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Jaro je nový začátek 
Letošní zima nepatřila k těm typicky jablone-
ckým. Zimní sporty jsme si užili spíše pasivně
při sledování olympiády v Soči, což mimocho-
dem nebyla vůbec, zvláště pro Jablonečany,
špatná podívaná. Pomalu jsme ani nezazimovali
kola, nevybalili lyže a máme tu jaro! Na hřištích
se už v únoru proháněli sportovní nadšenci
v tričkách, dětské prolézačky byly v obležení
prakticky celou zimu. Znovu se ukazuje, že pro
mnoho Jablonečanů je pohyb venku součástí
každodenního života. Dobrou zprávou je, že ke
stávajícím volnočasovým areálům přibude letos
další – v Sokolí ulici. 

Město se stará, abyste měli, vy a vaše děti, kam
chodit sportovat. Spravují se a opravují městská
hřiště, staví se nová. I když vybudovat nová
sportoviště není levná záležitost, zvláště při pou-
žití moderních technologií, kvalitních materiálů
a povrchů. I zdánlivě jednoduché herní prvky
musejí splňovat přísné bezpečnostní normy
a jsou mnohonásobně dražší než běžné prolé-

začky, které si lidé pořizují do zahrad svých do-
mů. Na některé projekty se daří získat finanční
dotace, některé se hradí kompletně z rozpočtu
města. K takovým případům bude patřit již zmí-
něný sportovní areál v ulici Sokolí, o němž se
podrobně můžete dočíst uvnitř měsíčníku. Právě
on by měl vyplnit pomyslnou díru v této lokalitě
a sloužit nejen školákům, ale i veřejnosti. 

Závěrem bych rád připojil dvě tradiční jarní
pozvánky. První je na jablonecké velikonoční
slavnosti, které začínají na Škaredou středu a tr-
vají po tři dny. Na programu se podílí folklorní
soubor Nisanka, jenž letos slaví 50 let od svého
vzniku. Pro ty, kdo na Mírové náměstí zavítají,
bude připraven velkokapacitní stan s pódiem
a posezením, aby případný déšť nezkazil radost
z dobré muziky. Druhá pozvánka se týká ohňo-
stroje, který se rozzáří nad jabloneckou přehra-
dou v poslední dubnový večer. 

Petr Vobořil,
náměstek primátora

Foto Radka Baloghová

Foto Václav Novotný
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Dlouhá léta se hledala náhrada. Škole v 5. květnu,
kam patří i 1. stupeň v Sokolí, chyběla tělocvična
i kvalitní venkovní sportoviště. V centru města však
není jednoduché se rozšiřovat. I přesto postupem do-
by získala ZŠ novou jídelnu a tělocvičnu, budovy se
spojily krčkem. Už schází jen to sportoviště. 

Místo skleníku hřiště
Součástí někdejšího základního vzdělání byly i tzv.
práce na pozemku. Vzpomínáte? Okopávali jsme růže,
pěstovali zeleninu, jež pak zpestřila sortiment jídel-
níčku ve školní jídelně. Byly to takové fajn hodiny, na
které se nebylo třeba učit. Jen z nich bolela záda a ko-
lena. A pro výuku tohoto předmětu mívaly školy své
cvičné zahrady. Stejně tak i v 5. květnu vlastní poze-
mek sevřený ulicemi Sokolí, Jarní a SNP. Kdysi zde
bývalo zahradnictví, v současné době leží ladem. 

Proto odbor územního a hospodářského rozvoje
jabloneckého magistrátu nechal na území bývalé
školní zahrady zpracovat projekt nového sportoviště.

„Plánujeme zde areál, který by využívala nejen škola,
ale i veřejnost a děti z nedaleké školky v Lovecké uli-
ci,“ říká náměstek primátora Petr Vobořil. Nové spor-
toviště má zaujímat plochu 5 860 m2. 

Vznikne tu víceúčelové, oplocené hřiště s umělým
povrchem o rozměrech 22 x 44 metrů pro házenou,
basketbal, volejbal, tenis, vybíjenou, florbal či malou
kopanou. Čtyřmi dráhami se pochlubí atletická rovin-
ka s umělým povrchem pro sprint na 60 metrů, jejíž
součástí bude i pískové doskočiště pro skok do dálky.
Malé děti zde najdou „hrad“ s dopadovou plochou
a pískoviště s lavičkami okolo. Celý areál doplní vol-
ná travnatá plocha a zázemí tvořené buňkami se so-
ciálním zařízením, kanceláří a příručním skladem
včetně dřevěného přístřešku pro převlékání. „Počítá-
me zde i s nějakou rezervou pro další rozšíření her-
ních prvků a nezapomínáme ani na parkování pro
osobní automobily podél ulice Sokolí,“ vysvětluje Petr
Vobořil.

Vše financuje město
Protože půjde o rozsáhlou stavbu, její realizace je plá-
novaná na dva roky, první sportovci vyzkouší sporto-
viště v roce 2015. „Podle harmonogramu se začne letos
na podzim, a to přípravnými pracemi, které zahrnují
terénní úpravy a odvodnění. Je třeba přeložit inženýr-
ské sítě, vybudovat opěrné zdi a odvést podzemní vody.
Pro zázemí areálu přivedeme vodovodní, kanalizační
a elektro přípojky,“ popisuje postup prací vedoucí od-
dělení investiční výstavby Pavel Sluka. 

V letošním rozpočtu se na projekt pamatuje zhruba
třemi a čtvrt miliony. „Celkové náklady předpokládá-
me ve výši 9 milionů korun, herní prvky pro nejmen-
ší přijdou na dalších 800 tisíc korun. Všechny finance
poplynou kompletně z městské pokladny,“ uzavírá
náměstek Vobořil. (jn)

Moderní sportoviště 
pro malé i velké 
vznikne v ulici Sokolí
Knoflíkáč. Ještě pro generaci dnešních třicátníků, kteří v dětství chodili do školy
v 5. květnu, naprosto jasný pojem. Hřiště v Knoflíkové ulici (Knoflíkáč) byl udusaný
plácek se dvěma brankami lemovaný trávníkem, kam se „chodilo na tělák“, s družinou,
čutat s mičudou či skákat panáka po škole. Hřiště zmizelo se vznikem soukromé
firmy a najednou citelně chybělo. To by se do konce příštího roku mělo změnit.

■ Potřebujeme
funkční plán
Jablonec nad Nisou aktualizuje
strategický plán rozvoje města,
jenž je platný do roku 2015. Po
aktualizaci se jeho platnost
prodlouží do roku 2020. Praco-
vat na něm bude sedm tematic-
kých pracovních skupin, výsledný
materiál projednají zastupitelé
města letos v červnu.

„Dokument platný pro období
2003–2015 jsme aktualizovali
v roce 2007. Nyní je naším cílem
prodloužit platnost strategického
plánu rozvoje města do roku 2020
a zpracovat nový akční plán roz-
voje pro období 2014–2016,“ vy-
světluje náměstek primátora Petr
Vobořil.

Aktualizují se data a profil měs-
ta, definují se základní problémy,
stanovují priority i dlouhodobá
strategie. „Začíná nové programo-
vací období EU pro roky 2014–
2020 a s tím i další možnost čerpat
značné množství finančních pro-
středků z evropských rozvojových
fondů, proto potřebujeme platný
a funkční strategický plán,“ připo-
míná náměstek Vobořil. 

Podle časového harmonogramu
zpracovatele, společnosti ARR, se
bude dokument projednávat zhru-
ba 4,5 měsíce a výsledný materiál
dostanou zastupitelé na červnové
zasedání. „Pracovat na něm bude
sedm tematických pracovních
skupin s určeným garantem či ga-
ranty, jejichž jednání a výstupy
zastřeší koordinační skupina. Čle-
ny pracovních skupin budou
představitelé zastupitelských klu-
bů, úředníci magistrátu, zástupci
městem zřizovaných či nezisko-
vých organizací, odborné veřej-
nosti a dalších institucí,“ doplňuje
Petr Vobořil. (jn)

Pracovní skupiny a garanti:
1) Občanská společnost, veřej-

ná správa, udržitelný rozvoj,
bezpečnost, veřejný pořádek
(Petr Beitl, Marek Řeháček)

2) Doprava
(Petr Vobořil)

3) Kultura, sport a cestovní ruch 
(Soňa Paukrtová, Petr Roubíček)

4) Školství a vzdělávání
(Soňa Paukrtová, Petr Tulpa)

5) Sociální věci, zdravotnictví,
zaměstnanost
(Jaroslava Fojtíková, 
Soňa Paukrtová)

6) Podnikání a ekonomika
(Miloš Vele)

7) Infrastruktura, životní pro-
středí, urbanismus a bydlení
(Petr Vobořil)

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Endler

Foto Jana Fričová
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Během února a března došlo k demolici
dvou budov v areálu jablonecké nemocnice.
Jednalo se o objekt staré kuchyně, který stál
vedle nového pavilonu onkologie, a bývalou
vrátnici u starého vjezdu do areálu nemoc-
nice z ulice 28. října. 

Místo obou budov vzniknou nová parkovací
místa, nemocnice tak rozšíří parkovací kapaci-
tu ve svém areálu během jarního období
o 34 míst. „O úpravách v parkování budeme ve-
řejnost informovat,“ slibuje tisková mluvčí ne-
mocnice Petra Hybnerová. Demolice a následné
terénní úpravy si vyžádaly 5 milionů korun
z rozpočtu města. Celkové náklady na všechny
práce budou činit přes 7 mil. Kč, zbývající část-
ku uhradí nemocnice z vlastních zdrojů.

V letošním roce nemocnice počítá ve svém
areálu ještě s dalšími stavebními úpravami
venkovních ploch. Necelé čtyři miliony korun

si vyžádají stavební úpravy vjezdu z ul. 28. říj-
na a další práce na pojízdných a parkovacích
plochách v blízkosti mateřské školy a nové bu-
dovy onkologie. Zadní trakt areálu u vjezdu tak

získá důstojnou podobu a nabídne komfortněj-
ší podmínky pro dopravu pacientů i návštěvní-
ků nemocnice.

V loňském roce se otevřením onkologického
pavilonu podařilo soustředit všechna nemoc-
niční oddělení do jednoho areálu – celá akce za
26 milionů byla hrazena výhradně z rozpočtu
města. Město přispívá také na akutní ambu-
lantní péči nebo na přístrojové vybavení. „Díky
dobrému vedení jablonecké nemocnice se daří
nejen neustále zkvalitňovat péči, ale také obno-
vovat přístrojové vybavení a jednotlivá praco-
viště. Venkovní práce v areálu jsou dalším lo-
gickým krokem k tomu, aby nemocnice získala
důstojnou podobu a mohla nabídnout svým pa-
cientům i návštěvníkům komfortnější podmín-
ky pro dopravu. Rád bych za kvalitní i odborné
vedení panu řediteli Němečkovi a jeho kole-
gům poděkoval,“ říká primátor města Petr Beitl.

(red)

Nemocnice rozšiřuje parkovací plochy

Petr Beitl: Nestavíme hladovou zeď, 
práce nezaměstnaných má smysl
Statutární město Jablonec nad Nisou za-
městnává nové pracovníky veřejně prospěš-
ných prací. Rozhodla o tom v únoru rada
města přijetím nového organizačního řádu
magistrátu. Vedle 210 zaměstnanců radnice
bude pro město pracovat nově i 101 dlouho-
době nezaměstnaných. Primátorovi města
Petru Beitlovi jsme na toto téma položili ně-
kolik otázek.

Na radnici vzniklo nové oddělení, jaké a co
má na starosti?
Jedná se o oddělení organizace a personálu ve-
řejných prací na odboru kancelář tajemníka.
Toto oddělení funguje od 1. března a zřídili
jsme ho kvůli zásadnímu navýšení počtu pra-
covních míst pro pracovníky veřejných prací.
Jsme nyní na magistrátu připraveni přijmout
a nabídnout práci 101 dlouhodobě nezaměstna-
ným, kteří jsou evidováni na úřadu práce. 

Jak tato myšlenka vznikla?
V roce 2012 ústavní soud svým nešťastným roz-
hodnutím prakticky zrušil institut veřejné služ-
by, který podmínil výplatu podpory v neza-
městnanosti prací pro město a tím zrušil do té
doby zavedený systém. Mimochodem v poně-
kud absurdním odůvodnění uvedl, kromě jiné-
ho, že veřejná služba je v rozporu se zákazem
nucených prací a právem na zachování lidské
důstojnosti. 

My jsme proto začali hledat jinou formu, jak
nabídnout pomoc lidem bez práce. Po jedná-
ních na krajském úřadu práce jsme se rozhod-
li ke zřízení výše uvedeného oddělení. V opti-
málním případě by se na konci roku mohlo
o městský majetek starat až 150 pracovníků,
kteří byli evidování předtím úřadem práce jako
nezaměstnaní. Tito lidé budou mít statut pra-
covníků veřejně prospěšných prací. 

Pracovníci veřejně prospěšných prací jsou
tedy zaměstnanci magistrátu a na rozdíl do
veřejné služby za svou práci dostávají
mzdu. Mzdy těchto lidí jsou hrazeny z roz-
počtu města?
V případě pracovníků VPP se jedná převážně
o minimální mzdu a peníze na jejich výplatu
dostává magistrát z úřadu práce. Domnívám se,
že institut veřejně prospěšných prací je výhod-

ný pro všechny strany. Nabídneme nezaměst-
naným jinou šanci, než bezcílně bloumat a vy-
sedávat ve městě. Dáme jim šanci obnovit
a udržet pracovní návyky. To znamená ráno
vstát, jít do práce, vydělat si peníze, být užiteč-
ný a dát životu smysl. 

Tím, že organizujeme tyto aktivity, nestavíme
pouze „hladovou zeď“, ta práce má smysl a je
ve městě vidět. A v neposlední řádě je to vý-
hodné i pro stát – ukazujeme, že je možné, aby
lidé, kteří jen obtížně nacházejí uplatnění na
trhu práce, byli naší společnosti užiteční. 

Rád bych poděkoval ředitelce krajského úřa-
du práce paní Sadílkové a tajemníkovi našeho
magistrátu panu Řeháčkovi, kteří na tom mají
hlavní zásluhu.

Jaká bude tedy náplň práce pracovníků VPP?
Budeme je využívat tam, kde bude třeba. Na úklid
města, na drobné údržbové práce jak ve městě,
tak například ve školkách a školách, domech
s pečovatelskou službou nebo přímo na radni-
ci. Každá desetičlenná skupina má svého pře-
dáka, který zodpovídá za kvalitu odvedené prá-

ce. Oddělení má pak dva koordinátory, kteří na
základě požadavků úředníků nebo městských
organizací rozhodují o přidělení práce a také
vlastního personalistu, což je vzhledem k počtu
lidí nutné. Samotný magistrát má 200 zaměst-
nanců, nové oddělení se 102 funkčními místy je
tak díky své velikosti jakýmsi úřadem v úřadě.

Hovoříte o úklidu a údržbě města. Nebude se
práce VPP překrývat s prací technických slu-
žeb? TSJ přece také uklízejí město.
Určitě ne. Technické služby budou i nadále
provádět odborné i úklidové práce, zimní údrž-
bu i jarní úklid. VPP využijeme jako doplnění
tam, kde bude třeba. Práce pro ně je stále dost.
Už nyní pracují také na recepcích v domech
pro seniory nebo na hřbitově, počítáme s nimi
i při úpravách hřiště u rýnovické školy, které se
podařilo po dlouhých letech získat do majetku
města a může sloužit školním dětem i veřej-
nosti. Cílem je, aby Jablonec byl čistým, udržo-
vaným městem, kde se bude příjemně žít a kde
budou mít i dlouhodobě nezaměstnaní dosta-
nou šanci získat práci. (mh)

Foto Markéta Hozová
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Opravy ulic a chodníků ve městě vlastně ni-
kdy nekončí, přerušuje je pouze zima, která
stavu komunikací vůbec nepomáhá. Letošní
zima díky svému mírnému průběhu nepo-
škodila komunikace v takovém rozsahu ja-
ko v předchozích letech, přesto si chodníky
i ulice v Jablonci vyžádají opravy. 

Pracovníci oddělení správy komunikací mají
zmapované škody ve městě a od příštího týdne
se začne s jejich nápravou. 

Ulice a chodníky
„Zaměřili jsme se zejména na celoplošné opra-
vy chodníků. Vybíráme je jednak s ohledem na
jejich frekventovanost, jednak dle míry jejich
poškození,“ vysvětluje Miloš Vele, náměstek pri-
mátora. S opravami chodníků se začalo na podzim
loňského roku, letos se s nimi bude pokračovat,
a to například v ulicích Palackého, Mánesova,
Vysoká, Podhorská, Kamenná, Hasičská. 

„Při výspravách teplou asfaltovou směsí je
potřeba dodržet technologické postupy a dopo-
ručení výrobce. Vzhledem k příznivým klima-
tickým podmínkám jsme s opravami začali na

konci března,“ informuje vedoucí odd. správy
komunikací Pavel Kozák. S výspravami do obraz-
ců se počítá v ulicích Tichá, U Balvanu, Ná-
dražní, Palackého, Vančurova a dalších. Dláž-
dění se opraví například v ulicích Průmyslová,
Kamenná, Podhorská nebo Jugoslávská.

Mosty a propustky
Plánovány jsou také opravy odvodňovacích za-
řízení a uliční vpusti. Na začátku března byla
zahájena oprava lávky v Palackého ulici a také
lávka v ulici Želivského. Dále jsou plánovány
opravy dalších mostů ve městě, a to v ulicích
Luční, Tyršova stezka, nebo propustek Vyše-
hradská. Na konci března Technické služby
Jablonec nad Nisou, s. r. o., zahájí dokončovací
práce na mostě v Pasekách. „Most byl zrekon-
struován loni na podzim a uveden do předčas-
ného užívání, aby během zimních měsíců byla
zajištěna dopravní obslužnost a zimní údržba
Pasek. Nyní mohou být dokončeny úpravy po-
vrchu a bezprostředního okolí mostu,“ vysvět-
luje náměstek Vele.

Dopravní značení
S příchodem jara bylo dokončováno osazování
dopravního značení ze zimního režimu na let-
ní, instalovány retardéry a otvírala se schodiš-
tě, která byla v zimně uzavřena. V návaznosti
na jarní úklid se bude obnovovat vodorovné do-
pravní značení. Na svá místa se také vracejí
kontejnery na separovaný odpad. (mh)

V rámci ročního plánu Městské policie
Jablonec se konaly v březnu dvě preventivní
akce. V první připravila MP interaktivní
přednášku pro studenty prvních ročníků
středních škol a učilišť a ve druhé si někteří
strážníci za asistence Oblastního spolku
Českého červeného kříže Jablonec vyzkouše-
li poskytování první pomoci.

Přednáška pro studenty
Preventista MP, který spolupracuje s pracovní-
ky Oddělení sociálně právní ochrany (OSPOD)
dětí, připravil přednášky pro pět středních škol
a dva učňovské první ročníky, kterých se zú-
častnilo 317 studentů. „Studenti se dozví mimo
jiné o provozu městského kamerového a dohlí-

žecího systému, charakteristice přestupků
a trestných činů, právní odpovědnosti dětí, mla-

distvých, dospělých a podobně. Na závěr pak se
studenty beseduje kromě strážníků i pracovni-
ce OSPOD,“ říká Miloslav Lejsek, z oddělení
prevence kriminality a vzdělávání MP. 

Poskytování první pomoci
V učebně Českého červeného kříže si strážníci
vyzkoušeli poskytování první pomoci. Při ná-
cviku zachraňovali mladou ženu v bezvědomí
či ošetřovali reálně vypadající krvácivé řezné
poranění. „Během své praxe se s podobnou,
avšak reálnou situací, setkal téměř každý stráž-
ník. Někteří i opakovaně. Právě proto je nácvik
těchto situací velmi užitečný,“ řekl ředitel jab-
lonecké městské policie Luboš Raisner. 

(end)

Strážníci nacvičovali první pomoc

■ Názor zastupitele

V aktualizovaném rozpočtovém výhledu na ro-
ky 2015 a 2016 (RV) naplánovalo vedení města
v průběhu let 2014–2016 vrátit zpět do základ-
ního kapitálu Jablonecké energetické, a. s., (JE)
celkem 165 mil. Kč. Jsou to peníze, které byly
původně vytaženy z účtů JE a které byly použi-
ty na úhradu předraženého nákupu akcií.
Jednalo se o částku 150,5 mil. Kč, kterou inka-
sovala v platbě za prodej akcií firma MVV
Energie CZ, a. s., a tyto peníze teď zoufale chy-
bí v pokladně JE pro realizaci finančně nároč-
ného projektu přestavby sítě CZT na blokové
kotelny. V závěrečném komentáři k RV se kon-
statuje, že „umožňuje bez problémů fungování
města, jeho složek a organizací, jsou pokryty
základní potřeby“. Je to lakonické konstatování
skutečnosti, že zřejmě v příštích letech bude
mít městská kasa prostředky jen na udržení
běžného chodu města a další jeho investiční

rozvoj bude zablokován. Příklady cca dvaceti
investic, které jsou jako potřebné uvedeny v RV,
zůstanou nadále zřejmě u ledu. Časově je zvý-
šení základního kapitálu v JE rozloženo takto:
rok 2014 – 50 mil. Kč, rok 2015 – 75 mil. Kč, rok
2016 – 40 mil. Kč. Plánované investice města na
tato období jsou: rok 2014 – 127 mil. Kč, rok
2015 – 71 mil. Kč, rok 2016 – 72 mil. Kč. Na
začátek nového volebního období je tedy naplá-
nován stávajícím vedením města pokles inves-
tic o cca 44 %. Pokud vezmeme v úvahu, že sou-
částí plánovaných investic jsou i dotované akce
IPRM v rozsahu 57,5 mil. Kč pro rok 2015, bu-
dou jen obtížně noví zastupitelé plnit své budo-
vatelské investiční sliby, kterých zajisté bude
v rámci předvolebního období zaznívat přehr-
šel. Kdyby si ale nechtěli nechat zajít chuť na
nějaké investice prostřednictvím nového zadlu-
žení města, bude jim cestu k těmto úvěrům

komplikovat garance, kterou bude muset měs-
to bankám poskytnout za úvěry, kterými bude
JE v první fázi financovat realizaci projektu re-
vitalizace sítě CZT. Plánovaná rekapitalizace ve
výši 165 mil. Kč bude totiž především krýt ztrá-
ty, které snížením ceny tepla na 689 Kč/GJ
a odpisem nepotřebného majetku ve výši cca
92 mil. Kč vzniknou v prvních třech letech pře-
stavby sítě CZT. Celá takto naplánovaná rekapi-
talizace JE má však ještě jeden zádrhel, který je
nezbytné vyjasnit. Podle slov primátora města
se jedná o „ryze podnikatelský projekt“, a proto
je třeba prověřit u Úřadu pro ochranu hospo-
dářské soutěže, zda plánované zvýšení základ-
ního kapitálu JE nebude naplňovat definiční
znaky veřejné podpory, která je obecně zakázá-
na. To by se pak celý projekt výstavby kotelen
pro cca 4 000 domácností značně zkomplikoval.

Jaroslav Kraus, zastupitel města Jablonec

165 milionů se vrátí zpět do teplárny 
a přijdou léta hubených investic

Opravy komunikací začaly v březnu

Foto Jiří Endler
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Pracovníci oddělení správy bytových domů
(OSVD), které má na starosti správu měst-
ských bytů, v uplynulých týdnech připravo-
vali vyúčtování služeb. 

Všichni nájemníci bytů v majetku města dosta-
nou do 30. dubna vyúčtování služeb za uplynulé
období. „Každý obdrží detailně rozepsané ceny
za poskytované služby,“ informuje náměstek
primátora Miloš Vele, do jehož resortu oddělení
patří.

V případě, že na vyúčtování shledají nájem-
níci nejasnosti, mohou do třiceti kalendářních
dnů uplatnit reklamaci. Postup, jak ji uplatnit,
je uveden na vyúčtování. „K reklamacím se vy-
jádříme v zákonem stanovené lhůtě, tedy do tři-

ceti dnů. Těm, kteří ji uplatní, se automaticky
posunuje termín vyúčtování o jeden měsíc,“
upozorňuje Marcela Schäferová z oddělení
správy bytových domů. Finanční vyrovnání pro-
vede OSBD nejpozději do 31. července letoš-
ního roku.

Oddělení správy bytových domů se o městské
byty stará od června 2011, kdy je převzalo od
Městské správy nemovitostí, jež v minulosti na-
hradila realitní kanceláře. Nájemníci hledají na
oddělení, které sídlí z boku radnice, řešení nej-
různějších problémů. „Lidé k nám chodí
i s problémy, které si musí zajišťovat v bytech
sami nájemníci. Například, když cítí zápach
plynu nebo jim praskne hadička u toalety, ne-
jede výtah apod. V takových případech by měli

zavolat na plynárnu, obrátit se na odbornou fir-
mu či na výtahovou službu, jejíž číslo je uvede-
no v každém výtahu. K nám by měli nájemníci
chodit pouze v případech týkajících se správy
domů a služeb. Pokud si však přesto myslí, že
jejich problém je neodkladný, a my už máme
po pracovní době, mohou se obracet na tzv. ha-
varijní linku, která je pro tento účel zřízena.
V pracovní době by měli nájemníci výhradně
využívat naši kancelář a volat opravdu pouze
v naléhavých případech, při vážných poru-
chách,“ upozorňuje Jana Kratochvílová, vedou-
cí oddělení správy bytových domů.

Důležitá telefonní čísla – Havarijní linky:
oddělení správy bytových domů (724 675 830),
plynárna 1239, vodárna 840 111 111. (jk)

Na reklamaci vyúčtování je 30 dnů

V polovině března začala dlouhodobá, více
než roční výluka tramvajové trati linky č. 5
a č. 11 v úseku Liberec, Viadukt – Jablonec
nad Nisou, Tyršovy sady. Kompletní rekon-
strukce unikátní tratě spojující dvě města
bude stát přibližně 260 milionů korun, z to-
ho dotace činí dvě stě milionů. 

Jedná se o úseky tramvajové tratě, které prošly
rekonstrukcí naposledy v roce 1975. „Tehdy se
předpokládalo, že tramvajová doprava bude za-
chovaná do roku 1990. V minulosti jsme již ně-
které opravy provedli, ale rekonstrukce je nut-
ná, neboť se změnilo prostorové uspořádání,
zvýšil se také silniční provoz,“ vysvětlil na tis-
kové konferenci technický ředitel Ludvík La-
vička. 

V rámci rekonstrukce za téměř 300 milionů
korun dojde k výměně takřka všeho. „Trať, chod-
níky, silnice, elektřina, vodovody a také k pře-
ložce všech sítí v podzemí, které člověk nevidí,
ale potřebuje je k životu,“ informoval o rozsahu
oprav stavbyvedoucí Petr Studihrad. 

V době rekonstrukce mohou cestující z Li-
berce do Jablonce nad Nisou kromě náhrad-
ních autobusů (označených č. X5 a X11) využít
také kapacitní vlakovou dopravu. 

Linka č. X11 pojede po celý týden v intervalu
20 minut. Většina spojů bude provozována klou-
bovými autobusy, na ostatní spoje budou nasa-
zena nízkopodlažní vozidla. V pracovní dny
v době ranní a odpolední špičky jsou vybrané
spoje linky č. X11 navíc posilovány v úseku
Rybníček – Vratislavice nad Nisou dalšími spo-

ji linky č. X5, které mají i zvláštní označení
POSILOVÝ SPOJ. Mezi Libercem a Vratislavi-
cemi dopravní podnik nabídne ve špičkách pra-
covních dnů následný interval 10 minut mezi
jednotlivými spoji.

V Jablonci nad Nisou není náhradní autobu-
sová doprava vedena do prostoru konečné
tramvaje v Tyršových sadech. Výstupní a ná-
stupní zastávka je v zastávkách MHD Lázně na
ulici Budovatelů. Po dvacáté hodině jsou všech-
ny spoje linky č. X11 prodlouženy na autobuso-
vé nádraží v Jablonci, odkud ve směru na Libe-
rec odjíždí ze stanoviště č. 10.

Vlaky jezdí ve dne ve čtyřicetiminutových in-
tervalech (včetně víkendu). Ve špičkách jsou
nasazeny dvojice vozů Stadler s kapacitou 140
míst k sezení (přibližně stejně velký počet míst
je pak k dispozici jako rezerva i ke stání). Dále
je možno v pracovní dny využít také meziměst-
skou autobusovou linku 141 vedenou přes Kun-
ratice a Lukášov s intervalem ve špičce obvykle
30 minut a mimo špičku každých 60 minut. Od
2. března, kdy došlo k drobným úpravám jízd-
ních řádů, je zaveden nový posilový spoj na auto-
busové lince 141 mezi Libercem a Jabloncem
nad Nisou přes Mšeno. Z liberecké Fügnerovy
ulice odjíždí v 13.50 hodin. (end)

Tramvaje do Liberce nepojedou rok

Mírná zima přispěla mimo jiné i k brzkému
zahájení jarního úklidu města. V pondělí 17.
března byl zahájen úklid zelených ploch,
který koordinuje oddělení správy veřejné ze-
leně. S čištěním města začaly také Technické
služby Jablonec, s. r. o.

Úklid začíná centrem města – Horním náměs-
tím. „Další postup celého jarního úklidu je dán
harmonogramem jednotlivých částí. V závěru
března bylo provedeno v některých oblastech
města předmetání samosběrnými vozy, čištění
uličních vpustí včetně ručního úklidu inertního
materiálu právě vzhledem k příznivým klima-
tickým podmínkám,“ říká Milan Nožička, jed-
natel TSJ, s. r. o. 

Současně bude ve městě provedeno plošné
mytí tlakovou vodou pomocí cisteren. Plá-
nované blokové čištění bude avizováno vždy
v jednotlivých lokalitách předem formou pře-
nosného dopravního značení. „Stejně jako
v loňském roce apelujeme na občany, aby do-
pravní značení respektovali, neboť ponechání

zaparkovaných vozidel v místě, kde je avizova-
ný úklid, práce značně komplikuje, navíc může
dojít i k poškození aut,“ žádá Jablonečany o spo-

lupráci Pavel Kozák, vedoucí oddělení správy
komunikací.

Technické služby mají k dispozici široký vo-
zový park, do kterého přibylo univerzální sa-
mosběrné vozidlo IVECO (viz foto). 

„Vozidlo bylo pořízeno na základě dotace
Evropské unie, z Operačního programu Život-
ního prostředí pod názvem: Zlepšování kvality
ovzduší a omezování emisí, v celkové hodnotě
cca 5,5 mil Kč,“ informuje Nožička. Harmono-
gram jarního úklidu je zveřejněn na stránkách
města. 

Úklid veřejné zeleně zajišťují mimo jiné
i pracovníci veřejně prospěšných prací. Bude
probíhat přibližně tři týdny podle potřeby.
„Pracovníci uklízí zelené plochy v majetku
města, dětská hřiště a kontejnerová stání na se-
parovaný odpad. Z důvodu možného střetu
s pracovníky, kteří se starají o zeleň města, le-
tos úklid začíná od okrajových částí města smě-
rem do centra,“ dodává Nikola Štěpánová z od-
dělení správy veřejné zeleně.

(end)

Do jarního úklidu s novou technikou

Foto Miroslav Gorčík

Foto archiv TSJ
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23.–24. května 2014
Evropský parlament
Evropský parlament (EP) je jedním z orgánů
Evropské unie (EU). Poslanci EP jsou voleni
přímou volbou jednou za pět let. První volby do
EP se konaly v roce 1979, tehdy samozřejmě
bez nás. Parlament má (po rozšíření EU na 28
členů) 751 poslanců. 

Počet zástupců jednoho státu je určen Smlou-
vou o Evropském společenství (Maastrichtská
smlouva). Česká republika má v současném vo-
lebním období 22 poslanců (9 ODS, 7 ČSSD,
4 KSČM, 2 KDÚ-ČSL), po volbách v roce 2014
jich bude mít 21. Sídlem EP je Štrasburk (ple-
nární zasedání), ale parlament pracuje v Bru-
selu (výbory, schůze politických skupin) a Lu-
cemburku (sekretariát). 

Kdy k volbám?
Volby do EP upravuje zákon číslo 62/2003 Sb.
Prezident republiky vyhlásil tyto volby na dny
23.–24. května 2014. V pátek budou volební

místnosti otevřeny od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin. 

Volba občana ČR v cizině 
Občan ČR může hlasovat pro kandidáty uvede-
né na kandidátních listinách zaregistrovaných
v ČR pouze na území ČR. Volby do EP se na za-
stupitelských úřadech (v zahraničí) nekonají.

Volby mimo volební místnost
Občan našeho města, který bude v den voleb
v jablonecké nemocnici, bude mít své aktivní
volební právo omezené. Do zvláštního sezna-
mu voličů volebního okrsku, jehož komise na-
vštíví nemocnici, mohou být voliči zapsáni
k datu 3. 5. 2014 (20 dní před volbami).
Podkladem bude vyjádření ošetřujících lékařů,
zda pacient bude v den voleb ještě v nemocni-
ci. Osoby přijaté do nemocnice po tomto datu
mohou v nemocnici volit pouze tehdy, když bu-
dou vybaveni voličským průkazem, o který ale
musí požádat na obecním úřadě nejpozději do
8. 5. 2014 (15 dní před volbami). 

Voličský průkaz
Zákon o volbách do EP umožňuje volit i mimo
trvalé bydliště na území ČR. Aby volič mohl
uplatnit své aktivní volební právo v jiné obci
v ČR, je nezbytné, aby nejpozději do 8. 5. 2014
do 16.00 hodin písemně požádal o voličský prů-
kaz. Volič musí přijít na magistrát osobně (v na-
šem městě na odd. správních agend, Komen-
ského ul. 8, 2. patro). V ostatních případech
zákon vyžaduje předložení žádosti s úředně
ověřeným podpisem voliče (ověření je osvobo-
zeno od povinnosti hradit správní poplatek)
a jeho doručení do uvedeného data a hodiny na
MMJN. Žádost o vydání voličského průkazu je
možno podat i prostřednictvím datové schrán-
ky fyzické osoby = žadatele o vydání voličského
průkazu (datová schránka statutárního města
Jablonec nad Nisou je wufbr2a) doručené nej-
později do 16.00 hod. dne 8. 5. 2014.

Podrobnější informace k volbám do EP budou
uvedeny v příštím vydání.

JUDr. Marek Řeháček
tajemník magistrátu města

Volby do Evropského parlamentu

V pondělí 7. dubna začne další ročník, kdy se
vedení radnice bude setkávat s Jablonečany
v sedmi městských částech. Hovořit se bude
o dění ve městě, o plánech na jeho rozvoj,
o změnách, které přijdou. 

Setkání se odehrávají vždy v úterý od 17.00 ho-
din v obvyklých prostorách zvolených lokalit –
přesný rozpis je na plakátech, v Jabloneckém
měsíčníku a na www.mestojablonec.cz. Výjim-
ku tvoří pouze první setkání, které je plánová-

no na pondělí 7. dubna ve školní jídelně ZŠ Šu-
mava. Během hodinové monitorované besedy
představitelé města seznámí přítomné s bez-
prostředními plány do budoucnosti, odpoví na
otázky, popřípadě si problémy zaznamenají,
aby mohli zjistit skutečný stav. Poté budou mít
občané možnost jednotlivé politiky oslovit pří-
mo v neformální části. 

Z každého setkání bude pořízen zápis, který
bude zveřejněný na městském webu v sekci
„Setkání s občany“. (jn)

Setkání s občany začne v dubnu

■ Z jablonecké radnice…

Díl 15. O městských 
organizacích – sport
Seriál Z jablonecké radnice v několika dílech
představí městské organizace. Vedle škol a ško-
lek statutární město Jablonec nad Nisou zřizu-
je a zakládá dalších jedenáct organizací. A pro-
tože Jablonec je městem sportu, v březnovém
díle se představila městská sportoviště, která

zastřešuje společnost SPORT, s.r.o. Pořadem pro-
vázel jako vždy primátor města Petr Beitl, jed-
notlivá sportoviště představil jednatel společ-
nosti Milan Matura a o financování městských
organizací pohovořil náměstek primátora pro
ekonomiku Miloš Vele. Premiéru 15. dílu odvy-
sílala televize RTM v úterý 11. března. Ke sta-
žení je na webu města nebo na www.tvrtm.cz.

Domy v Zeleném údolí 
srovnány se zemí
Demolice dvou domů na příjezdu do města
v Zeleném údolí proběhla v prvním březnovém
týdnu. Vybydlené domy v havarijním stavu obý-
vala v posledním roce pouze jedna rodina číta-
jící pět osob,. Tito nájemníci dostali od města
náhradní bydlení.

Ostatní obyvatelé měli nájemní smlouvy na
dobu určitou a postupně domy opouštěli.
Zatímco v roce 2011 bydlelo v obou domech 53
lidí, v roce 2012 se počet nájemníků snížil na 28
a ti obývali pouze jeden dům. 

V současné době město obsazuje bytové jed-
notky pouze v kategorii „E“, které jsou rozděle-
ny na byty zvláštního určení (např. sociální, pro
seniory, pro zdravotně postižené apod.), jichž je
419, a na tzv. obecní, kterých je 351. V této ka-
tegorii je k 1. 3. 2014 volných 63 bytových jed-
notek. Zhruba třetinu těchto bytů nabízí město
k pronájmu. V ostatních bytech postupně probí-
hají opravy. (mh)

Foto Jiří Endler

Foto 3 x Miroslav GorčíkFoto Markéta Hozová
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■ Naši jubilanti
v dubnu
94 let
Marie Nejedlá, Jaroslav Řezáč,
Jarmila Škrdlová 

93 let
Růžena Skalníková, Vlasta Šebístková 

92 let
Anna Heřmánková, Vladimír
Horáček, Milada Kapicová,
Jaroslava Kocourková, Věra
Tomková, Ludmila Vondráková 

91 let
Helena Plívová, Július Zverka 

90 let
Milada Blafková, Ludmila
Hadrichová, Anna Hrabáková,
Alena Mašková, Helena
Přeučilová, Marta Rumančíková,
Zdenka Salačová, Emilie
Tomešová, Marie Vávrová 

85 let
Fišerová M., Horčičková E.,
Hošková J., Chimincová M.,
Janeček M., Klusáková D., Láska J.,
Mátlová A., Mišurdová H.,
Musilová J., Nechanická V.,
Ruthová K., Šaffková A.,
Vedralová J., Vostrovská B.

80 let
Bártová B., Bémová J., Bezdičková Z.,
Cerman J., Hlubučková J.,
Hofrichter M., Hrubá B.,
Hrušková E., Hyšková I.,
Knajflová B., Milfajtová J.,
Neumanová J., Nosková E., Pašek Z.,
Skrucaná A., Šebestová S.,
Váňová L., Weipertová K., Žižka J.

75 let
Appelfeldová M., Blažek F.,
Cironis S., Daníčková K.,
Floriánová E., Frič V., Havlová A.,
Honzlová M., Jor J., Kokešová E.,
Lhota M., Majbrodová W.,
Morávek J., Roubíčková D.,
Soukupová J., Strnádek J.,
Suchardová V., Svobodová J.,
Sýkorová D., Tandler G., Tůmová I.,
Vadlejchová V., Valkoun Z.,
Vavrochová M., Vlasák M., Volná V.,
Weinfurterová I., Zemler J.

70 let
Beran J., Boháč J., Cakl M.,
Ceralová H., Čarný J., Dlouhá B.,
Ficzová J., Flieglová V., Halamová M.,
Hasík L., Haubold P., Heidrich K.,
Hilgerová M., Horák J.,
Horváthová M., Chlumecký J.,
Chlumová D., Janáček J., Jandera P.,
Jiřička K., Kovačovic I., Landová V.,
Lukáč Š., Malcová J., Máslo J.,
Oškrdová V., Poláček S.,
Pospíšilová H., Revajová E.,
Skalický J., Smejkalová J., Střížová
V., Sukdolová B., Svobodová B.,
Swárovský H., Šimeček J., Šimonič
M., Štěpánková M., Verychová I.,
Vítková M., Vondrová M.,
Vopřada M., Zajíc J., Zajíčková V.

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

Plný sál vzpomínal na Karla Kryla
Publicista Jiří Černý, kytarista Jan Kraj-
ník, kapela Nautica a do posledního mís-
tečka diváky zaplněný koncertní sál ZUŠ.
Takto si připomněl v úterý večer Jablonec
nad Nisou hudebního barda Karla Kryla,
jehož písně se staly symboly let 1968–1989
v bývalém Československu. Celým veče-
rem provázel diváky Petr Vobořil, náměs-
tek jabloneckého primátora a současně
ředitel organizátora – Jabloneckého infor-
mačního a kulturního centra.

Letošní 8. ples Městského divadla v Jablonci
okořenili – několikanásobný slavík Karel Gott,

swingový a jazzový zpěvák Jan Smigmator
i showman David Matiolli.

Tisíce lidí zaplnily v úterý 25. února večer
Mírové náměstí, kde s velkými ovacemi při-

vítaly úspěšné jablonecké olympioniky po
návratu ze Zimních olympijských her v Soči.

V Eurocentru se konal 14. ročník veletrhu
Euroregion Tour, slavnostního zahájení se 

zúčastnili také primátor Jablonce Petr Beitl
a náměstek primátorky Liberce Jiří Rutkovský. 

Primátor Petr Beitl 
bude číst z Bible
Celonárodního čtení Bible, které
se v Jablonci nad Nisou uskuteční
ve středu 16. 4. od 12 do 17 hodin,
se zúčastní i primátor statutárního
města Petr Beitl. Čtení bude probí-
hat před kostelem na náměstí dr.
Farského. 

Akci společně pořádají jablone-
cké církve s podporou primátora.
V průběhu odpoledne se do čtení
z Bible může kdokoli zapojit. Čtení
bude prokládáno hudebními vstu-
py. Přichystána bude i doprovodná
akce – živé malování obrazů na
biblické motivy.

Přednáška 
s Tomášem 
Graumannem
V baptistickém kostele v Máchově
parku se v sobotu 5. dubna od
17.00 hodin uskuteční přednáška
s Tomášem Graumannem názaná
Dvakrát zachráněné dítě. Tomáš
Graumann je jedním ze 699 dětí
zachráněných Nicholasem Winto-
nem na začátku 2. světové války.
Součástí přednášky je dokumen-
tární film a dobové fotografie.

Zlatá svatba
Chceme sdělit svým přátelům
a známým, že jsme si připomněli
50 let ode dne, kdy jsme si před
Bohem a lidmi slíbili lásku a věr-
nost. Manželství je vzácný dar
a řád Stvořitele. Kdo tento řád ctí,

může prožít manželství trvalé
a šťastné. Manželé Lachmanovi.

Zájezd do Francie 
a Švýcarska
Centrum sociálních služeb v Jab-
lonci nad Nisou pořádá zájezd do
Strasbourgu-Francie a k Bodam-
skému jezeru-Švýcarsko. Odjezd
je plánován z Jablonce 23. dubna
ve večerních hodinách a návrat 27.
dubna v ranních hodinách. Cena:
2 950 Kč/os zahrnuje kompletní
dopravu, 2 x ubytování v hotelu ty-
pu F1 se snídaní. Ohledně zájezdu
se informujte v Centru sociálních
služeb u paní Olgy Dévové, telefon:
723 185 838, e-mailová adresa:
olgadevova@seznam.cz

Družební koncert 
s Lubošem Blafkou
V sobotu 5. dubna se u příležitosti
výroční dvacetileté spolupráce
jablonecké SUPŠ a VOŠ a umělec-
ké školy z Neugablonz v sále ZUŠ
v Pohorské ulici uskuteční malý
klavírní autorský koncert Luboše
Blafky. Začátek akce je ve 13.00
hodin a vstupné je dobrovolné.

Obnova hřiště
v Tyršově parku
Odbor správy majetku, oddělení
správy veřejné zeleně pokračuje
v obnově herních prvků v Tyršově
parku. Po renovaci menší herní se-
stavy v roce 2013 bude letos na-

hrazena velká herní sestava. V břez-
nu došlo k demontáži původní
herní sestavy, důvodem byl špatný
technický stav a zhoršená bezpeč-
nost herního prvku. Následně
bude do konce dubna instalována
nová multifunkční sestava, která
bude určena pro děti od 4 let věku.

Chybí už jen tři 
fotky bývalých 
starostů

Statutární město Jablonec n. N. vy-
tváří databázi představitelů města
od roku 1850 do současnosti. 

Za přispění Jablonečanů se po-
dařilo získat řadu fotografií a ty
jsou i se jmény starostů vystaveny
ve druhém patře jablonecké radnice. 

„Zatím se nepodařilo dohledat
fotografie tří starostů, a proto se
opět obracíme na občany s žádostí
o pomoc při hledání. Věříme, že
v domácích archivech by zbývající
fotografie starostů mohly být nale-
zeny,“ tvrdí Jana Matěchová z kan-
celáře primátora města.

V současné době chybí fotografie
Gustava Petrovského, jenž stál
v čele města v letech 1934 až 1938,
dále pak Antona Lehmanna (1945)
a Jaroslava Čermáka (1989–1990).

Pokud někdo z občanů vlastní
fotografii některého z výše uvede-
ných pánů a je ochoten ji poskyt-
nout magistrátu, kontaktujte, pro-
sím, kancelář primátora – Janu
Matěchovou (tel.: 483 357 321, e-
mail: matechova@mestojablonec.cz)
nebo Markétu Hozovou (tel.: 483
357 193, e-mail: hozova@mesto
jablonec.cz).

Foto Jiří Endler Foto Michal Vele Foto Jiří Endler

Foto Radka Baloghová
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Mírové náměstí
Kulturní program:

Škaredá středa 16. dubna
Jablonecké soubory se představují
10.00 ZDOBENÍ MÁJEK (děti z jab-

loneckých MŠ)
VÍTÁME JARO (pásma písní
a říkadel dětí z pěveckých sborů
z jabloneckých mateřských
a základních škol)

10.00 DPS POD PEŘINKOU
– MŠ Havlíčkova

10.15 SPECIÁLNÍ MŠ
10.30 DPS SKŘIVÁNEK

– MŠ Mšeňáček
10.45 DPS PASTELKY

– MŠ Nová Pasířská
11.00 DPS JABLÍČKO

– MŠ Hřbitovní
11.15 MŠ SLUNEČNICE

– MŠ Slunečná
11.30 ŽLUTÁ ŠKOLKA

– MŠ Jugoslávská
12.15 HUDEBNÍ STUDIO KOKOS

pod vedením Aleny Vítové se
představí jablonecké začínající
kapely K.A.P., Prosím?,
VéDéVéčka a další.

13.30 MALÝ DECHOVÝ ORCHESTR
ZUŠ
známé lidové melodie v podání
žáků ZUŠ Jablonec n. N. pod
vedením Miroslava Halamy
a Oleksandra Grygorenka.

14.30 SPOLEK LOUTKÁŘŮ
VOZICHET
Sci-fi pohádka Hvězdné dálky

aneb Galaktická roztržka čili
Kterak Impérium úder nevrátilo,
hraje Rudolf Hancvencl.

15.15 GAUDÍCI A PUERI, GAUDETE!
velikonoční říkadla a písničky
předvedou nejmenší děti
a přípravný sbor ze ZUŠ
Jablonec n. N.

16.00 OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ
Velikonoční slavnosti zahájí
primátor statutárního města
Jablonec nad Nisou Petr Beitl. 

16.05 NISANKA A MALÁ NISANKA
vystoupení folklorních souborů. 

Zelený čtvrtek 17. dubna 
10.00 POHÁDKA O TŘECH

NÁMOŘNÍCÍCH
pohádku pro děti zahraje
Divadlo Láryfáry z Prahy.

11.15 MALÁ DUDÁCKÁ MUZIKA
Z PLZNĚ
písničky „malé selské muziky“
z Chodska a Plzeňska.

13.00 TĚŽKÁ PÁRA
nejen staropražské kuplety, ale
i lidové hospodské a prosto-
národní písně v podání
berounské hudební skupiny.

14.30 STRAKATÉ BAJKY
pohádku pro děti zahraje
Divadlo Láryfáry z Prahy.

16.00 BEZOBRATŘI
netradiční hudba inspirovaná
lidovou poetikou, držitelé ceny
Anděl za nejlepší album v kate-
gorii world music za rok 2010
přivezou nové, čerstvě vydané
CD Desátý den trní.

Velký pátek 18. dubna
10.00 AFRICKÁ POHÁDKA 

pohádka v podání souboru
DÍVADLO z Prahy.

11.30 POMLÁZKA SE ČEPEJŘÍ
lidové písně ve velikonočním
programu PLZEŇSKÉHO MLSU
– MALÉHO LIDOVÉHO
SOUBORU.

13.00 SMOLÍČEK
pohádka v podání souboru
DÍVADLO z Prahy.

14.15 HUMĚV
lidové písně starého Žižkova
v podání jablonecké hudební
skupiny.
SPOLEK JABLONECKÝCH
DAM A PÁNŮ – kramářské
písničky ze sbírky Josefa
V. Schejbala.

16.00 HRADECKÁ CIMBÁLOVÁ
MUZIKA
hudební skupina z Hradce
Králové s moravskými lidovými
písněmi.

STYLOVÝ STÁNKOVÝ PRODEJ
denně 9.00–18.00 hodin
Mírové a Farského náměstí, pěší zóna

Velikonoční zboží – vyřezávané i sou-
stružené dřevěné výrobky (lžíce, talíře,
misky, naběračky apod.), zdobené
perníčky, keramika, bylinné polštářky,
batikované výrobky, kožená galanterie,
ručně malované obrázky na skle,
dřevěné hračky, maňásci, velikonoční
zboží (kraslice i pomlázky), sušené
květiny i velikonoční vazby, medovina,
víno, mazance, jidáše, med, pečené
sele, turecký sekaný med, marcipán,
sýrové speciality, šperky, cukrovinky,
velikonoční ubrusy a dečky, loutky,
formičky, proutěné košíky apod.

V rámci programu Velikonočních
slavností bude v hlavním stanu
na Mírovém náměstí probíhat
Velikonoční výtvarná dílna v režii
Mateřského centra Jablíčko: 
středa od 14.00 do 17.00 hodin, 
čtvrtek a pátek od 10.00 do 17.00 hodin.
V případě velmi nepříznivého počasí
dílna nebude. 

Na čtvrtek a pátek 17. a 18. 4.
Ekocentrum připravilo velikonoční
dílnu zdobení vajíček, pletení pomlázek
atd. Otevřeno od 9.00 do 17.00 hodin. 

Občerstvení s posezením
v hlavním stanu před radnicí denně
od 9.00 do 18.00 hodin. 

Vstup zdarma. Akci financuje
statutární město Jablonec nad Nisou.

Bratrská jednota baptistů
Kostel v Máchově parku

18. 4. /Velký pátek/ 18.00 hodin
Velkopáteční bohoslužba

20. 4. /Velikonoční neděle/ 9.30 hodin
Slavnost vzkříšení

Církev bratrská
Smetanova 26
Jablonec nad Nisou
www.cbjablonec.cz

18. 4. /Velký pátek/ 18.00 hodin
Bohuslužba

20. 4. /Neděle vzkříšení/ 9.30 hodin
Bohuslužba

21. 4. /Velikonoční pondělí/ 
8.00 hodin
Rodinný výlet 

Církev Československá husitská
Chrám Dr. Farského

13. 4. /Květná neděle/ 9.00 hodin
Bohoslužba – žehnání ratolestí

17. 4. /Zelený čtvrtek/ 18.00 hodin
Památka poslední večeře Páně

18. 4. /Velký pátek/ 18.00 hodin
Pašijní čtení.

20. 4. /Neděle Vzkříšení/ 9.00 hodin
Vzkříšení – bohoslužba, 
obnova křestních slibů

Křesťanský sbor Dobrá zpráva
www.ksdz.cz 

20. 4. /neděle/ 15.30 hodin
Velikonoční shromáždění 
ve velkém sále Spolkového domu

Ochranovský sbor při ČCE
Máchova 29
http://www.jednotabratrska.cz/

16. 4. /středa/ 18.00 hodin
Pašijní čtení

18. 4. /pátek/ 18.00 hodin
Velkopáteční shromáždění

20. 4. /neděle/ 9.30 hodin
Rodinné bohoslužby s vysluhováním
Večeře Páně

Českobratrská církev evangelická
Pod Baštou 10
tel.: 483 314 051 
jablonec@evangnet.cz

17. 4. /Zelený čtvrtek/ 18.00 hodin
Pašijové bohoslužby

18. 4. /Velký pátek/ 18.00 hodin
Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

19. 4. /Bílá sobota/ 18.00 hodin
Velikonoční vigilie

20. 4. /Neděle Boží hod velikonoční/
9.30 hodin
Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně 

21. 4. /Velikonoční pondělí/ 9.30 hodin
Bohoslužby

Římskokatolická farnost
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
www.farnostjablonec.cz

13. 4.. /Květná neděle/ 7.30 hodin
Mše sv. – Rychnov u Jablonce n. N.

13. 4. /Květná neděle/ 9.00 hodin
Žehnání ratolestí – kostel sv. Anny
a následně průvod městem do kostela
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
18.00 hodin – Mše svatá

13. 4. /Květná neděle/ 14.00 hodin
Mše svatá – Rádlo

14. 4. /pondělí/ 18.00 hodin
Mše svatá Jablonec n. N.
17.30–18.00 hodin – Zpovídání

15. 4. /úterý/ 18.00 hodin
Mše svatá Jablonec n. N.
9.00–18.00 hodin – Zpovídání

16. 4. /středa/ 18.00 hodin
Mše svatá Jablonec n. N.
17.30–18.00 hodin – Zpovídání

17. 4. /Zelený čtvrtek/ 16.00 hodin
Mše sv. – Rychnov u Jablonce n. N.

17. 4. /Zelený čtvrtek/ 18.00 hodin
Mše svatá Jablonec n. N.
Po mši sv. je příležitost k adoraci
do 21.00 hodin.

18. 4. /Velký pátek/
8.00 hodin – Modlitba se čtením
a ranní chvály – Jablonec n. N. (kaple)
12.00 hodin – Modlitba během dne –
Jablonec n. N. (kaple)
17.15 hodin – Křížová cesta v Jablonci
18.00 hodin – Obřady Velkého pátku
Po obřadech možnost tiché adorace
do 21.00 hodin.

18. 4. /Velký pátek/ 16.00 hodin
Mše sv. – Rychnov u Jablonce n. N.

19. 4. /Bílá sobota/
8.00 hodin – Modlitba se čtením
a ranní chvály – Jablonec n. N. (kaple)
8.00–18.00 hodin – Možnost tiché
adorace u Božího Hrobu
12.00 hodin – modlitba během dne
– Jablonec n. N. (kaple)
20.00 hodin – Obřady Velikonoční
vigilie v Jablonci

19. 4. /Bílá sobota/ 18.00 hodin
Obřady Velikonoční vigilie 
– Rychnov u Jablonce n. N.

19. 4. /Bílá sobota/ 18.00 hodin
Obřady Velikonoční vigilie – Lučany n. N.

20. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/
7.30 hodin
Mše svatá – Rychnov u Jablonce n. N.

20. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/
9.30 hodin 
Slavná mše svatá s obřadem
žehnání pokrmů, Jablonec n. N.
18.00 hodin – Mše svatá

20. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/
14.00 hodin
Mše svatá – Rádlo

21. 4. /Pondělí velikonoční/
9.30 hodin a 18.00 hodin
Mše svatá

Starokatolická církev
Kostel Povýšení sv. Kříže
nám. Boženy Němcové
www.starokatolici-jablonec.cz

13. 4. /Květná neděle/ 10.00 hodin
Eucharistická slavnost se svěcením
ratolestí

15. 4. /úterý/ 15.00 hodin
Velikonoční výtvarná artedílna

17. 4. /Zelený čtvrtek/ 18.00 hodin
Památka Poslední večeře Páně
eucharistická bohoslužba

18. 4 /Velký pátek/ 18.00 hodin
Bohoslužba památky umučení Páně

19. 4. /Bílá sobota/ 19.00 hodin
Velikonoční vigilie

20. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/
10.00 hodin
Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše
Krista

Velikonoční slavnosti 16.–18. dubna 2013 /středa–pátek/

Velikonoční bohoslužby

Foto Radka Baloghová
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Ředitelky mateřských škol v Jablonci nad
Nisou stanovují dle § 34, odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., termín podání žádostí o přijetí
dětí k předškolnímu vzdělávání v mateř-
ských školách v Jablonci nad Nisou pro škol-
ní rok 2014–2015 na toto datum:

pondělí 14. dubna 2014
od 8.00 do 16.00 hodin
v těchto zařízeních:
• MŠ speciální Jbc, Palackého 37 (běžná třída

i speciální třídy)
• MŠ Jbc, Havlíčkova 4
• MŠ Jbc, 28. října 16
• MŠ Jbc, Husova 3
• MŠ Jbc, Švédská 14
• MŠ Jbc-Jabl. Paseky, V. Nezvala 12
• MŠ Jbc, Hřbitovní 10
• MŠ Jbc, Nová Pasířská 10
• MŠ Jbc, Slunečná 9
• MŠ Jbc-Mšeno, Arbesova 50
• MŠ Jbc, Lovecká 11
• MŠ Jbc, Střelecká 14
• MŠ Jbc, Jugoslávská 13
• MŠ Jbc, Nemocniční 15

• MŠ Jbc-Rýnovice, Čs. armády 37
• MŠ Jbc-Mšeno, Mechová 10
• MŠ Jbc-Kokonín, Dolní 3969
• MŠ Jbc-Jablonecké Paseky, Tichá 19
• MŠ Jbc-Mšeno, Josefa Hory 31
• MŠ Jbc, Nemocniční 15

Základní kritéria pro přijetí do většiny jablo-
neckých MŠ jsou:
• Přednostní přijímání dětí v posledním roce

před zahájením povinné školní docházky.
• Děti, které ke dni 31. 8. 2014 dovrší věku 3 let.
• Děti, jejichž sourozenec již danou MŠ navště-

vuje.
• Do MŠ jsou přednostně přijímány děti, jejichž

zákonní zástupci mají trvalý pobyt v Jablonci
nad Nisou.

• Děti mladší 3 let budou přijímány pouze v pří-
padě volné kapacity daných MŠ.

• Přijaty mohou být pouze děti, jejichž zákonný
zástupce doloží potvrzení, že se dítě podrobilo
povinnému očkování (dle § 50 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

• Do běžné třídy MŠ Palackého budou děti přijí-
mány s výše uvedeným potvrzením. Do speciál-
ních tříd MŠ Palackého budou děti přijímány
pouze na doporučení lékaře. Do MŠ Nemoc-
niční budou přednostně přijímány děti zaměst-
nanců Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Konkrétní kritéria pro přijetí bude mít každá MŠ
zveřejněna na svých internetových stránkách.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Výzva k registraci subjektů akcí pro děti
Statutární město Jablonec nad Nisou vyhla-
šuje výzvu k registraci subjektů, které jsou
oprávněny poskytnout službu na zabezpeče-
ní dětí předškolního věku a žáků 1. tříd zá-
kladních škol.

Jedná se o poskytování služby rodičům (zákon-
ným zástupcům) předškolních dětí a žáků
1. tříd ZŠ, kteří projeví zájem zabezpečit své dí-
tě u vybraného poskytovatele o hlavních prázd-
ninách v r. 2014.

Při splnění podmínek registrace bude s vy-
branými subjekty podepsána smlouva o po-
skytnutí příspěvku města za každé předškolní

dítě či za každého žáka 1. tříd, který bude v pra-
covní dny využívat jejich službu (100 Kč /1 dítě /
1 pobytový den). Příspěvek bude na jedno dítě
poskytován nejvýše 5 pracovních dnů.

Podmínky pro registraci jsou:

• doložení živnostenského oprávnění (ŽO) ne-
bo jiné právní formy subjektu s dokumentem,
z kterého je patrná možnost poskytovat poža-
dované služby (např. stanovy, zakládací listi-
na, zřizovací listina…)

• doložení platného výpisu z rejstříku trestů dr-
žitele ŽO ne starší než 3 měsíce

• doložení aktuálního ceníku na období červe-
nec – srpen 2014 (ceny musí být v souladu
s ceníkem služeb na zabezpečení dětí za prv-
ní pololetí 2014 – povinná příloha)

• cena za službu musí být vyšší než 100 Kč /
1 dítě / 1 den

• poskytovatel musí souhlasit s tím, že požado-
vanou úplatu od rodičů dětí poníží o finanční
příspěvek města

Dále k přihlášce přiložte:

• kontaktní údaje na osobu, která je oprávněna
subjekt v této záležitosti zastupovat (podepsat
smlouvu, vyúčtování atd.)

• číslo účtu, na který bude příspěvek města vy-
účtován

Uzávěrka na podání registrace je 10. dubna 2014
ve 12.00 hodin. 

Písemné přihlášky zasílejte na adresu:

Statutární město Jablonec nad Nisou, Mgr. Bar-
bora Krsová, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablo-
nec nad Nisou v zalepené obálce s označením
„Prázdniny 2014“, nebo osobně doručte tamtéž.
Bližší informace poskytne: Barbora Krsová, tel.
483 357 315, e-mail: krsova@mestojablonec.cz

Foto Jiří Endler

Ohňostroj, který se bude konat v rámci tra-
dičního lampionového průvodu, uvidí letos
diváci i z hráze jablonecké přehrady. Poprvé
se ohňová show s hudbou a ohňostrojem
uskuteční z vodní hladiny. Průvod již tra-
dičně vyrazí od Rybářské bašty k prostoru
před loděnicí.

20.30–21.00 sraz účastníků průvodu v prostoru
před Rybářskou baštou (konec hrá-
ze mezi 1. a 2. přehradou)

21.00–21.25 průvod projde pod vedením mažo-
retek DDM Vikýř (Jablonecká jab-

líčka) a bubenické skupiny Barrel
Battery od Rybářské bašty po hrázi
k prostoru před loděnicí.

21.25 ohňová show s hudbou a ohňostroj
z hladiny přehrady. 

Pořádá statutární město Jablonec nad Nisou ve
spolupráci s Eurocentrem Jablonec nad Nisou,
s. r. o. Kontakt: Eurocentrum, Iva Bendová, tel.
483 712 505, 777 747 187.

UPOZORNĚNÍ: Ve večerních hodinách bu-
de zpomalena doprava v blízkosti přechodů
pro chodce na ulici U Přehrady.

■ Lampiónový průvod s ohňostrojem na jablonecké přehradě – 30. 4. 2014

Foto Radka Baloghová
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■ Stalo se
Tradice svátku žen přetrvává
I letos si vedení města připomnělo
Mezinárodní den žen s jablonec-
kými seniorkami. Náměstkové
Soňa Paukrtová a Petr Vobořil
navštívili ženy v domech a klu-
bech seniorů s květinou a malým
občerstvením jako poděkováním.
Při takových příležitostech se hodí
přidat i nějakou písničku. Společ-
ně s dámami si ji přišel zazpívat
a oslavenkyně pozdravit také rad-
ní Libereckého kraje pro oblast
sociální Petr Tulpa. 

V knihovně odměnili čtenáře
roku
V rámci kampaně Březen – měsíc
čtenářů vyhlásili v městské knihov-
ně Čtenáře roku a ocenili tři nej-
aktivnější čtenářské rodiny jako
poděkování za využívání knihov-
nických služeb. Čtenářem roku se
staly rodiny Slavíkova za 207 vý-
půjček, Gaislerova za 169 výpůj-
ček a rodina Machačných za
147 výpůjček. Ceny předali Soňa
Paukrtová, náměstkyně primátora
statutárního města Jablonec, a Ivan
Langer, vedoucí oddělení marketin-
gu a tiskový mluvčí ZOO Liberec.

Marie Daníčková oslavila 100 let
Ve středu 17. března oslavila 100
let Marie Daníčková z Domova
důchodců v Jabloneckých Pase-
kách. Primátor města Petr Beitl ji
u příležitosti významného životní-
ho jubilea předal dárkový koš
a květinu. Primátor se zajímal
o recept na dlouhověkost. „To víte,
máme to asi v rodině. Bratr se do-
žil 99 let, sestra 96 let a také jsem
měla spokojené manželství a mi-
lující rodinu,“ prozradila oslaven-
kyně. „Paní Daníčková vypadá
velmi dobře a vzhledem ke svému
věku, zdá se, je v poměrně dobré
kondici,“ složil hold jubilantce
primátor a pozval ji na návštěvu
jabloneckého radnice. 

Zajímavosti z jednání zastupitelstva
Rozpočtový výhled 2015–2016
Schválený rozpočtový výhled na roky 2015–16 umož-
ňuje bezproblémové fungování města, jeho složek
a organizací včetně prostředků na údržbu měst-
ského majetku. 

Možný je tak i postupný návrat zdrojů do tepláren-
ství v souladu se schválenou koncepcí revitalizace
soustavy CZT. Ve jmenovaných letech se nebudou vý-
razně omezovat investiční akce, bude se rekonstruo-
vat a modernizovat, ale na novou výstavbu finance za-
tím nejsou. 

Z analýzy vyplývá, že trend úsporných rozpočtů od
roku 2010 byl nastolený dobře. „Za úspěch považuji,
že rok 2013 znamenal stabilizaci hospodaření a je do-
brým východiskem pro nadcházející roky,“ říká ná-
městek primátora pro ekonomiku Miloš Vele. 

Od roku 2011 město splácí přijaté úvěry a k novým
nepřistupuje. „Roční splátky se pohybují okolo 57 mil.
Kč, úroky za rok 2013 činily 5 mil. Počítáme, že letos
budou stejné, pro roky 2015 a 2016 již s ohledem na
predikci guvernéra ČNB musíme plánovat vyšší část-
ky k předpokládanému růstu úrokových sazeb,“ uvá-
dí vedoucí odboru ekonomiky Renata Vítová. 

Prodej městských bytů 
Zastupitelé schválili prodej objektů Liberecká 27
a 29. Tamní obyvatelé vytvořili družstvo a svoje by-
ty kupují za téměř 9,3 mil. Kč. I obyvatelé dalších
domů, které zastupitelstvo určilo k prodeji touto
formou, vytvářejí družstva a připravují se na koupi
svých bytů.

Město nabídlo k prodeji 14 domů s 312 byty, za pro-
dej v Pobřežní ulici získalo 16,4 mil. Kč. „V roce 2012
jsme upravili metodiku prodeje bytů tak, aby ceny by-
ly pro nájemníky příznivější,“ připomíná náměstek
Miloš Vele. 

„Nájemci domů v ulicích Liberecká, Na Vršku, Pod-
horská, Podzimní a Skelná již založili bytová družstva
a jednají s peněžními ústavy o úvěrech,“ informuje
vedoucí majetkoprávního oddělení Libuše Pavízová
s tím, že kupní ceny je třeba uhradit během června až
července. 

Obyvatelé domů Na Vršku 16 a Palackého 40, 42 zís-
kali výjimku z metodiky, aby s koupí formou družstva
souhlasilo 45 % oprávněných nájemců bytů. V sou-
časné době město vlastní 1 129 bytových jednotek, po-
nechat si jich chce 770 v kategorii „E“, z nichž 419 je
bytů zvláštního určení.

Dotace pro sociální služby 
Zastupitelé schválili dotaci z letošního rozpočtu
16 organizacím, které si rozdělí téměř 3,7 mil. ko-
run na 28 sociálních služeb. 

„Letos rozdělujeme finanční podporu z rozpočtu
města podle nových, transparentnějších pravidel,
podle nichž jsou jednotlivé žádosti bodované,“ připo-
míná náměstkyně Soňa Paukrtová. 

Celkem 16 organizací poskytujících registrované
sociální služby podalo 30 žádostí za téměř 5,9 mil. Kč.
Město jich vybralo 28 za téměř 3,7 milionů korun. Loni
poskytovatelé získali z rozpočtu města 3,4 mil Kč.

Půjčky na lepší bydlení
Pět půjček z Fondu na zlepšení úrovně bydlení
(FZÚB) ve výši 1,2 milionu korun schválili zastupi-
telé na svém posledním zasedání. 

Jednu žádost předložilo společenství vlastníků jed-
notek na zateplení domu, ostatní půjčky jsou pro ma-
jitele domů na opravu střechy, zateplení domu a re-
konstrukci koupelny. 

„Zájem je letos o něco vyšší než vloni, kdy jsme
z FZÚB poskytli čtyři půjčky v celkové výši 307 tisíc
korun, z toho na bydlení byly určené dvě za 150 tisíc,“
komentuje náměstek primátora Miloš Vele a dodává,
že s půjčkami v rozpočtu počítá město i nadále. Kromě
půjček na bydlení lze z FZÚB žádat i o dotace a půjč-
ky na čistírny odpadních vod a kanalizační přípojky.

Další peníze na památky
Pro rok 2014 přidělila Jablonci Ústřední komise
Ministerstva kultury ČR (MK ČR) v rámci Progra-
mu regenerace městských památkových rezervací
a zón necelých 1,1 milionu korun. 

Město použije 1 032 000 Kč na opravy svých dvou
kulturních památek, a to radnice a kostela sv. Anny.
Zbývajících 83 tisíc včetně městského příspěvku 16
600 korun získá kostel Povýšení sv. Kříže na II. etapu
restaurování malířské výzdoby presbytáře.

„Kromě repase oken na chodbě 3. patra použijeme
dotaci na repasi výkladců, oken a schodiště v parte-
ru,“ vypočítává náměstek primátora Petr Vobořil. Na
kostele sv. Anny se vymění střešní krytina včetně
klempířských prvků. 

V loňském roce Jablonec od ministerstva kultury
obdržel 645 000 Kč, které využil na repasi radničních
oken a na I. etapu restaurování malířské výzdoby
presbytáře starokatolického kostela. 

Božena Caklová a Martin Romaňák (oba ODS) na březnovém jednání zastupitelstva města. Foto Jiří Endler

Foto Radka Baloghová

Foto Radka Baloghová

Foto Helena Rudolfová
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz
/R/ kino Radnice
/J/ kino Junior

1. 4. /úterý/
17.00 /R/ NOE
18.00 /J/ POSLEDNÍ VRCHOL
20.00 /R/ 10 PRAVIDEL JAK SBALIT

HOLKU
20.00 /J/ FAIR PLAY

2. 4. /středa/
17.30 /R/ 10 PRAVIDEL JAK SBALIT

HOLKU
17.30 /J/ FAIR PLAY
20.00 /R/ NOE
20.00 /J/ TRABANTEM AŽ

NA KONEC SVĚTA

3. 4. /čtvrtek/
17.00 /R/ CAPTAIN AMERICA:

NÁVRAT PRVNÍHO
AVENGERA

17.30 /J/ YVES SAINT LAURENT
20.00 /R/ NOE
20.00 /J/ 2001: VESMÍRNÁ ODYSEA

4. 4. /pátek/
17.30 /R/ 10 PRAVIDEL JAK SBALIT

HOLKU
17.30 /J/ YVES SAINT LAURENT
20.00 /R/ CAPTAIN AMERICA:

NÁVRAT PRVNÍHO
AVENGERA

20.00 /J/ ONA

5. 4. /sobota/
13.30 /R/ ZVONILKA A PIRÁTI /RP/
15.00 /J/ BELLA A SEBASTIÁN /RP/
15.30 /R/ CAPTAIN AMERICA:

NÁVRAT PRVNÍHO
AVENGERA

17.00 /J/ 12 LET V ŘETĚZECH
18.45 /R/ LA BOHÈME

Přímý přenos z MET NY
20.00 /J/ ONA

6. 4. /neděle/
15.00 /R/ DOBRODRUŽSTVÍ PANA

PEABODYHO
A SHERMANA /RP/

15.30 /J/ ZA KAMARÁDY
Z VEČERNÍČKŮ 9

17.15 /J/ ONA
17.30 /R/ 10 PRAVIDEL JAK SBALIT

HOLKU
20.00 /R/ CAPTAIN AMERICA:

NÁVRAT PRVNÍHO
AVENGERA

20.00 /J/ PŘEŽIJÍ JEN MILENCI

7. 4. /pondělí/
17.00 /R/ CAPTAIN AMERICA:

NÁVRAT PRVNÍHO
AVENGERA

17.30 /J/ FAIR PLAY
20.00 /R/ GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
20.00 /J/ KLUB POSLEDNÍ NADĚJE

8. 4. /úterý/
10.00 /R/ LEGO PŘÍBĚH /RP/
17.00 /J/ BLÍZKO OD SEBE
17.30 /R/ GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
20.00 /R/ GRAVITACE (3D)
20.00 /J/ 12 LET V ŘETĚZECH

9. 4. /středa/
14.30 /R/ BABOVŘESKY 2

Projekce (nejen) pro seniory
17.00 /R/ CAPTAIN AMERICA:

NÁVRAT PRVNÍHO
AVENGERA

17.30 /J/ TRABANTEM AŽ
NA KONEC SVĚTA

20.00 /R/ NOE
20.00 /J/ NASLEPO – tajné

dramaturgické překvapení! 
(Více na www.kinajablonec.cz)

10. 4. /čtvrtek/
17.30 /R/ RIO 2 /RP/
17.30 /J/ POJEDEME K MOŘI
20.00 /R/ CAPTAIN AMERICA:

NÁVRAT PRVNÍHO
AVENGERA

20.00 /J/ BORGMAN

11. 4. /pátek/
17.30 /R/ RIO 2 /RP/

17.30 /J/ POJEDEME K MOŘI
20.00 /R/ 10 PRAVIDEL JAK SBALIT

HOLKU
20.00 /J/ PŘEŽIJÍ JEN MILENCI

12. 4. /sobota/
14.30 /R/ Rozdáváme filmové plakáty
v průběhu celého odpoledne v kině
Radnice! Více na www.kinajablonec.cz
15.00 /R/ RIO 2 /RP/
15.30 /J/ MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ

ZTRACENÝCH
MRAVENCŮ /RP/

17.30 /R/ 10 PRAVIDEL JAK SBALIT
HOLKU

17.30 /J/ POJEDEME K MOŘI
20.00 /R/ NOE
20.00 /J/ ONA

13. 4. /neděle/
15.00 /R/ RIO 2 /RP/
16.00 /J/ KRTEK A OSLAVA
17.30 /R/ JUSTIN BIEBER’S BELIEVE
17.30 /J/ POJEDEME K MOŘI
20.00 /R/ GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
20.00 /J/ YVES SAINT LAURENT

14. 4. /pondělí/
17.30 /R/ JUSTIN BIEBER’S BELIEVE
17.30 /J/ YVES SAINT LAURENT
20.00 /R/ CAPTAIN AMERICA:

NÁVRAT PRVNÍHO
AVENGERA

20.00 /J/ WALESA: ČLOVĚK NADĚJE

15. 4. /úterý/
17.30 /R/ 10 PRAVIDEL JAK SBALIT

HOLKU
17.15 /J/ WALESA: ČLOVĚK NADĚJE
20.00 /R/ NOE
20.00 /J/ PŘEŽIJÍ JEN MILENCI

16. 4. /středa/
10.00 /R/ ANGELIKA

Projekce (nejen) pro seniory
17.00 /R/ CAPTAIN AMERICA:

NÁVRAT PRVNÍHO
AVENGERA

17.15 /J/ ONA
20.00 /R/ DLOUHÁ CESTA DOLŮ
20.00 /J/ iSHORTS – souboj

filmových škol z ČR a SR

17. 4. /čtvrtek/
17.30 /R/ LEGO PŘÍBĚH
17.30 /J/ KRÁSKA A ZVÍŘE
20.00 /R/ TRANSCENDENCE
20.00 /J/ DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY

18. 4. /pátek/
17.30 /R/ DOBRODRUŽSTVÍ PANA

PEABODYHO
A SHERMANA /RP/

17.30 /J/ KRÁSKA A ZVÍŘE
20.00 /R/ TRANSCENDENCE
20.00 /J/ DVOJNÍK

19. 4. /sobota/
15.00 /R/ ZVONILKA A PIRÁTI /RP/
15.00 /J/ BELLA A SEBASTIÁN /RP/
17.15 /R/ TRANSCENDENCE
17.15 /J/ PŘEŽIJÍ JEN MILENCI

20.00 /R/ 10 PRAVIDEL JAK SBALIT
HOLKU

20.00 /J/ DVOJNÍK

20. 4. /neděle/
15.00 /R/ RIO 2 /RP/
16.00 /J/ SPLNĚNÁ PŘÁNÍ
17.30 /R/ 10 PRAVIDEL JAK SBALIT

HOLKU
17.30 /J/ POJEDEME K MOŘI
20.00 /R/ TRANSCENDENCE
20.00 /J/ DVOJNÍK

21. 4. /pondělí/
17.30 /R/ RIO 2
17.30 /J/ POJEDEME K MOŘI
20.00 /R/ NOE
20.00 /J/ POSLEDNÍ VRCHOL

22. 4. /úterý/
17.15 /R/ TRANSCENDENCE
17.30 /J/ TRABANTEM AŽ

NA KONEC SVĚTA
20.00 /R/ DLOUHÁ CESTA DOLŮ
20.00 /J/ VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY

23. 4. /středa/
17.30 /R/ DLOUHÁ CESTA DOLŮ
17.30 /J/ VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY
20.00 /R/ TRANSCENDENCE
20.00 /J/ DIVOŠI

24. 4. /čtvrtek/
17.30 /R/ 10 PRAVIDEL JAK SBALIT

HOLKU
17.30 /J/ VÁŠEŇ MEZI ŘÁDKY
20.00 /R/ AMAZING SPIDER-MAN 2
20.00 /J/ UČEDNÍK

25. 4. /pátek/
17.30 /R/ 10 PRAVIDEL JAK SBALIT

HOLKU
17.30 /J/ FAIR PLAY
20.00 /R/ AMAZING SPIDER-MAN 2
20.00 /J/ AGLAJA

26. 4. /sobota/
14.30 /J/ POJEDEME K MOŘI
15.00 /R/ ZVONILKA A PIRÁTI /RP/
16.30 /J/ ONA
17.00 /R/ AMAZING SPIDER-MAN 2
18.45 /R/ COSÌ FAN TUTTE

Přímý přenos z MET NY
19.30 /J/ SAMETOVÍ TERORISTÉ

+ beseda s tvůrci

27. 4. /neděle/
15.00 /R/ RIO 2 /RP/
16.00 /J/ O STATEČNÉ PRINCEZNĚ
17.30 /R/ DLOUHÁ CESTA DOLŮ
17.30 /J/ POJEDEME K MOŘI
20.00 /R/ AMAZING SPIDER-MAN 2
20.00 /J/ EFTERKLANG: THE

GHOST OF PIRAMIDA

28. 4. /pondělí/
17.00 /R/ AMAZING SPIDER-MAN 2
17.30 /J/ VŠECHNY MOJE DĚTI
20.00 /R/ 10 PRAVIDEL JAK SBALIT

HOLKU
20.00 /J/ TRABANTEM AŽ

NA KONEC SVĚTA

29. 4. /úterý/
17.00 /R/ AMAZING SPIDER-MAN 2
17.30 /J/ YVES SAINT LAURENT
20.00 /R/ GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
20.00 /J/ DETEKTIV DOWN

30. 4. /středa/
17.15 /R/ TRANSCENDENCE
17.30 /J/ DETEKTIV DOWN
20.00 /R/ AMAZING SPIDER-MAN 2
20.00 /J/ DVOJNÍK

Vysvětlivky zkratek
(3D) = 3D projekce s dabingem 
/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

1. 4. /úterý/ 19.00 hodin
DRŽ MĚ PEVNĚ, MILUJ MĚ ZLEHKA
Divadlo ABC 
Hrají a tančí: J. Hána, J. Klem,
St. Jachnická, V. Janků, L. Lipský,
J. Drbohlavová a další. Česká premiéra
divadelní adaptace románu. Skupina DA.

3. 4. /čtvrtek/ 19.00 hodin
LA PUTYKA
Legendární hospodský cirkus, 
ve kterém neplatí fyzikální zákony.
Hudba, akrobacie, tanec.

5. 4. /sobota/ 16.00 hodin
KDYBY NEBYLO
Koncert k 50. výročí založení folklorního
souboru Nisanka. Účinkují:
FS Nisanka, Malá Nisanka. Hosté:
FS Jiskra z Plzně. Akce se koná za
finanční podpory Nadace Preciosa,
statutárního města Jablonec na Nisou. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

6. 4. /neděle/ 15.00 hodin
KOCOUR MODROOČKO
DS Mladá scéna Ústí n. L. 
Příběh malého kocourka Modroočka.
Pohádka, skupina RD.

9. 4. /středa/ 9.00 hodin
CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA
ŠKOLNÍCH PĚVECKÝCH SBORŮ
Krajské kolo, 24. ročník pořádá Nipos
Artama Praha, Unie pěveckých sborů
Liberec, Městské divadlo Jablonec za
finanční podpory Nipos Artama Praha
a Libereckého kraje. 

10. 4. /čtvrtek/ 19.00 hodin
DEŠTIVÉ DNY
Divadlo Ungelt
Hrají: R. Krajčo a D. Švehlík. 
Americké drama. Skupina DB.

11. 4. /pátek/ 19.00 hodin
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ
Divadlo Na Jezerce 
Hrají: N. Burger aj. Dušek. Komedie
s mrazením v zádech o jednom man-
želském souboji. Skupina ND.
Náhradní titul za Rande s duchem.

16. 4. /středa/ 19.00 hodin
ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO
& DAVID EBEN
R. Fojtíček – sopránsaxofon, altsaxofon,
R. Kvasnica – sopránsaxofon, altsaxo-
fon, O. Martinovský - tenorsaxofon,
Z. Kašpar – barytonsaxofon, D. Eben –
sopránsaxofon. Skupina H, odložený
koncert z 22. 1. 

17. 4. /čtvrtek/ 19.00 hodin 
KOUZLO 4D
Divadlo J. K. Tyla. 
Hrají: A. Procházka, M. Štěrba, 
M. Švábová, K. Kikinčuková, Z. Mucha
a další. Nová komedie z pera Antonína
Procházky. Skupina DA.

Unikátní výstava voskových figurín 

5.–11. 5. /pondělí–neděle/ – Městské divadlo
Katastrofy lidského těla, tak se jmenuje výstava panoptika voskových
figurín lidských bytostí – anatomické anomálie, které inspirovali mnohé
tvůrce filmových hororů a jsou zapsány v Guinessově knize rekordů.
Na vlastní oči můžete spatřit lidi se dvěma hlavami, dvěma obličeji,
čtyřma očima či několik různě srostlých siamských dvojčat. Ve všech
případech se jedná o figuríny osob, které skutečně žily.
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23. 4. /středa/ 19.00 hodin
HVĚZDA
Původní česká ONE WOMAN SHOW
věnovaná Evě Holubové. 
Studio Dva – JT Promotion Plzeň.

24. 4. /čtvrtek/ 18.00 hodin
JARNÍ KOKTEJL ZUŠ
Tradiční profilový pořad jablonecké
ZUŠ. Účinkují žáci hudebního,
tanečního a literárně-dramatického
oboru školy. 

27. 4. /neděle/ 15.00 hodin
PROLETĚT DUHOU
Naivní divadlo
Hrají: D. Čičmanová, B. Kubátová,
T. Holý/A. Kubišta, F. Homola,
M. Sýkora. Soubor krátkých pohádek.
Skupina RD.

28. 4. /pondělí/ 19.00 hodin
AŽ NAPRŠÍ A USCHNE
Divadlo na Fidlovačce 
Hrají: E. Balzerová, L. Županič,
M. Doležalová, I. Pazderková, L. Rous,
L. Malkina/L. Molínová, P. Batěk 
a další. Brilantní hořká komedie.
Skupina DB.

29. 4. /úterý/ 19.00 hodin
ROK ČESKÉ HUDBY
JABLONEC NAD NISOU 
– MĚSTO PLNÉ TÓNŮ
Slavnostní zahajovací koncert.
Jablonecký komorní orchestr ZUŠ.
Dirigent – L. Lachman, F. Lamač –
housle, K. Jiroš – kytara. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

30. 4. /středa/ 19.00 hodin
VÁCLAV NECKÁŘ
se skupinou Bacily.

VÝSTAVY

do 15. 4.
NÁVRATY
Milan Valášek, akryl a fotografie

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
17. 4.–27. 5.
Fotoklub Balvan – pět let úspěšné
činnosti, vernisáž 17. 4. 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
8. 4. /úterý/ 17.00 hodin
ZÁNIK ŽIDOVSKÉ KOMUNITY
V JABLONCI
Přednáška se bude věnovat období let
1938–1943 a bude zaměřena na osud
jabloneckých Židů, na události spojené
se synagogou i na úřední likvidaci
židovských organizací, které před válkou
v Jablonci existovaly. Přednáší Markéta
Lhotová ze Svč. muzea v Liberci.

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

do 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
pondělí–pátek 10.00–12.00 a 13.00–16.00
hodin, so 10.00–12.00 hodin, vstup na
vyžádání v turistickém informačním
centru.

VÝSTAVA
1. 4.–10. 5.
ZNIČENÉ ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY
SEVERNÍCH ČECH 1938–1989
Vernisáž 1. dubna od 17.00 hodin,
Úvodní slovo Tomáš Hlaváček, hlavní
autor výstavy Michal Hron, předseda
Židovské obce Liberec. Následuje
prezentace spoluautorky výstavy,
historičky Mgr. Blanky Rozkošné.

■ Ekocentrum
Budova Eurocentra, pavilon S1
17.–18. 4. /čtvrtek–pátek/ 
9.00–17.00 hodin
VELIKONOČNÍ DÍLNA 
PRO VEŘEJNOST
Zdobení vajíček různými technikami,
pletení pomlázek nebo výroba
papírových velikonočních ozdob. 
Akci pořádají JKIC a SEV Český ráj.

24. 4. /čtvrtek/ 10.00–17.00 hodin
DEN ZEMĚ
V Tyršových sadech se koná Den Země,
akce ve spolupráci Ekocentra a DDM
Vikýř.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

2. 4. /středa/ 20.00 hodin
SUPERGROUP CZ
Koncert kapely vybrané čtenáři časopi-
su Rock&Pop a posluchači Radia Beat.
M. Pavlíček, K. Střihavka, M. Meier,
Vl. „Guma“ Kulhánek, R. Dragoun
a J. Hrubý. Akci pořádá JKIC ve
spolupráci s Klubem Na Rampě
a s Eurocentrem v rámci projektu
25 ro(c)ků bez opony.

4. 4. /pátek/ 20.00 hodin
A JEŠTĚ TROCHU SWINGU
Taneční večer s velkým swingovým
Orchestrem Rudy Janovského. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

5. 4. /sobota/ 20.00 hodin
MANDRAGE: SILUETY TOUR 2014
Výpravné turné skupiny plné
audiovizuálních efektů. Host: Nebe.

10. 4. /čtvrtek/ 10.30 hodin
DIVADÝLKO KUBA: NENÍ DRAK
JAKO DRAK
Tři pohádky o dracích pro děti od 3 let.

11.–12. 4. /pátek–sobota/ 
16.00–21.00 hodin
DĚTSKÁ SCÉNA
Krajská přehlídka dětských divadelních
souborů s postupem na celostátní
přehlídku. Pořádá Taneční a pohybové
studio Magdaléna, o. s., ve spolupráci
s Eurocentrem.

11. 4. /pátek/ 20.00 hodin
BLAZE BAYLEY /GB/: 
SOUNDTRACKS OF MY LIFE
Bývalý frontman skupiny Iron Maiden
na turné k třicátému výročí své
hudební kariéry.

13. 4. /neděle/ 14.00 hodin
PLECHAŘINKA
Taneční odpoledne s dechovým
orchestrem pro seniory.

16.–18. 4. /středa–pátek/ 
9.00–18.00 hodin
VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI
Tradiční jarní slavnost s programem
ve folklórním duchu a se stylovým
stánkovým prodejem. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

26. 4. /sobota/ 20.00 hodin
8. ROČNÍK LYŽAŘSKÉHO BÁLU
ABBA Revival – Jam & Bazar,
diskotéka Mirka Raise, bohatá tombola.
Kontakt: Vl. Kopal, tel.: 602 426 725.
Pořádá Ski klub Jablonec n. N.

28. 4. /pondělí/ 18.00 hodin
JARNÍ ZPÍVÁNÍ S IUVENTUS, GAUDE!
Učinkují Iuventus, gaude! a přípravná
oddělení sboru. Sbormistr: Tomáš
Pospíšil, klavírní doprovod: Jana
Lišková-Kvochová. Host: DPS Mládí
Jablonec n. J., Pořádá ZUŠ Jablonec
n. N. a SRPDŠ při ZUŠ Jablonec n. N.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

29. 4. /úterý/ 19.00 hodin
JOHN LOWELL BAND /USA/
Jediné české vystoupení bluegrassové
skupiny z Montany v rámci jarního
evropského turné
Hosté: Flastr, Nudličky.

VÝSTAVA

Do 6. 5. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin
FOTOKLUB BALVAN
Jablonecký fotoklub představuje
kolekci svých fotografií, které se
umístily na předních pozicích
v Mapovém okruhu Český ráj.

JABLONEC SOBĚ 2014
Celodenní multižánrový festival opět
představí jablonecké hudebníky, taneč-
níky a divadelníky. Akce proběhne
v pátek 13. 6. tradičně na Letní scéně

Eurocentra. V případě, že byste měli
zájem vystoupit, kontaktujte nás 
na emailové adrese ocilka@gmail.com.
Uzávěrka přihlášek je 4. 5. 2014.

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

1. 4. /úterý/ 17.00 hodin
MERKUR 1974 A 2014
Astronomické okénko Martina Gembece.

3. 4. /čtvrtek/ 10.30 hodin
DVAKRÁT ZACHRÁNĚNÉ DÍTĚ 
Přednáška s Tomášem Graumannem,
jedním z 669 dětí zachráněných
Nicholasem Wintonem. Pořádá
městská knihovna a ve spolupráci
s Bratrskou jednotou baptistů, určeno
pro jablonecké školy.

4. 4. /pátek/ od 18.30 do 22.00 hodin
VEČER S ANDERSENEM ANEB
JABLONECKÝ DETEKTIV
Zábavný večer pro celou rodinu se
soutěžemi a prvoregistracemi zdarma.
Vstup pro děti do 12 let pouze
v doprovodu rodičů.

7. 4. /pondělí/ 10.00 hodin
ROK ČESKÉ HUDBY 
– BEDŘICH SMETANA
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

8. 4. /úterý/ 17.00 hodin
SKOTSKO
Cestopisný pořad Petra
Schlindenbucha ml.

10. 4. /čtvrtek/ 17.00 hodin
ZAPOMENUTÉ ZÁMKY
Připomenutí některých zámků
v Libereckém kraji, které neměly po
roce 1945 to štěstí a nebyly vybrány ke
zpřístupnění (Hrubá Skála, Mimoň,
Doksy...). Beseda s P. Weissem
a Vl. Tréglem, pracovníky Národního
památkového ústavu.

15. 4. /úterý/ 14.00 hodin
JORDÁNSKO
Pravidelné promítání.

15. 4. /úterý/ 17.00 hodin
PERLIČKY A LIDÉ
O zajímavých perličkách z Čech
i odjinud bude vyprávět i promítat
Ch. Petrásková.

23. 4. /středa/ 16.00 hodin
POHÁDKOVÉ ČTENÍ V NĚMČINĚ
Zábavné čtení s Květou pro rodiče
s dětmi.

23. 4. /středa/ 17.00 hodin
IRISDIAGNOSTIKA,
ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA
– Oko je oknem do duše. Přednáška
a beseda s L. a I. Krákorovou. 

29. 4. /úterý/ 14.00 hodin
AUSTRALSKÉ POBŘEŽÍ
Promítání z cyklu Divy australských
národních parků.

29. 4. /úterý/ 17.00 hodin
JIŽNÍ MORAVA II
Cestopisný pořad Lubora Laciny.

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 čtvrtka 15. 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.

Soundtracks of My Life / Blaze Bayley

11. 4. /pátek/ 20.00 hodin – Eurocentrum
Blaze Bayley, známý také jako hlas Iron Maiden, slaví v rámci turné
na pódiích po celém světě 30 let své pěvecké kariéry. Kdo zažil jeho
koncert ví, že výstup zpěváka je nabitý neskutečnou energií. Na turné
Bayleyho doprovodí členové britské heavymetalové skupiny Absolva.
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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.

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

5. 4. /sobota/ 13.00 hodin
KLAVÍRNÍ KONCERT 
Klavírní autorský koncert, klavír
Luboš Blafka. Koncertní sál.

10. 4. /čtvrtek/ 18.00 hodin
KONCERT PĚVECKÝCH ODDĚLENÍ
Společný koncert pěveckého oddělení
ZUŠ Jablonec a ZŠ a ZUŠ Jabloňová
Liberec. Koncertní sál.

14. 4. /pondělí/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ KONCERT 
Koncertní sál

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

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

9. 4. /středa/ 16.00–18.00 hodin
TURNAJ V DIXITU
Hra, která rozvíjí fantazii. Informace
P. Myslivcová.

10. 4. /čtvrtek/ 15.00–17.00 hodin
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ PRO
VŠECHNY
Předvelikonoční tvoření pro děti nebo
pro rodiče s dětmi. Koná se v ICM,
informace do 8. 4., A. Tauchmanová.

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ
PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ
Určeno pro žáky, přihlášky P. Dostál.

12. 4. /sobota/ 9.30–15.00 hodin
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Velikonoční dílny, přihlášky do 8. 4., 
A. Tauchmanová.

13. 4. /neděle/ od 8.30 hodin
VÝLET NA SYCHROV
Vlakový výlet za velikonočními
tradicemi na Sychrov. 
Přihlášky do 9. 4., A. Tauchmanová.

14. 4. /pondělí/ 10.00–12.00 hodin
PRACOVNÍ PONDĚLÍ
Jste bez práce, nevíte jak to funguje na
ÚP, hledáte brigádu? Přijďte na
Pracovní pondělí, kde se dozvíte, jak
postupovat. Vstupné volné, informace
A. Tauchmanová.

25. 4. /pátek/ 14.00–17.00 hodin
MALÝ KUTIL
Modelářská dílna, výroba
dekorativních předmětů ze dřeva, 
informace P. Dostál.

27. 4. /neděle/ 15.00–17.00 hodin
DĚTSKÁ DISKOTÉKA VE WOKU
Taneční zábava plná her, hudby,
soutěží a další zábavy, 
informace A. Tauchmanová.

30. 4. /středa/ 17.00 hodin
ČARODĚJNICE S VIKÝŘEM
Od Penzionu Jablonec na Palackého
ulici, tradiční akce svátku čarodějnic,
hry, zábava, hudba, soutěže, opékaní
buřtů, informace: všichni pracovníci
Vikýře.

PRAVIDELNĚ OPAKUJÍCÍ SE AKCE
9. a 23. 4. /středa/ 9.00–11.00 hodin
DOVOLENKÁŘI
Dopoledne pro maminky, prarodiče
s dětmi. Dovolenkáři se setkávají
v Eurocentru v ICM.
Informace A. Tauchmanová.

1., 15. a 29.4. /úterý/ 9.00–10.30 hodin
HŇÁCÁCI
Výtvarné tvoření pro rodiče s dětmi,
vhodné od jednoho roku. 
Přihlášky A. Tauchmanová.

7. a 28. 4. /pondělí/ 18.00–19.00 hodin
CVIČENÍ V ICM
Společné cvičení a posilování, s sebou
si vezměte cvičební podložku, pití
a ručník. Přihlášky do 4. 4. a do 25. 4.,
P. Myslivcová.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
17.–19. 4. /čtvrtek–sobota/
VELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍ
Třídenní výprava do přírody. 
Přihlášky A. Tauchmanová.

17. 4. /čtvrtek/ 8.30–14.30 hodin
VÝTVARNÉ TVOŘENÍ
S VELIKONOČNÍ TEMATIKOU
Výtvarné tvoření s velikonoční
tématikou pro děti od 8 let. 
Přihlášky do 14. 4., A. Tauchmanová.

17. 4. /čtvrtek/ 8.30–14.30 hodin
PLETENÍ POMLÁZEK
Velikonoční dílna, přihlášky do 14. 4.,
P. Dostál.

OLYMPIÁDY
8. 4. /úterý/ od 8.30 hodin
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
KATEGORIE D
Okresní kolo soutěže pro přihlášené
žáky 6. a 7. tříd ZŠ a víceletých
gymnázií. Koná se v Gymnáziu
U Balvanu.

9. 4. /středa/ od 8.00 hodin.
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 
KATEGORIE Z6, 7, 8
Okresní kolo soutěže pro přihlášené
žáky 6. a 8. tříd ZŠ a víceletých gymná-
zií. Koná se v Gymnáziu Dr. Randy 
Informace a přihlášky ke všem olym-
piádám podá: I. Literová, 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

1.–22. 4.
BOD / BARVA / TVAR
Textilní výtvarnice Jitka Škopová.

29. 4.–22. 5. 
KRKONOŠE: HAND MADE
FOTOGRAFIE
Fotografové z Jelení Gory, 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
do 4. května
VLADIMÍR KOMŇACKÝ 55 /
ZLOMKY PŘÍBĚHŮ
Výstava představí akademického
sochaře Vladimíra Komňackého
ve všech polohách jeho rozmanité
umělecké tvorby, Poprvé bude
vystaven kompletní soubor obrazů
s tematikou města Jablonce nad Nisou,
který zahrnuje téměř čtyřicet děl

MUZEJNÍ PROGRAM
12. 4. /sobota/ 10.00–14.00 hodin
ateliér muzea
BIŽUTERNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ 
Návštěvníci si pod vedením lektorky
vyrobí z korálků náramek šitý síťova-
ným stehem a doplněný květinovými
aplikacemi. Rezervace do 6. dubna

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. 4. /úterý/ 19.30 hodin
LETEM SVĚTEM NA VOZÍKU
Kus světa už projely dvě cestovatelky,
jedna z nich na invalidním vozíku.

4. 4. /pátek/ 20.00 hodin
STÁRPLEJ 2014 – 3. kolo 
Vystoupí Amygdala, Rónin,
Hypertension a Merely Wild. 

5. 4. /sobota/ 21.00 hodin
DVA
Známé originální akusticko elektrické
duo s novou deskou Nipomo.

7. 4. /pondělí/ 20.00 hodin
ANTARKTIDA A MT. SAMILA
Letošní prvovýstup M. Holečka,
V. Noska a V. Josta přiblíží Vláďa Nosek
a Mára Holeček.

8. 4. /úterý/ 20.00 hodin
DEMIAN BAND (ARGENTINA)
Hudební mejdan plný živelné energie
blues rockového power dua.

9. 4. /středa/ 20.00 hodin
KALEIDOSKOP JANA REJŽKA
Poslechový pořad hudebního publicisty.

10. 4. /čtvrtek/ 20.00 hodin
XINDL X
Xindl X na šňůře Čecháček s kytarou
na turné.
Host: Písničkářský objev Petr Lüftner.

11. 4. /pátek/ 20.00 hodin
EXOTS, ATD, CIVILNÍ OBRANA
Koncert třech známých kapel s jablo-
neckým nováčkem Departures.

12. 4. /sobota/ 21.00 hodin
RADVANYI & BEŇA
Klasická americká bluesová
a countryová muzika dvou hráčů na
dobro.

13. 4. /neděle/ 17.00 hodin
O LESNĚNCE
Loutkovou pohádku zahraje divadlo
Na cestě. 

15. 4. /úterý/ 20.00 hodin
KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO 
Ve hře Jáma a divadlo. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

16. 4. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA OPRAVDU 
PRO KAŽDÉHO
Tema: Procházka městem. Sraz v 19.00
hodin u přehrady – Rybářské bašty. 

17. 4. /čtvrtek/ 20.00 hodin
CALM SEASON + EMOZPĚV
Netradiční spojeni kytary a violoncella
A. Vopičky a T. Kovalové a duo O. V.
Vyšehradského a M. Drahoňovského
plující po vlnách alternativního folku.

18. 4. /pátek/ 21.00 hodin
MYDY RABYCAD
Elektroswingový večer s oblíbenou
kapelou.

19. 4. /sobota/ 20.00 hodin
HODYHODY
Hodování kapel Špuntkvaně,
Chvostoskok a Drobný za Bůra.

22. 4. /úterý/ 20.00 hodin
EKVÁDOR A PERU 
Expedičním „roadtripem“ proloženým
výstupy na šestitisícové vrcholy jižní
Ameriky provede Honza Tráva
Trávníček. 

23. 4. /úterý/ 19.00 hodin
BUDDHISMUS A MEDITACE
Přednáší Jan Maruška. 

25. 4. /pátek/ 21.00 hodin
LAKE MALAWI
Frontman ex Charlie Straight Albert
Černý s novou kapelou.
Host: liberečtí Exil 51.

26. 4. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI 
Největší rockové hity na plátně uvádí
Petr Vobořil. 

2. 5. /pátek/ 20.00 hodin
TAM TAM BATUCADA
Strhující bubenická show s M. Vacíkem.

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

7.–11. 4. /pondělí–pátek/
S(LADÍME) FRANCOUZSKOU
HUDBOU
Týden francouzské hudby v doprovodu
nabídky francouzských jarních
desertů, reprodukovaně zazní: J. Brel,
Zaz, S. Gainsbourgh... 

Argentinské duo Demian band 

8. 4. /úterý/ 20.00 hodin – Klub Na Rampě
Vlivy černošských bubnů a Bo Didleyeho, blues z delty Mississippi a sy-
rového rocku jsou hlavními inspiračními prvky jedinečného zvuku
dua, jehož živá vystoupení jsou spíše hudebními mejdany plné živelné
energie vycházející přímo ze srdce hlavních protagonistů kytaristy,
zpěváka a skladatele Demiana Domingueze a bubeníka Daniela Bian-
chiho. Jablonecká zastávka je jediná v ČR na jejich evropském turné.
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16. 4. /středa/ 19.00 hodin
ARCHITEKTI NA CESTÁCH
Nová cestopisná série s promítáním.
Startuje architektonická dvojice
Zuzana a Ondra Novosadovi na tema
Španělsko.

23. 4. /středa/ 17.00 hodin
THÉ O PÁTÉ
Tematické odpoledne s Jiřinou
Zahradníkovou tentokrát na tema –
Paříž, prosíme o rezervace.

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

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

10. 4. /čtvrtek/ 17.30 hodin
BESEDA O METODĚ RUŠ

11. 4. /pátek/ 19.00 hodin
ČÍNSKÝ ČAJOVÝ RITUÁL KUNGFU
ČCHA
Předvádí p. Němec.

17. 4. /čtvrtek/ 17.00 hodin
MEDOLIGHT TERAPIE
Podpora otěhotnění při (ne)plodnosti,
řešení poruch fertility (frigidity,
erekce), nové poznatky z kliniky
reprodukční medicíny v Mnichově –
J. Všetičková.

24. 4. /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

9. 4. /středa/ 18.00 hodin
REINKARNACE
Přednáška Hany Zralé – Nová
Akropolis.

11. 4. /pátek/ 18.30 hodin
TIŠTĚNÁ ARCHITEKTURA 16
Pavla Melková

16. 4. /středa/ 18.00 hodin
ŠEST MĚSÍCŮ NA NOVÉM
ZÉLANDU
Marcela Bendáková

17. 4. /čtvrtek/ 17.30 hodin
NEKONEČNÉ TICHO
Autorské čtení: Tomáš Zdechovský

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

17. 4. /čtvrtek/ 15.00–19.00 hodin
ČTYŘI HODINY PRO ŽIVOT
Základní čtyřhodinový kurz první po-
moci pro veřejnost a hlavně pro ucha-
zeče o řidičský průkaz, učebna ČČK.

22.–25. 4. /úterý–pátek/ 
7.00–14.00 hodin
BEZPEČNĚ V DOPRAVĚ 
PRO DĚTI ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Pestrý program připravený pro děti 
ze základních škol Jablonecka. DDH
Jablonec n. N. Možnost přihlásit školní
kolektivy na e-mail:
plesingerova.B@seznam.cz

■ 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

ORIGAMI
V dubnu si mohou děti složit postavič-
ky z papíru – origami (pejsek, kočička
a další). 

■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.

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

2.-3. 4. /středa–čtvrtek/ 8.00–12.00 hodin
BAZÁREK NEJEN DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ
Jaro je tu, přijďte sobě i dětem obnovit
šatník.

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

9. 4. /středa/ 16.00–18.00 hodin
VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK
Zábavné odpoledne pro děti s veliko-
nočním zajíčkem a nadílkou. Pozor –
na akci je nutné se hlásit předem!

10. 4. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
JAK NA FINANCE?
Beseda o tom, jestli nakládáme dobře
s penězi, kde jsou možné rezervy.

11.–13. 4. /pátek–neděle/ 
čas dle dohody
VELIKONOČNÍ PEČENÍ 
S GÁBINOU
Přijďte si upéct do Jablíčka s naší cuk-
rářkou originální koledu. Na akci je
nutné se hlásit předem!

14. 4. /pondělí/ 10.00–11.00 hodin
ZDRAVÝ ÚSMĚV PRO MATEŘSKÁ
CENTRA
Povídání o zubní hygieně pro rodiče
malých dětí s pohádkou o zoubkách
pro děti.

16. 4. /středa/ 10.00–11.00 hodin
KLUB PEVNÉHO ZDRAVÍ VZP
Dozvíte se, jaké jsou příspěvky a výho-
dy VZP na rok 2014

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

17. 4. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
PÉČE O PLEŤ
Občasník Krásná maminka, který pro-
bíhá v rámci hravého dopoledne
v Jablíčku.

18. 4. /pátek/ 10.00–11.00 hodin
VELIKONOČNÍ DÍLNA
Tvoření velikonoční výzdoby pro děti
i dospěláky. Přijďte si vyrobit něco
hezkého.

25.–27. 4. /pátek–neděle/ 
ČARODĚJNICKÝ POBYT
Rodinný víkend plný zábavy v Českém
Dubu s pálením ohně i čarodějnickou
stezkou odvahy. Na akci je nutné se
hlásit předem!

■ Chronos
Jablonecké Paseky

4., 11., 18. a 25. 4. /pátek/ 18.00 hodin
HUDEBNÍ KRČMA
Od 18 vaříme, od 21 paříme – hudební
nejen retro program.

5. 4. /sobota/ 19.00 hodin
CLASSIC ROCK SHOW
K poslechu i k tanci staré pecky
obrazem i zvukem: Deep Purple, Kiss,
Black Sabbath, Dio, Styx, Accept.

12. 4. /sobota/ 19.00 hodin
Totální 80'-90'
K tanci i poslechu Snap, Technotronik,
Dr. Alban, Roxette, M. Jackson, KLF,
DJ Bobo, C&C music Factory.

19. 4. /sobota/ 19.00 hodin
VELIKONOCE V ROCKU
Iron Maiden revival

20.4. /neděle/ 19.00 hodin
PASECKÉ HARAŠENÍ
Velikonoční mejdan s hity na přání. 

■ d-EppL music
& board club
4. 4. /pátek/ 20.00 hodin
BREAK RAUT
Djs Petr-ik, Meehay B-day set, Lathis,
Jarní raut s kvalitní porcí toho
nejlibovějšího break beatu.

11. 4. /pátek/ 20.00 hodin 
FORBIDDEN FRUIT CLAN
Rap Praha, MC Henry D, Beazet kritikz
rap Jablonec, DRMZ zve kalbu na po-
čest nového projektu – Badwoof live.

18. 4. /pátek/ 20.00 hodin
BOOM BEATS 
Djs Sunny.X, Nine, Xadam, Deep /
House/ Electro.

25. 4. /pátek/ 20.00 hodin
TECHNO JE VŠECHNO
Djs Řezník, Daho, Techno, minimal.

■ Palace Plus česká
bižuterie a sklo
Palackého 41, Jablonec nad Nisou,
777 052 141, e-mail palace@texoplus

23. 4. /středa/ 16.00 hodin
NÁRAMEK SHAMBALLA
Tematický workshop. Trendy shamballa
náramky jsou inspirované budhismem
a oblíbené světovými celebritami.
Vytvoříte si neobvyklý stylový doplněk
opět pod vedením designerky Ivy
Mastníkové. 

■ kostel Povýšení
sv. Kříže
Husova 2, Jablonec nad Nisou

13. 4.–28. 6.
UNDERGROUND
Výstava mladých výtvarníků 
Máří Mikšaníkové a Lukáše Falteiska.
Výstava je přístupná v době konání
pravidelných bohoslužeb a v úterý 
od 15.00 do 18.00 hodin.

■ Baptistický kostel
Máchův park, Jablonec n. N. 

5. 4. /sobota/ 17.00 hodin
DVAKRÁT ZACHRÁNĚNÉ DÍTĚ
Přednáška s Tomášem Graumannem.

■ Hospůdka U Švýcar
Janovská 38, Jablonec nad Nisou

4. 4. /pátek/ 20.30 hodin
NAMOL
Kapela.

11. 4. /pátek/ 20.30 hodin
AURA
Rock-pop z Liberce, společná oslava
prvních narozenin hospůdky.

18. 4. /pátek/ 22.00 hodin
NEKLOPIT
Koncert, od 18.00 hodin středověká
hostina s programem.

25. 4. /pátek/ 20.30 hodin
CRAZY TRAIN
Kapela, tematická policejní párty
s tombolou.

■ Tužíňáci
26. 4. /sobota/ 9.00–11.00 hodin (start)
POHÁDKOVÝ LES
Pionýrská skupina Tužíňáci pořádá
u areálu Břízky a 2. přehrady. Start
mezi 1. a 2. přehradou směrem
k areálu Břízky.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

Nekonečné ticho – autorské čtení 

17. 4. /čtvrtek/ 17.30 hodin – Knihkupectví Serius
Tomáš Zdechovský patří mezi spoluzakladatele básnické skupiny Přátelé
tichého dotyku a je autorem jejího manifestu ostře protestujícího proti kul-
turnímu úpadku české společnosti. Literární kritici ho řadí k představite-
lům současné katolické moderní poezie. Sám Zdechovský se však hlásí
k dotekysmu a emocionalismu stavějícím na emocionálním prožitku z veršů.
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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

HÁZENÁ
www.hazena-jablonec.cz/

6. 4. /neděle/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC N. N. – HC PLZEŇ
II. liga staršího dorostu, centrkurt.

6. 4. /neděle/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC 
– SOKOL BĚLÁ P. B.
II. liga muži, centrkurt.

26. 4. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC N. N. 
– SOKOL PLZEŇ-KOŠUTKA
II. liga staršího dorostu, centrkurt.

26. 4. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC N. N. – HC PRAHA 4
II. liga muži, centrkurt.

MODERNÍ GYMNASTIKA
www.sokoljablonec.cz/featured-slider/
moderni-gymnastika

20. 4. /neděle/ 10.00 hodin
JABLONECKÁ PERLIČKA
TJ Sokol Jablonec n. N. –
Sportcentrum, prestižní soutěž jednot-

livkyň v moderní gymnastice. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

27. 4. /neděle/ 10.00 hodin
OBLASTNÍ PŘEBOR KADETEK
A DOROSTENEK
Pořádá Sokol Sportcentrum Jablonec,
OBP kadetek a dorostenek, ZPMG
a Oblastní ligu VP A KP, kurt č.1.

TANEC
www.czechdance.org

5. 4. /sobota/ 12.00 hodin
CDO TOUR FORMACÍ 2014 
Regionální kolo – Liberecký kraj,
taneční soutěž, centrkurt.

Atletická hala Na Střelnici

5.–6. 4. /sobota–neděle/
JABLONECKÁ HALA 2014
Sdružení hasičů ČMS okres Jablonec
n. N. pořádá v atletické hale na
Střelnici halovou soutěž v atletických
disciplinách požárního sportu. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

Jablonecká přehrada
www.behjablonec.cz/

26. 4. /sobota/ 9.45 hodin
JABLONECKÝ BĚH DO POHODY

Pořádá TRI-CLUB, 4. ročník sportovní
události pro celou rodinu. Prezence od
8.00 hodin. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

Sportovní hala Bižuterie

BASKETBAL

26. 4. /sobota/ 10.00–16.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ POD
VYSOKÝMI KOŠI
TJ Bižuterie pořádá v hale v Podhorské
ulici basketbalový turnaj.

Plavecký bazén Jablonec

4. 4. /středa/ 10.00 hodin
MŠENSKÁ OLYMPIÁDA
Pořádá SRPdŠ při ZŠ Mozartova.
Závody v plavání. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

16. 4. /středa/ 14.00 hodin
15. PLAVECKO-BĚŽECKÝ DUATLON
Tri club a TJ Bižuterie pořádá
v plaveckém bazénu a okolí závod pro
širokou veřejnost a školní mládež. Info
na tel.: 603 180 225 nebo
muzicekj@volny.cz. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

19. 4. /sobota/ 9.45 hodin (start)
JABLONECKÝ AQUATLON

Oddíl triatlonu TJ Bižuterie pořádá
v plaveckém bazénu a na atletickém
stadionu Střelnice závod pro širokou
veřejnost a zejména pro mládež 
do 18 let. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

Sportovní areál Břízky

7. 4. /pondělí/ 14.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– DUKLA PRAHA
Juniorská liga, 31. kolo.

17. 4. /čtvrtek/ 14.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– FC VYSOČINA JIHLAVA
Juniorská liga, 33. kolo.

Chance aréna
www.fkjablonec.cz

Termín utkání se vzhledem 
k TV přenosům může změnit.

13. 4. /neděle/ 17.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FC DUKLA PRAHA
Gambrinus liga, 24. kolo.

27. 4. /neděle/ 17.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FC VYSOČINA JIHLAVA
Gambrinus liga, 26. kolo.

Nabídka sportovních pořadů

■ Sportovní pozvánky

Vítězné moderní 
gymnastky se vracejí
O velikonoční neděli 20. dubna se
v jablonecké městské sportovní hale
uskuteční tradiční 23. ročník Jablo-
necké perličky. 

Akci pořádá oddíl moderní gymnasti-
ky TJ Sokol Jablonec n. N. Sportcentrum.
Jedná se o závod ve volných sestavách
moderních gymnastek, které budou bo-
jovat v kategoriích naděje, kadetky, do-
rostenky, juniorky a seniorky. „Účast
přislíbila např. loňská vítězka seniorské
kategorie Anna Vágnerová (Bohemians
Praha), dvojnásobná medailistka loň-
ského mistrovství, těšit se můžeme i na
účastnice ME Andreu Kheilovou (Idea-
stav Chodov) či Barboru Smíškovou
(SK Motorlet Praha). Ze stejného oddílu
se na závodní ploše představí juniorská
reprezentantka a medailistka MČR Da-
niela Němečková, která se nyní připra-
vuje na ME 2014. V kategorii juniorek
se představí účastnice evropského šam-
pionátu Tomková a Königová (obě Idea-
stav Chodov). Mezinárodní nádech dá
soutěži reprezentantka Slovenska a účast-
nice ME Jana Duchnovská (Charm Pre-
šov),“ říká jedna z pořadatelek Daniela
Korunková. 

Diváci se mohou těšit i na některé
novinky v pravidlech soutěží moderní
gymnastiky, zejména na volby zpívané-
ho doprovodu, což nabízí větší pestrost
v celkovém dojmu, kdy se musí závod-
nici podařit skloubit náročný pohyb
s náčiním spolu s výraznější hudební
kulisou. 

Před domácím publikem budou o nej-
cennější mety soutěžit stříbrná z MČR
za cvičení s míčem Adéla Kocourová,
dále Barbora Ježková, Barbora Morav-
cová či Viktorie Koucká. „Své skladby
představí i finalistky MČR, kadetka
Karolína Syslová, nebo dorostenky Ni-

kola Vernerová a Blanka Manová.
V nejmladších kategoriích si své sesta-
vy vyzkouší Sára Balatková, Kamila
Cvrčková, Kateřina Knížková, Sabina
Šťovíčková a Dora Kavková,“ prozrazu-
je další jména pořadatelka. (end)

Jablonecký běh do 
pohody již počtvrté 
Členové plaveckého oddílu TJ Bižu-
terie a Tri clubu připravují již 4. roč-
ník Jabloneckého běhu do pohody,
který je letos součástí Mizuno runni-
nig cup. 

Běh kolem přehrady si získává oblibu
i Jablonečanů, jejichž počet rok od roku
roste. „V úvodu běhalo zhruba sto pade-
sát závodníků. Loni se na start postavi-
la celá pětistovka,“ neskrýval radost

z rostoucí účasti běžců jeden z pořada-
telů David Janata.

Letošní ročník odstartuje v sobotu 26.
dubna na pláži naproti sportovní hale
a pro závodníky je již spuštěno on-line
přihlašování na adrese system.sportov-
niservis.cz. „Závody jsou určeny pro
všechny od 2 do 100 let. Také letos je
vypsána soutěž štafet pro sportovní od-
díly, rodiny nebo třeba firemní kolekti-
vy,“ doplňuje informace Janata. Prezence
účastníků je mezi 7.30 a 11. hodinou,
start nejmladší kategorie je plánován
v 9.20 hodin.

Pořadatelé připravují rovněž auto-
gramiádu některých známých jablonec-
kých sportovců, není vyloučena ani
účast úspěšných olympioniků ze Soči.
„V minulosti se zde objevili biatlonisté
Jaroslav Soukup a Gabriela Soukalová
či kombiňák Míra Dvořák. Věříme, že
i letos mezi nás zavítá sportovec zvuč-
ného jména,“ doufá David Janata.

Závod je podruhé zařazen do seriálu
O krále a královnu jablonecké přehra-
dy. Tím se stane nejlepší muž a žena,
kteří v součtu akcí Jablonecký běh do
pohody a Plavání přes jabloneckou pře-
hradu nasbírají více bodů. Druhý ze
jmenovaných závodů je plánován na
26. července. (end)

Do práce na kole
V úterý 8. dubna zahájí cyklojízda
v Jablonci a Liberci kampaň Do prá-
ce na kole, ke které se připojí osob-
nosti, jež dopravu na kole podporují. 

Záštitu nad kampaní převzali náměs-
tek primátora statutárního města Jab-
lonec Petr Vobořil, náměstek primátor-
ky Liberce Jiří Rutkovský, hejtman
Libereckého kraje Martin Půta a zá-
stupce Dánské ambasády v ČR pan Jess
Mo/ller Knudsen a další hosté. 

Kampaň, kterou připravilo sdružení
Cyklisté Liberecka, zahájí Jarní cyklo-
jízda z Jablonce do Vratislavic nad Ni-
sou, která odstartuje v 17.00 hodin na
Mírovém náměstí v Jablonci. „Cyklo-
jízda není závodem, ale společenskou
událostí. Je určena všem lidem, kteří
občas sednou na kolo a zvládnou vol-
ným tempem osm kilometrů,“ objasňu-
je Sylva Švihelová ze sdružení Cyklistů
Liberecka. Po příjezdu do Vratislavic se
cyklisté mohou zapojit do workshopu
Otevřená cyklomapa Liberce a Jablon-
ce nebo si nechat prohlédnout a seřídit
kolo. 

Soutěžní část kampaně Do práce na
kole bude probíhat po celý květen
v mnoha městech České republiky.
Každý, kdo se do soutěže zaregistruje
a bude jezdit do práce na kole, může
vyhrát nové kolo a další hodnotné ceny.
Registrace probíhá do konce dubna na
www.dopracenakole.net.

(end)
Foto archiv TJ Sokol Jablonec n. N. Sportcentrum
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Byl jste závodníkem, kterého z úspěchů si ceníte
nejvíce?
Závodník jsem byl, ale začal jsem relativně pozdě.
S biatlonem jsem přišel do kontaktu až na sportovním
gymnáziu v Jablonci nad Nisou a s aktivní činností
jsem přestal při studiu na vysoké škole. Těžko ocenit
nějaký výsledek. Pro mě byl asi dost důležitý mistrov-
ský titul v dorostenecké kategorii, který mě hodně
motivoval do dalšího tréninku. 

Trenérem jste se stal v poměrně brzkém věku, proč? 
Někdy člověk musí udělat zásadní rozhodnutí. Už bě-
hem studentských let jsem pomáhal s tréninkem žáč-
ků a dorostu. Pak přišla nabídka trenérského místa ze
seniorské reprezentace. K mé volbě trochu přispěly
i zdravotní a osobní okolnosti. Mám rád určité výzvy
a taky jsem k tomu směřoval studium. 

K reprezentaci jste přišel před ZOH ve Vancouve-
ru, kde se týmu příliš nedařilo. V té době se hovo-
řilo i o angažování zahraničního trenéra, nakonec
jste dostal důvěru vy. Byla to pro vás výzva? 
Byl jsem u biatlonu již dříve, ovšem v jiné roli. Jak
jsem již předeslal, výzva to byla určitě a měla i doce-
la reálný cíl. Navíc, druhotným cílem bylo dokázat, že
doma máme také schopné lidi. 

S jakými plány jste k reprezentaci šel, co jste změ-
nil a na co jste kladl největší důraz?
Jaké jiné plány může trenér mít, než aby jeho spor-
tovci uspěli? Hlavně se povedlo sestavit dobrý tým,
a to včetně toho realizačního. Těžko se dá říct, na ja-
kou část byl kladen největší důraz. Myslím, že podsta-
tou úspěchu je opravdu tvrdá dřina sportovců a zod-
povědný přístup týmu kolem nich. 

První výsledky přicházely, věřil jste nebo doufal,
že přijdou právě na ZOH v Soči? 
S úspěchy, které postupně přicházely, sílila naděje, že
by vytoužená medaile mohla přijít. Doufal jsem a vě-
děl, že sportovci mohou uspět. Na druhou stranu vím,
jaké detaily často rozhodují a jak úzká je hranice me-
zi úspěchem a prohrou. Tentokrát jsme byli v napros-

to jiné situaci a odjížděli s několika sportovci, kteří
měli opravdu reálnou šanci uspět. To byl i můj sen,
zažívat ten pocit několika nadějí během závodů a ne-
spoléhat pouze na jednotlivce, na kterém je postaven
úspěch celého sportu. 

Vaše práce je časově velmi náročná, kolik času trá-
víte mimo domov?
To je asi největší úskalí trenérské práce. Pokud bych
to měl vyjádřit číselně, jsou to asi tři čtvrtě roku. Doma
mám rodinu, která se opravdu musela výrazně uskrom-
nit. Rád bych jim to alespoň trochu vynahradil. 

V jednom z rozhovorů jste řekl, že po sezoně chce-
te víc času věnovat rodině, znamená to, že uvažu-
jete o ukončení trenérského angažmá?
Nikdy si nemůžete být stoprocentně jistý, co bude, ale
nějaké rozhodnutí budu muset udělat. Bude to asi
opravdu těžké rozhodování, protože vztahu, který se
sportovci mám, si ohromně vážím. Ovšem tátu, který
je doma, potřebuje rodina taky.

Pokud ano, víte co budete dělat?
Plány zatím nemám, ale nějaké možnosti jsou.
Myslím, že pokud někdo má zájem pracovat, tak si
práci vždycky najde.

Pokud budete mít jen „dovolenou“, jak dny volna
prožijete a kdy se opět pustíte do přípravy? 
Prostoru na dovolenou moc není. Jakmile jedna sezo-
na končí, už téměř začíná přípravné období na novou.
Bývá to duben, do kterého se snažíme porovnat určité
povinnosti a regeneraci. V květnu vše začíná nanovo.
Potom za celý rok mají sportovci pouze čtrnáct dnů na
opravdovou dovolenou. Já bych chtěl s rodinou na pár
dní k moři, trošku se ohřát. A synovi slibuji už dva ro-
ky dovolenou v Českém ráji v duchu filmové klasiky:
„Víš co, viď…“ – „Tati, ty seš prostě celej já.“

Máte ještě další své trenérské sny a motto, kterým
se řídíte?
Trenérské sny se mi do jisté míry splnily při domácím
MS v Novém Městě na Moravě a také na ZOH v Soči,
i když se přiznám, že jsem přeci jenom chtěl slyšet
českou hymnu na ZOH v podání českého biatlonu.
Ale i jen vidět stoupat českou vlajku pod olympijským
ohněm je něco úžasného, navíc umocněno pocitem,
že jste malou součástí toho „fungujícího stroje“. Motto
je relativně jednoduché: Sni svoje sny a dělej maxi-
mum pro to, aby se ti splnily. Jiří Endler

Ondřej Rybář
Mám rád určité výzvy

■ Osobnost Jablonecka

V poměrně mladém věku je Ondřej Rybář nejúspěšnějším českým či československým
biatlonovým trenérem v historii. Sám bývalý reprezentant se k české reprezentaci
připojil před olympiádou ve Vancouveru a po ní se stal ústřední postavou národního týmu.
Kromě mužské části od léta trénuje také Gabrielu Soukalovou.

■ Krátce
Vernisáž malířky Vlasty Velové 
Vlasta Velová, obyvatelka Jablon-
ce nad Nisou dnes žijící v Domě
důchodců ve Velkých Hamrech,
měla ve středu 19. března verni-
sáž svých malířských děl. Vlastu
Velovou znají jablonečtí pamětní-
ci jako fotografku. „Při této práci
zřejmě získala i malířské zkuše-
nosti při retušování fotek a mohu
potvrdit, že všem to na uprave-
ných fotkách slušelo,“ sdělil pří-
tomným náměstek primátora
Jablonce nad Nisou a syn malířky
Miloš Vele. Kromě něj se vernisá-
že zúčastnil také radní Liberec-
kého kraje pro sociální věci Petr
Tulpa a starosta Velkých Hamrů
Jaroslav Najman. 

Zakladatel jabloneckého
juda osmdesátníkem
Průkopník jabloneckého juda Zde-
něk Blažek, který spolu s Václa-
vem Vrkočem v roce 1945 založil
místní oddíl, oslavil v pondělí
9. března osmdesáté narozeniny.
Dlouholetému aktivnímu sportov-
ci a činovníkovi popřál v rámci
slavnostního zahájení Českého
poháru judistů v městské sportov-
ní hale také náměstek primátora
Miloš Vele. (end)

Poděkování – přijetí Ámosky
Vážený pane primátore, dozvěděl
jsem se o přijetí Ámosky Liberec-
kého kraje Jitky Knížkové. Chci
Vám touto cestou za její přijetí po-
děkovat a vyjádřit obdiv. Není
v naší republice mnoho primáto-
rů, kteří dokážou ocenit práci pe-
dagogů. Žáci a studenti z Jablonce
nad Nisou do ankety Zlatý Ámos
pravidelně navrhují své pedagogy.
Není výjimkou, že postoupí do se-
mifinále a finále. A pan profesor
Luboš Blahout získal v roce 2005
titul nejvyšší – Zlatý Ámos. Ještě
jednou děkuji a přeji hodně štěstí
ve Vaší náročné funkci.
Slávek Hrzal, ředitel ankety Zlatý
Ámos. Dětská tisková agentura

Výstup na Špičák
Patnáctý ročník Prvomájového vý-
stupu na Špičák pořádá ve čtvrtek
1. května spolek ZVONY s podpo-
rou Libereckého kraje, SKI bižu,
s. r. o. Turisticko-společensko-eko-
logická akce se uskuteční od 10.00
do 15.00 hodin. V prodeji budou
stejně jako v minulých letech pří-
ležitostné pohlednice. (mh)

Foto Jana Matěchová

Foto Václav Novotný
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Komunitní plánování sociálních služeb v Jab-
lonci nad Nisou řeší také problematiku dro-
gově závislých. Jednou z organizací, se kte-
rou město spolupracuje a kterou finančně
podporuje, je Most k naději, který nabízí také
Terénní program.

Za poslední rok se počet závislých zvýšil na 180
osob – většinou se jedná o uživatele pervitinu.
Těm bylo poskytnuto odborné poradenství,
sociální poradenství a také výměnný program –
tedy výměna jejich použitých injekčních stříka-
ček za sterilní. Terénní pracovníci jich za rok
2013 vydali 35 310 a vybrali 32 849. V rámci
programu se jedná o největší objem vyměněné-
ho materiálu v celém Libereckém kraji. 

„Dalších 170 stříkaček jsme našli a sebrali
přímo v ulicích a parcích. Vybraný a nalezený
materiál byl odvezen k bezpečné a ekologické
likvidaci,“ uvedla Alena Havelková, pracovnice
Terénního programu pro uživatele drog Mostu
k naději.

Hlavním smyslem výměnného programu je
ochrana zdraví aktivních uživatelů drog, kteří
nejsou motivovaní ke změně životního stylu či
úplné abstinenci, a zároveň ochrana zdraví šir-
ší veřejnosti, která může přijít do kontaktu
s uživateli i s pohozeným injekčním materiá-
lem a dalšími riziky. Tomuto principu se říká
„Harm Reduction“ a v terénní praxi je elimino-
vat výskyt hepatitidy C, HIV, syfilis, apod.
„Klienty na tyto nemoci testujeme a v případě
pozitivního výsledku je směřujeme k odborné
lékařské péči,“ dodává Havelková.

„Teréňáci“ se na území města pohybují tři-
krát týdně. Vyhledávají aktivní uživatele drog
v jejich přirozeném prostředí, tj. v barech, her-
nách, na ulici nebo i ve „squatech“. Místní dro-
gová scéna je v Jablonci dlouhodobě velice ši-
roká a otevřená. Není problém potkat uživatele
drog a nabídnout mu služby. „Každého klienta
se postupně snažíme motivovat ke změně život-
ního stylu, ideálně pak k léčbě a abstinenci.

Mnohdy je to takřka nemožný úkol. Každý musí
chtít sám. Nezbývá nám nic jiného než respek-
tovat životní styl daného člověka a snažit se,
když už bere drogy, aby je bral bezpečně a ne-
byl hrozbou pro sebe a své okolí,“ uvádí vedou-
cí programu Pavel Pech.

Pokud se osoba užívající drogy rozhodne změ-
nit svůj životní styl, pracovníci ho rádi podpo-
ří, pomůžou mu najít vhodné léčebné zařízení
a vyřídit všechny náležitosti. Není výjimkou
spolupráce s ostatními zdravotnickými zaříze-
ními a sociálními službami. Terénní program
úzce spolupracuje také s kamenným zařízením
Mostu k naději, K-centrem v Liberci, kam do-
jíždí celá řada uživatelů drog z Jablonce. Pro
rady se také mohou obracet i rodiče a blízcí
uživatelů. Most k naději, o. s., tel. 606 713 034,
tp.liberec@mostknadeji.cz 

Statistika TP Jablonec nad Nisou
TP Liberec MOST K NADĚJI

rok 2011 2012 2013
Počet 
kontaktů 1 291 1 454 1 473
Počet 
klientů 129 154 180
Počet přijatých použitých 
stříkaček od klientů 
k likvidaci 31 806 35 194 32 849
Počet čistých vydaných 
stříkaček klientům 32 991 36 835 35 310
Počet nalezených 
stříkaček 161 207 170

V Jablonci se pracuje s drogově závislými

Náměstkyně primátora Soňa Paukrtová pře-
vzala záštitu nad druhým ročníkem ankety
Jablonecká pečovatelka 2014. 

Jedná se o ocenění práce pečovatelů v sociálních
službách. Akci pořádá statutární město Jablonec
nad Nisou ve spolupráci s Diakonií ČCE.

Do letošní kampaně Jablonecká pečovatelka
2014 se zapojilo šest organizací. Ty ze svého
středu vybraly pečovatelku nebo osobní asis-
tentku, která by měla být dle jejich názoru oce-
něna za práci s klienty. V dubnovém a květno-
vém Jabloneckém měsíčníku představíme vždy
trojici pečovatelek, kterým můžete dát hlas

a tím rozhodnout, která z nominovaných získá
zároveň Cenu veřejnosti.

Anketní lístek je uveřejněn v JM na straně 22,
vyplněný a vystřižený můžete odevzdávat do
sběrného boxu na recepci ve Spolkovém domě
v ulici E. Floriánové. Hlasovat lze také elektro-
nicky, a to na webu www.mestojablonec.cz.

Jablonecká pečovatelka 2014

Jitka Černíková
Navrhovatel: Domov důchodců
Jablonecké Paseky, p. o.

Díky Jitce Černíkové zažívají staří lidé v Do-
mově důchodců v Jabloneckých Pasekách
pocit lásky, klidu a bezpečí. Paní Jitka má
profesionální přístup k práci, je empatická
a všímavě reaguje na potřeby a přání klientů.
Rádi ji mají nejen klienti, ale i kolegové. Sama
říká, že její práce je pro ni posláním. Ráda si
s klienty povídá o jejich životě i o současných
tématech. Do práce se vždy těší a domů z ní
odchází s dobrým pocitem.

Martina Kurpitová
Navrhovatel: Diakonie ČCE – středisko
v Jablonci nad Nisou

Paní Martina Kurpitová již 5 let s láskou zpro-
středkovává seniorům dění ve světě, venku
i za oknem. I ona je trpělivá, empatická a všemi
oblíbená. Celý život pracovala v administrati-
vě, a když pak jednou zastoupila nemocnou
pečovatelku, uvědomila si, že právě pomáhat
ostatním dává jejímu životu ten pravý smysl.
Je ráda, že může klientům pomoci prožít klid-
né a důstojné stáří. Největší odměnou je pro
ni jejich úsměv. 

Cornelia Melicharová
Navrhovatel: Hospicová péče sv. Zdislavy,
o. p. s.

Paní Cornelia Melicharová pracovala ve svém
rodném Německu dlouhá léta jako zdravotní
sestřička. Pak se přestěhovala na Jablonecko
za svým manželem a hledala práci, ve které
by mohla i nadále pomáhat lidem, protože to
ji činí šťastnou. V Hospicové péči sv. Zdislavy
hledá způsoby jak udělat čas, který s klienty
tráví, smysluplný a radostný. I v těžkých chví-
lích se snaží klientům dodávat optimismus
a pohodu.
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V rámci cyklu 25 ro(c)ků bez opony, který
u příležitosti pětadvacátého výročí Sametové
revoluce pořádá Jablonecké kulturní a in-
formační centrum, přijede do Jablonce sku-
pina brilantních hudebníků Supergroup.cz.
Pátá akce celoročního projektu se uskuteční
v Eurocentru ve středu 2. dubna od 20.00 hodin.

Formace s názvem SUPERGROUP.CZ spatřila
světlo světa na základě ankety, kterou v roce
2012 uspořádal časopis Rock&Pop společně
s rádiem Beat. Jejím cílem bylo sestavit první
českou kapelu snů. 

V anketě získal nejvíce hlasů Michal Pav-
líček, jenž se k případné budoucnosti SUPER-
GROUP.CZ vyjádřil mimo jiné takto: ,,Pro
všechny zúčastněné je tato přízeň hudebních
fanoušků milá i příjemná zároveň. O případné
budoucnosti tohoto projektu zatím nepadlo zá-
sadní rozhodnutí, ale jako reakci na fanouškov-
ské ,referendum‘ jsme se rozhodli zhmotnit

SUPERGROUP.CZ koncertním, cca hodinovým
jednorázovým vystoupením. Avizované jedno-
rázové ,,zhmotnění“ mělo premiéru 6. března
2013 na čtvrtém brněnském Beatfestu, jenž byl
zřejmě i díky této skutečnosti šest týdnů pře-

dem beznadějně vyprodán. Nyní vystoupí sku-
pina vybraná z nominovaných zhruba sedmde-
sáti hudebníků v šesti kategoriích v Jablonci
v rámci série pěti koncertů, které na jaře absol-
vuje.

SUPERGROUP.CZ
Bicí nástroje: Miloš Meier (DYMYTRY, BSP,
ex-Leaders! TRIO MICHALA PAVLÍČKA)

Basová kytara: Vladimír „Guma“ Kulhánek
(T4, ANNA K, ETC, KRAUSBERRY, FLAMENGO)

Kytara: Michal Pavlíček (STROMBOLI, PRAŽ-
SKÝ VÝBĚR, BSP, BIG HEADS)

Klávesy: Roman Dragoun (T4, PROGRES 2,
STROMBOLI, FUTURUM)

Housle: Jan Hrubý (ETC, BLUES BAND LU-
BOŠE ANDRŠTA, FRAMUS 5)

Zpěv: Kamil Střihavka (BSP, NO GUITARS!,
LEADERS! , MOTORBAND)

Supergroup.cz - brilantní hudebníci

Veselé Loutky spolek taškářů z Jablonce nad
Nisou připravuje na sobotu 26. dubna do
klubu Woko celodenní pestrou mozaiku di-
vadla a hudby pro děti do sta let.

V průběhu jediného dne bude na jevišti bývalé-
ho kina Oko k vidění několik divadelních před-
stavení. 

„Jedná se o jednodenní festival divadelních
spolků z Jablonce a okolí, které vyplní kapela
Aurora JaSBand dixieland,“ říká Adolf Špaček,

hlavní organizátor akce Šmelc aneb Festival
napříč věky.

Program:
10.00 hodin – Pohádka turnovského souboru

Na Židli – O Červené Karkulce,
tradiční pohádka trochu jinak.

11.00 hodin – Loutkový soubor Ještěd. Divadlo
z Českého Dubu s tradicí.

15.00 hodin – Dramaťák Vikýř, pan Cecil Brum
a jeho dům. Nonsensová pohádka. 

15.30 hodin – Aurora JaSBand dixieland, jaz-
zová kapela s dlouholetou tradicí
působící převážně na pražské jaz-
zové scéně.

16.00 hodin – Veselé Loutky – O korálkové prin-
cezně, loutková pohádka z města
korálků.

16.50 hodin – Světelný příběh Fireshow s diva-
delními prvky, jablonecká umě-
lecká skupina zabývající se žong-
lérskou aktivitou UV a Light show.

17.30 hodin – Aurora JaSBand dixieland.
18.00 hodin – Dramaťák Vikýř – Mezi Tupci,

inscenace na motivy básně Jiřího
Koláře. 

18.30 hodin – Voni, volné a řídce příležitostné
pahudební sdružení, často označo-
vané pouze jako „Voni“. 

19.30 hodin – Světelný příběh Fireshow s diva-
delními prvky.

20.15 hodin – Veselé Loutky – Pedro a Lucia –
přestřelka, láska, sex a kozy, pří-
běh z mexického venkova. 

20.45 hodin – Jan Ostrov – Kytara & hlas,ryzí
písničkářství, chanson d! grunge.

21.15 hodin – Aurora JaSBand dixieland. (end)

Šmelc aneb Festival napříč věky

Tato čtyři slova jsou mottem Roku české
hudby v Jablonci nad Nisou, nad kterým
převzala záštitu náměstkyně primátora
Soňa Paukrtová a jehož pořadatelem je
Městské divadlo v Jablonci. Slavnostní za-
hájení jabloneckého Roku české hudby pro-
běhne 29. dubna od 19 hodin v divadle. 

Kouzlo čtyřek, předznamenávajících roky čes-
ké hudby, se promítlo i do pořádání toho jablo-
neckého, ať už náhodou nebo cíleně. Například
bude slavnostně zahájen ve čtvrtém měsíci ro-
ku 2014. „S hudbou se budeme setkávat do kon-
ce října pravidelně na čtyřech místech ve měs-
tě – v divadle, před radnicí, v kostele sv. Anny
a v Tyršově parku,“ konstatuje ředitel divadla
Pavel Žur s tím, že na své si přijdou úplně
všichni. „S nadsázkou říkáme, že nabídneme
program od kojence po důchodce. Nesestavo-
vali jsme jej jen z vážné hudby, ale připravili

jsme jazz, cimbálovku, dechovku, operu, sou-
časnou hudbu. Důraz jsme kladli na kvalitu.“

Čtyři subjekty se podílely na přípravách.
„Divadlo je pořadatelem, partnery jsou nám zá-
kladní umělecká škola, Eurocentrum a Jablo-
necké kulturní a informační centrum,“ vysvět-

luje Žur a dodává, že zahájení připadlo na kon-
cert Jabloneckého komorního orchestru pod
taktovkou Luboše Lachmana. „Ve druhé části
doplní orchestr houslový pedagog František
Lamač společně s kolegou kytaristou Karlem
Jirošem.

A jakým klíčem se sestavování programu ří-
dilo? „Chtěli jsme dát velký prostor žákům
ZUŠ, prezentovat společně městské organizace
pracující v oblasti kultury a třetí rovinou jsou
vystoupení profesionálů, kteří mají nějaký
vztah k Jablonci nebo odtud vzešli,“ vysvětluje
základní myšlenky ředitel divadla. 

Hlavní program, jenž je velmi bohatý, dopro-
vodí množství dalších akcí a pořadatel má při-
pravená také lákavá překvapení v netradičním
prostředí. Aktuální informace najdete na we-
bech města a organizátorů, na plakátech, spuš-
těný je také speciální web www.mestoplneto-
nu.cz a facebook. (jn)

Jablonec – město plné tónů

Aurora JaSBand dixielandFoto archiv Veselé Loutky
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Informace z Centra 
sociálních služeb
Informace, vzdělávání, výlety, zá-
jezdy, společenské a pohybové akti-
vity, celodenní klub a prostory pro
setkávání seniorů.

Program dubnových aktivit je při-
praven k vyzvednutí u Markéty Je-
níčkové, specialisty pro volnočaso-
vé aktivity, tel. 774 722 942, e-mail:
marketa.jenickova@centrumjablo
nec.cz nebo ke stažení z webu
www.centrumjablonec.cz sekce
Aktivity seniorů – Programy ve Spol-
kovém domě.

Velikonoční sbírka 
pro Naději
CSS připravilo velikonoční sbírku
potravin pro Naději. Pokud může-

te, podpořte i vy své spoluobčany,
kteří se, ne vždy vlastní vinou, do-
stali do tíživé životní situace.
Uvítáme trvanlivé potraviny s plat-
nou záruční dobou, např. masové,
zeleninové i ovocné konzervy, paš-
tiky, těstoviny, rýži, luštěniny, su-
šenky, mléko, máslo apod. 

Své příspěvky do sbírky můžete
odevzdat v úterý 15. dubna v pro-
storách cvičebny Spolkového do-
mu v čase od 10.00 do 11.00 a od
13.00 do 15.00 hodin. Následující den
budou předány zástupcům Naděje.

Vítání jara
Již tradičně připravil Literárně hu-
dební klub jabloneckých seniorů
rozloučení se zimou a uvítání jara.
Na programu budou ukázky z poezie
a prózy s velikonoční a jarní téma-
tikou, písničky s harmonikou a na
závěr obřad vynášení zimy.

■ Programy klubů 
ve Spolkovém 
domě CSS

Svaz důchodců ČR

2. 4. /středa/ 14.00 hodin
Posezení u kávy 
s promítáním

9. 4. /středa/ 14.00 hodin
Životní prostředí 
v Jablonci nad Nisou 
– přednáška

15. 4. /úterý/
Autobusový výlet

23. 4. /středa/ 14.00 hodin
Hudební odpoledne

30. 4. /středa/ 14.00 hodin
Měření tlaku

KJS–Klub jabloneckých seniorů

1., 8., 15., 22., 29. 4. /úterý/ 
10.00 hodin
Cvičení s Hankou 

15. 4. /úterý/ 13.30 hodin
Vítání jara

23. 4. /středa/ 
Přehradní nádrž Harcov 
– výlet. 
Odjezd v 8.13 hodin 
z autobusového nádraží. 
Přihlášky B. Svobodová 
– tel.: 774 722 942.

Dia-club senior

1., 8., 15., 22., 29. 4. /úterý/ 
13.00 hodin
Cvičíme v bazénu

11. 4. /pátek/ 15.00 hodin
Setkání členů klubu

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

Senior plus

■ Aktivní věk

Masopustní průvod s MC JablíčkoDZU Novoveská

DZU Novoveská

KS Boženka

DZU Palackého

Spolkový dům CSS

Spolkový dům CSSMasopustní veselí v Spolkovém domě CSS

Ohlédnutí – masopustní veselice s tradičními
i netradičními maskami propojila seniory

všech klubů.



(20)

jablonecký měsíčník / duben 2014 zaujalo nás

Mladé dechovce tleskali ve Štrasburku
Jablonecká Mladá dechovka v době jarních
prázdnin spolu s partnerskou kapelou
Musikvereinigung Neugablonz z německého
Kaufbeurenu vystupovala v centru Evropské
unie, ve francouzském Štrasburku. Pobyt
v centru Alsaska zahrnoval mj. i tři zajíma-
vé akce, na kterých mohla kapela reprezen-
tovat nejen sebe a svoji hudbu, ale i město
Jablonec nad Nisou.

V neděli 9. března měly oba orchestry na pro-
gramu první společné vystoupení, které pro-
běhlo v proslulé štrasburské římskokatolické
katedrále Notre-Dame. 

Vystoupení doprovodilo tradiční nedělní mši,
která coby první v předvelikonočním postním
období byla hojně navštívená. Pondělní pro-
hlídka historického centra města vyvrcholila

přijetím místostarostou Štrasburku na radnici,
kde obě kapely předvedly své umění a zároveň
předaly materiály a drobné dary připomínající
obě města. Bezesporu nejvýznamnější částí
programu byl společný koncert Mladé dechov-
ky a Musikvereinigung v budově Evropského
parlamentu v době zahájení plenárního zase-
dání. 

Letos končí funkční období současných euro-
poslanců, tudíž byl koncert i jakýmsi slavnost-
ním zahájením jednoho z posledních zasedání.
Ten si ve vnitřních prostorách poslechla řada
hostů, ale také europoslanci i předseda Evrop-
ského parlamentu Martin Schulz. „Akce tohoto
druhu jsou tím nejlepším příspěvkem k pozná-
ní i k porozumění mezi národy a sousedy,“
zhodnotil akci kapelník Libor Rouček.

(end)

Voda – Jezírka, rybníčky, fontány… 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.

Voda je důležitým a významným prvkem,
znamená pohyb, je nositelem informací a je ne-
zbytná pro život. Voda odjakživa patří do vyvá-
ženosti krajiny, tvoří estetický prvek pro vní-
mání celku a vyzařuje harmonii pro oči a duši.

Jezírka, rybníčky, fontány… to vše by mělo
přirozeným způsobem dotvářet plochy parků
a rozlehlejších zákoutí. Někde musel vodní pr-
vek ustoupit terénním úpravám, jejichž důvo-
dem bylo zajištění bezpečnosti v parku a zvět-
šení plochy pro aktivní odpočinek. Kdoví, třeba

je to jen dočasné řešení a někdy v budoucnu
dojde i k navrácení vodní plochy. Komise ŽP

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. dubna 1914, číslo 70, strana 1
Vídeň. Špioni v ruských službách. U zdejšího sou-
du vypovídají 43-letý bývalý železničář Florián
Lindner z Bregenzu a 47-letý policejní agent v pen-
zi Julius Petric. 

Oba měli pracovat pro bývalého ruského vojen-
ského atašé ve Vídni, plukovníka Zankijeviče. Do-
dávali mu prý informace o vojenských akcích při
poslední politické krizi.

1. dubna 1914, číslo 70, strana 5
Aprílový žert? Zoopark v Horním Jablonci bude
rozšířen, jak se dozvídáme z Hamburku. Zvířata
jsou už na cestě a budou doručena na železniční
stanici Nová Ves. 

Protože přípravy na jejich ubytování ještě pro-
bíhají, budou prozatím umístěna na dvorku hos-
tinského Porsche v Pohorské ulici. Víme o exotické
opičce (Radiumaffe) a roztomilém psíku (Gummi-
hund). Zoopark se bude nalézat mezi domy pana
Stumpfeho a Skolaudeho. Náklady na provoz
pokryjí příspěvky do pokladniček od milovníků
zvířat.

5. dubna 1914, číslo 74, strana 1
Petrohrad. Velký zástup dělníků se shromáždil na
předměstí a snažil se za zpěvu revolučních písní
proniknout do centra. Policie však demonstranty
rozehnala a jejich vůdce zatkla.

5. dubna 1914, číslo 74, strana 31
Inzerát. Dámské a dívčí klobouky v jednoduchém
i luxusním provedení nabízí kloboučnický salon
paní Josefiny Dittrichové v Goethegasse 10 (nyní
Jiráskova), hned vedle židovské synagogy ve vile
pana Posselta. Smuteční klobouky jsou stále na
skladě, ceny mírné.

9. dubna 1914, číslo 77, strana 5
Novina / Neustück (u přehrady Souš). Vysoko v ho-
rách se sešli místní i obyvatelé sousedních obcí
Souš, Desná, Horní Polubný ve velké světnici zdej-
ší chalupy, kde zhlédli program místních ochotní-
ků, který se skládal z veselých scének a písní.
Režii měl místní učitel Berthold Mitlehner. Výtě-
žek byl věnován na dobročinné účely.

12. dubna 1914, číslo 80, strana 1
Palermo. Etna hrozí dalším výbuchem. Vše na-
svědčuje tomu, že se Etna probudila. Z kráteru
stoupají černé kouřové mraky až do výše téměř
3 000 metrů a kráter je zcela zaplněn žhavou lá-
vou.

12. dubna 1914, číslo 80, strana 4
Jablonec – nová fotografka. Slečna Margaretha
Herknerová, dcera c. k. fotografa E. Herknera, slo-
žila odbornou zkoušku před komisí fotografů
s vyznamenáním. Práce mladé dámy jsou vysta-
veny na Bismarkově náměstí.

15. dubna 1914, číslo 81, strana 1
Albánie. Corriere de la Serra píše, že se situace

v Durazzu zhoršuje. Jsou obavy před ozbrojeným
střetem mezi Albánci a vládními řeckými jednot-
kami. Z Petrohradu hlásí, že řecká vláda požáda-
la Rusko o intervenci. Londýnské Timesy referují
a velké bitvě u Bramedi, v níž řečtí Epiroti i Al-
bánci utrpěli velké ztráty.

15. dubna 1914, číslo 81, strana 7
Obchod s kožešinami. V souvislosti s nedávnou
tragédií lovců tuleňů v kanadském ledovém moři
se nabízí otázka, kde se všechny drahocenné ko-
žešiny prodávají? Nejznámější je srpnový trh
v Nižním Novgorodu, dále lipský a chimský v gu-
bernii Tobolsk. 

Nejdůležitější je březnový trh v londýnské City,
kde se obrat pohybuje v milionech. Letos se
prodalo 2,5 milionů kožek činčil, 480 tisíc rysích
kožešin, 1 100 leopardích, 70 tygřích a 2 500 po-
lárních lišek. Mořská vydra je před vyhynutím,
přesto se prodalo 110 kožešin. Zajímavé je, že se
prodalo i 40 000 kožek kočky domácí. Odkud asi
pocházely?

19. dubna 1914, číslo 86, strana 9
Ze světa módy. Elegantní Pařížanky se neobejdou
bez závoje. Nejnovějším hitem je tzv. „pavučinka“,
vybavená dokonce sametovou muškou. Ta by mě-
la sedět pod pravým rtem nebo trochu nalevo od
úst – tak jako mušky v období rokoka. Oblíbené
jsou i krátké závojíčky, které sahají těsně pod no-
sík. Jsou vhodné zejména k čaji o páté.

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

■ I tady jsme doma – seriál o Jablonci

Upravená fontána v parku u Klubu EX. Foto Komise ŽP
Zaniklá fontána v městském parku u tramvaje. 

Foto Komise ŽP

Foto archiv Miroslava Kočíba
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www.jabloneckarodina.cz

Najdete nás na
Facebooku

Ahoj kamarádi, 
dostal jsem od vás moc pěkné obrázky z pohádky o Červené Karkulce. Karkulka je na nich
veselá, vlk hrozivý, a my víme, že nakonec všechno dobře dopadne... Můžeme se proto pustit
do dalšího pohádkového malování. Je o kouzelném hrnečku, který umí vařit úplně sám.
Stačí jen říct ta správná slova. Co se ale stane, když se hrnek dostane do rukou chamtivce?
To už mi můžete nakreslit vy, děti. 
Těší se skřítek Pastelka

Oceněné práce na téma 
„Červená Karkulka“
Anetka Hušková, 6,5 let, MŠ Adélka, 28. října 16

Klárka Janatová, 5,5 let, MŠ Muchomůrka, 
Mechová 10

Vendulka Marková, 6 let, MŠ Pod Peřinkou, 
Havlíčkova 4

Babetka Wünscheová, 6 let, 
MŠ Čtyřlístek, Švédská 14

Deniska Kotlárová, 5 let, 
MŠ Pampeliška, Lovecká 11

Odměnu dětem předá 
náměstek primátora Petr Vobořil.

Příští téma: Hrnečku vař! K malování si můžete zazpívat písničku Zdeňka Svěráka Maminčin perník.

Klárka JanatováAnetka Hušková

Babetka WünscheováVendulka Marková Deniska Kotlárová

Obrázky s tématem „Hrnečku vař!“ očekáváme do pátku 11. dubna 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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Setkání s obãany 

S T A T U T Á R N Í  M ù S T O  J A B L O N E C  N A D  N I S O U

zve na tradiãní

Setkání s obãany 
Pfiijìte se zeptat na to, co vás zajímá!

Na dotazy budou odpovídat pfiedstavitelé mûsta a dal‰í odborní pracovníci.

VÏdy od 17.00 hodin v pfiíslu‰né lokalitû.

7. dubna | ·umava – ‰kolní jídelna
15. dubna | M‰eno – ‰kolní jídelna Z· Mozartova ulice
29. dubna | Kokonín, Vrkoslavice – KD Kokonín

6. kvûtna | R˘novice, Luká‰ov – ‰kolní jídelna Z· Pod Vodárnou
13. kvûtna | centrum – mal˘ sál Eurocentra
20. kvûtna | ÎiÏkÛv Vrch – ‰kolní jídelna Z· Pasífiská
27. kvûtna | Proseã nad Nisou – hasiãská zbrojnice

20142014

Jitka Černíková
Navrhovatel: Domov důchodců Jablonecké Paseky, p. o.

Martina Kurpitová
Navrhovatel: Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou

Cornelia Melicharová
Navrhovatel: Hospicová péče sv. Zdislavy, o. p. s.

Helena Fialová
Navrhovatel: Rodina24

Soňa Tymešová
Navrhovatel: Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.

Bohumila Sladká
Navrhovatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s.

Jablonecká pečovatelka 2014
Hlasování o Ceně veřejnosti

Svůj hlas můžete udělit pouze jedné pečovatelce/asistentce, 
kterou označíte křížkem.  

Hlasovat můžete také prostřednictvím internetu 
na www.mestojablonec.cz.

Cenu veřejnosti získá nominovaná s největším počtem hlasů. 
Hlasovací lístky prosím odevzdávejte do sběrného boxu 

na recepci ve Spolkovém domě v ul. E. Florianové. 
Více o anketě na str. 17

✄
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ÚKLIDOVÁ SPOLEâNOST REKRA, s. r. o. nabízí:
– jednorázové i pravidelné úklidy kanceláfií, 

penzionÛ, bytÛ, atd.
– profesionální hloubkové ãi‰tûní ãalounûného

nábytku, kobercÛ a sedacích souprav
– mytí oken – ãi‰tûní interiérÛ vozÛ osobních

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

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

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

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

THERMOFIX, DESIGN LINE, 
CONCEPT LINE, PROJECT FLOOR. 

Moderní materiál, zajímavé vzory, tichá 
a odolná podlaha, snadná údrÏba, opravitelná.
www.rejsek-podlahy.cz, mobil: 724 119 523

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

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-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
P¤IPRAVTE VÁ· VÒZ NA JARO!!!

Pfiezutí pneu, nové pneu, celk. prohlídka vozu
vã. protokolu a kalkulace, nástfiik spodku

a dutin. Brzdové centrum ATE = specialista na
brzdy. Profi sluÏby, poctivost, kvalita, záruky,

super ceny, kompletní opravy, spolupráce
s poji‰Èovnami. Auta parkována v hlídan˘ch

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

Letní 22, Jablonec nad Nisou-Kokonín

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

akce sleva na vchodové dvefie 20%, 
PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500 Kã + sleva 

na BEZPEâNOSTNÍ. Pozor: dvefie rÛzné 
dekory vãetnû obloÏek od 2 150 Kã.  

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

Profi v˘fiez zárubní. Zamûfiení a odvoz star˘ch
dvefií na‰im zákazníkÛm ZDARMA 

âESKÁ OKNA: dfievo, plast, hliník, SLEVA 40 %
www.dverehybner.cz, tel.: 604 404 861 

NOVÉ TERMÍNY KURZÒ:
1. 4.–20. 5. Kurz poãítaãÛ – rekvalifikace

4. 4.–14. 6. Mzdové úãetnictví – rekvalifikace
16.–17. 4. Excel 1 – tabulky pro zaãáteãníky

29.–30. 4. Excel 2 – pro pokroãilej‰í 
Dal‰í termíny kurzÛ Excel v kvûtnu a ãervnu. 
JAZYKY: do kurzÛ je moÏné se hlásit prÛbûÏnû.
EDUCA – vzdûlávací centrum, 23 let zku‰e-
ností, paktické kurzy, profesionální a trpûliví

lektofii, akreditace M·MT. Nauãíme Vás. 
483 318 621, 602 505 288, 

info@educa-jbc.cz, www.educa-jbc.cz

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

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

AUTOPATICKÉ PORADENSTVÍ 
v centru Jablonce nad Nisou 

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

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

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

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

plovoucí podlahy, obkladové panely, dfievûné
prahy, nábytek z masivu, postele, matrace,

skfiínû, komody, Ïidle a stoly.
Podhorská 128a, Jablonec nad Nisou

Tel.: 483 310 880
e-mail: jablonec@pospichal-strechy.cz

www.pospichal-strechy.cz

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

Volejte zdarma 800 366 000 nebo 603 445 448.
Pracuji pro více vûfiitelÛ. 
www.uver-kazdemu.cz

Kanceláfi: budova JBX-Palackého 41, 
Jablonec nad Nisou

NAJLA orientální studio s tradicí 
www.brisnitancejablonec.cz 

tel. 774 801 087 
P¤IPRAVUJEME 

– Rodinné konstelace s Pfiemou
– FENG-SHUI, ãínská medicína, 

reiki se ·. Horychovou
– Intuitivní tanec s Lenkou
– Îenské kruhy s Renatou

PRONÁJEM STUDIA NA VÍKENDOVÉ 
WORKSHOPY A SEMINÁ¤E 

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

Kosmetika IREN dále doporuãuje: 
HYDRATAâNÍ o‰etfiení pleti po suché zimû.

MasáÏ prav˘mi K¤I·ËÁLY dodá pleti energii.
Protivrásková masáÏ ARGANOV¯M olejem.

BùLÍCÍ o‰etfiení pleÈ rozsvítí, projasní, omladí.
AROMA masáÏ – vÛni si zvolíte sama. 
O‰etfiení i velmi citlivé pleti, doléãení 

AKNÉ pfiístrojem LASOCARE, téÏ vyhladí
vrásky, zapracuje ampule (ceny po domluvû). 

Irena Pincová:723 086 220 se tû‰í !!!! 

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

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

18. 4. od 18.00 do 21.30 h akci plnou zábavy,
dobrého jídla a muziky ve stylu stfiedovûké
hospody a pofiádné Ïranice. Od 22.00 hraje 

k tanci a poslechu skupina NEKLOPIT.
4. 4. – Velká ZÁBAVA v sále Beseda 

v Rychnovû n. N., hraje skupina ÎÍZE≈
Info: www.facebook.com/hospudkausvycar

Rezervace a info: 739 310 384

PODIATRIE NENÍ PEDIATRIE
www.rehabilitacnistudio.cz

v˘roba individuálních vloÏek do obuvi
léãba bolestí celého tûla

CHYT¤E – MODERNù – RYCHLE

SPOLEK PRO VOLN¯ âAS NOVOVESAN
nabízí pfiímûstské tábory 

(horoLEZÁCI, kreativnû-taneãní)
+ intenzivní pobytov˘ kytarov˘ kurz.

Info: www.novovesan.cz

4. CELOREPUBLIKOVÉ ZÁVODY
VE SPORTOVNÍ CHÒZI S KOâÁRKEM

poprvé i v Jablonci. Doprovodn˘ program
s biatlonistou Jardou Soukupem, 

bronz a stfiíbro ze Soãi. Nedûle 13. 4.,
prezence: 14 h, zaãátek: 15 h; zákl. kat.:

rodiãe; vedl. kat.: dûti na odstrkovadlech. 
Rodinné vstupné 50 Kã, bohaté odmûny.
Pfiihlá‰ky: andrea.jelinkova@zazvon.cz 

Info: www.zavodykocarku.cz

NABÍDKA V¯DùLKU – REALITNÍ MAKLÉ¤
Rádi komunikujete s lidmi?

Rádi lidem pomáháte? 
Chcete se nauãit vydûlávat velké peníze?

Pak mÛÏete b˘t pro nás ti praví!
Pojìte si nezávaznû vyzkou‰et 

zajímavou práci realitního makléfie,
za‰kolení a prÛbûÏné vzdûlávání zdarma.

Tû‰íme se na Vás:
739 005 758

jan.varga@azbydleni.cz 

KOSMETIKA – LASER
Lucie Antonie Dejanová
KOSMETICKÉ SLUÎBY,

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

tel: 602 860 363

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

Místo
PRÁVĚ

pro VAŠI 
reklamu

Místo
PRÁVĚ

pro VAŠI 
reklamu

•
kontaktní osoba Jana Fričová

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

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

466 01 Jablonec nad Nisou
•

Jablonecký měsíčník vychází v nákladu
22 000 ks!
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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

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

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

Místo
PRÁVĚ

pro VAŠI 
reklamu

Místo
PRÁVĚ

pro VAŠI 
reklamu

•
kontaktní osoba Jana Fričová

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

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

466 01 Jablonec nad Nisou
•

Jablonecký měsíčník vychází v nákladu
22 000 ks!

Den otevřených dveří
15. května 2014
� prohlídka studia a ochutnávka

zajímavých produktů
� zkouška služeb ZDARMA (masáže,

pedikúra, kosmetika, líčení, lymfodrenáž,
výživové poradenství, diagnostika z vlasů,
kurzy vaření, cvičení, nově Flowin, ...)

� prodej dárkových poukazů do wellness
a na kurzy vaření za snížené ceny,
platba možná i kartou!

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

• Nevíte si rady, jak s přestavbou bytu či domu?
• Nevíte, jak situovat dispozici interiéru?
• Chtěli byste nabídnout svou nemovitost co

nejefektněji k prodeji či pronájmu?

HOME STAGING Vám může pomoci! 
Kontaktujte nás.

Jaroslava Kabelová
Obránců míru 571
486 22 Železný Brod
Tel.: 723 840 752 
e-mail: info@tep-design.cz
www.tep-design.cz

JSME TU PRÁVĚ PRO VÁS!

• Zabýváme se kompletními návrhy
interiérů

• Home Stanging
• Redesign
• Poradíme, doporučíme, zajistíme
• Spolupracujeme se zavedenými

firmami
• Naše práce plynule navazují

na zadaný projekt
• Provádíme odborný dozor
• Přijedem za Vámi kamkoliv

VĚŘTE, ŽE NÁS SI DOVOLIT MŮŽETE!

TEP design
interiérové studio Bydlete příjemně, útulně a hravě.

PÛjãovna stavební
mechanizace

• Doprava
• Práce vysokozdviÏn˘m 

vozíkem
• Ubytování krátkodobé 

i dlouhodobé
• Pronájem skladovací 

plochy a kanceláfií

☎ 606 706 368  
☎ 725 550 782  

Novoveská 75
Jablonec nad Nisou

www.hokjbc.cz


