‰tûní STK
ve‰keré automechanické a autoklempífiské práce
SERVISNÍ PROHLÍDKY • âI·TùNÍ INTERIERÒ
ROVNÁNÍ ALU DISKÒ • MONTÁÎ TAÎN¯CH ZA¤ÍZENÍ

www.pneuhnidek.cz • telefon 483 320 320

Můžete toho dosáhnout!
Přijďte se podívat 

na skutečně efektivní 
výuku angličtiny 

na naši BEZPLATNOU 
UKÁZKOVOU 

HODINU.

Rezervujte si místo 
ihned telefonicky 

nebo na www.lite.cz

LITE Jablonec n. N.
Komenského 780/33

mob. 739 611 714
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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.
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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

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

w w w . d a n o v y p o r a d c e C Z . c z

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 

Nabízíme 50 stavebních parcel v Jablonci pro rok 2015

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


