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Nastavujete nám zrcadlo
Vážení Jablonečané,

spolu s koncem měsíce května skončila i letoš-
ní řada setkávání s vámi. Musím říct, že jsou rok
od roku příjemnější. Nastavujete nám zrcadlo.
Někteří z vás nejsou úplně spokojení, trápí vás
problém s parkováním u vás před domem, ne-
pořádek u kontejnerů nebo rozbitá silnice. Na
druhou stranu jsme zase letos častěji než vloni
slyšeli i chválu nebo „jen“ konstatování, že jsme
splnili, co jsme slíbili. Za celou dobu, co jsem na
radnici, jsem se spolu se svými kolegy snažil,
abyste měli ke spokojenosti nejeden důvod. 

Podařilo se nám stabilizovat městský rozpočet.
Splácíme dluhy a kromě běžného života města
zbývá i na investice. Jablonec má opět po letech
hodnocení ekonomicky zdravého města, a to mě,
jako náměstka zodpovědného za finance, těší.
Navíc se podařilo konečně najít cestu ven
z bludného kruhu teplárenství. Nejenže už
Jablonec není městem s nejdražším teplem v ze-
mi, ale také děláme všechno proto, abychom na-
startovaný projekt revitalizace teplárenské sítě
dotáhli do úspěšného konce. I z vašich ohlasů je
patrné, že jste Jablonecké energetické začali
opět věřit. A to je dobře. Vloni jsme našli finance

na rekonstrukci smuteční síně, která je nyní,
myslím, moderní a důstojná. S přispěním dotač-
ních peněz jsme zateplili ZŠ Liberecká a čistě
z městského rozpočtu jsme postavili novou on-
kologii. Opravili jsme střed města, schody k rad-
nici, máme nové autobusové nádraží, lesopark,
schody k vlakové zastávce centrum a po dlou-
hém a složitém vyjednávání i dokončenou ulici
5. května. Musím říct, že dotažení sporu s man-
želi Musilovými do zdárného konce, od domu
k ulici, chodníku a pásu zeleně, považuji za svůj
velký osobní úspěch. 

Na druhou stranu je potřeba přiznat, že stále
hodně práce na nás čeká. Hovořím teď o spodní
části Lidické ulice, která čeká na svoji opravu,
hovořím i o umístění tržnice, která je častým té-
matem hovorů s vámi. Stejně jako městské pro-
luky, volná místa mezi domy, které by někteří
z vás rádi viděli zastavěné třeba i rodinnými do-
my. Stále je o čem diskutovat, stále je co zvele-
bovat a musím říct, že mám chuť pokračovat.
Práce pro Jablonec mě totiž opravdu baví. Přeji
Vám krásné léto.

Miloš Vele,
náměstek primátora

Mezinárodní folkový festival – foto Iva Mošnová

Foto archiv MP



Akce v roce 2013

Oddělení správy nebytových prostor má na sta-
rosti mateřské a základní školy. „V loňském roce
jsme na běžnou úpravu základních škol proin-
vestovali částku 4,7 milionu korun, na havarij-
ní stavy jsme vydali 3,2 milionu korun, u ma-
teřské školy 1,4 milionu na běžnou údržbu
a 400 tisíc na havárie,“ říká náměstek primáto-
ra Miloš Vele.

Ve školkách byla provedena celá řada oprav,
od drobných úprav po větší rekonstrukce.
„Jednou z největších akcí byla plánovaná vý-
měna plynových kotlů v MŠ Střelecká.

Bylo to velmi důležité, neboť staré kotle ne-
splňovaly emisní normy. Opravou kotlů a vnitř-
ních omítek prošla i kotelna v MŠ Slunečná,“
říká Václav Kotek vedoucí oddělení správy ne-
bytových prostor. V průběhu loňského roku by-
la provedena dílčí oprava oken v MŠ Českoslo-
venské armády. „Druhá část bude dokončena
v letošním roce,“dodává Kotek.

Další akcí, kterou měl odbor magistrátu na
starosti, byla oprava sociálního zařízení v MŠ
Střelecká. „Kvůli rozšíření provozu školky do-
šlo k dispoziční úpravě MŠ Dolní. Opravili jsme
měření a regulaci plynové kotelny v MŠ
Lovecká a v MŠ Československé armády. V MŠ
Lovecká jsme také částečně vyměnili podlaho-
vé krytiny,“ vzpomíná na další významnější
práce, které se v loňském roce v mateřských
školách realizovaly. Kromě již zmíněného byla
opravena vstupní terasa a sociální zařízení
v podkroví ve Speciální MŠ Palackého. „Vý-
znamná byla zcela jistě celková výměna oken
v MŠ Havlíčkova za 1,3 milion korun,“ doplňu-
je Václav Kotek.

Do běžné úpravy základních škol bylo inve-
stováno 4,7 milionu korun. „V této částce nejsou
zahrnuty celkové rekonstrukce škol, například
zateplení a výměna oken v ZŠ Liberecká,“ upo-
zorňuje náměstek primátora Miloš Vele.

Nejnákladnější byla loni oprava v základní
škole byla oprava kuchyňských prostor v ZŠ
Janáčkova. „Zde se jednalo o investici za více
jak 650 tisíc korun,“ upřesňuje Václav Kotek.

Další významnou akcí byla oprava podlaho-
vých krytin a žaluzií v ZŠ Liberecká. „Také
jsme opravili podhledy ve vestibulu a chodbě
v ZŠ Na Šumavě. Uskutečnila se plánovaná vý-
měna oken v původní budově v ZŠ Pod Vo-
dárnou a byly opraveny dívčí toalety v ZŠ Mo-
zartova,“ provádí výčet dalších akcí v ZŠ Václav
Kotek.

Plánované investice na rok 2014

Oddělení správy nebytových prostor plánuje
na letošní rok další zvelebování městského
majetku. „Mezi největší akce patří bezesporu
oprava opěrné zdi v ulici Revoluční za cca

3,5 milionu korun,“ tvrdí náměstek Miloš Vele.
Jednou z prvních, již realizovaných vlaštovek
bylo připojení MŠ Střelecká do kanalizačního
řádu. 

„Postupně zrealizujeme například výměnu
všech oken ve Speciální MŠ Palackého. Dojde
k vestavbě šaten v ZŠ Pivovarská, k přepojení
ZŠ Janáčkova do kanalizační sítě. V ZŠ Pasířská
opravíme vytipovaná sociální zařízení a také
dojde k částečné úpravě šaten v ZŠ 5. května.
Dále upravíme kotelnu a vyměníme plynové
kotle v MŠ Husova. V ZŠ pod Vodárnou dokon-
číme výměnu oken a v ZŠ Liberecká opravíme
vytipovaná sociální zařízení,“ provedl výčet
plánovaných oprav Václav Kotek.

„Celkově jsme na běžnou údržbu v MŠ vyčle-
nili 1,5 milionu korun, na případné havárie má-
me půl milionu korun. Nad rámec toho ve spe-
ciální MŠ Palackého počítáme s opravou oken
za cca 2 miliony. Na běžnou údržbu v základ-
ních školách je připraveno šest milionu korun,
na případné havárie máme vyčleněno 800 tisíc
korun,“ konstatoval Miloš Vele.

Kromě škol a školek dojde v letošním roce
i k dalším opravám nebytového zařízení v ma-
jetku města. Po loňské rekonstrukci smuteční
sítě na hřbitově dojde ke zvelebení i tzv. hřbi-
tovního domku, ve kterém sídlí správa hřbi-
tova.

„Zde se opraví střecha a fasáda,“ zmiňuje
rozsah Miloš Vele.

Opravy se budou týkat i některých sportov-
ních zařízení, a to plaveckého bazénu, atletic-
kého stadionu a atletické haly. „Do oprav pla-
veckého bazénu vložíme 1,2 milionu korun.
Vedení města a správce bazénu Sport Jablonec,
s. r. o., rozhodli, že jako první opravíme vnitřní
opláštění kolem schodiště výstupu k tobogánu.
Ze zbylých peněz provedeme další stavební
opravy. V plánu je oprava přepadových žlábků
a vyspárování divoké řeky. Dojde také k vnitř-
nímu nátěru akumulační nádrže. O pořadí
těchto prací bude rozhodnuto v nejkratší mož-
né době,“ říká Jiří Cvrček, stavební technik
města.

Na stadionu na Střelnici se lokálně opraví po-
vrchy na lehkoatletické dráze v hale a na roz-
běžištích u technických disciplín v části ven-
kovního atletického stadionu. „Opravy se budou
týkat polytanového povrchu, popřípadě i spod-
ních poškozených vrstev, na tuto opravu bylo
vyčleněno více jak 120 tisíc korun,“ upřesňuje
Jiří Cvrček.

Investovat by se mělo i do domu v ulici Za
Plynárnou 13. „Jedná se o Azylový dům Jab-
lonec nad Nisou – vícestupňová sociální služba.
Podali jsme žádost o dotaci a nyní čekáme na
její schválení. Předpokládaná rekonstrukce se
bude pohybovat v částce kolem 11 milionů ko-
run,“ říká Miloš Vele.

„V současné době se tvoří projektová doku-
mentace pro stavbu. Poté bude následovat vý-
běrové řízení na zhotovitele stavby. Předpo-
kládaná realizace stavby je stanovena na říjen
2014–duben 2015,“ doplňuje Jiří Cvrček. 

(end)
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Oprav se dočkají školy,
školky i bazén
Statutární město Jablonec nad Nisou se příkladně stará o svůj nebytový
majetek. Každý rok je v rozpočtu města na jeho opravy vyčleněna částka,
která je následně rozdělena do potřebných zařízení. V loňském roce provedlo
město řadu oprav v základních a mateřských školách a ve stejném trendu chce
pokračovat i letos. Postupně tak dochází k zvelebování míst, která jablonecké
děti denně využívají a opravy zvyšují komfort pro jejich vzdělávání.

Foto Markéta Hozová

Foto Markéta HozováFoto Markéta Hozová



Jsou to pracovníci veřejné služby a veřejně prospěšných
prací. Lidé, kteří byli dlouhodobě registrovaní na úřadu
práce a nebylo možné pro ně nalézt uplatnění. Mnohdy
jsou to lidé s nejnižším vzděláním a nulovou kvalifika-
cí, zato mají mnoho životních šrámů a častokrát mnoho
dluhů. Nejsou zvyklí vstávat ráno do práce a nejsou
zvyklí pracovat osm hodin denně. Přesto přijdou na rad-
nici pro lopatu a koště a vydají se uklidit autobusové
nádraží, natřít lavičky, přestěhovat nábytek a spoustu
dalších věcí. Netvrdím, že odvádějí stoprocentní výsled-
ky, ale jejich činnost je ve městě vidět, to je fakt. Za mě-
síc prokazatelně odvedou více než deset tisíc hodin prá-
ce za více jak milion korun. Přitom náklady města na je-
jich zaměstnávání jsou cca 100 tisíc měsíčně. Jejich
mzdu platí úřad práce. 

Často se setkávám se stížnostmi na romské spoluob-
čany, kritizujete jejich život ve městě a ptáte se mě, proč
s tím něco neuděláme a proč jsme zbourali domy
v Zeleném údolí. Odpověď je jednoduchá. Domy byly
prázdné. Až na jednu rodinu v nich nikdo nebydlel. Byly
to holobyty, které město v minulosti přidělovalo jako so-
ciální bydlení. Dnes díky štědře nastavenému sociální-
mu systému rozdělování příspěvků a doplatků na byd-
lení už holobyty nejsou třeba. Lidé pobírající tyto dávky

mají šanci bydlet takzvaně normálně. Město má sociál-
ní a bytovou politiku poměrně dobře nastavenou, o po-
třebné se stará od podpory azylového domu přes uby-
tovny až po sociální byty pro seniory, nevidomé či jinak
zdravotně postižené. Co ale nemáme šanci ovlivnit, je
činnost podnikatelů, kteří ve svých domech, leckdy
v centru města, ubytovávají sociálně slabé a barva pleti
nehraje roli. Kdo zaplatí, bydlí. 

Spolužití lidí různých etnik, sociálních a příjmových
skupin, je dnes jedním z největších problémů našeho
města. Nutno podotknout, že jde o problém, k jehož
řešení nemá město téměř žádné páky. Stále čekáme na
potřebné zákony o sociálních dávkách na bydlení,
o sběrnách šrotu, o registru přestupků. Tahounem této
problematiky na parlamentní úrovni je nyní náš senátor
za ODS Jaroslav Zeman. 

Zapojení lidí pobírajících dávky od společnosti pro-
střednictvím práce pro město je podle mého názoru jed-
nou z cest, jak se vypořádat s problematikou sociálního
systému. To, že alespoň část nezaměstnaných a sociálně
slabých spoluobčanů chodí pracovat na radnici dobro-
volně a každé ráno, považuji za úspěch. Jejich i náš. 

Petr Beitl, primátor
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■ Rozdíl mezi 
veřejnou službou
a veřejně 
prospěšnými 
pracemi
Od 1. března letošního roku
vzniklo na Magistrátu města
Jablonec nad Nisou odděle-
ní Organizace personálu
a veřejných prací, které ko-
ordinuje práci více jak stov-
ce osob pracujících v režimu
veřejné služby nebo veřejně
prospěšných prací.

Veřejná služba (VS) 
je dobrovolnickou prací, kte-
rou na městském majetku vy-
konávají lidé pobírající od
úřadu práce dávky hmotné
nouze. 

Pracovníci VS mohou dle
zákona odpracovat na měst-
ském majetku až 20 hodin
týdně, obvykle odpracovávají
40 hodin měsíčně. Tito lidé
jsou na základě rozhodnutí
rady města motivováni po-
skytnutím stravenek v hodno-
tě 300 korun za 40 hodin vý-
konu veřejné služby v měsíci.
Vykonavatelé VS v Jablonci
nad Nisou odpracují měsíčně
přes tisíc hodin. 

Každý měsíc pracuje pro
město 20–30 vykonavatelů ve-
řejné služby. 

Pracovníci veřejně 
prospěšných prací
(VPP) 
jsou osoby, které byly dlouho-
době v evidenci úřadu práce,
nyní jsou v pracovním pomě-
ru ke statutárnímu městu a na
jejich mzdu městu přispívá
z větší části úřad práce.
V květnu bylo zaměstnaných
cca 80 pracovníků VPP. „Ve-
řejná služba se dá považovat
i za jakýsi předstupeň pro po-
zdější pracovní poměr vyko-
navatelů v rámci VPP. K 1. květ-
nu 2014 nastoupilo na VPP
zhruba 35 % dosavadních vy-
konavatelů VS,“ informuje ta-
jemník jabloneckého magist-
rátu Marek Řeháček. 
Veřejná služba vykonávaná
formou dobrovolnické služby
je v rámci ČR využívaná zce-
la minimálně. Jablonec nad
Nisou patří mezi výjimky. 

„Vedle již prověřených a fun-
gujících systémů VS a VPP
zcela nově spolupracujeme
s jabloneckým magistrátem
v rámci aktivizační politiky
(APP) na zaměstnávání dal-
ších osob v hmotné nouzi.
Toto řešení prostřednictvím
dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr umož-
ní v současné době v Jablonci
20 lidem vyšší výdělky cca
60 Kč za hodinu odvedené
práce,“ říká ředitelka Úřadu
práce Liberec Kateřina Sadíl-
ková.

(mh)

Nemáme šanci ovlivnit 
obchod s chudobou
Možná jste zaznamenali, že po Jablonci jezdí nákladní auto s nápisy veřejně prospěšné
práce a veřejná služba. A možná jste zaznamenali i fakt, že pro Jablonec pracují lidé
v reflexních vestách s nápisem Pracuji pro své město. 

Foto Markéta Hozová

Foto Markéta HozováFoto Helena Rudolfová
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V současné době probíhá výstavba nové
okružní křižovatky Belgická. Křižovatku
staví Ředitelství silnic a dálnic ČR, město se
na ní podílí výstavbou chodníků, autobuso-
vých zastávek, instalací veřejného osvětlení
a úpravou zeleně. Stavba si vyžádá uzavír-
ky silnic a řidiči budou muset pečlivě sledo-
vat značení objízdných tras.

Do 15. června bude úplně uzavřená ulice Čes-
koslovenské armády od křižovatky s Belgickou
ve směru do Mšena, průjezd křižovatkou do
centra i z něj je možný. Objízdná trasa je obou-
stranně vedená ulicemi Belgickou a Ladovou
a ulicemi Želivského a Čsl. armády. Nákladní
doprava z a do Liberce je směrovaná přes
Hodkovice nad Mohelkou. Autobusy z Liberce
jezdí ze zastávky Rýnovice/křižovatka přímo do
ulice Belgická, dále Ladovou, Maxe Švabinské-
ho a Želivského na ulici Palackého do zastávky
Rýnovice/Ostrý roh, kde se napojí na pravidel-
nou trasu. V opačném směru jezdí ze zastávky
Rýnovice/samoobsluha ulicemi Pod Vodárnou
a Zemědělská do Lukášova, kde se napojí na
ulici Československé armády. Vybrané spoje se
alternativně odklání již ze zastávky Rýnovice/
Ostrý roh ulicí Želivského na okružní křižovat-
ku Tovární, pak Ladovou a Belgickou na za-
stávku Rýnovice/Belgická a dál na zastávku
Rýnovice/křižovatka. MHD – linka č. 109, 110
a 112 končí u firmy ARaymond. Linka č. 115
a školní linka č. 133 jede ze stanice Rýnovi-
ce/samoobsluha zpět na Ostrý roh a ulicí Želiv-

ského na okružní křižovatku Tovární, odkud
linka č. 133 pokračuje po své trase, linka č.115
jede Ladovou a Belgickou do průmyslové zóny.
Školní linka č. 132 a noční linka N1 pojede z OK
Tovární ul. Želivského na Ostrý roh a dále ul.
Čsl. armády do zastávky Rýnovice/samoobslu-
ha, kde linka č. 132 končí, noční linka N1 se
vrací zpět na Ostrý roh a pokračuje po trase. 

Další uzavírky jsou plánované od 16. června
do 10. srpna s tím, že ul. Čsl. armády směrem
do Mšena nad Nisou zůstane úplně uzavřená,
průjezdná bude společně s Belgickou ve směru

od Liberce do centra. Objízdná trasa do Mšena
povede obousměrně Belgickou a Ladovou. Do
Liberce objížďka povede po sil. I/14 přes Pro-
seč. Nákladní doprava bude stále z těchto ko-
munikací vyloučená a objízdná trasa ji povede
po silnici I/35 přes Hodkovice n. M. Objízdná
trasa pro veřejnou linkovou dopravu (mezi-
městskou) se nezmění. Linka MHD č. 104 bude
končit ve stanici Rýnovice/průmyslová zóna.
Zvláštní linka MHD č. X104 bude jezdit o ví-
kendu v trase Belgická – Maxe Švabinského –
Želivského – Čsl. armády – Pod Vodárnou – za-
stávka v ulici Zemědělská – otočka autobusu
Lukášov/Koruna, v opačném směru v trase Čsl.
armády – Belgická. V trase zvláštní linky MHD
č. X104 budou nové zastávky Rýnovice/prům.
zóna – zastávka v ulici Zemědělská – Luká-
šov/Koruna, v opačném směru Lukášov/Ko-
runa – Lukášov/Cihelná – Rýnovice/Belgická –
Rýnovice/u výtopny – Rýnovice/prům. zóna.
V pracovní dny bude dopravu v úseku Luká-
šov/Koruna – Rýnovice/Belgická zajišťovat me-
ziměstská autobusová linka č. 530 141 Liberec
– Jablonec nad Nisou. Uzavírky se mohou mě-
nit ještě v souvislosti s rekonstrukcí ulice Že-
livského. 

Jejich poslední část je v plánu od 11. srpna do
konce prázdnin. V tomto období už by měla být
nová okružní křižovatka průjezdná, avšak pou-
ze se sníženou rychlostí. V té době už by měly
stavební práce probíhat mimo komunikaci. 

(jn)

Lešení částečně halí kostel sv. Anny, který je
nejstarší architektonickou památkou Jab-
lonce nad Nisou. Důvodem je rekonstrukce
střechy, která je v havarijním stavu. Posled-
ní obnova krovů a břidlicové střechy pro-
běhla v letech 1995–2002. 

„Na opravu střechy kostela jsme získali dotační
peníze z programu regenerace MPZ ve výši 794
tisíc korun, v rozpočtu jsme vyčlenili necelé tři
miliony,“ říká náměstek pro rozvoj města Petr
Vobořil a dodává: 

„Opraví se také klempířské prvky. Na jižní
straně střechu doplní sněhové zachytávače, kte-
ré tak ochrání chodce.“

„Původní krytina z moravské břidlice obsa-
hovala větší množství pyritu, a proto se jednot-
livé kameny postupně rozpadaly. Nová přírodní
břidlice je ze Španělska a její výrobce garantu-
je kvalitu. Schválili ji také památkáři, kteří si
vymínili, aby se formátově i kladením nelišila
od současné,“ popisuje novou krytinu Radka
Poprová z oddělení investiční výstavby. 

Protože jde o opravu budovy, v níž se odehrá-
vají koncerty, je harmonogram všech prací cit-
livě sladěný s kulturním programem, aby účin-
kující a diváci nebyli při produkcích rušeni.
„Práce přestanou už v okamžiku, kdy mají
umělci naplánované zkoušky před koncertem,“
ujišťuje náměstek Vobořil. (jn)

Španělská břidlice pro Annu 

I drobné úpravy zvýší pohodu u vody

Plánované uzavírky v Rýnovicích

Oddělení investiční výstavby se věnuje drob-
ným úpravám v okolí vodní nádrže Mšeno.
I ony přispějí k větší pohodě při lenošení na
slunci. Celkem za ně město zaplatí něco přes
dvě stě tisíc korun. 

Do letní sezony vstoupí v opraveném hávu
schodiště u půjčovny loděk a u Prutu na mšen-
ském břehu přehrady. „Rekonstrukcí a doplně-
ním stupňů včetně instalace nového zábradlí
projde i schodiště u loděnice na Tajvanu,“ do-
plňuje informace náměstek primátora pro roz-
voj města Petr Vobořil. 

První dvě schodiště musely Technické služby
Jablonec (TSJ) postupně demontovat, a poté
jednotlivé žulové stupně znovu osadit do nové-
ho betonového lože. Shnilé sloupky zábradlí
bylo třeba vyměnit a opatřit vše nátěrem.

Demontáž čekala i třetí schodiště, ocelové
s dřevěnými stupnicemi. „To však pracovníci
TSJ museli odvézt do dílny, kde jej opraví, zba-

ví nánosů rzi a opatří třemi vrstvami nátěru.
Nové stupnice budou z exotického dřeva pro
větší trvanlivost,“ upřesňuje vedoucí oddělení
investiční výstavby Pavel Sluka. 

Úpravy se týkají také povrchů cest. „Věnu-
jeme se perkovému povrchu sjezdů u Prutu,
Rybářské bašty a v zátoce Cikánka. Tím umož-
níme pohodlnější přístup k vodě imobilním ob-
čanům,“ říká náměstek Vobořil. 

Opravené zábradlí získá i opěrná zeď u cesty
u 3. přehrady a zmizely kabiny WC od restau-
race Rybářská bašta. Jejich absence komfort re-
kreantů však nijak nepostihne. „U přehrady je
funkčních pět kabin WC, další se nacházejí
v samostatné budově na Tajvaně, u sauny
a v areálu Slunečních lázní. Jednáme i o mož-
nosti využívat toalety restaurace Rybářská baš-
ta,“ uzavírá Pavel Sluka. (jn)

Foto Milan Bajer

Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler
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■ Projekt Jablonec – energeticky úsporné město

Jablonecká energetická, a. s., pokračuje
v projektu modernizace ztrátové soustavy
pro dodávky tepla našim zákazníkům. 

„Jako nultou etapu nazýváme výstavbu „letního
kotle“ v lokalitě na Brandlu, abychom mohli
odstavit provozně ztrátovou výtopnu Rýnovice
ještě v průběhu tohoto roku, předpokládáme na
přelomu léta a podzimu. Jedním z klíčových

úkolů v této etapě je též zajistit náhradní formu
dodávek tepelné energie pro zákazníky v loka-
litě Janovská, abychom mohli s odstavením vý-
topny Rýnovice též zajistit odstavení a odstra-
nění ztrátového parovodního rozvodu do této
lokality. Tímto mohu oznámit, že od 1. 5. 2014
jsme zajistili pro zákazníky v lokalitě Janovská
alternativní dodávky tepelné energie na zákla-
dě úspěšného jednání se společností Rýnovická

energetická, kterou jsme vybrali ve výběrovém
řízení. Se všemi zákazníky jsme tento postup
osobně projednali, vysvětlili jsme si, co tato ak-
ce bude obnášet, a dospěli vzájemně ke shodě
při uzavření smluvních dohod. O dalších
krocích v projektu modernizace naší soustavy
budeme informovat,“ informuje ředitel společ-
nosti Pavel Spilka.

(red)

Modernizace soustavy vytápění pokračuje

■ Seriál Nový občanský zákoník a město

Věcná břemena
Věcné břemeno je – laicky řečeno – právo jed-
né osoby k věci ve vlastnictví osoby druhé,
případně právo vlastníka určitého pozemku
užívat nějakým způsobem pozemek někoho
jiného, obvykle souseda. 

Typickým příkladem známým odnepaměti je
právo procházet po cizím pozemku například
ke svému domu, kdy vlastník tohoto pozemku
musí toto procházení strpět. A protože věcné
právo tohoto typu se obvykle převádělo s nemo-
vitostí i na její další majitele a povinnost zase
i na další majitele „sloužícího“ pozemku, zača-
la někdy laická veřejnost tato práva nesprávně
a až komicky označovat za „věčná břemena.“
Břemena sice mohla být v některých případech
(téměř) věčná, nicméně význam uvedeného
pojmosloví je takový, že je to určité břemeno,
které musí věc (pozemek, dům) unést ve pro-
spěch někoho jiného než je majitel. 

Existuje samozřejmě široká paleta práv k vě-
cem, od oněch archaických jako je kupříkladu
právo průhonu dobytka přes pozemky či řešení
svodu dešťových vod, přes modernější záleži-
tosti, jako je dnes poměrně časté a běžné ulože-
ní inženýrských sítí do pozemků. Věcná břeme-
na se k věcem zřizují bezúplatně či úplatně, a to
různým způsobem. 

Nový občanský zákoník se vrátil k historické-
mu dělení věcných práv na služebnosti a reálná
břemena. Základní odlišností obou typů je po-
žadavek na vlastníka věci. Zatímco u služeb-
ností je vlastník povinen něco strpět (například
onen průchod přes svůj pozemek); reálná bře-
mena naopak zavazují vlastníka věci něco ko-
nat (například odevzdat dřevo z lesa oprávně-
nému, který má zřízeno k lesu takové břeme-
no). 

V případě vztahů se statutárním městem
Jablonec nad Nisou jsou v současné době nej-
běžnějším typem věcných břemen zmíněné
služebnosti. V drtivé většině jde o služebnosti

inženýrské sítě, zakládající trvalé právo vlastní-
ků sítí uložit je do městského pozemku (nejčas-
těji chodníku či silnice) a služebnost stezky
a cesty, řešící průchod či průjezd přes pozemky
ve vlastnictví města. Služebnost se vždy posky-
tuje konkrétní osobě či osobám (případně ve
prospěch jiného pozemku, obvykle sousední-
ho) za úplatu a zapisuje se do katastru nemovi-
tostí. 

Nový občanský zákoník poněkud zkompliko-
val rozhodovací procesy o služebnostech v or-
gánech města. O věcných břemenech do konce
roku 2013 rozhodovala vždy rada města. Dnes
rada schvaluje zřízení služebnosti pouze u zří-
zení práva k městskému pozemku ve prospěch
osob či jiných pozemků. Pokud je ale naopak
zřizována služebnost ve prospěch města či po-
zemku v jeho vlastnictví, jedná se nově a čistě
formálně o nabytí nemovitosti, o kterém od
počátku roku 2014 rozhoduje zastupitelstvo
města. 

Marek Řeháček, tajemník magistrátu

Magistrát města Jablonec n. N., oddělení
správy veřejné zeleně, na základě přání ob-
čanů zajistil v červnu mimořádný svoz velko-
objemového odpadu a svoz bioodpadu. Kon-
tejnery budou v ulicích města přistaveny
v několika lokalitách ve dnech 16. a 17. červ-
na a 21. června.

Mimořádný svoz 
velkoobjemového odpadu
Ve dnech 16.–17. 6. 2014 bude realizován mi-
mořádný svoz velkoobjemového odpadu. Velko-
kapacitní kontejnery budou rozmístěny v 16 lo-
kalitách v Jablonci nad Nisou. 

Občané zde budou moci odložit např. náby-
tek, koberce, sanitární techniku apod. Nepatří
sem nebezpečný odpad, elektrozařízení, biood-
pad ani stavební odpady! Stále platí možnost
odevzdání až 200 kg velkoobjemového odpadu
na osobu na překladišti Proseč, na sběrném
místě v ul. Belgická nebo v ul. Dalešická.

Lokality svozu:
1. Antala Staška u přejezdu
2. 1. máje u kontejnerů na tříděný odpad
3. 28. října na heliportu
4. Ještědská x Na Kopci
5. Pivovarská u kontejnerů na tříděný odpad
6. Prosečská naproti hasičárně
7. Pod Hájem u kontejnerů na tříděný odpad
8. Jindřichovská u parčíku

9. Stará Osada
10. Lučanská x Zahradní u parku
11. Janáčkova u hasičské zbrojnice
12. Smetanova x Mánesova
13. U Zastávky u kontejnerů na tříděný odpad
14. V Nivách u garáží 
15. Vrchlického sady u kontejnerů na tříděný

odpad
16. Krkonošská uprostřed vedle č. p. 177

Svoz bioodpadu ze zahrad
V sobotu dne 21. 6. 2014 proběhne svoz biood-
padu ze zahrad. Ve 13 lokalitách v Jablonci nad

Nisou budou od 13.00 do 16.00 hodin přistave-
ny velkokapacitní kontejnery s obsluhou. Do
nich budou moci občané odevzdat pouze trávu,
listí, větve a zbytky rostlinného materiálu ze za-
hrad apod. Nebude možné zde odložit bioodpad
z domácností (slupky, čajové sáčky atd.) a zbyt-
ky živočišného původu. 

Prosíme občany, kteří přivezou větve, aby se
snažili minimalizovat jejich objem. Obsluha
bude kontrolovat čistotu přijímaného odpadu.
Stále platí možnost odevzdání až 200 kg biood-
padu na osobu na překladišti Proseč, na sběr-
ném místě v ul. Belgická nebo v ul. Dalešická.

Lokality svozu:
1. Dalešická u sběrného dvora
2. Janáčkova u hasičské zbrojnice
3. Pod Hájem u kontejnerů na tříděný odpad
4. U Zastávky u kontejnerů na tříděný odpad
5. Arbesova otočka autobusu
6. Ještědská x Na Kopci
7. Vrchlického sady u kontejnerů na tříděný

odpad
8. Lučanská x Zahradní u parku
9. Jindřichovská u parčíku
10. Smetanova x Mánesova
11. Trpasličí u kontejnerů na tříděný odpad
12. Zemědělská x Na Stráni
13. Horní otočka autobusu

Upozorňujeme, že 16.–17. 6. bude možné od-
ložit pouze velkoobjemový odpad a 21. 6.
proběhne pouze svoz bioodpadu!

Červnové svozy odpadů a bioodpadů 
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V roce 2014 si připomínáme 120. výročí že-
lezniční trati Jablonec nad Nisou–Tanvald. 

Železnice jako taková dorazila do Jablonce nad
Nisou z Liberce 25. 11. 1888. Dalších ocelových
pásů kolejí se město dočkalo 12. 7. 1894, kdy by-
la železniční trať prodloužena do Lučan nad
Nisou, posléze 11. 10. 1894 až do Tanvaldu. Dne
3. 6. 2014 uplynuly 4 roky života nové železnič-
ní zastávky Jablonec nad Nisou centrum, když
3. 6. 2010 v 9.45 hodin přivítal tehdejší starosta
města Petr Tulpa osobní vlak číslo 16213 Libe-
rec–Harrachov, kterým byla tato zastávka uve-
dena do provozu. Po 4 letech lze bilancovat
a odpovědět na otázku, zda nová železniční za-
stávka přinesla městu užitek, nebo je to jen po-
mník jednoho železničáře. Do doby otevření
zastávky sloužilo nejblíže centru města jablo-
necké nádraží Českých drah, které denně vy-
užívalo cca 1200 cestujících. Dále to byla jablo-

necká zastávka s průměrným využitím 300 ces-
tujícími. Na autobusové nádraží a dnešní spo-
lečný terminál s městskou dopravou to je
z obou bodů pro pěší shodně 1100 metrů, tedy

úplně stejně daleko. Nová zastávka centrum
zkrátila vzdálenost železnice od terminálu na
300 metrů. V roce otevření zastávku využilo
denně 177 cestujících, v roce 2011 už 347, v le-
tech 2012–2013 stoupl denní průměr na 382 ce-
stujících. Letos představuje 445 cestujících. Po
evidentní stagnaci počtu cestujících sehrálo po-
zitivní roli vybudování nového schodiště k ulici
5. května s osvětlením a garantovanou zimní
údržbou, které slouží od 5. 7. 2013. Je jen škoda,
že se na to čekalo 3 roky. Jabloneckému nádra-
ží i zastávce cestující přirozeně ubyli, a to 120,
resp. 38 denně. Pokud je odečteme, lze konsta-
tovat, že nová železniční zastávka centrum při-
vedla po železnici do města 287 nových cestují-
cích denně, a to je pěkný výsledek, dokazující,
že nová zastávka je prospěšná městu, jeho oby-
vatelům i návštěvníkům. 

Jindřich Berounský, zastupitel 

Jablonecká železnice a nová zastávka
centrum v letošním roce bilancují 

■ Stodvacáté výročí železniční trati

Jablonecké spolky a školy udržují přátelství
s občany Německa. V rámci různých part-
nerství navštěvují města a místa a společně
tak poznávají nejen sebe. Podobná setkání se
uskutečnila v nedávné době.

Němečtí studenti týden poznávali
Jablonec a okolí
Počátkem května proběhl jedenáctý výměnný
pobyt mezi jabloneckým Gymnáziem Dr.
Randy a kaufbeurenským Jakob-Brucker gym-
náziem. Pro mnohé z devatenácti studentů je to
možnost poznat rodný region jejich prarodičů.
Studenty a pedagogy přijal primátor města Petr
Beitl, který je následně zavedl na prohlídku his-
torických fotografií staré radnice. 

„Studenty zaujala zejména nástěnka, která
zobrazuje čtyřiadvacet představitelů měst, a to
od roku 1850 po současnost. Právě vnučka prv-
ního jabloneckého starosty Josefa Pfeiffera,
Hannelore Singer z Neugablonz-Kaufbeuren,

navštívila Jablonec před rokem, kdy obě gym-
názia slavila dvacetileté výročí spolupráce,“
sdělil primátor Petr Beitl.

„Když jsme se s kaufbeurenskými učiteli
a studenty loučili, bylo jasné, že tento společně
strávený týden opět utužil naše přátelství a po-
sunul jej společnými aktivitami do budoucnos-
ti,“ shodli se všichni zúčastnění.

Návštěva v Budyšíně
Dvanáct členů Spolku přátel města Jablonce
navštívilo své přátele v Budyšíně, kde je přivítal
předseda Spolku a zároveň ředitel Lužickosrb-
ského muzea Tomasz Nawka. Společně zhlédli
rybniční krajiny Lužice a ornitologickou stani-
ci v Neschwitz. 

Výprava také navštívila renovovaný statek
z počátku 18. století ve vesnici Horka, pomník
svatého Cyrila a Metoděje a prohlédli si histo-
rickou část Budyšína.

(mš)

Studenti objevovali rodný region prarodičů

Půl roku před konáním komunálních voleb
jmenoval náměstek primátora Petr Vobořil no-
vý šestičlenný poradní sbor architektů, který by
měl být poradním orgánem městské rady k plá-
novaným projektům ve městě. Lze jen spekulo-
vat, co bylo hlavní pohnutkou ke zřízení tohoto
nového orgánu. Zda opožděná reakce na disku-
si o městském architektovi na jednání Výboru
pro územní plánování a strategii rozvoje města
z listopadu roku 2012 nebo iniciativa mladých
architektů z občanského spolku PLAC či snad
projev upřímné sebereflexe k odpovědnosti za
stav jablonecké architektury a urbanismu.
Kvalita veřejného prostoru každého města je
odrazem péče a odbornosti, kterou mu jeho sa-
mospráva věnuje. Vytváří nejen podmínky pro
spokojený život obyvatel města, ale i atraktiv-
nost pro turisty. Jak je na tom z tohoto pohledu
Jablonec nad Nisou? Individuální náhledy bu-

dou odlišné, ale shoda na neuspokojivém stavu
některých městských lokalit se najde. Mezi ně
určitě patří centrum města, především Dolní
náměstí, bulvár 5. květen a množství nevyuži-
tých proluk. Paradoxem Jablonce nad Nisou, ja-
ko jediného mincovního města České republi-
ky s ojedinělou bižuterní historií a secesní ar-
chitekturou, je neatraktivnost nabídky pro tu-
risty. Těmito tématy se zabývala všechna dopo-
sud zvolená městská zastupitelstva. Snažila se
najít objektivní hranici mezi zájmy soukro-
mých investorů a zájmy obyvatel. Výsledky to-
hoto komunálně-politického dilematu se proje-
vují také na stavu městské architektury a urba-
nismu. Pokud jsou upřednostňovány zájmy
soukromých investorů, budují se účelové stav-
by, uspokojující především zájem úzké skupiny
obyvatel. Mezi ně lze zařadit např. fotbalová
hřiště, rozšiřování bytové zástavby do volné

krajiny bez využití vnitřních územních rezerv,
plánování neúčelných silničních obchvatů vy-
tvářejících atraktivní stavební zakázky, ko-
merční úpravy domovních fasád s historickými
stylovými prvky apod. V důsledku toho se měst-
ský turismus zužuje na občasné návštěvy fotba-
lových fanoušků, ze kterých místní obchodníci,
hoteliéři a hostinští mají pramálo užitku a vo-
lají po nápravě. Jiné občanské spolky usilují
o záchranu historických městských staveb, jako
jsou městské lázně či Schlaraffie. Vyslyší exper-
ti z nově zřízeného poradního sboru architektů
tyto hlasy, či při svých doporučeních budou
podléhat vlivným investorským zájmům? Bude
jejich kolektivní jednání ve sboru mít nějakou
adresní odpovědnost, jakou by měl např. měst-
ský architekt? Nezbývá než doufat v příjemné
překvapení. 

Jaroslav Kraus, zastupitel

Architektura a urbanismus „po jablonecku“
■ Názor zastupitele

Foto Jindřich Berounský
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■ Naši jubilanti
v červnu
95 let
Anna Bártová, Aloisie Korcinová 

94 let
Lidmila Bednářová, 
Jarmila Bernardová, 
Miluše Králová, 
Františka Kubáčková 

93 let
Josef Paldus, Antonín Sedláček 

92 let
Emilie Březinová, Karel Jégr,
Věra Strnadová, Anna Šálená,
Věra Ulrichová 

91 let
Evelyna Dvořáková,
Marie Hittmanová,
Koloman Kotlár, Stanislav Kubeš,
Vlasta Mikulová 

90 let
František Blažek,
Růžena Havránková,
Vinka Holubičková,
Marie Kubschová, Ladislav Novák,
Vilma Vnuková, Vlasta Zábrahová 

85 let
Brunclíková L., Dáňa V.,
Drábková M., Habererová B.,
Habrová B., Hejduková E.,
Jirková Z., Kirchner M.,
Kožichová N., Králíčková L.,
Kušnír J., Marešová V., Průchová O.,
Roubíčková J., Toužil I.,
Vaníčková M.

80 let
Bartyzalová V., Borna J., Dostál L.,
Eder J., Eršilová B., Fichnová V.,
Hladík J., Höferová V., Junek J.,
Kasanová J., Kudrnová J.,
Kunášková L., Pospíšilová M.,
Ticháčková Ch., Weiss Z., Žigová M. 

75 let
Gaislerová A., Holouš J., Honců V.,
Horčička V., Krejčí K., Lonský E.,
Muziková A., Pospíšil L.,
Štefancová A., Štryncl L.,
Voháňková J.

70 let
Adámková I., Benešová V., Bulíř P.,
Bursová H., Čermák J., Černý J.,
Diringerová J., Havlíček Z.,
Hříbal P., Hulcký V., Janíková R.,
Jindrová M., Kavan K., Kobrová H.,
Kotouček J., Kožíšek P., Krucká B.,
Krykorková Z., Kubová J.,
Landová A., Lejsek J., Marešová K.,
Palatová H., Pietschmannová K.,
Podhradská J., Podzimek J.,
Pohanka A., Procházka F., Přikryl Z.,
Pultarová M., Raemisch J.,
Skalská M., Smutný P.,
Soukupová E., Svoboda R.,
Šikolová V., Šilhán V., Šrom A.,
Tichá S., Vaškeba J., Vavrouš P.,
Vízková M., Wierczeková M.,
Zahrádková D., Zelenka F.

Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody.
V létě vychází dvojčíslo, pokud
slavíte narozeniny v červenci nebo
v srpnu i nepřejete si být
v Jabloneckém měsíčníku zveřejněni,
můžete napsat do redakce JM nebo
zavolat na telefonní č. 483 357 292,
H. Roudná, a to do 10.června.

Dobrovolní hasiči slavili 150. výročí
Mírové náměstí zaplnila v neděli 18. května
hasičská technika – moderní i ta historická.
Stalo se tak v rámci VI. propagační jízdy Sdru-
žení hasičů Čech, Moravy a Slezska, kterou si
účastníci připomněli 150 let od založení prv-
ního českého hasičského sboru u nás. Vy-
vrcholením slavnostního aktu bylo navázání
stuh na prapory místních sborů dobrovolných
hasičů, kterého se ujal primátor města Petr
Beitl i ředitel Územního odboru Jablonec HZS
Petr Bartoň. „Dobrovolní hasiči byli vždy no-
siteli tradic a je dobře, že i v dnešní době ha-
sičský sport láká mladé lidi. Přeji všem hasi-
čům, aby svou techniku a zkušenosti museli v praxi využívat co nejméně a o to více se mohli
prezentovat veřejnosti při podobných akcích, jako je ta dnešní,“ sdělil primátor Petr Beitl.

Ve středu 21. května odpoledne se primátor
města Petr Beitl spolu s náměstkem

pro finance a správu majetku
Milošem Velem sešli v obřadní síni

s jabloneckými pěstounkami. 

Statutární město Jablonec nad Nisou
ve spolupráci s Eurocentrem Jablonec

uspořádalo na přehradě, jako každý rok,
lampionový průvod zakončený velkým

ohňostrojem.

Lávka přes Palackého ulici ve Mšeně byla
slavnostně otevřena. Opravu provedly
Technické služby Jablonec nad Nisou

a náklady ve výši 1,2 milionu korun byly
uhrazeny z městského rozpočtu.

Provoz dětského 
dopravního hřiště
o prázdninách
Dětské dopravní hřiště (DDH) v uli-
ci Podskalí 9 v Jablonci nad Nisou
je od ledna 2007 pod správou
Městské policie Jablonec nad
Nisou. Ve dnech školního vyučová-
ní probíhá systematická výuka do-
pravní výchovy čtvrtých ročníků
základních škol a navíc lze pokrýt
i výuku ročníků třetích, která sice
není povinná, ale je též důležitá.
Celoročně je zde mnoho dalších
akcí se zaměřením na oblast do-
pravy a na provoz dohlíží strážníci
Městské policie Jablonec nad
Nisou, ale i Policie České republiky.

Stejně jako v minulém roce, tak
i letos zpřístupní městská policie
dětské dopravní hřiště o letních
prázdninách široké veřejnosti.
Otevřeno pro návštěvníky bude
každý všední den: Pondělí až pátek
od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00
hodin. 

Pro návštěvníky jsou připravena
kola, odrážedla, koloběžky, vy-
zkoušet si mohou překážkovou
dráhu, streetový basket, šipky, há-
zecí stěnu nebo ruské kuželky. 

Pro seniory je připravena také
kolová tříkolka. Cyklistickou hel-
mu je možno si zapůjčit přímo na
místě. 

„Rádi bychom tímto pozvali na
tuto letní akci nejen děti, ale také
jejich rodiče a prarodiče. Praktická
jízda na kole na dětském doprav-
ním hřišti je pro děti mnohem

vhodnější a hlavně bezpečnější
než jízda v ostrém provozu na na-
šich silnicích! Děti do 10 let musí
mít doprovod,“ láká návštěvníky
Miloslav Lejsek, referent prevence
kriminality a vzdělávání. V přípa-
dě nepříznivého počasí (déšť) bu-
de DDH uzavřeno.

O Cenu modrého 
slona 2014
V rámci projektu Tvoříme duší…
vyhlašuje Centrum pro zdravotně
postižené společně se sdružením
Artefaktum.cz 9. ročník celostátní
soutěž o Cenu Modrého slona 2014.
Tato soutěž představuje veřejnosti
tvůrčí činnost zdravotně postiže-
ných spoluobčanů a jejich zdra-
vých přátel. Vybrané umělecké
práce budou vystaveny od 17. do
22. 6. 2014 v liberecké ZOO. Slav-
nostní vyhlášení se uskuteční v so-
botu 21. 6. od 13 hodin. 

Oslavy svateb
Diamantová svatba
Margity a Kurta Endlerů
Ve čtvrtek 22. května slavili dia-
mantovou svatbu manželé Margit
a Kurt Endlerovi. Děti s rodinami
jim přeji hodně lásky, štěstí a mno-
ho dalších krásných společných
okamžiků

Posltovi slaví smaragdovou svatbu
Koncem června oslaví smaragdo-
vou svatbu (55 let) manželé Anne-
lies a Drahoš Posltovi. Vše nejlepší,

hodně zdrví a lásky jim přeje dce-
ra s rodinou.

Vítání dětí 
sobota 10. 5. 2014
Vojtěch Večerník, Šimon Dutka,
Vojtěch Bernat, Viktorie Pilzová,
Mirek Čermák, Leontýna Havel-
ková, Gita Voráčková, Emma Pav-
lová, Sára Seidlová, Josef Matouš,
Samuel Pieter, Filip Popela, Jakub
a Matěj Plecháčovi, Lukáš Linka,
Lenka Vančurová, Vanesa Volná,
Jakub Jelínek, Samuel Sádecký, Ši-
mon Bým, Natálie Konvalinková,
Anna Grünfeldová, Matěj Krásný,
Victoria Hoffmannová, Anna Vlko-
vá, Tea Valtrová, Jan Pulda, Kryštof
Skrucaný, Jan Křivánek, Vanessa
Šlosarová, Adéla Zavřelová, Jan
Tokár, Hana Kuprová, Šimon Touš,
Patrik Pavlata, Ondřej Pánek, Filip
Zajíc, Richard Bolek, Gabriela Si-
váková, Elisabeth Jílková, Tobiáš
Nejedlo, Eliška Jeřábková, Karla So-
fie Spiesová, Martin Efler, Vít Šnajdr.

Foto David Holas Foto Markéta Hozová Foto: Miroslav Gorčík

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Jiří Endler
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Ačkoliv v zásadě šlo o známou hodinu otá-
zek a odpovědí, scénář těch letošních se tro-
chu pozměnil. Úvod patřil vždy primátoru
města, který ve své prezentaci shrnul uply-
nulé čtyři roky v čele magistrátu a nastínil,
kam se v příštích dvou letech bude město
ubírat. Podrobněji rozebral nejžhavější té-
ma končícího volebního období, a tím bylo
teplárenství – důvod, proč se město rozhod-
lo k odkupu akcií od většinového vlastníka
a nový plán Jablonecké energetické, a. s.

Šumava, 7. dubna
Setkání v jídelně šumavské základní školy bylo
letos první. Tady se teplárenství probíralo po-
měrně podrobně. Padly dotazy, proč město ne-
uvažuje o vybudování blokových kotelen sou-
kromým subjektem s předepsanou cenou tepla,
a tím ušetří investice. „Vycházeli jsme ze zadání
zastupitelstva udržet podnik ve vlastnictví měs-
ta. Pokud bychom ho začali tímto způsobem
rozdávat, tak by na konci město možná ušetřilo
peníze, ale jinak nic. Investujeme do podniku,

který tady bude pořád a bude mít trvalou hod-
notu plus nadhodnotu pro rozpočet,“ vysvětlil
primátor Petr Beitl. Náměstek Miloš Vele dopl-
nil, že město i s touto variantou částečně pra-
cuje v koncepci schválené zastupiteli.

Mšeno, 15. dubna
Největším problémem byly komunikace, a tím
úplně největším ulice Želivského. Vzhledem
k faktu, že Liberecký kraj se pustí letos do její
rekonstrukce a zároveň Ředitelství silnic a dál-
nic ČR bude pracovat na okružní křižovatce
Belgická a na spojnici mezi Libercem a Jab-
loncem přes Lukášov, čeká na Mšenské obtížné
období plné staveb a objížděk. Avšak výhled na
zlepšení situace všechny s nadcházejícími pro-
blémy smiřoval. A tak poukazovali na bezpeč-
nost a pořádek, ptali se na kamery, retardéry,
kontejnery.

Kokonín, 29. dubna
Toto setkání patřilo k těm nejvzrušenějším
a nejdelším. Problematická čistička odpadních

vod stála nejprve na okraji zájmu diskutujících.
Hovořilo se o havarijním stavu ulice Vrkosla-
vická, o rozrůstající se výstavbě na Malých
Vrkoslavicích, s níž souvisí neutěšený stav re-
kreačních ploch pro koupání či hřišť, podrob-
něji se probíral místní lesopark a údajná ne-
chuť města do něj investovat: „Pravidelně tam
uklízíme jednou za 3–4 týdny. Požádali jsme
u Nadace partnerství o přidělení dotace na
úpravu rybníčku. Podmínkou pro její získání je
ale spoluúčast veřejnosti,“ komentovala věc
Jitka Lochovská, vedoucí oddělení správy ve-
řejné zeleně. A ačkoliv toto setkání nešetřilo
slovním napadáním, a dokonce i nevybíravými
výrazy, objevila se zde i slova chvály, a to za
větší prostor na kontejnery v Dolním Kokoníně.

Rýnovice a Lukášov, 6. května
Toto setkání předznamenalo 25 otázek, které
dopředu poslal na magistrát p. Janega. Místním
se tak dostalo velké množství konkrétních in-
formací. Vedení města nezastíralo, že jsou před
všemi dva těžké roky spojené s rekonstrukcí
ulice Želivského, spojnicí od Liberce přes
Lukášov a výstavbou okružní křižovatky
Belgická. Dostane se však už i na dlouho zmi-
ňovanou rekonstrukci ulice Ladova.

Centrum, 13. května
I v malém sále Eurocentra se sešel poměrně
velký počet občanů, kteří diskutovali o velikos-
ti obchodních ploch ve městě, o místech pro
volný pohyb psů, o počtu povolenek k vjezdu do
pěší zóny či o možnosti umístění tržnice na
Dolním náměstí. Tam by si ji přáli občané,
pravda ale je, že o Dolní náměstí jako o místě
vhodném k pořádání pravidelných trhů příliš
nestojí trhovci. 

Žižkův Vrch, 20. května
Úplně nejvíce početně zastoupené setkání z ce-
lého města bylo v jídelně školy v Pasířské ulici.
Dotazy padaly na cenu tepla, na možnosti od-
pojování domů od CZT a zřizovaní vlastních
kotelen. Pak se probíraly projekty IPRM i dů-
vod, proč některé ulice do nich nebyly zařaze-
né, např. ulice Na Výšině. Ta však je v plánu
oprav oddělení správy komunikací, jak ujistil
přítomné vedoucí oddělení Pavel Kozák. 

Proseč nad Nisou, 27. května
Komunikace, chodníky, spojení do škol, umís-
tění dětí ve školkách, kanalizace. To byla hlav-
ní témata posledního setkání. Probraly se také
některé podněty osadního výboru s tím, že dal-
ší problémy budou vysvětlené v zápise. Dalo by
se říci, že prosečské setkání bylo také velmi
bouřlivé, ale jen díky počasí, neboť prudký déšť
bušil do střechy hasičárny a důležitost okamži-
ku stvrzovaly hromy.

Setkání s občany roku 2014 jsou už minulos-
tí. Zápisy z nich jsou na webových stránkách
www.mestojablonec.cz v sekci setkání s ob-
čany. (jn)

Sedmkrát o Jablonci
s Jablonečany
Sedm městských lokalit, sedm setkání místních s vedením magistrátu i úředníky.
Sedm skupin otázek a odpovědí, nad kterými se diskutovalo i v tomto roce.
Ačkoliv některá setkání byla trochu bouřlivá, objevovala se oproti předešlým
letům i slova uznání a díků. Tak taková byla setkání s občany roku 2014.

Foto Jiří Endler

Foto Jiří EndlerFoto Jiří Endler
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V pátek 6.června a v sobotu 7. června bude
Eurocentrum od rána žít folklorem a tradi-
cemi. Pátý ročník Mezinárodního folklorní-
ho festivalu nese podtitul „Tradice sbližují
generace“ a koná se pod záštitou Folklor-
ního sdružení České republiky, Libereckého
kraje a statutárního města Jablonec nad
Nisou. Akce se koná od 10.00 do 19.00 hodin
za každého počasí a vstup je zdarma.

Na programu budou již tradičně vystoupení
folklorních souborů nejenom z Libereckého
kraje, ale i z celé České republiky a zahraničí. 

Plzeňský soubor Mladina představí Chodsko,
moravské Slovácko ožije v podání třebíčského
Bajdyše, polský Jubilat a Štrbianček ze Štrby ro-
zezvučí oblast Vysokých Tater a německý
Schmerlitz uvede folklor Lužického Srbska.

Součástí festivalu jsou Farmářské dny a akce
pro děti, které zajišťuje Ekocentrum a Mateřské
centrum Jablíčko. Pro velký úspěch v minulém
roce jsou i letos do festivalu zařazeny tvořivé
dílny lidových technik s ukázkami tradičních
řemesel. Mezinárodní folklorní festival připra-
vilo s Eurocentrem takřka celé město – od ju-
niorů po seniory, od tanečníků po výtvarníky.

Program
5. 6. /čtvrtek/ 
PODIUM PŘED RADNICÍ
16.30 Nisanka, Šafrán, Furiant, Baráčníci

a Desanka – Česká beseda

6. 6. 2014 /pátek/
LETNÍ SCÉNA EUROCENTRA
10.00 MŠ Mechová, Jablonec n. N.
10.15 MŠ Beruška, Liberec
10.30 DPS Skřivánek – MŠ Mšeňáček, Jbc
10.45 DPS Pod Peřinkou – MŠ Havlíčkova, Jbc
11.00 Taneční studio Magdaléna, Rychnov
11.30 Komunitní centrum Kontakt, Liberec 

12.00 Jubilat, Šwidnica Polsko
12.30 PS Radost a Senior, Jablonec nad Nisou
14.00 Štrbianček, Štrba, Slovensko
14.30 Gaudíci a Pueri, Gaudete! Jablonec
14.55 Jubilat, Šwidnica, Polsko 

GALAPROGRAM
15.00 Zahájení festivalu
15.10 Jubilat, Swidnica, Polsko
15.30 Malá Nisanka I, IA, IIA a Zpěváčci –

Marie a Anna Klokočníkovy
16.00 Štrbianček, Štrba, Slovensko
16.30 Malá Nisanka III, IV a Zpěváčci – Te-

reza Glosová, Anna Klokočníková, Jbc
17.00 Nisanka, Jablonec nad Nisou
17.15 Mladina, Plzeň
17.45 Bajdyš, Třebíč
18.15 Mladina, Plzeň
18.45 Šafrán, Jablonec nad Nisou
19.00 Závěr galaprogramu

7. 6. 2014 /sobota/
LETNÍ SCÉNA EUROCENTRA
10.00 Štrbianček, Štrba, Slovensko
10.30 Bajdyš, Třebíč
11.00 Mladina, Plzeň
11.30 Jubilat, Šwidnica, Polsko
12.00 Sorbische Volkstanzgruppe Schmerlitz,

Německo
12.30 Jizerka, Malá Jizerka, Liberec
13.00 Jizera, Liberec
14.00 Mezinárodní přehlídka harmonikářů

Jelenogórzanie (Jelenia Góra, Polsko)
Fero Šibík a hosté (Povážská Bystrica,
Slovensko)
Toulavá kapela (Rožmitál pod Třemšínem)
Dudácký soubor Heřmánek (Heřmanice)
Liberečtí harmonikáři (Liberec)
Jizerské trio (Jablonec nad Nisou)
Jiří Mach (Nesuchyně)
Ondřej Římek (Pavlovsko)
Jiří Hampl (Šumperk)

Josef Pecka a Jiří Kavalír (Čáslav)
Martin Machura (Jablonec nad Nisou)
a Adolf Štrejl (Liberec)

19.00 Zakončení festivalu

Doprovodný program 
FARMÁŘSKÉ DNY 
pátek 6. 6. a sobota 7. 6. 2014 od 9.00 do 18.00
stánkový prodej regionálních výrobků v areálu
a okolí Eurocentra.

Programy pro děti
Ekocentrum – Výstavní pavilon Eurocentra
Pouze pátek 6. 6. 2014 8.00–13.00 pro školy,
13.00–18.00 pro veřejnost
Mletí obilí, poznávání zeleniny, bylinky a čaje
z nich, sluchové pexeso plodin, zvířecí kabátky,
pletení z pedigu, vlna - česání, plstění a kolov-
rátek, živá zvířátka, skleněný úl a výroba ozdo-
by ze včelího vosku. 
MC Jablíčko – stan v areálu Eurocentra
Pátek 6. 6. 9.00–18.00, sobota 7. 6. 9.00–13.00
výtvarné dílničky pro děti, malování na obličej
Tvořivé dílny tradičních lidových technik 
– dolni foyer Eurocentra 
Pouze pátek 6. 6. 10.00–18.00 hodin
Pod vedením českých a polských lektorů (při-
neste si kamínek nebo lahvičku).

Výstavy – horní foyer Eurocentra
pátek 6. 6. a sobota 7. 6. od 9.00 do 18.00
Výstava Tradice v kuchyni.
Výstava Folklor očima studentů SUPŠ a VOŠ

Spolufinancování 
Statutární město Jablonec nad Nisou a Liberec-
ký kraj, Státní fond kultury ČR. (mp)

Mezinárodní folklor na Letní scéně /6.–7. 6. 2014/

Primátor Petr Beitl slavnostně zahájí spolu
s vedoucími základních složek IZS ve čtvr-
tek 26. června v 9 hodin již IX. ročník tradič-
ní přehlídky složek Integrovaného záchran-
ného systému s názvem – Den Integrovaného
záchranného systému 2014.

Uskuteční se od 9.00 do 17.00 hodin na dvou
místech v Jablonci, a to na Horním náměstí
a u přehrady Mšeno. V průběhu akce se před-
staví základní i ostatní složky Integrovaného

záchranného systému ve statických i dynamic-
kých ukázkách: Policie ČR, Hasičský záchranný
sbor, jednotka dobrovolných hasičů, Zdravot-
nická záchranná služba, Nemocnice Jablonec
n. N., Český červený kříž, Letecká záchranná
služba s vrtulníkem, Horská služba, Armáda
ČR, Vězeňská služba ČR, městská policie s dět-
ským dopravním hřištěm, firmy Jablotron
a Telmo, Besip. 

„Program dne IZS je stejně pestrý jako v mi-
nulém roce a určitě stojí za to udělat si čas

a přijít se na takovou malou přehlídku IZS po-
dívat,“ tvrdí primátor Petr Beitl. K vidění budou
ukázky výcviku služebních psů, společný zásah
policie, hasičského záchranného sboru a zdra-
votnické záchranné služby, dále Četnická pát-
rací stanice Praha a Jízdní policie. Od 16.00 ho-
din zhlédnou návštěvníci i ukázku společného
zásahu Vodní záchranné služby ČČK a Letecké
záchranné služby na přehradě Mšeno. Pro děti
jsou mimo jiné připraveny soutěže o ceny, pro-
cvičí se také v poskytování první pomoci. (end)

Den IZS 2014 ve čtvrtek 26. června

Foto Iva Mošnová
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■ Krátce
Noví ředitelé
Oddělení školství vyhlásilo cel-
kem šestnáct konkurzů na post
ředitelů mateřských nebo základ-
ních škol. Ze třinácti z nich vzešli
noví ředitelé a ředitelky. „V jed-
nom případě jsme vyhlásili nové
konkurzní řízení, protože zřizova-
tel si přeje rozšíření a větší spolu-
práci s alergologickou lékařkou,“
říká náměstkyně Soňa Paukrtová,
podle jejích slov se do MŠ hlásí
stále více dětí, které mají nějaké
onemocnění a nelze je umístit do
speciální MŠ. Jedna vítězka konkur-
zu se svého místa vzdala, protože
změnila zaměstnání a v jednom ří-
zení přihlášený adept neuspěl. (jn) 

Cyklobusy opět směřují do hor
Cyklistická sezona v Jizerských
horách je v plném proudu a v pro-
vozu je také cyklobus na Bed-
řichov z Jablonce nad Nisou,
Liberce a z Turnova. Cyklisté tak
mají možnost projet se po cyklot-
rasách v srdci Jizerských hor.
V době letních prázdnin bude cyk-
lobus s odjezdem v 8.30 z Jab-
lonce nad Nisou směr Bedřichov,
Liberec a zpět v 9.35 v provozu
každý den a cyklisté rovněž mo-
hou využít i možnosti vyvézt se
autobusem na kopec a vystoupit
na nově obsluhované zastávce
Bedřichov, Maliník.

Od 31. května je v provozu ví-
kendový cyklobus s odjezdem
v 9.30 z Jablonce nad Nisou na
Jizerku po trase Bedřichov, Hra-
bětice, Josefův Důl, Tanvald, Des-
ná a Souš. I letos mohou cyklisté
využít dvou odpoledních párů
spojů mezi Jizerkou a železniční
stanicí v Kořenově, které zajišťují
přípoje na vlaky. Kompletní jízdní
řády na www.ceskycyklobus.cz

Místa přátelská dětem 
dostávají nálepky
První nálepku s logem sluníčka si
jako místo přátelské dětem za-
sloužila pizzerie v ulici Sv. Čecha.
Aby ne, obří loď na zahrádce a ba-
revný dětský koutek uvnitř res-
taurace láká nejen děti. Občas by
si jistě rádi pohráli i dospělí. Ná-
městkyně primátora Soňa Paukr-
tová proto nálepku na skleněné
vstupní dveře vylepila zcela prá-
vem. Navíc předala majiteli res-
taurace i certifikát. „Restaurace
splnila nejen základní, ale i další
kritéria pro zisk nálepky. Mezi ta
základní patří například nekuřácké
prostředí, možnost vstupu s kočár-
kem, dětský koutek nebo dětské
menu,“ vypočítává Simona Huško-
vá, která má na jablonecké radni-
ci na starost prorodinnou politiku.

Veletrh Tourtec v Polsku
V pátek 9. května se primátor Petr
Beitl zúčastnil v polské Jelení
Hoře slavnostního zahájení již 16.
ročníku dvoudenního veletrhu
cestovního ruchu Tourtec 2014.
Jablonec nad Nisou na veletrhu
reprezentovalo nejen Jablonecké
kulturní a informační centrum,
ale také Svaz výrobců skla a bižu-
terie, Palace Plus, s. r. o. (end)

Zajímavosti z jednání zastupitelstva
Zastupitelé jednali o hazardu
Peticí proti hazardu se zabývali zastupitelé na
svém květnovém zasedání. Petice nazvaná „Jablo-
nec bez hazardu“ s 944 podpisy byla na radnici do-
ručena počátkem května. 

Provozování loterií a jiných podobných her na úze-
mí města Jablonec nad Nisou je v současné době
upraveno obecně závaznou vyhláškou z roku 2011,
podle níž jsou loterie, herny a kasina povoleny na
území města do konce roku 2014. Po diskuzi, které se
zúčastnil také zástupce petičního výboru Jakub
Strnad, se zastupitelé shodli, že na svém zasedání
v červnu budou hlasovat o návrhu uspořádat místní
referendum o hazardu.

Poprvé se vedení města zabývalo omezením hazard-
ních her na území Jablonce už v roce 1997. V roce
2011 pak zastupitelstvo přijalo vyhlášku, která hazard
ve městě dále reguluje a omezuje na 49 provozoven
heren a kasin uvedených v příloze vyhlášky. Žádné
další provozovny od té doby ve městě nevznikly a ty
stávající musí ke konci letošního roku ukončit svou
činnost.

„Uvědomujeme si nebezpečí gamblerství, které
s sebou nese další potíže. S provozovateli heren aktiv-
ně komunikujeme a kontrolujeme jejich činnost. Pro
město je důležité zachovat právo občanů na klidný
a spokojený život a potlačit nežádoucí vlivy v co nej-
vyšší možné míře,“ říká primátor Jablonce Petr Beitl. 

Kokonínští vlastní radnici nechtějí
V rámci voleb do Evropského parlamentu 23. a 24.
4. 2014 se v Jablonci nad Nisou Kokoníně konala
anketa, která měla vyjádřit postoj občanů Koko-
nína k otázce zřízení samostatné městské části.
Ankety se zúčastnilo 213 z 1491 osob a pro zřízení
samostatné městské části se vyslovilo 97 z nich. 

74 hlasů bylo proti a 17 osob odevzdalo anketní lís-
tek bez označení odpovědi. Anketa vycházela z poža-
davků petice 29 občanů žijících na území Kokonína.
Zastupitelé se usnesli, že na základě názoru občanů
město Jablonec nad Nisou nebude zřizovat na území
místní části Kokonín městský obvod s vlastními orgány.

Hospodaření města za 1. čtvrtletí
Zastupitelé vzali na vědomí hodnocení hospodaře-
ní města v prvním čtvrtletí letošního roku. Převis
příjmů nad výdaji v tomto období činí více než 54
milionů korun. 

Úvěry byly splaceny ve výši 14 milionů korun, což
je v souladu s nastavenými splátkovými kalendáři.
Náměstek Vele předložil zastupitelům zprávu o stavu
portfolia cenných papírů města. „Snažíme se volné fi-
nanční prostředky zhodnotit a využíváme k tomu slu-
žeb investiční společnosti J&T, se kterou má město
uzavřený smluvní vztah. Společnost ke zhodnocení fi-
nančních prostředků města využívá z větší části
(85 %) tzv. repo operace, což jsou instrumenty peněž-
ního trhu,“ vysvětluje Vele. Výnos za první čtvrtletí le-
tošního roku představuje částku 737 tisíc korun.

Prodej bytů v objektech Podhorská 16a a 18
Zastupitelé schválili prodej dalších městských by-
tů. Bytové jednotky v domech Podhorská 16a a 18
včetně pozemků odkoupí za 9,7 milionu korun stá-
vající nájemníci, kteří utvořili Bytové družstvo
Mozaika. 

Prodeje bytů vynesly dosud 53,5 milionů korun.
„Peníze se staly součástí rozpočtu a jsou využívány
pro správu městského majetku,“ říká náměstek pri-
mátora Miloš Vele. 

Město nabídlo k prodeji celkem 14 objektů se 312
byty. V současné době zbývá prodat byty v pěti byto-
vých domech. První prodané objekty družstvu nájem-
níků byly v říjnu 2013 byty v Pobřežní 19, 21. Letos
v březnu pak Liberecká 27, 29 a v dubnu zastupitelé
odsouhlasili prodej bytů v Liberecké 23, 25 a Na Vršku
10. Nájemci bytů v objektech Podzimní 54 a Skelná 12
již založili bytová družstva a připravují se na koupi
bytů, stejně jako nájemci v domech Na Vršku 16 a Pa-
lackého 40, 42.

V centru města přibude kamera
Součástí Programu prevence kriminality Jablonce
n. N. na rok 2014 je i investiční projekt na rozšíření
stávajícího kamerového dohlížecího systému o ka-
merový bod. 

Republikový výbor pro prevenci kriminality schvá-
lil poskytnutí státní účelové dotace ve výši 320 tisíc
korun na tento projekt a v centru města díky tomu
přibude nový kamerový bod na budově v ulici Pod-
horská 710 a bude monitorovat situaci v lokalitě ná-
městí Dr. Farského, Podhorská a částečně Jung-
mannova. Nová kamera by se měla v Podhorské obje-
vit na podzim letošního roku, její zřízení bude stát
městskou pokladnu 80 tisíc korun.

(red)

Letošní aukce dětských a studentských výtvarných prací vynesla 7 300 Kč, za které dětské oddělení jablonecké nemocnice koupí
digitální váhu pro novorozence. Nejlépe vydražená byla figurka kočky. Za 500 korun si ji odnesl náměstek primátora Petr Vobořil.

Foto Radka Baloghová



(11)

jablonecký měsíčník / červen 2014 život ve městě

Před cestou zkontrolujte platnost pasů
Oddělení správních agend MMJN se obrací
na všechny občany, kteří se chystají v nad-
cházející letní sezoně vycestovat do zahrani-
čí, aby si včas překontrolovali platnost
svých dokladů. Již déle platí, že vycestovat
může každý občan jakéhokoliv věku pouze
se svým vlastním dokladem, přičemž do ze-
mí Evropské unie postačí občanský průkaz,
mimo EU je vyžadován platný cestovní pas.

V této souvislosti zvlášť důrazně upozorňujeme
na zcela aktuální poznatek, že dle dostupných
informací z různých zdrojů (ministerstvo za-
hraničních věcí, zastupitelské úřady, cestovní

kanceláře) s cestovním dokladem bez čipu ob-
sahujícího biometrické prvky ani letos nevyce-
stujete např. do Egypta. Ke vstupu do této země
je předepsán pas platný ještě minimálně 6 mě-
síců, což tento doklad vydaný ve zkrácené lhů-
tě nesplňuje. Důrazně je zde uplatňován tento
striktní přístup, na rozdíl od některých jiných
turisticky atraktivních destinací. V jiných oblí-
bených a našimi turisty hojně vyhledávaných
zemích, jakými jsou např. Turecko či Tunis, dle
dostupných neoficiálních informací stačí v pří-
padě organizované turistiky s CK platnost pasu
minimálně 3 měsíce od opuštění dané země
(tedy i tzv. rychlopas).

Chcete-li se vyhnout případným rizikům, ne-
příjemnostem, zbytečným nervům a možná i fi-
nančním ztrátám v podobě poplatků za storno
zájezdu, včas si zažádejte o nový platný cestov-
ní doklad. Lze tak učinit na Odboru správním
MMJN, sídlícím v I. patře budovy Komenské-
ho 8 na oddělení správních agend.

Připomínáme, že podání žádosti o vydání
řádného cestovního pasu probíhá on-line, není
tedy potřeba vyplňovat žádost, rovněž fotogra-
fie pořizuje přímo úřednice na přepážce. Pouze
pro „rychlopas“, vydávaný ve zkrácené lhůtě, se
předkládá vyplněná žádost se dvěma odpovída-
jícími průkazovými fotografiemi.

Pokud se budete chtít vyhnout jakémukoliv
čekání, neváhejte využít služby objednání for-
mou SMS/e-mail (bližší informace na webu
www.mestojablonec.cz nebo v informačním
středisku MMJN), kde si sami zvolíte čas, kdy
chcete být odbaveni na naší agendě. V předem
domluveném čase vás pracovnice přepážky vy-
volá a bez jakékoliv prodlevy obslouží. 

Úřední hodiny příslušného oddělení:
pondělí, středa 8.00–17.00 hodin
úterý, čtvrtek, pátek 8.00–14.00 hodin
soboty 7. a 28. 6. 8.00–12.00 hodin

Upozorňujeme, že výše uvedené informace
jsou nezávazné a mají pouze orientační cha-
rakter. Důrazně proto všem našim čtenářům
doporučujeme, aby si konkrétní údaje o pod-
mínkách vstupu a pobytu aktuálně platných
pro území cizích států individuálně sami pro-
věřili prostřednictvím MZV ČR či zastupitel-
ských úřadů jednotlivých zemí (zvláště pokud
se např. jedná o režim pohybu nezletilých dětí
mimo zemí EU). (pk)Foto Jiří Endler

■ Volná pracovní místa na magistrátu

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících ÚSC, výběrové řízení

Vedoucí oddělení sociálně právní 
ochrany dětí 
Požadavky stanovené pro uchazeče: 
VŠ vzdělání sociálního zaměření dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách; složené
zkoušky ZOZ výhodou; praxe při výkonu
SPOD min. 3 roky; zkušenosti s vedením pra-
covního kolektivu výhodou; dobrá orientace
v prostředí výkonu státní správy v úřadu ORP;
dobrá znalost legislativy upravující výkon
SPOD a rodinného práva; osobnostní a mana-
žerské předpoklady pro výkon funkce vedoucí-
ho oddělení; časová flexibilita (v případě nut-
nosti práce i mimo stanovenou pracovní dobu);
dobrá uživatelská znalost práce s PC; řidičský
průkaz skupiny B výhodou.
Popis vykonávané práce: Pracovník jako ve-
doucí zaměstnanec zajišťuje plnění úkolů svě-
řených radou města odboru humanitnímu
oddělení SPOD, a to dle vnitřních směrnic
a pracovní náplně určené vedoucím odboru
a tajemníkem MMJN. Zejména jde o komplex-
ní řízení oddělení zajišťující úkoly na úseku
SPOD dle příslušné legislativy (zejm. zákon
o SPOD, občanský zákoník, trestní zákon) na
úseku práce s dětmi a jejich rodinami; dále pak
kolizní opatrovnictví při zastupování nezleti-
lých dětí, preventivní a poradenskou činnost,
spolupráci se soudy, orgány činnými v trestním
řízení, ústavními zařízeními, školami, nezisko-
vými organizacemi a dalšími institucemi, které

se na SPOD podílejí. Vedoucí oddělení řídí
ostatní pracovníky a sám též vykonává část svě-
řené agendy.
Platové zařazení: 10. platová třída
Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem dle dohody, nejlépe od 1. 8. 2014.

Referent odboru humanitního
(sociální pracovník – agenda sociálně právní
ochrany dětí)
Požadavky stanovené pro uchazeče:
VŠ vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, odpo-
vídající požadavkům zákona č. 108/2006 Sb.
orientační znalost legislativy na úseku SPOD
zkušenosti z obdobné pozice výhodou organi-
zační, komunikační schopnosti, aktivní přístup
k řešení problémů pracovní flexibilita, schop-
nost samostatné tvůrčí práce, koncepční myšle-
ní schopnost pružně rozhodovat a přijímat za
svá rozhodnutí odpovědnost časová flexibilita
(práce i mimo stanovenou pracovní dobu) uži-
vatelská znalost práce s PC (Word, Excel, inter-
net); řidičský průkaz skupiny B.
Popis vykonávané práce: Pracovník zajišťuje
plnění úkolů svěřených radou města odboru
humanitnímu dle pracovní náplně určené ve-
doucím odboru a tajemníkem MMJN. Zejména
jde o úkoly na úseku SPOD dle příslušné legis-
lativy (zejm. zákon o SPOD, občanský zákoník,
trestní zákon) na úseku práce s dětmi a jejich
rodinami; dále pak kolizní opatrovnictví při za-
stupování nezletilých dětí, preventivní a pora-
denská činnost, spolupráce se soudy, orgány
činnými v trestním řízení, ústavními zařízeními,
školami, neziskovými organizacemi a dalšími
institucemi, které se na výkonu SPOD podílejí.

Platové zařazení: 10. platová třída
Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem dle dohody, nejlépe od 1. 7. 2014.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému
výběrovému řízení musí obsahovat:
jméno, příjmení a titul; datum a místo naroze-
ní; státní příslušnost; místo trvalého pobytu;
korespondenční adresa; telefonní číslo; číslo
OP; datum a podpis zájemce.
K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady: 
– strukturovaný životopis 
– výpis z rejstříku trestů ČR nesmí být starší

než 3 měsíce
– doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, po-

př. jeho ověřenou kopii
– u vedoucí pozice dále lustrační osvědčení

a písemnou představu o vedení oddělení max.
2 strany A4

Lhůta pro podání přihlášky:
do 9. 6. 2014 do 14.00 hodin (i pro přihlášky do-
ručené poštou)
Způsob podání přihlášky
– osobně na organizačním a personálním od-

dělení, budova radnice, č. dveří 232–236.
– odeslat na adresu: Magistrát města Jablonec

nad Nisou, kancelář tajemníka, organizační
a personální oddělení, Mírové náměstí 19,
Jablonec nad Nisou

– na obálku se všemi požadovanými dokumen-
ty k výběrovému řízení uchazeči napíší „ne-
otevírat, výběrové řízení“

Plné znění inzerátu najdete na webu
www.mestojablonec.cz, Magistrát, Volná místa
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Díl 17. O městských 
organizacích – ZUŠ
Seriál Z jablonecké radnice pokračuje v před-
stavování městských organizací. 

V květnu jablonecké ulice vyplnily svým smí-
chem, zpěvem, tancem a hudbou děti ze Zá-
kladní umělecké školy v Jablonci. I proto jsme
„zušce“ věnovali další díl našeho seriálu. Ředi-
tel Vít Rakušan představí jednotlivé obory a od-
dělení. O významu uměleckého vzdělání pro
život dětí i život ve městě hovoří náměstkyně
Soňa Paukrtová i primátor Petr Beitl, který celý
pořad opět uvádí. Premiéru dílu plného hudby
a šikovnosti jabloneckých dětí odvysílala televi-
ze RTM v úterý 20. května. Ke stažení je na we-
bu města nebo na www.tvrtm.cz.

Grant na zdravotnické 
pomůcky a techniku
Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou vy-
hlašuje grantové řízení z výnosů příspěvku

NIF (za rok 2012) pro rok 2013 na podporu
zdravotnictví a péče o zdraví.

Grantová pravidla
Zaměření grantu: Pořízení, obnova zdravot-

nické techniky a pomůcek při poskytování péče
o nemocné a zdravotně postižené v okrese
Jablonec nad Nisou. Pro grantové řízení bude
rozdělena minimálně částka 350 000 Kč.

Příjemci grantu: Granty budou poskytnuty
na konkrétní v žádosti specifikované projekty
organizacím a institucím nebo organizačním
složkám, které mají registrováno své sídlo
v okrese Jablonec nad Nisou. Do veřejného vý-
běrového řízení se mohou přihlásit: občanská
sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelo-
vá zařízení církví a organizace zřízené státní
správou a samosprávou (příspěvkové a rozpo-
čtové veřejnoprávní organizace za podmínky,
že samy vloží nejméně 50 % finančních pro-
středků na předmětný projekt). 

Forma žádosti: Pro podání žádosti nejsou vy-
dány žádné zvláštní formuláře. Žádost musí být
písemná a podaná v zalepené obálce, přičemž
stačí jedno vyhotovení. K žádosti je nutno při-
ložit doklad o platné registraci žadatele (dolo-
žení sídla nebo působiště organizační složky
v Jablonci nad Nisou). Na požadované grantové
prostředky (cíle) předložit projekt popisující
věcné využití a účel pořízení zdravotnické tech-
niky a pomůcek - jejich typ, dodavatele, pořizo-
vací cena, rozpočet s uvedením objemu vlast-
ních a případně dalších vložených prostředků,
popis dosud dosažených výsledků v oblasti čin-
nosti, pro kterou byl grant vypsán.

Termíny: Žádosti o grant se podávají píse-
mně do 31. srpna 2014 na adrese sídla nadace.

Výsledek výběrového řízení bude žadatelům
sdělen do 30. září 2014. 

Adresa (sídlo): Nadace Nemocnice v Jablon-
ci nad Nisou, Nemocniční 15, 466 60 Jablonec
nad Nisou. Tel.: 483 345 301, e-mail: stehnova
@nemjbc.cz, Internet: www.nemjbc.cz/nadace.

Linka č. 122 vyjela 
na konci května
Vedení Dopravního podniku měst Liberec
a Jablonec reagovalo na žádosti občanů Jab-
lonce nad Nisou a zavedlo víkendovou re-
kreační linku s označením č. 122 na trase
z Jabloneckých Pasek do oblasti Břízek. 

Linka je zajištěna malokapacitním autobu-
sem ve zkušebním provozu od 31. 5. 2014 do 31.
8. 2014.

Zároveň od 31. 5. 2014 došlo k úpravě jízdní-
ho řádu linky č. 109 (Jablonecké Paseky–
Rýnovice), kde spoj s víkendovým odjezdem
14.15 hodin ze zastávky Nádraží, Jablonecké Pa-
seky jezdí nově v odjezdovém čase 14.26 hodin.

■ Z jablonecké radnice…

Jablonec v nové mobilní aplikaci 
Statutární město Jablonec spustilo v květnu
oficiální aplikaci, která umožňuje přístup ke
kalendáři akcí, aktualitám, úřední desce,
kontaktům a životním situacím. 

Po stažení a naistalování aplikace do svého
mobilu mohou mít tak nejen Jablonečané do-
konalý přehled o tom, co se ve městě děje.
„Díky tomu mohou mít občané vše důležité stá-
le při ruce. Nezmeškají již žádnou důležitou ak-
ci a kontakty budou mít vždy přímo v telefonu.

A pokud si třeba nebudou vědět rady, pomohou
jim podrobné návody životních situací,“ říká
Petr Beitl, primátor statutárního města, který si
mobilní aplikaci vyzkoušel a pravidelně ji
užívá.

Aplikace obsahuje šest základních funkcí:

Aktuality – zobrazí přehled aktualit z webu
města.

Aktuální na webu – zobrazuje nové články
a aktuální změny na webu města (RSS kanál).

Kalendář akcí – zobrazuje kulturní a sportov-
ní akce ve městě, umožňuje třídění podle data
nebo podle typu akce.

Úřední deska – poskytuje aktuální přehled
o vyvěšených oznámeních, vyhláškách či veřej-
ných zakázkách.

Kontakty – adresář kontaktů na pracovníky
magistrátu a představitele města, kontakty jsou
propojeny též s návody na řešení životních si-
tuací.

Životní situace – modul, který nabízí pomocí
praktických návodů informace, jak řešit různé
problémy a situace prostřednictvím magistrátu
města. Jedná se o obdobu stejné aplikace z we-
bu města. Dozvíte se tu, jak co zařídit, kam za-
jít, co si vzít s sebou. Tematicky rozdělené situ-
ace obsahují body, ve kterých najdete postup
řešení i s kontakty na pracovníky úřadu.

Pro používání nové aplikace Jablonec v mobilu
nemusíte být neustále připojeni k internetu.
„Potřebná data si aplikace stáhne při instalaci
a pak již jen případně aktualizuje nové infor-

mace. Výrazně tak můžete ušetřit svůj datový li-
mit,“ upozorňuje městský webmaster Petr
Vitvar. V současné době je aplikace dostupná
pro operační systém Android na google play,
ale postupně bude uvolněna i pro operační
systémy iOS a Windows Phone.

Odkaz ke stažení:
https://play.google.com/store/apps/details?id=c
z.as4u.mmvm.jablonec&hl=cs. (end)
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz
/R/ kino Radnice
/J/ kino Junior
/L/ Letní kino

1. 6. /neděle/
14.30 /R/ NEUVĚŘITELNÁ

DOBRODRUŽSTVÍ TADA
STONESE (3D/D)
MDD – Volné vstupenky
k dispozici na pokladně
do naplnění kapacity sálu!

17.00 /R/ ZLOBA – KRÁLOVNA
ČERNÉ MAGIE (2D/D) /RP/

17.30 /J/ POJEDEME K MOŘI
20.00 /R/ GODZILLA (3D/T)
20.00 /J/ STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ

VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL

2. 6. /pondělí/
17.30 /R/ SOUSEDI
20.00 /R/ X-MEN: BUDOUCÍ

MINULOST (2D/T)
20.00 /J/ GRANDHOTEL

BUDAPEŠŤ (FK)

3. 6. /úterý/
17.30 /R/ SOUSEDI
20.00 /R/ X-MEN: BUDOUCÍ

MINULOST (3D/D)
20.00 /J/ RANHOJIČ (FK)

4. 6. /středa/
17.30 /R/ ZLOBA – KRÁLOVNA

ČERNÉ MAGIE (2D/D) /RP/
20.00 /R/ SOUSEDI
20.00 /J/ STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ

VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL

5. 6. /čtvrtek/
17.15 /R/ HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY
18.00 /J/ ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
20.00 /R/ ZLOBA – KRÁLOVNA

ČERNÉ MAGIE (2D/T) /RP/
20.00 /J/ CESTA VEN (FK)

6. 6. /pátek/
17.15 /R/ HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY
18.00 /J/ ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
20.00 /R/ NA HRANĚ ZÍTŘKA (2D/T)
20.00 /J/ STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ

VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL

7. 6. /sobota/
14.30 /R/ RIO 2 (3D/D) /RP/
17.00 /R/ X-MEN: BUDOUCÍ

MINULOST (2D/D)
17.30 /J/ POJEDEME K MOŘI
20.00 /R/ NA HRANĚ ZÍTŘKA (3D/T)
20.00 /J/ ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ

8. 6. /neděle/
15.00 /R/ RIO 2 (2D/D) /RP/
17.30 /R/ ZLOBA – KRÁLOVNA

ČERNÉ MAGIE (3D/D) /RP/
17.30 /J/ BELLA A SEBASTIÁN /RP/
20.00 /R/ X-MEN: BUDOUCÍ

MINULOST (2D/T)
20.00 /J/ ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ

9. 6. /pondělí/
17.15 /R/ HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY
20.00 /R/ NA HRANĚ ZÍTŘKA (2D/T)
20.00 /J/ ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ

10. 6. /úterý/
17.15 /R/ HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY
20.00 /R/ SOUSEDI
20.00 /J/ ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ

11. 6. /středa/
15.00 /R/ POJEDEME K MOŘI

Projekce (nejen) pro seniory
17.30 /R/ ZLOBA – KRÁLOVNA

ČERNÉ MAGIE (2D/D) /RP/
20.00 /R/ X-MEN: BUDOUCÍ

MINULOST (3D/D)
20.00 /J/ NASLEPO
Tajné dramaturgické překvapení!
Vstupné dobrovolné!
(Více na WWW.KINAJABLONEC.CZ)

12. 6. /čtvrtek/
17.30 /R/ SOUSEDI
20.00 /R/ NA HRANĚ ZÍTŘKA (3D/T)

13. 6. /pátek/
17.15 /R/ HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY
20.00 /R/ VŠECHNY CESTY VEDOU

DO HROBU

14. 6. /sobota/
13.30 /R/ DOBRODRUŽSTVÍ PANA

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

16.00 /R/ ZLOBA – KRÁLOVNA
ČERNÉ MAGIE (3D/D) /RP/

18.45 /R/ LA CENERENTOLA
Záznam přenosu z MET NY.

15. 6. /neděle/
15.00 /R/ RIO 2 (3D/D) /RP/
17.30 /R/ ZLOBA – KRÁLOVNA

ČERNÉ MAGIE (2D/D) /RP/
20.00 /R/ VŠECHNY CESTY VEDOU

DO HROBU

16. 6. /pondělí/
17.30 /R/ VŠECHNY CESTY VEDOU

DO HROBU
20.00 /R/ GODZILLA (2D/T)

17. 6. /úterý/
10.00 /R/ RANHOJIČ

Projekce (nejen) pro seniory
17.15 /R/ HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY
20.00 /R/ GRACE, KNĚŽNA

MONACKÁ

18. 6. /středa/
17.30 /R/ GRACE, KNĚŽNA

MONACKÁ
20.00 /R/ NA HRANĚ ZÍTŘKA (2D/T)

19. 6. /čtvrtek/
17.30 /R/ JAK VYCVIČIT DRAKA 2

(2D/D) /RP/
20.00 /R/ X-MEN: BUDOUCÍ

MINULOST (2D/T)

20. 6. /pátek/
17.30 /R/ JAK VYCVIČIT DRAKA 2

(3D/D) /RP/
20.00 /R/ HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY

21. 6. /sobota/
14.30 /R/ ROZDÁVÁME FILMOVÉ

PLAKÁTY V PRŮBĚHU
CELÉHO ODPOLEDNE
V KINĚ RADNICE!

Více na WWW.KINAJABLONEC.CZ
15.00 /R/ JAK VYCVIČIT DRAKA 2

(2D/D) /RP/
17.30 /R/ JAK VYCVIČIT DRAKA 2

(3D/D) /RP/
20.00 /R/ ZLOBA – KRÁLOVNA

ČERNÉ MAGIE (2D/T) /RP/

22. 6. /neděle/
15.00 /R/ JAK VYCVIČIT DRAKA 2

(3D/D) /RP/
17.30 /R/ JAK VYCVIČIT DRAKA 2

(2D/D) /RP/
20.00 /R/ VŠECHNY CESTY VEDOU

DO HROBU

23. 6. /pondělí/
17.30 /R/ JAK VYCVIČIT DRAKA 2

(3D/D) /RP/
20.00 /R/ NA HRANĚ ZÍTŘKA (3D/T)

24. 6. /úterý/
17.30 /R/ JAK VYCVIČIT DRAKA 2

(2D/D) /RP/
20.00 /R/ X-MEN: BUDOUCÍ

MINULOST (3D/D)

25. 6. /středa/
17.30 /R/ JAK VYCVIČIT DRAKA 2

(3D/D) /RP/
20.00 /R/ VŠECHNY CESTY VEDOU

DO HROBU

26. 6. /čtvrtek/
17.30 /R/ JAK VYCVIČIT DRAKA 2

(2D/D) /RP/
20.00 /R/ TRANSFORMERS: ZÁNIK

(2D/T)

27. 6. /pátek/
17.30 /R/ JAK VYCVIČIT DRAKA 2

(3D/D) /RP/
20.00 /R/ TRANSFORMERS: ZÁNIK

(3D/D)
22.00 /L/ LEGO PŘÍBĚH (2D/D) /RP/

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
LETNÍHO KINA 
– vstup volný!

28. 6. /sobota/
15.00 /R/ JAK VYCVIČIT DRAKA 2

(3D/D) /RP/
17.30 /R/ JAK VYCVIČIT DRAKA 2

(2D/D) /RP/
20.00 /R/ TRANSFORMERS: ZÁNIK

(3D/D)
22.00 /L/ ZLOBA – KRÁLOVNA

ČERNÉ MAGIE (2D/D) /RP/

29. 6. /neděle/
15.00 /R/ JAK VYCVIČIT DRAKA 2

(2D/D) /RP/
17.30 /R/ JAK VYCVIČIT DRAKA 2

(3D/D) /RP/
20.00 /R/ TRANSFORMERS: ZÁNIK

(2D/D)
22.00 /L/ ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ

30. 6. /pondělí/
17.30 /R/ JAK VYCVIČIT DRAKA 2

(3D/D) /RP/
20.00 /R/ TRANSFORMERS: ZÁNIK

(2D/T)
22.00 /L/ STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ

VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL

Vysvětlivky zkratek 
(pokud existuje více verzí filmu):
(3D/D) = 3D projekce s dabingem 
(3D/T) = 3D projekce s titulky 
(2D/D) = 2D projekce s dabingem
(2D/T) = 2D projekce s titulky
/RP/ = rodinné představení – možnost
získat bonusovou vstupenku zdarma 

Podrobnější informace 
na www.kinajablonec.cz nebo
www.jabloneckarodina.cz

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

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

3. 6. /úterý/ 19.00 hodin
CRY BABY CRY
Proplačte se ke štěstí – Švandovo divadlo.
Hrají: K. Cibulková, K. Frejová,
P. Hřebíčková, B. Popková, R. Derzsi j. h./
E. Vrbková j. h., M. Dlouhý j. h.
Novinka z dílny dámské šatny Švandova
divadla. Činohra, Skupina DB.

4. 6. /středa/ 19.00 hodin
ROB BECKER
Caveman (Jeskynní muž), Point, s. r. o.
PRAHA – Městské divadlo Jablonec
nad Nisou Hrají: J. Holík/J. Slach.
Slavná One man show o tom, co dělá
muže mužem a ženu ženou. Činohra.

5. 6. /čtvrtek/ 18.00 hodin
10. X-DANCE SHOW – WE ARE 
X-DANCE, WE ARE FAMILY
Hana Drbohlav – Taneční škola 
X-Dance.

9. 6. /pondělí/ 19.00 hodin
POSLEDNI ROMANCE
Divadlo Ungelt. 
Hrají: A. Vránová, P. Kostka,
C. Mayerová a J. Bochňák. Americká
hra o lásce, na kterou není nikdy
pozdě. Činohra, skupina ND.

10. 6. /úterý/ 18.00 hodin
MOZART REVUE
ZŠ Mozartova, Jablonec Nad Nisou.
Slavnostní rozloučení se školním rokem. 

11. 6. /středa/ 19.00 hodin
ŠKAMPOVO KVARTETO
Helena Jiříkovská, Adéla Štajnochrová
– housle, Radim Sedmidubský – viola,
Lukáš Polák – violoncello. Koncert
vynikajícího souboru. Program:
Skladby autorů A. Dvořáka,
P. Fischera, W. A. Mozarta. 
Koncert v rámci Dvořákova festivalu.
Zakoupením vstupenky na koncerty
Dvořákova festivalu získáte řadu
zajímavých slev na kulturní akce,
návštěvu turistických míst
a pamětihodností v regionu. 
V této nabídce je také 30% sleva z ceny
vstupenky na unikátní provedení opery
Prodaná nevěsta, která se uskuteční
v Městském divadle v Jablonci
nad Nisou 23. 7. 2014. 
Koncert za finanční podpory Státního
fondu kultury ČR. Skupina H.

12. 6. /čtvrtek/ 19.00 hodin
HLAVA V PÍSKU
Studio DVA divadlo. 
Hrají: I. Chýlková, J. Potměšil
a J. Stryková/Š. Vaculíková. 
Téměř neuvěřitelná kvestory. 
Činohra, skupina DA.

13. 6. /pátek/ 15.00 hodin
PROCHÁZKA SVĚTOVOU 
OPERETOU
Ivana Veberová – soprán, sólistka opery
DJKT Plzeń, Jana Heinová – soprán, só-
listka DJKT Plzeň, Lubomír Havlák –
tenor, sólista Národního divadla Praha,
Irena Havláková – klavírní doprovod,
Pořádá statutární město Jablonec nad
Nisou, Centrum sociálních služeb, p. o.,
a Diakonie ČCE u příležitosti
Světového dne násilí na seniorech.
Součástí programu bude předání cen
„JABLONECKÁ PEČOVATELKA 2014“.
Vstupenky zdarma v pokladně divadla
od 26. 5. Část vstupenek zadána.

Poslední romance divadla Ungelt

9. 6. /pondělí/ 19.00 hodin – Městské divadlo Jablonec
Americká hra o lásce, na kterou není nikdy pozdě. Úsměvný i bolavý pří-
běh tří starších lidí v podání tří hereckých osobností – Aleny Vránové
jako stále atraktivní sedmdesátnice Carol, Petra Kostky jako vitálního
osmdesátníka Ralpha a Carmen Mayerové jako jeho ustarané sestry Rose.
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26. 6. /čtvrtek/ 17.00 hodin
SLAVNOSTNÍ AKADEMIE
GYMNÁZIA U BALVANU
a předání cen „Maxima“ nejlepším
studentům školy. Gymnázium
U Balvanu Jablonec. Prodej vstupenek
v budově gymnázia u p. Zitkové.

VÝSTAVY
MATURITA 2014
29. 5.–30. 6. 2014
Vybrané návrhy letošních absolventů
SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou

■ Dům manželů
Scheybalových
Kostelní ulice 1/6, www.jablonec.com,
tel.: 483 356 201
Otevřeno: TIC, památník:
pondělí–pátek 9.00–12.00, 13.00–17.00,
sobota 10.00–13.00 hodin

10. 6. /úterý/ 17.00 hodin
VÁCLAV BABINSKÝ
– život loupežníka a loupežnická
legenda. Působení nejslavnějšího
českého loupežníka v severních
Čechách a jeho život nám představí
pracovník Národního muzea v Praze
Adam Votruba.

■ Městská 
galerie MY
Výstavní síň Domu Jany a Josefa
V. Scheybalových, Kostelní ulice 1/6,
tel.: 483 356 202

13. 6.–20. 8. 2014
GRAFIK MAX ŠVABINSKÝ
/1873–1962/
Z cyklu výstav věnovaných výtvarným
umělcům, o kterých psal Josef
V. Scheybal jako historik umění. Max
Švabinský, význačná osobnost českého
výtvarného umění 20. století, vytvořil
obsáhlé dílo, jehož důležitou součástí
je umělecká grafika. Josef V. Scheybal
se podrobně věnoval Švabinského
grafickému listu Jan Křtitel, jehož
vznik souvisí s autorovým pobytem
v Českém ráji. Vystavena budou díla
ze sbírek Oblastní galerie v Liberci,
Antikvariátu Ztichlá klika a soukromých
osob. Vernisáž výstavy proběhne 12. 6.
od 17.00 hodin. V hudebním programu
vystoupí zpěvačka Zeurítia a kytarista
Libor Šmoldas.

■ Kostel sv. Anny
www.jablonec.com
Výstavy v kostele jsou přístupné
po dohodě v informačním centru
(v Domě Jany a Josefa
V. Scheybalových) naproti kostelu
v době: po–pá 10.00–12.00
a 13.00–16.00, so 10.00–12.00.

Do 21. 6.
KDYŽ BARVY HRAJÍ
Výstava výtvarného oboru ZUŠ
v Jablonci nad Nisou. Hlavní část
výstavy představí nejnovější dětské
práce výtvarného oboru ZUŠ Jablonec
na téma „Česká hudba“ (k Roku české
hudby). 

3. 6. /úterý/18.00 hodin
KONCERT ABSOLVENTŮ
hudebního oboru ZUŠ ve školním roce
2013/2014.

6. 6. /pátek/19.00 hodin
SLAVNOSTNÍ KONCERT SPS
JANÁČEK
Vystoupí SPS Janáček se svými hosty
SPS Rosex Liberec, Jablonecká
píšťalka a Anima Saxí. Zazní skladby
českých klasiků I současných autorů
a jako hlavní část Missa Brevis
Pastoralis Jiřího Pavlici v provedení
s orchestrem Miroslava Halamy. 

9. 6. /pondělí/ 18.00 hodin
JABLONECKÝ KOMORNÍ 
ORCHESTR
Závěrečný koncert orchestrální
sezóny 2013/2014. 

11. 6. /středa/ 18.00 hodin
KLAVÍR S OZVĚNOU
Vystoupení nejlepších klavíristů ZUŠ
s repertoárem k oslavě Roku české
hudby. Vstupenky k dostání na místě
před začátkem akce. 

16. 6. /pondělí/ 18.00 hodin
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ 
S HOSTY
Koncert absolventů hudebního oboru
ZUŠ ve školním roce 2013/2014 bude
letos obohacen i o klavír. 

24. 6. /úterý/ 19.00 hodin
SOUZNĚNÍ/ ZUSAMMENKLANG
Koncert německých a českých hudeb-
níků na závěr cyklu Zaniklý svět
H. Schwana a O. Seibta. Ve spolupráci
s Domovem české hudby a za podpory
Česko-německého fondu budoucnosti.

29. 6.-31. 8. /denně/ 10.00–12.00
a 13.00–17.00 hodin
SKLENĚNÁ REPUBLIKA
Výběr současné autorské sklářské
tvorby z celé České republiky. Výstava
připravená v rámci Mezinárodního
trienále skla a bižuterie JABLONEC.
Pořadatelem je Muzeum skla a bižuterie. 

■ Ekocentrum
Budova Eurocentra, pavilon S1

6.-7. 6. /pátek–sobota/ 13.00–18.00 hodin
FARMÁŘSKÝ DEN
Doprovodný program pro děti i dospělé
k mezinárodnímu folklórnímu
festivalu, který pořádá Eurocentrum.
Připraveny jsou aktivity spojené
s farmařením, zvířaty, produkty
a tradičními zemědělskými pracemi.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

6.–7. 6., areál Eurocentra
/pátek/ 10.00–17.00 hodin, 
/sobota/ 10.00–13.00 hodin
MEZINÁRODNÍ FOLKLÓRNÍ 
FESTIVAL
Vystoupení souborů z České republiky,
Slovenska, Polska a Německa, tvořivé
dílny, tematické výstavy, farmářské
dny – prodej regionálních potravin
a tradičních výrobků. 

Koná se za podpory Státního fondu
kultury ČR, Libereckého kraje
a statutárního města Jablonec n. N.

7. 6. /sobota/ 14.00–18.00 hodin, 
Letní scéna
8. SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ 
Vystoupí: Jelenogórzanie (PL), 
Fero Šibík a hosté (SK), 
Dudácký soubor Heřmánek, 
Toulavá kapela, Liberečtí harmonikáři,
Jizerské trio, Jiří Mach, Ondra Římek,
Jiří Hampl, Pepík Pecka
a Jiří Kavalír, Martin Machura,
Bohumil Houdek a Áda Štrejl. 
V případě nepřízně počasí se akce
uskuteční ve velkém sále. 
Koná se za podpory Státního fondu
kultury ČR, Libereckého kraje
a statutárního města Jablonec n. N.

12. 6. /čtvrtek/ 21.00 hodin, 
Letní scéna
MICKEY MOUSE JE MRTVÝ, CELA
Divadlo F. X. Šaldy Open Air 2014.
Jedinečné uvedení dvou autorských
představení mladých herců
libereckého divadla. V případě
nepřízně počasí se akce uskuteční
ve velkém sále.

13. 6. /pátek/ 13.00 hodin, Letní scéna
JABLONEC SOBĚ
4. ročník festivalu představí jablonecké
hudebníky a tanečníky.

14. 6. /sobota/ 17.00 hodin
VÝROČNÍ KONCERT 
IUVENTUS, GAUDE! 
Účinkují: Liberi, gaudete!, 
Amici, gaudete!, Iuventus, gaudete!,
Nona Karapetyan – klavír,
hostující sbor: Akcent Liberec, 
sbormistryně Helena Krasnická.
Pořádá ZUŠ Jablonec n.N. a SRPDŠ
při ZUŠ Jablonec n. N. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

16. 6. /pondělí/ 17.00 hodin
MAŽOREŤÁCKÉ SHOW 2014 
13. ročník komponovaného pořadu
mažoretek Jablonecká jablíčka. 
Pořádá DDM Vikýř.

19. 6. /čtvrtek/ 16.30 hodin 
(NE)CHTĚNÁ AMNESTIE
18. školní akademie ZŠ Liberecké 26.

20. 6. /pátek/ 18.00 hodin
ZÁVĚREČNÉ PŘEDSTAVENÍ
TANEČNÍ ŠKOLY DAM 
Pohádka O čtyřech věžích. 
Pořádá taneční škola DaM.

24. 6. /úterý/ 20.00 hodin, Letní scéna
REVIZOR
Divadlo F. X. Šaldy Open Air 2014.
Gogolova stále aktuální satirická
komedie. V případě nepřízně počasí se
akce uskuteční ve velkém sále.

27. 6. /pátek/ 19 hodin
7. ROČNÍK ZÁVĚREČNÉHO
PŘEDSTAVENÍ TK XTREAM
Předprodej: pokladna Eurocentra 
od 2. 6. Pořádá TK XTREAM.

30. 6.–5. 7. /pondělí – sobota/
LÉTO TANČÍ
Letní dílna pohybu, rytmu a tance.
Přihlášky a informace na www.letotan-
ci.cz. Pořádá Spolek jabloneckých dam
a pánů.

Výstavy:

Do 27. 6. (pondělí – pátek) 8.00 –
18.00 hodin, foyer
OBSCURA / FOTOGRAFIE
Liberecký fotoklub představí svá po-
slední témata.

28. 6.– 4. 9. (pondělí–pátek) 8.00 –
18.00 hodin, foyer
NEKRAS / UNIFOK
Společná výstava fotoklubů UNIFOK
Jena (D) a Nekras Jablonec nad Nisou.
Vernisáž: sobota 28. 6. ve 14.00 hodin.

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

2. 6. /pondělí/ 9.00 hodin
POHÁDKY PRO DÁŠENKU
Představení divadla pro děti Rolnička
k projektu Knížka pro prvňáčka, zadáno.

2. 6. /pondělí/ 10.00 hodin
ROK ČESKÉ HUDBY- BAROKO AŽ
20. STOLETÍ II
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

3. 6. /úterý/ 14.00 hodin
KRÁSY VÝCHODNÍ AMERIKY
A KANADY
Pravidelné promítání.

3. 6. /úterý/ 17.00 hodin
METEORICKÉ ROJE A DEŠTĚ 
(před letními Perseidami).
Astronomické okénko Martina
Gembece.

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

18. 6. /středa/ 17.00 hodin
PARADOXY PSANÍ
Autorská beseda se spisovatelem
Ondřejem Hníkem a nakladatelkou
Evou Koudelkovou.

24. 6. /úterý/ 14.00 hodin
POUŠTĚ A BAŽINY
Promítání z cyklu Divy australských
národních parků.

24. 6. /úterý/ 17.00 hodin
VÝLETY ZA FAUNOU A FLÓROU
JIŽNÍ MORAVY
Povídat si s vámi a promítat své foto-
grafie bude Jaroslava Fojtíková.

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.

Divadlo F. X. Šaldy Open air 2014

12. 6. /čtvrtek/ 21.00 hodin, Eurocentrum – Letní scéna
Na letní scéně jabloneckého Eurocentra budou k vidění dvě jedinečná
autorská představení mladých herců libereckého divadla F. X. Kalby,
a to hra Mickey Mouse je mrtvý – divadelní trip o zlých snech a před-
stavení Cela – rozpustilá „true story“ groteska pro tři herce a jednu
mříž. V případě nepřízně počasí se akce uskuteční ve velkém sále.
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■ ZUŠ
Podhorská 47, Jablonec n. N.,
tel.: 488 880 300, www.zusjbc.cz

2. 6. /podnělí/ 18.00 hodin
ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
Koncertní sál, Podhorská 47

4. 6. /středa/ 16.00 hodin
KONCERT VELKÉHO
DECHOVÉHO ORCHESTRU
ZUŠ POLICE NAD METUJÍ
Koncert je součástí Roku české hudby,
pódium na Mírovém náměstí, 
Jablonec nad Nisou.

18. 6./středa/ 16.00 hodin
BIG BAND ZUŠ LIBEREC
A SMYČCOVÝ SOUBOR JUNIOR
Koncert je součástí Roku české hudby,
pódium na Mírovém náměstí, 
Jablonec nad Nisou.

18. 6. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ KONCERT
Koncertní sál, Podhorská 47

25. 6. /středa/ 16.00 hodin
IUVENTUS, GAUDE! NA NÁMĚSTÍ
Koncert je součástí Roku české hudby,
pódium na Mírovém náměstí, 
Jablonec nad Nisou.

Koncerty ZUŠ také v kostele sv. Anny
a v Eurocentru.

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

Z důvodu rekonstrukce sociálního
zařízení se všem omlouváme za
dočasné omezení provozu DDM
a za využívání náhradních prostor.

Každý všední den (mimo svátků)
SPORTOVÁNÍ S KINECTEM
14.00–16.00 hodin
v ICM v Eurocentru nabídka sportů na
Xboxu.

6. 6. /pátek/ 14.00–16.00 hodin
DISKOTÉKA PRO
HANDICAPOVANÉ
Hudební odpoledne s diskotékou
pro handicapované různého věku
ve WOKU, informace I. Literová.

8. 6. /neděle/ 10.00–11.00 hodin
POHÁDKOVÁ PŘEHRADA
Pohádkový pochod kolem druhé
jablonecké přehrady, pěkné ceny 
a pohádkové postavy potkáte v úvodu
akce, informace M. Šípková.

11. 6. /středa/ 15.30–18.00 hodin
VÝLET DO PĚNČÍNA
Autobusový výlet pro handicapované
do Pěnčína, prohlídka farmy, vyjížďka
výletním vláčkem, přihlášky do 9. 6.,
I. Literová.

15. 6. /neděle/ 8.30–14.00 hodin
LETECKÝ DEN
Prezentační den modelářských aktivit
– letečtí modeláři, automodeláři, lodní
modeláři; pořádáno ve spolupráci
s modelářskými kluby z Jablonce nad
Nisou ve víceúčelovém areálu
Čelakovského, informace P. Dostál.

15. 6. /neděle/ 9.00–12.00 hodin
TECHNICKÝ DEN
Technické obory v praxi – stavění
z merkuru, lega, truhlářské dovednosti,
pokusy, stavba zdi, dovednostní hry,
koná se v rámci projektu Jak se co
dělá. Cena 30 Kč. Přihlášky do 10. 6.,
A. Tauchmanová.

18. 6. /středa/ 10.00–17.00 hodin
BURZA OBORŮ 
V rámci projektu Jak se co dělá. 
V ICM v Eurocentru budou po celý
den k dispozici propagační materiály

a informace ke studijním oborům,
které nabízí Liberecký kraj, informace
A. Tauchmanová

21. 6. /sobota/ 8.00–13.00 hodin
POHÁDKOVÝ LES 
POCHOD S TURISTY
Start u DDM Vikýř, trasa dlouhá
cca 9 km, informace M. Šípková.

21. 6. /sobota/ 10.00–13.00 hodin
STYLING – JAK SE CO DĚLÁ
Co obnáší profese kadeřnice, kosmetičky,
přihlášky A. Tauchmanová.

25. 6. /středa/ 9.00–11.30 hodin
HUDEBNÍ DOPOLEDNE PRO
HANDICAPOVANÉ
Zábavné hudební a taneční dopoledne
v klubu WOKO, informace I. Literová.

27.–29. 6. /pátek–neděle/
POBYTOVÝ VÍKEND PRO RODINY
S DĚTMI
A je tu další víkendová zábava pro celé
rodiny k zakončení školního roku,
přihlášky M. Šípková.

PRAVIDELNĚ SE OPAKUJÍCÍ AKCE
2. a 16. 6. /pondělí/ 
18.00–19.00 hodin
CVIČENÍ V ICM
Společné cvičení a posilování, s sebou
si vezměte cvičební podložku a ručník.
Cena 20 Kč, informace P. Myslivcová

3. a 17. 6. /úterý/ 8.30–10.00 hodin
INDIÁNSKÝ BĚH PRO ŽENY
Nebaví vás běhat samotnou? 
Začněte běhat s námi. Start u hráze
u plaveckého bazénu. Vstupným je
jakýkoliv modrý doplněk či oblečení,
informace A. Tauchmanová

4., 11., 18. a 25. 6. /středa/
9.00–13.00 hodin
VÝLETOVÁNÍ
Akce určená pro rodiče s dětmi na
mateřské dovolené. Každý týden je
připraven výlet do okolí, informace
A. Tauchmanová

5., 12., 19. a 26. 6. /čtvrtek/ 
15.00–18.00 hodin
JAK SE CO DĚLÁ
Seznámení se zajímavými profesemi
prostřednictvím exkurzí, přihlášky
A. Tauchmanová.

10. a 24. 5. /úterý/ 9.00–10.30 hodin
HŇÁCÁCI
Výtvarné tvoření pro rodiče s dětmi,
vhodné od 1 roku věku dítěte, 
cena 40 Kč. informace A. Tauchmanová.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

do 16. 6. 
KDE 
Semestrální práce studentů

29. 6.–31. 8.
A.TO.MY!
Mezinárodní trienále Jablonec 2014.
Prezentace tvorby oborových středních
a vysokých škol se zahraniční účastí.
Pod záštitou Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.

■ 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.

7. 6.–28. 10.
MEZINÁRODNÍ TRIENÁLE
JABLONEC 2014
Největší výstava skla a bižuterie v ČR
představí, co zajímavého se narodilo
ve sklářském a bižuterním průmyslu
v posledních třech letech, akce se
konají v Muzeu skla a bižuterie,
Galerii N a v kostele sv. Anny. 
Nad projektem převzali záštitu: 
Daniel Herman – ministr kultury,
Martin Půta – hejtman Libereckého
kraje, Petr Beitl – primátor statutárního
města Jablonec nad Nisou, 
Asociace sklářského a keramického
průmyslu ČR.

7. 6.–28. 10. 
TRENDY.DESIGN.PRODUKCE
Nekomerční přehlídka aktuálních
kolekcí sedmi desítek firem a značek.
Pod záštitou Ministerstva průmyslu
a obchodu, Hospodářské komory
České republiky a Svazu průmyslu
a dopravy ČR.

MUZEJNÍ PROGRAM
14. 6. /sobota/ 10.00–14.00 hodin
BIŽUTERNÍ KURZ
Na kurzu pro mírně pokročilé dospělé
návštěvníky se budou vyrábět
náušnice z korálků „letní fantazie“.
Rezervace do 8. 6. na adrese: 
jaroslava.vanova@msb-jablonec.cz,
tel.: 483 369 021

29. 6. /neděle/ od 13.00 hodin
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
MEZINÁRODNÍHO TRIENÁLE SKLA
A BIŽUTERIE JABLONEC 2014
Slavnostní otevření výstav v rámci
projektu spojené s doprovodným
kulturním programem na Letní scéně
Eurocentra v Jablonci nad Nisou. 
Vstup zdarma. Akce probíhá za finanční
podpory Ministerstva kultury,
Libereckého kraje, Nadace Preciosa.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

Galerie Belveder
Otevřeno: pátek–neděle 13.00–17.00,
vstup zdarma. 
Výstava
13.–15. 6. 
DVA JSOU VÍC NEŽ JEDEN
Výstava u příležitosti zakončení projektu,
který probíhal ve školním roce 2013/14
na ZŠ praktická v Jablonci n. N. a ZŠ
Huntířov pod vedením Společnosti
přátel přírody Čmelák. Vernisáž výstavy
ve čtvrtek 12. 6. od 15.00 hodin.

Památník sklářství
v Jizerských horách, Kristiánov
Bedřichov v Jizerských horách, 
tel.: 483 369 011
otvírací doba: denně 9.00–17.00 hodin
Stálá expozice: Kristiánov 
– Klíč k srdci Jizerských hor

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

10. 6. /úterý/ 20.00 hodin
VEČER S BIATLONEM
a účastníky ZOH 2014 – Gabrielou
Soukalovou, Jitkou Landovou, Tomášem
Krupčíkem a Michalem Krčmářem.

11. 6. /středa/ 20.00 hodin
KREV NA KLÁVESÁCH
Vzpomínku na Filipa Topola uvádí
František „Čuňas“ Stárek unikátními
filmovými záběry a hudbou i z dob
začátků kapely Psí vojáci. 

13. 6. /pátek/ 20.00 hodin
STÁRPLEJ 2014 – FINÁLE 
Finále VII. ročníku soutěžního festivalu
regionálních kapel. Vystoupí Snap Call,
Luděk, Amygdala, Supermarket
Quartet a Tvorba.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

14. 6. /sobota/ 20.00 hodin
HEGESH, THE BROKEN DAM
A INTENSIVE CARE
Koncert. Punk rock z Jbc, hard rock
z Tanvaldu a crossover rock z Jbc. 

16. 6. /pondělí/ 19.00 hodin
NEBE NAD NISOU 
Astronomické setkání. Co zajímavého
nás čeká na obloze v průběhu
prázdnin a dovolených. V případě
jasného počasí pozorování oblohy.

17. 6. /úterý/ 20.00 hodin
SPROSTÁ A UBOHÁ + SKRYTÝ
PŮVAB BYROKRACIE
Koncert. Schlager-garage z Liberecka
a post underground z Prahy.

18. 6. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA OPRAVDU PRO
KAŽDÉHO
Téma: Řeka Nisa. Sraz před Rampou,
fotit se bude i v korytu řeky. Akce pro
amatérské i profesionální fotografy. 

20. 6. /pátek/ 20.00 hodin
SCOFFERS A BAYER
Koncert. Post grunge z Liberce a rap
crossover z Prahy.

21. 6. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI 
Předprázdninová, poslední v tomhle
školním roce videopárty Petra Vobořila.

27. 6. /pátek/ 20.00 hodin
PRÁZDNINOVÁ PÁRTY
Koncert. JunkAspect – punk folkcore
rock z Jbc, Kobylinec – pop rock
z Prahy a Street’n’banana – rock z Jbc. 

Stárplej 2014 – finále 

13. 6. /pátek/ 20.00 hodin – Klub Na Rampě
Stárplej je soutěž regionálních kapel, pořádaná již sedmým rokem
Klubem Na Rampě. Dosavadních sedmi ročníků se zúčastnilo přes sto-
padesát kapel. Vítězové těch minulých jsou Satanovy Mimikry (2008),
Makovice (2009), Orfeus Beat (2010), Postpubescentos (2011), The
Scoffers (2012) a Tamdoletma (2013). Kdo zvítězí letos?
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■ La Kavárna 
ul. Generála Mrázka 4, Jablonec n. N.
www.lakavarna.com

6. 6. /pátek/ 18.00 hodin
SOIRRÉ CREPES
Palačinkový večer s Hanou Primas.

13.–14. 6. /pátek–sobota/ 12.00 hodin
DO GALA 
Designmarket.

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

12. 6. /čtvrtek/ 17.30 hodin
MOLEKULA ŽIVOTA
A TROJÚHELNÍK ZDRAVÍ
Přednáška – jak obnovit regeneraci
buněk, P. Rálišová.

19. 6. /čtvrtek/ 17.30 hodin
DOMÁCÍ BYLINKOVÁ LÉKÁRNA
Přednáška – sestavení lékárničky
z bylinek, P. Rálišová.

26. 6. /čtvrtek/ 17.30 hodin
BESEDA O METODĚ RUŠ
Přednáška.

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

17. 6. /úterý/ 18.00 hodin
PTÁCI KOLEM NÁS:
Beseda s projekcí, Martin Pudil
(Severočeské muzeum Liberec).

20. 6. /pátek/ 18.30 hodin
TIŠTĚNÁ ARCHITEKTURA 18
Roman Brychta.

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

6. 6. /pátek/ 18.00 hodin
CHARITATIVNÍ VERNISÁŽ
Umění spojené s kulturním
programem v příjemné kavárně Café
bar Hlavolam.

6.–7. 6. /pátek a sobota/ 
8.00–16.00 hodin
ZÁKLADNÍ NORMA
ZDRAVOTNICKÝCH ZNALOSTÍ
Kurz akreditovaný MŠMT v systému
DVPP určený nejen pedagogům
ale i osobám pracujícím s dětmi
a rozšiřující kurz první
pomoci pro veřejnost. 
Učebna ČČK

11. 6. /středa/ 7.00–15.30 hodin
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÉHO
CYKLISTY
Cyklisté pod dohledem OS ČČK.
Dopravní hřiště Jablonec nad Nisou.

16.–17. 6 /pondělí, úterý/
8.00–15.00, 7.00–16.00 hodin
MOST KE VZDĚLÁNÍ 
– ŽIVOT JE DAR
Kurz pečovatelství a první pomoci
v rámci vzdělávacího programu EU
určený přihlášeným osobám, které
nejsou profesionálními pečovatelkami,
ale o někoho doma pečují.

18. 6. /středa/ 16.00–17.00 hodin
PŘEDÁVÁNÍ ZLATÝCH MEDAILÍ
A KŘÍŽŮ III. TŘÍDY
Tradiční oceňování dárců krve, 
obřadní síň Jabloneckého magistrátu.

14.–15. 6. /sobota–neděle/ 
8.00–18.00 hodin
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH
AKCÍ I.
Akreditace MSMT č. 10538/13-
-212/245. První část akreditovaného
kurzu, který je ve druhém víkendu
zakončen závěrečnou zkouškou
a vydáním osvědčení. Spolkový dům
Jablonec nad Nisou

19. 6. /čtvrtek/ 15.00–19.00 hodin
ČTYŘI HODINY PRO ŽIVOT
Základní čtyřhodinový kurz první
pomoci pro veřejnost a hlavně pro
uchazeče o řidičský průkaz. 
Učebna ČČK.

21.– 22. 6. /sobota, neděle/ 
8.00–18.00 hodin
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH
AKCÍ II.
Druhá část akreditovaného kurzu.
Spolkový dům Jablonec nad Nisou.

■ 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
Také v červnu si mohou děti složit
postavičky z papíru – origami (pejsek,
kočička a další).

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

2. 6. /pondělí/ 10.00–11.30 hodin
MARCELA POLÁKOVÁ 
Dětská psycholožka – máte potíže
s dětmi a nevíte si rady? 
Přijďte se poradit k nám.

3. 6. /úterý/ 10.00–11.00 hodin
PÉČE O NOHY 
Najděte si čas a přijďte se dozvědět, jak
na křečové žíly, kde a jak dávat pozor
na plísně na nohou, co dělat, když už
problémy s nohami máme. Přednáší
Pavlína Bartošová.

4. 6. /středa/ 15.00–17.00 hodin
SETKÁNÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN
Pravidelný klub, výměna zkušeností,
patříte mezi pěstouny? Přijďte se podě-
lit o své starosti i radosti do Jablíčka.

8. 6. /čtvrtek/ 9.00–13.00 hodin 
POHÁDKOVÁ PŘEHRADA
Další ročník pochodu kolem druhé
přehrady. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

9.–10. 6. /pátek/ 8.00–13.00 hodin
DĚTSKÁ VÝSTAVA ZDRAVÍ 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

12. 6. /neděle/ 10.00–11.00 hodin
BEZPEČNOST DĚTÍ
Školení ČČK pro rodiče v rámci
hravého dopoledne (omezený počet,
hlaste se předem).

13. 6. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
ŠIKANA, KYBERŠIKANA
Interaktivní seminář pro rodiče
s dětmi, vstupné 40 Kč – rodina,
omezený počet míst, hlaste se předem.

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

17. 6. /úterý/ 10.00–11.00 hodin
MONTESSORI SYSTÉM
Beseda o alternativních stylech
výchovy. Přednáší Lenka
Ackermannová a Mirka Štálová.

27. 7. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
ŽÁRLIVOST
Beseda na téma, které už zničilo
nejedno manželství.

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

6. 6. /pátek/ 20.00 hodin
REGGAE SESSION
Djs Boldrik, Johny-T, Hazeflow, 
reggae/Dub/Hip Hop.

7. 6. /sobota/ 20.00 hodin
FOLKLOR HIP HOP CULTURE
Afterpárty streetball turnaje kde dj
P.illa pokřtí svůj mixtape, za podpory

lokálních MC’s. Pozvání přijala DJANE
Supet /Brno/, která ve scratchování
nemá konkurenci. Každý, kdo obdivuje
dřinu s deskami, bude odměněn live
projekcí z gramofonů.

13. 6. /pátek/ 20.00 hodin
DRUMBAJZ
Djs Drumshot, Soul Fragment
a Houbass, Drumm&Bass párty.

20. 6. /pátek/ 20.00 hodin
WAKE UP GENERATION
Djs Zake, Žajdl, Flip Floor, Sojín, Hafy,
Hip hop na hlavě, Vjing, 2. bar Love
Explomax.

27. 6. /pátek/ 20.00 hodin
DEEP
Dj Ark, Lathis,Meehay, break beat,
DnB, House.

■ Hospůdka U Švýcar
Janovská 38, Jablonec nad Nisou

6. 6. /pátek/ 20.30 hodin
DANGAR SIX
Vystoupení kapely.

13. 6. /pátek/ 20.30 hodin
KARAOKE s ONDROU KOŽUCHEM

20. 6. /pátek/ 20.30 hodin
ČERT TO VEM
Vystoupení kapely.

27. 6. /pátek/ 20.30 hodin
KOHINOR BAND
Vystoupení kapely.

■ Dům
česko-německého
porozumění
www.dumrynovice.org

19. 6.–6. 9. /středa–neděle/ 
14.00–17.00 hodin
JABLONECKÉ PAMÁTKY
Německý historik umění Dieter Klein
bilancuje 20 let památkové péče na
Jablonecku.

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

10. 6. /úterý/ 18.00 hodin
BIOTRONIK TOMÁŠ PFEIFFER
Beseda.

■ Český svaz žen
2. 6. /pondělí/ 14.30 hodin
FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
PRO SENIORY
aneb Jak se vyznat
Přednáška Sdružení českých
spotřebitelů a Poradny při finanční tísni. 
Akce se koná ve Spolkovém domě,
E. Floriánové 8, Jablonec n. N.

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

do 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.

Pohádková přehrada potěší malé i velké

8. 6. /neděle/ start 9.00 až 13.00 hodin
V říši pohádek se promění okolí jablonecké přehrady v neděli 8. června.
Start je tradičně u Rybářské bašty, odkud se rodiče s dětmi vydají ko-
lem druhé přehrady, kde na ně bude čekat plno pohádkových postav,
které přichystají různé úkoly a odměny. V cíli na Tajvanu se mohou
všichni účastníci těšit na diplom přímo od krále s královnou. Akci po-
řádá MC Jablíčko.
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Městská sportovní hala
MH je pouze poskytovatelem sportoviště.
O případných změnách zápasů a jiných
akcích rozhoduje pořadatel. Podrobné
informace na www.sportjablonec.cz

FLORBAL
www.ddmvikyr.cz, tel. 483 713 004

5. 6. /čtvrtek/ 15.00–20.00 hodin
FLOORBALOVÝ TURNAJ
Floorbalový turnaj mladších a starších
žáků v Městské sportovní hale
v Jablonci nad Nisou.

HÁZENÁ
www.hazena-jablonec.cz/

14. 6. /sobota/ 
TURNAJ V HÁZENÉ
Pořádá TJ ELP Jablonec n. N. pod zá-
štitou primátora města Jablonce n. N.
Petra Beitla mezinárodní turnaj
v házené v rámci oslav 50. výročí
vzniku a trvání jejich oddílu. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

Jablonecké Paseky
www.hazena-jablonec.cz/

15. 6. /sobota/ 10.00 hodin
HÁZENKÁŘSKÝ DEN

Akce na házenkářském hřišti za soko-
lovnou je určena pro všechny děti, při-
praveny jsou soutěže s odměnami. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

Biatlonový areál Břízky
www.skpjablonec.cz

14. 6. /sobota/ 10.00 hodin
MČR V BIATLONU NA HORSKÝCH
KOLECH
OV biatlon pořádá v biatlonovém
areálu Břízky – mistrovství ČR 
(start v 10.00 hodin) s účastí olympij-
ských medailistů ze ZOH v Soči 2014,
závod pro veřejnost (start ve 13.00 hodin)
a závod pro děti (start v 15.30 hodin).
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

Atletický stadion Střelnice
www.atletikajbc.cz

4. 6. /středa/ 10.00 hodin
ATLETICKÝ TROJBOJ
Pořádá TJ LIAZ.

7. 6. /sobota/ 10.00 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV
JUNIORŮ A DOROSTU
II. kolo, pořádá TJ Liaz.

14.–15. 6. /sobota a nědele/ 10.00 hodin
KP MLÁDEŽE HASIČŮ

21. 6. /sobota/ 10.00 hodin
MEZIKRAJOVÉ UTKÁNÍ ŽACTVA
Pořádá TJ Liaz.

23. 6.–30. 6.
OPRAVA TARTANU NA STADIONU
I V HALE
Omezení tréninků.

Sportovní areál SKP Maják
7. 6. /sobota/ 8.30 hodin
SPORTOVNÍ DĚTSKÝ DEN
S MAJÁKEM
Sportovní disciplíny (střelnice, šipky,
šplhání, skákání, ping pong), bohatý
doprovodný program (přehlídka sou-
časné policejní techniky, historické po-
licejní techniky, prohlídka hasičské
současné techniky atd.). 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

Jablonecká přehrada

14. 6. /sobota/ 10.00 hodin
CENA JIZERSKÉHO DRAKA
Jizerský drak pořádá na Jablonecké

přehradě 5. ročník největších závodů
dračích lodí v regionu pro amatérské,
firemní a sportovní týmy. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.
www.jizerskydrak.cz

21. 6. /sobota/ 14.00 hodin
PRASOLOPPET 2014
13. ročník tradičního běhu na klasic-
kých lyžích v zimním oblečení kolem
první jablonecké přehrady. Přihlášky
na www.prasoloppet.banda.cz.

Sportovní areál Čelakovského
www.ddmvikyr.cz, tel. 483 713 004

5. 6. /čtvrtek/ 9.30-12.00 hodin
PROCHÁZKA FOTBALOVÝM RÁJEM
Sportovní akce pro děti z MŠ, pořádáno
ve spolupráci s FK Jablonec.

Plavecký bazén Jablonec
www.bazenjbc.cz

14. 6. /sobota/ 16.00–20.00 hodin
MAŠKARNÍ REJ V BAZÉNU
Netradiční maškarní rej na závěr
kroužkové činnosti DDM Vikýř pořá-
daný ve spolupráci se SPORT Jablonec,
s. r. o., účastníky čekají hry, soutěže
a další zábava v plaveckém bazénu.

Nabídka sportovních pořadů

■ Zveme na 33. ročník pochodu Rozhledny Jablonecka

Řekněte, může se některý region pyš-
nit takovým počtem rozhleden jako
Jablonecko? Během jediného dne jich
můžeme i pěšky navštívit hned něko-
lik, a pokud zvolíme pro přesun bi-
cykl, pak snadno přidáme ještě další. 

Většina z nich byla postavena již před
více než sto lety, další ale vznikají
i v současnosti. V poslední době zde vy-
rostly hned tři nové rozhledny – Nisan-
ka nad Novou Vsí, vyhlídková věž na
Císařském kameni a Maják Járy Cimr-
mana v Příchovicích. 

Jablonečtí turisté si jsou tohoto feno-
ménu vědomi a v roce 1980 založili tu-
ristický pochod a cyklojízdu Rozhledny
Jablonecka. Za více než 30 let se akce
zúčastnily stovky turistů, mezi nimi bý-
vají již pravidelně i dálkoplazi z Ně-
mecka a Polska. 

Pořadatelé z TJ Tatran se letos opět
spojili s DDM Vikýř. Nejen že zde našli
výborné zázemí pro účastníky, ale i vel-
mi vstřícné spoluorganizátory. Díky to-
mu připravujeme na nejkratší trase
(11 km) pro dětské účastníky zpestření

v podobě pohádkového lesa. Sběratelé
si mohou zakoupit turistickou vizitku,
která je k sehnání pouze v místě startu

a cíle, do svých vandrbuchů můžete
otisknout i zcela nová razítka rozhle-
den.

Letošní 33. ročník se uskuteční v so-
botu 21. června. Start bude stejně jako
loni v DDM Vikýř v Podhorské ulici.
Účastníci si mohou letos vybrat mezi
8 trasami od zhruba 10 do 100 km a tak
si sami zvolit i počet navštívených roz-
hleden. Vyrážet na trasu lze dle zvolené
délky od 5.30 do 9 hodin. Každý účast-
ník v cíli obdrží speciální odznak s mo-
tivem Královky vyrobený firmou Lucid.
Podrobné informace naleznete na
http://kctjablonec.webzdarma.cz/po-
chod.html 

Jedna z prvních zastávek pochodu je
na Bramberku, který v nedávné dražbě,
i přes svůj nízký rozpočet, koupilo měs-
to Lučany. Na záchranu památky byla
vyhlášena sbírka a účastníci pochodů
mohou přispět do pokladničky u roz-
hledny. Ti, kteří se na pochody ne-
vydají, mohou přispět na číslo účtu
BRAMBERK 80039-963239399/0800
a do textové zprávy příkazu uvést jméno
dárce. Kdo bude se zveřejněním sou-
hlasit, bude zvěčněn na pamětní desce.

Otokar Simm

■ Pozvánky

Házenkáři slaví jubileum
Tři dny potrvají oslavy házenkářů TJ
Elektro-Praga Jablonec, kteří ve dnech
13. – 15. června oslaví 50 let od svého
založení. V pátek 13. června se uskuteč-
ní slavností večer, který je určen pozva-
ným hostům. V sobotu se v městské
sportovní hale koná mezinárodní tur-
naj mužů O pohár primátora. Účast při-
slíbil mistr ČR z roku 2013 a dále týmy
z Polska, Německa a chybět nebude
domácí druholigový celek. V rámci tur-
naje předvedou své umění i naděje jablo-
necké házené od dětí po dorost. V sobo-
tu večer se v Chronosu v Jabloneckých
Pasekách uskuteční slavnostní galave-
čer jablonecké hazené, na kterém bu-
dou ocenění zasloužilí sportovci a funk-

cionáři TJ Elektro-Praga Jablonec.
V neděli oslavy Abrahámovin vyvrcholí
sportovním dnem pro nejmenší. Ten se
uskuteční na házenkářském hřišti
v Pasekách od 10.00 hodin. Pro děti jsou
připraveny soutěže s odměnami. (end)

Křest knihy na kolečku
Elita českého biatlonu se sjede do
Jablonce v sobotu 14. června, aby se zú-
častnila Mistrovství České republiky
v biatlonu na horských kolech. Součástí
akce bude křest, autogramiáda a prodej
nové knihy o historii biatlonu. Kniha
mapuje unikátní historii již více než de-
vadesátileté existence biatlonu v Česko-
slovenské a České republice. Autor kni-

hy Josef Trojan je bývalý závodník
a trenér biatlonu a svou knihu nazval
Biatlon aneb Od vojenských hlídek k bi-
atlonu. (end)

Den otců plný vědy, 
techniky a zábavy
Více než 40 zemí po celém světě slaví
vždy třetí víkend v měsíci červnu Den
otců. Přijďte se zapojit do zábavného
odpoledne plného vědy, techniky a pří-
rody. Akci pro celou rodinu pořádá
město Jablonec nad Nisou v neděli 15.
6. 2014 od 14.00 hodin na Tajvanu
u jablonecké přehrady. Těšit se můžete
na stanoviště se zajímavými experi-
menty, pokusy, interaktivními modely

s možností vyzkoušet si na vlastní kůži
fyzikální zákony. Více na www.mesto-
jablonec.cz, www.jablonecka rodina.cz 

(mš)

Prasoloppet opět u přehrady 
Nezadržitelně se blíží termín závodu
třináctého ročníku největšího lyžařské-
ho závodu léta, závodu na klasických
lyžích a v zimním oblečení: Prasoloppet
– Prasův běh 2014 kolem první jablo-
necké přehrady. Start závodu (naproti
bazénu) je plánován na sobotu 21. červ-
na v 14.00 hodin. Závod je určen pro zá-
vodníky od 18 let. Přihlášky již nyní na
www.prasoloppet.banda.cz. 

(end)

Foto Graphis
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Chtěla jste být vždy operní pěvkyní?
Ke zpívání jsem měla vztah odmalička. Prakticky od
čtyř let jsem zpívala. Rodiče byli hudebně založení.
Tatínek dobře zpíval, byl známý zpěvák, spolu s Fran-
tiškem Chlebečkem patřil k spoluzakladatelům Smí-
šeného pěveckého sboru Janáček. Maminka výborně
hrála na klavír, oba hudbu vyučovali.

Opera ale přeci jen nepatří mezi běžné touhy dětí?
Zpívala jsem různé skladby, ale tatínek zpíval pouze
operní árie, byl to jeho koníček a já i díky tomu zís-
kala k tomuto žánru kladný vztah.

V Jablonci jste dlouhá léta žila, jaký osud vás za-
vál do Rakouska?
V Jablonci jsem vychodila základní a následně tehdy
jedenáctiletou střední školu U Balvanu. Poté jsem
odešla na konzervatoř do Prahy. Po jejím dokončení
jsem byla přijata do Českého filharmonického sboru
a po absolutoriu jsem dostala angažmá ve Státní ope-
ře v Banské Bystrici. Následně jsem zpívala v Prodané
nevěstě v Národním divadle v Bratislavě a v listopadu
roku 1968 jsem odešla do Gratzu, kde jsem studovala
na Akademii der Kunst. Průběžně jsem zde koncerto-
vala a zpívala. Později jsem byla pozvána do Salz-
burgu do zemského divadla, abych zpívala roli Paminy
v Kouzelné flétně. Na základě toho jsem byla angažo-
vána v Landenstheatre Salzburg, kde jsem pět let zpí-
vala v hlavních rolích mnoha oper. Kromě toho jsem
koncertovala a začala i s chrámovou hudbou. Čtyři ro-
ky jsem také působila v Linci. V Rakousku jsem byla
legálně, a tak jsem jezdila koncertovat do Čech. V Ná-
rodním divadle v Praze jsem například zpívala roli
Vendulky v Hubičce. Kromě operního zpěvu jsem za-
čala dělat sólové koncerty, například jsem vystupovala
s Mozartovým Rekviem. Hostovala jsem ve Švýcarsku
v Biel-Biene, kde jsem zpívala Rozalindu v operetě
Netopýr, v Bernu jsem ztvárnila v Donu Giovanni do-
nu Elvíru. V opeře N. Rimského-Korzakova Pohádka
o caru Saltánovi jsem dostala hlavní roli. Účinkovala
jsem i v německém Kielu v Opernhausu.

Měli možnost slyšet vaše umění také v zámoří?
Ano, ve Spojených státech amerických a v Kanadě
jsem měla velké koncertní turné, s repertoárem jsme
navštívili všechna velká města.

Zmínila jste, že kromě opery jste zpívala i písňové
recitály, jak jste s nimi začala?
K nim musí člověk postupně dojít, pěvecky dozrát. Písni
musí člověk rozumět, aby se zpěvem dokázal správně
vyjádřit. Zpívala jsem většinou Dvořáka – Národní pís-
ně a Cikánské melodie, dále Smetanovy Večerní písně,
ale i písně Schuberta, Schumanna či Čajkovského. 

Měla jste vysněnou roli?
Myslím, že ani ne, hrála jsme v řadě oper, nejvíc mě
těšila role v Prodané nevěstě v Salzburgu, ale pěkných
rolí bylo mnohem víc.

Vraťme se k vašemu odchodu do Gratzu, bylo to
v roce 1968, tedy v pohnuté době, jak k tomu došlo?
Tatínek, který měl známé v Gratzu, mi studium zaří-
dil a vše bylo připravené ještě před létem 1968. To, co
se stalo, můj odchod posunulo o dva měsíce, ale mi-

nisterstvo školství mě pustilo legálně studovat do Ra-
kouska. Následně jsem měla smlouvu s Pragokoncer-
tem a mohla jsem legálně zpívat všude. 

Jezdila jste tedy běžně domů, vnímala jste rozdíl?
Nepociťovala jsem, že jsou to dva různé světy. K rodi-
čům jsem jezdila ráda, ale brzy jsem si zvykla, že do-
ma jsem v Rakousku.

Čím vás Rakousko okouzlilo?
Vším, je velmi krásné, lidé nám jsou blízcí, je to ještě
z doby monarchie. Miluji Vídeň, ale i Prahu.

Kromě zpěvu jste se věnovala také pedagogické
činnosti, učila jste své žáky i české písně? 
S žáky různých věkových kategorií jsme cvičili řadu
děl, od oper, muzikálů po klasiku. Jsem hrdá na to, že
jsem je dokázala naučit nejen techniku zpěvu, ale
i výrazové pojetí zpěvu. Dokonce jsme s žáky připra-
vili pořad s mottem Slovanský večer. Dělali jsme slo-
vanskou hudbu a několik děl se žáci naučili v češtině.
Text si foneticky napsali a pak zpívali, bylo to bezvad-
né a mělo to pozitivní ohlas. Celkově je pedagogická
činnost velmi tvůrčí, hodně mě bavila a snad jsem žá-
ky něco naučila. Potěšilo mě, že v den mých naroze-
nin pro mě připravili malé překvapení. Jeden můj bý-
valý žák, který skládá a píše muziku, zkomponoval
a nastudoval spolu s cca 40 svými spolužáky skladbu,
kterou mi zazpívali k mým 70. narozeninám. Velmi
mě to dojalo.

Koncertovala jste také v Jablonci?
Ano. Těsně před revolucí jsem zde zpívala v sále hu-
dební školy. Po revoluci, kdy se konal výroční koncert
k úmrtí mého tatínka, jsem tu vystupovala za dopro-
vodu Věry Vojtěchové. 

Váš manžel je také Čech, kde jste se poznali?
Manžel je houslista, hrál v Salzburgu v Mozartově or-
chestru a tam jsme se poznali. S ním jsem prožila
krásný život, provázel mě v dobrém i zlém.

Co pro vás znamená zpěv?
Zpěv byl mým zaměstnáním, koníčkem a stále je mo-
jí životní láskou. Dává mi radost.

Jiří Endler

Růžena Svobodová
Zpěv je mojí životní láskou

■ Osobnost Jablonecka

Jablonecká rodačka žijící v Rakousku patřila mezi přední operní pěvkyně. Absolventka pražské
konzervatoře zpívala v Banské Bystrici, poté v rakouském Gratzu. Následně se usadila
v Salzburgu, kde získala stálé angažmá. Kromě toho hostovala na významných evropských
divadelních scénách včetně Národního divadla v Praze. Své pěvecké umění předvedla i v USA.
Od roku 1989 do roku 2004 vyučovala v Horních Rakousích v hudební škole.

■ Stručně
Připravujeme se na Týden 
seniorů
U příležitosti Mezinárodního dne se-
niorů připravujeme 14. ročník kul-
turně-společenské akce s názvem
Týden seniorů. Akce se bude konat
od 29. 9.–5. 10. 2014 v prostorách
Eurocentra v Jablonci nad Nisou.

Součástí je také oblíbená výsta-
va ,,Šikovné ruce našich dědečků
a babiček“. Na výstavu přijímáme
5–10 ks výtvorů a výrobků. Staňte
se i vy spoluautory této výstavy!
Pochlubte se a potěšte oko i duši
návštěvníků celého Týdne seniorů.
Své práce můžete přes prázdniny
připravovat a odevzdat v termínu
od 1. do 22. září 2014 v kanceláři
č. 407 ve 4. patře budovy radnice
(M. Švorcová), tel: 483 357 277,
svorcova@mestojablonec.cz.

Zájedy do Mederu a Sezimova
Ústí
Svaz tělesně postižených pořádá
každoročně zájezdy do oblíbe-
ných lokalit. V září od 13. 9. do 23.
9. je plánován ozdravný pobyt ve
Velkém Mederu. Od 12. 10. do 19.
10. se jablonečtí členové zúčastní
rekondičního pobytu v Sezimově
Ústí. „Na obě tyto akce máme ješ-
tě volná místa, zájemci se u nás
mohou hlásit,“ říká Vlasta Rád-
lová – předsedkyně STP.

Lístky na Hanáka v Eurocentru
Hudba, kterou jinde neuslyšíte –
díky bohu! To je název koncertního
večera, který se uskuteční v sobo-
tu 21. 6. od 20.00 hodin v sokolov-
ně v obci Bzí, kde vystoupí kapela
MTO (Malý taneční orchestr) Uni-
versal Praha se svými sólisty –
Tomášem Hanákem, Zdeňkem
Lhotským, Františkem Skálou,
Alešem Najbrtem, Janou Haná-
kovou a dalšími.

■ Poděkování
Díky za záchranu 
Děkuji touto cestou členům po-
žární ochrany, Policie ČR a Zdra-
votnické záchranné služby v Jab-
lonci nad Nisou za pomoc, kterou
mi poskytli při mém zdravotním
selhání v noci 1. 4. 2014. Hasiči se
postarali o přístup do bytu ve tře-
tím poschodí a já jsem vděčná
všem zúčastněným, díky kterým
jsem se dostala do nemocnice. 

Věra Nezkusilová

STP se raduje z nových prostor
Členové Svazu tělesně postiže-
ných v Jablonci nad Nisou děkují
vedení Spolkového domu a CSS,
konkrétně ředitelce Spolkového
domu Naděždě Josífkové a specia-
listce pro volnočasové aktivity
Markétě Jeníčkové za jejich
vstřícnost a ochotu. Pomohli nám
vyřešit problém s nevyhovujícím
místem pro činnost STP.

Vstřícnost v nemocnici 
Děkuji zdravotnickému i nezdra-
votnickému personálu jablonecké
nemocnice, oddělení rehabilitace
a fyzikální medicíny v čele s pri-
mářkou MUDr. Alenou Svárovskou
za vstřícnost a ochotu při léčení.

Viktor Zajíček

Foto Jiří Endler
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Centrum pro zdravotně postižené Libe-
reckého kraje, pobočka Jablonec nad Nisou,
nabízí své služby klientům na území města
Jablonec nad Nisou a v okolních obcích. 

Potřebujete pomoc v běžných denních činnos-
tech? Potřebujete pravidelný doprovod k lékaři,
do obchodů nebo na úřady? Chtěli byste chodit
na procházky, ale nejste si při chůzi venku jis-
ti? Potřebujete pomoci s péčí o zdravotně posti-
žené blízké? Nechcete umístit své příbuzné do

domovů pro seniory, ale zároveň nevíte, kdo by
se o ně postaral v době vaší nepřítomnosti?
Potřebuje vaše dítě se zdravotním postižením
pomoc ve škole nebo školce? 

Pak je tu Centrum pro zdravotně postižené,
které nabízí sociální službu osobní asistence
a terénní odlehčovací služby. Tyto služby po-
máhají žít lidem se zdravotním postižením
a seniorům v jejich přirozeném prostředí
a podporují je v jejich individuálním rozvoji.
Osobní asistent se snaží vést klienta k co nej-
větší soběstačnosti a samostatnosti a vede ho
k aktivní spolupráci. Služby jsou poskytovány
dětem se zdravotním postižením od 3 let, do-
spělým se zdravotním postižením a seniorům. 

Služba je poskytována v souladu se zákonem
o sociálních službách se základní sazbou
100 Kč za jednu hodinu. Poskytování služby,
v případě využívání více hodin v kuse je cena
za jednu hodinu nižší. 

Centrum pro zdravotně postižené dále posky-
tuje odborné sociální poradenství, půjčovnu
kompenzačních pomůcek, poradnu pro slucho-
vě postižené osoby, právní poradnu pro osoby
se zdravotním postižením a seniory a prodej
baterií do naslouchadel.

Termín poradny pro osoby se sluchovým po-
stižením v měsíci červnu je: 2. 6. od 13.00 do
15.00 hodin. 

Termín právní poradny pro osoby se zdravot-
ním postižením a seniory v měsíci červnu je:
4. 6. od 13.00 do 15.00 hodin. Do těchto pora-
den je nutno se předem telefonicky nebo
osobně na pobočce objednat. 

Najdete nás: Ve Spolkovém domě v ulici E.
Floriánové 8, Jablonec nad Nisou, patro
2b v pondělí a středu 8.00–12.00 a 12.30–17.00
hodin a v úterý a ve čtvrtek 8.00–12.00
a 12.30–15.00 hodin.

Kontaktní osoby: 
Vedoucí centra – Mgr. Jana Losertová, 
tel. 731 653 053, 
sociální pracovnice – Eva Vítová, DiS., 
tel. 731 653 100. 
e-mail: czpjbc@volny.cz; www.czplk.cz 

Pomáháme všem již od věku tří let

Rok české hudby v Jablonci – Město plné tó-
nů má za sebou první měsíc. Program byl
nadmíru bohatý včetně toho doprovodného,
počasí mu přálo střídavě. Přesto s každým
dalším pořadem se zvětšovalo jeho publikum.

Projekt Město plné tónů si už našel odezvu me-
zi širokou veřejnosti. Ať už té části, která hu-
dební pořady všeho druhu hledá cíleně, u rodi-
čů účinkujících, či u náhodných posluchačů.
„Proto jsme nechali na Mírové náměstí instalovat
podium, které zde bude stát až do září,“ vysvět-
luje náměstkyně primátora Soňa Paukrtová.

V průběhu května se na pódiu před radnicí
vystřídaly větší či menší hudební uskupení, své
65. výročí založení si zde připomněl legendární

pěvecký sbor Janáček, objevili se hosté místní
ZUŠ. Právě umělecké škole velmi přálo počasí,
neboť v týdnu od 19. května se slunce usmívalo
na účinkující i posluchače kromě Mírového ta-
ké na náměstí Dr. Farského.

Na divadelních prknech se odehrálo nejen
slavnostní zahájení Města plného tónů 29. dub-
na, ale i 14. ročník Jabloneckého hudebního
festivalu, na kterém se představily dětské pě-
vecké sbory. „Kromě těch českých byly během
čtrnácti let v Jablonci sbory z Mexika, USA,
Itálie, Polska, Německa, Litvy,“ komentuje
Pavel Žur, ředitel městského divadla.

V červnu na fanoušky všech hudebních žán-
rů čekají další středy od 16 hodin na pódiu před
radnicí, které budou patřit vystoupením žáků

základní umělecké školy, a až do 21. června po-
trvá v kostele sv. Anny výstava prací jejího vý-
tvarného oddělení – Když barvy hrají, jíž je
možné navštívit mimo jiné i při koncertě Klavír
s ozvěnou 11. 6. od 18 hodin. 

Ale asi největším červnovým lákadlem bude
koncert na přehradním mole. „Na 19. června od
21 hodin jsme připravili vystoupení komorního
orchestru Qautro, které se v romantické scené-
rii představí s program sestaveným ze slavných
světových serenád a hlavně s Malou noční hud-
bou,“ zve k vodě Žur.

Další informace a aktuality na webových
stránkách www.mestoplnetonu.cz nebo na so-
ciálních sítích facebook a Google+.

(jn)

Malá noční hudba u vody

Koncert ke Dni proti násilí na seniorech se
v jabloneckém divadle koná letos již po-
čtvrté. 

„O násilí je vždy potřeba hovořit, ať už je fyzic-
ké či to skrytější psychické. Špatné zacházení se
starými lidmi není v současné společnosti ni-
čím novým, snažíme se ale změnit postoj k této
problematice, upozornit na ni a vyvolat spole-
čenskou debatu. Koncert ke Světovému dni pro-
ti násilí na seniorech v Jablonci organizujeme
již počtvrté a děkuji Centru sociálních služeb
i Diakonii, že se tohoto úkolu spolu s námi opět
ujali,“ říká primátor Petr Beitl. V úvodu koncer-
tu náměstkyně Soňa Paukrtová a primátor Petr
Beitl předají ocenění za práci pečovatelům
v sociálních službách. Předají také Cenu veřej-

nosti pečovatelce, která v anketě na webu města
a v Jabloneckém měsíčníku získala nejvíce hla-
sů. „Oceněním Jablonecká pečovatelka chceme
přiblížit veřejnosti důležitou a mnohdy podce-
ňovanou práci lidí, kteří ve své profesi pomá-
hají seniorům a zdravotně postiženým, chceme
podpořit prestiž této profese. Pečovatelky od-
vádějí ohromný kus práce a pomáhají potřeb-
ným jak fyzicky, tak psychicky,“ uzavírá Soňa
Paukrtová.

Na programu letošního koncertu nazvaného
Procházka světovou operetou budou světové
operetní melodie v podání sólistů Národního
divadla a Divadla J. K. Tyla v Plzni. Vstupenky
jsou zdarma k dostání v pokladně Městského
divadla v Jablonci. Koncert se koná v pátek
13. 6. od 15.00 hodin. (mh)

Procházka světovou operetou

Vloni si ocenění Pečovatelka roku 2013 odnesly (zleva)
Zuzana Erlebachová, Romana Jahvodková a Hilda Justová.
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Školky vyhověly 505 žádostem
V dubnu se konal zápis do mateřských škol
zřizovaných statutárním městem Jablonec
nad Nisou. K zápisu do jabloneckých školek
dorazilo celkem 635 dětí, z toho 163 mlad-
ších 3 let. Školky mohou prozatím vyhovět
505 žádostem. 

Přestože letošní rok přišlo k zápisu o 35 dětí
méně než v roce 2013, některé mateřské školy
zaznamenaly velký převis zájemců. Do prvních
tříd ZŠ totiž odchází méně předškoláků než lo-
ni, a to zejména z důvodu většího počtu odkla-
dů školní docházky. 

Ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškol-
ním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání bylo pro ředitelky mateř-
ských škol prioritou přijmout všechny uchaze-
če, kteří k 31. 8. 2014 dovrší věku tří let. Dle
očekávání se všechny tříleté děti podařilo umís-
tit, i když ne vždy do zařízení, které upřednost-

ňovali jejich rodiče. Zájemci o předškolní vzdě-
lávání, kteří splňovali kritéria, ale z důvodu
převisu se nedostali do preferované školky, do-
stali možnost využít nabídky „náhradní škol-
ky“. Někteří rodiče tuto možnost nevyužili,
a proto mohly ředitelky MŠ vyhovět rodičům
dětí, které třetí narozeniny oslaví až v průběhu

podzimních měsíců letošního roku. Do mateř-
ských škol se tak nakonec podařilo umístit 81
dětí mladších tří let, což je ve srovnání s ostat-
ními městy v ČR, kde se nedaří umisťovat ani
děti tříleté, poměrně ojedinělý jev.

Definitivní čísla shrnující výsledky zápisu
budou známa až s novým školním rokem v zá-
ří 2014.

Z důvodu nízkého věku a tudíž nesplnění kri-
térií, nebylo zatím vyhověno 82 dětem. Rodiče
těchto dětí mohou využít kvalitních služeb sou-
kromých mateřských škol, které působí na úze-
mí města. V centru své služby nabízí Studio
Oříšek (www.studioorisek.cz) a Miniškolka
Sovička (www.sovickajablonec.cz), v Kokoníně
působí Dětské centrum Neználek (www.dc
neznalek.cz), ve Vrkoslavicích je otevřena mini-
školka Motýlek (www.miniskolka-motylek.cz)
a v Jabloneckých Pasekách fungují Tadeáškovy
jesličky (www.tadeaskovyjeslicky.cz). (bk)

www.vikyr.cz; 483 711 725

Příměstské tábory
Nabídka letních táborů s volnými místy

30. 6.–4. 7.
VÝTVARNÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pro děti od 5 let, cena 1 250 Kč.

30. 6.–4. 7.
MODELÁŘSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pro děti od 7 let, cena 1 500 Kč.

7.–11. 7.
PŘÍMĚSTSKÝ ANDRENALINOVÁ TÁBOR
Pro děti od 9 let, cena 1 800 Kč.

7.–11. 7.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO ŽÁKY 1. A 2. TŘÍD ZŠ
Tábor na téma Medvídek Pú, cena 1 250 Kč.

14.–18. 7.
SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pro děti od 8 let, cena 1 800 Kč.

28. 7.–1. 8.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO HANDICAPOVANÉ
Pro jedince od 7 let, cena 1 250 Kč.

11.–15. 8.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR U KONÍ
Pro děti od 7 let, cena 1 800 Kč.

18.–22. 8.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO NEJMENŠÍ
MEDVÍDEK PÚ
Pro děti od 3 let, cena 1 250 Kč.

25.–28. 8.
KONEC PRÁZDNIN S VIKÝŘEM PRO DĚTI
A MLÁDEŽ ZP
Pro děti od 7 let, cena 1 250 Kč.

Pobytové tábory
12.–19. 7.
RODINNÝ TÁBOR POVLJANA – CHORVATSKO
Tábor určený pro rodiny s dětmi, cena dle věku.

20.–29. 7.
RODINNÝ TÁBOR PIROVAC – CHORVATSKO
Tábor určený pro rodiny s dětmi, cena dle věku.

1.-10. 8.
SIJESTA VII.
Pobytový tábor pro děti od 6 let v Rokytnici nad
Jizerou s celotáborovou hrou: SOUBOJ BOHŮ,
cena 3 800 Kč.

1.–10. 8.
HUDEBNÍ A TANEČNÍ POBYTOVÝ TÁBOR
Pobytový tábor pro všechny zájemce od 6 let
o tanec street dance a hry na kytaru, na klávesy,
cena 3 800 Kč.

Pojeďte na prázdinové tábory s Vikýřem!

Jablonecká kina prošla v loňském roce řadou
úprav, které by měly zlepšit komfort a při-
nést kvalitnější prožitek návštěvníkům kin.

„Nejdůležitějším momentem byla společná di-
gitalizace kina Junior a Letního kina. Bez digi-
tálního projektoru by kina již nemohla uvádět
nové filmy a s klesajícím počtem hratelných ti-
tulů by směřovala k zániku,“ upozorňuje Naďa
Hetešová, vedoucí kin Jablonec nad Nisou.

Nové unikátní technologické řešení využívá
pro obě kina společný projekční řetězec, který
umožňuje kinu Junior i Letnímu kinu opět zce-
la plnohodnotné fungování. „Po většinu roku je
technologie používána v kině Junior, v letních
měsících pak slouží k promítání v Letním ki-
ně,“ vysvětluje Hetešová. 

Nejprve byla provedena část digitalizace v Let-
ním kině (přizpůsobení projekční plochy, úprava
projekční kabiny, instalace nové zvukové re-
prosoustavy atd.). Letní kino bylo slavnostně
otevřeno projekcí filmu Skyfall v pátek 19. čer-
vence 2013. „Letní sezona pro nás byla nejús-
pěšnější sezonou od roku 1997, tedy od doby
sledování návštěvnosti,“ říká potěšeně ředitelka.

V kině Junior v průběhu léta probíhala sta-
vební akce a digitalizované kino bylo slavnostně
otevřeno ve čtvrtek 3. října 2013 projekcí vítěz-
ného oscarového filmu Argo. „Během následu-
jících tří měsíců se návštěvnost několikanásobně

zvýšila a kino navštívilo téměř stejné množství
diváků jako za celý rok 2012,“ pochvaluje se
návštěvnost Hetešová.

V kině Junior se také rozvíjí mnohé speciální
projekty, pro které už by v Radnici nezbývalo
místo. „Každou neděli tradičně promítáme Bi-
jásek, projekt pro úplně nejmenší diváky. Vždy
ve čtvrtek zde nechybí promítání Filmového
klubu. V průběhu jarních měsíců byly uvedeny
přehlídky děl české a světové kinematografie.
Pokračují také projekce iShorts, které vždy
představují pásmo zajímavých krátkých filmů
na dané téma,“ objasňuje některé novinky kina
Junior ředitelka.

Naslepo – tak se jmenuje nový projekt, jenž
se setkal s diváckou přízní. Návštěvníci kina
netuší, na jaký film do kina jdou a vždy je čeká
zajímavé dramaturgické překvapení napříč
žánry i historií kinematografie. „Navíc za film
diváci zaplatí až po jeho skončení, podle toho,
jak se jim líbil,“ zmiňuje perličku Hetešová.
Jarní část promítání v kině Junior skončí v zá-
věru května a promítací technologie se přesune
na svou prázdninovou sezonu do Letního kina.
Od 21. května probíhají úpravy zvukového ře-
tězce tak, aby byl zvuk více směrován a rozlo-
žen v areálu a méně se dostával do okolí Let-
ního kina.

„Od srpna loňského roku se řeší stížnost na
hluk v souvislosti s realizací jeho digitalizace.
V souladu se závěry se provádějí úpravy hluč-
nosti ve dvou krocích: technická opatření dle
návrhu společnosti ALTEI a následná výsadba
listnaté zeleně. Technická opatření zahrnují
optimalizaci směrových vyzařovacích charak-
teristik hlavních reprosoustav, dynamickou re-
gulaci hlasitosti reprodukce, akustické úpravy
prostoru Letního kina a závěrečné kontrolní
měření hlasitosti hygienické stanice.

V průběhu realizace technických opatření
budou určena vhodná místa a hustota výsadby
listnatých dřevin, která bude provedena na
podzim,“ sdělila Marta Procházková, ředitelka
Eurocentra, pod které Letní kino spadá. (end)

Letní kino zahájí provoz 27. června

Foto Jiří Endler
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Tábory s finančním příspěvkem města
Příměstské tábory pro
předškolní děti s finančním
příspěvkem města
Na základě výzvy, kterou vypsalo statutární
město Jablonec nad Nisou za účelem registrace
subjektů oprávněných poskytovat služby na za-
bezpečení dětí předškolního věku a letos nově
také dětí z 1. tříd ZŠ v době hlavních prázdnin
2014, se letos zaregistroval rekordní počet sub-
jektů. Celkem bylo zaregistrováno 18 prázdni-
nových subjektů, které dětem nabídnou rozma-
nité programy pro zpestření letních prázdnin,
ať už formou tematických příměstských táborů,
miniškolek nebo dalších prázdninových aktivit.
Příměstské tábory pro předškolní děti z MŠ
a děti z 1. tříd ZŠ s finanční podporou města:

Dům dětí a mládeže Vikýř
Příměstské tábory pro děti od 3 let – výtvarné,
modelářské, přírodovědné, sportovní, taneční,
hudební, fantasy a další tematické příměstské
tábory.
Termíny: červenec a srpen 2014, Cena: od 1250 Kč
/týden, info: www.vikyr.cz, e-mail: info@vikyr.cz,
tel.: 483 711 725.

Mateřské centrum Jablíčko
Příměstský tábor „S Jablíčkem“ pro děti od 3 let,
příměstské tábory se zaměřením na sportovní
aktivity, pohyb a všestrannost.
Termíny: 11. 8.–15. 8. a 18. 8.–22. 8. 2014
Cena: 1.500 Kč/týden, info: www.mcjablicko.cz,
e-mail: jablickomc@seznam.cz, tel.: 773 270 271 –
Martina Zemanová.

SUNDISK, s. r. o. 
Příměstský tábor „Jablonečák 2014“ pro děti od
5 let. 
Tematické celotáborové hry na náměty příběhů
Julese Verna:
Cesta do středu země – termín: 30. 6.–4. 7. 2014
Tajuplný ostrov – termín: 7. 7.–11. 7. 2014
Pět neděl v balóně – termín: 14. 7.–18. 7. 2014
Ze Země na Měsíc – termín: 21. 7.–25. 7. 2014
Dvacet tisíc mil pod mořem – termín: 4. 8.–8. 8. 2014
Na kometě – termín: 11. 8.–15. 8. 2014
Dva roky prázdnin – termín: 18. 8.–22. 8. 2014
Cena: od 1590 Kč/týden, info: www.jablonecak.cz,
e-mail: kamila.hamplova@sundisk.cz, tel.: 775
580 398 – Kamila Hamplová.

Svobodná základní škola, o.p.s.
Příměstský tábor „Výlety se zvířátky“ pro děti
od 5 let – výlety do okolí Jablonce n. Nisou.
Termín: 21. 7.–25. 7. 2014, cena: 1 700 Kč/týden.
Příměstský „Tábor pro šikovné ruce“ pro děti
od 5 let – keramika, pečení, práce s papírem,
tvoření
Termín: 28. 7.–1. 8. 2014, cena: od 1 500 Kč/týden
e-mail: sos.jablonec@volny.cz
tel.: 603 165 565 – Mgr. Karolína Bryczová Vas-
ková.

Studio Oříšek
příměstské tábory pro děti od 3 let – tematické
týdny:
Z pohádky do pohádky – termíny: 7.–11. 7., 
18.–22. 8. 2014
Sportujeme celý den – termíny: 14.–18. 7., 
4.–8. 8. 2014
Týden plný hudby s Yamahou – termíny: 
21.–25. 7., 11. 8.–15. 8. 2014
Zvířata z celého světa – termín: 28. 7.–1. 8. 2014
Cena: 1 800 Kč/týden, info: www.studioorisek.cz,
e-mail: orisek@studioorisek.cz, tel: 777 215 000
– Mgr. Jitka Zenklová.

SK Free Time Activities 
a Mgr. Radim Štryncl
Akční příměstský tábor „Léto plné her a pohy-
bu 2014“ pro děti od 5 let – základy horolezec-
tví, jízda na dračí lodi, sportovní olympiáda,
kurz první pomoci.
Termín: 11.–15. 8. 2014
Cena: 1 890 Kč/týden, info: www.radimstryncl.cz,
e-mail: radimstryncl@seznam.cz 
tel.: 777 634 221 – Mgr. Radim Štryncl.

Věda nás baví o. p. s.
Příměstský tábor „Vědecké léto“ pro děti od
6 let – vědecké experimenty, vědecké exkurze,
pohybové aktivity.
Termín: 21.–25. 7., 28. 7.–1. 8., 4.–8. 8., 
25.–29. 8. 2014
Cena: 1 750 Kč/týden, info: www.vedanasbavi.cz,
e-mail: jlebedova@vedanasbavi.cz
tel.: 604 339 726 – Ing. Jana Lebedová.

Sovička – dětský koutek
Příměstský tábor Sovička pro děti od 3 let – vý-
lety, cvičení dětské jógy, výtvarný kroužek.
Termín: 28. 7.–1. 8. a 11. 8.–15. 8. 2014
Cena: 1 900 Kč/týden, 
info: www.sovickajablonec.cz, 
e-mail: info@sovickajablonec.cz
tel.: 774 107 013 – Lucie Šulcová.

Dětské centrum Neználek
příměstský tábor 2014 „U Neználka“ pro děti
od 2 let – tematické týdny:
Po stopách zvířátek – termíny: 30. 6.–4. 7. 
a 4. 8.–8. 8. 2014
Sportovní týden – termíny: 7. 7.–11. 7. 
a 11. 8.–15. 8. 2014
Doprava a cestování – termíny: 14. 7.–18. 7. 
a 18. 8.–22. 8. 2014
Barvy, barvičky a pohádky – termíny: 
21. 7.–25. 7. a 28. 7.–1. 8. 2014
Týden v přírodě – termín: 26. 8.–30. 8. 2014
Cena: 1 750 Kč/týden, info: www.dcneznalek.cz,
e-mail: info@dcneznalek.cz, tel.: 728 095 074 –
Veronika Fukalová.

ČLTK Bižuterie Jablonec n. N.
Letní tenisový kemp pro děti od 4 let – teniso-
vé tréninky a hry.
Termíny: 7.–11. 7. a 21.–25. 7. 2014
Cena: 2 000 Kč/týden, info: www.cltkjbc.cz, 
e-mail: cltkjbc@tiscali.cz, tel.: 777 736 980 –
Miloslav Hajátko.

SKI Bižu, s. r. o.
Příměstský tábor „Jizeráček 2014“ pro děti od 4
let – pohybové aktivity a sport, lezecká aréna,
bobová dráha, koloběžky, výlety.
Termíny: 7.–11. 7., 14.–18. 7., 21.–25. 7., 
28. 7.–1. 8. 2014
Cena: 1 700 Kč/týden, info: www.skijizerky.cz,
e-mail: info@skibizu.cz, tel.: 732 751 119, 483
710 999.

Občanské sdružení MATES
Pobytový tábor na kolech pro děti od 6 let –
Staré Splavy.
Termín: 27. 6.–5. 7. 2014
Cena: 3 600 Kč/týden, 
info: www.spolek-mates.cz, 
e-mail: vedes@vedes.cz, tel.: 777 885 566 –
Rudolf Mála.

Baseball Club Blesk Jablonec n. N.
Příměstský tábor pro děti od 5 let zaměřený na
pálkovací hry a další aktivity (lezení, dračí lodě,
výroba hraček).
Termín: 18.–22. 8. 2014
Cena: 1 490 Kč/týden, 
info: www.baseball-blesk.cz, 
e-mail: petr@niintl.eu, tel.: 777 982 546 –
Ing. Petr Roubíček.

Škola INLINE 
– Martina Chvátalová
Příměstský tábor „Léto na bruslích 2014“ pro
děti od 5 let – kurz inline bruslení, základy free-
style slalomu.
Termíny: 7.–11. 7., 14.–18. 7., 4.–8. 8., 11.–15. 8.,
25.–29. 8. 2014
Cena: 2 150 Kč/týden, 
info: www.skolainline.webnode.cz, 
e-mail: skolainline@seznam.cz 
tel.: 602 193 939 – Martina Chvátalová.

Středisko ekologické výchovy 
Český ráj
Příměstský tábor „Dobrodružná cesta časem“
pro děti od 6 let – bádání živé i neživé přírody,
výlety a hry v okolí Jablonce n. Nisou, tvoření
s přírodním materiálem.
Termíny: 30. 6.–4. 7. a 25.–29. 8. 2014
Cena: 1 500 Kč/týden, 
info: www.sevceskyraj.cz, 
e-mail: ekocentrumjbc@seznam.cz
tel.: 725 728 168 – Mgr. Vendula Palatová.

Základní škola 
Antonína Bratršovského
3. ročník příměstského tábora „Prázdninová
všehochuť 2014“ pro děti od 6 let – společenské
hry, sportovní aktivity, tvořivé dílny, hudební
okénko, výlety.
Termín: 28. 7.–1. 8. 2014
Cena: 1 500 Kč/týden, 
info: www.zsab.cz, 
e-mail: petra.roskovcova@seznam.cz
tel.: 607 837 121 – Mgr. Petra Roskovcová.

TJ Sokol Jablonec nad Nisou 
– Sportcentrum
12. ročník příměstského tábora „Prázdninoví u-
mělci“ pro děti od 4 let – bohatý program spo-
jený s tematikou pravěku.
Termíny: 7.–11. 7 a 14.–18. 7. 2014
Cena: 1 190 Kč/týden, 
info:www.sokoljablonec.cz, 
e-mail: jitastovickova@seznam.cz
tel.: 606 561 921 – Mgr. Jitka Šťovíčková.

Martina Fialová
Příměstský tábor „Veselé vědy“ pro děti od 6 let.
Termíny: 30. 6.–4. 7. a 7. 7.–11. 7. 2014
Cena: 1 650 Kč/týden, 
e-mail: martina@veselaveda.cz, 
tel.: 602 642 993 – Martina Fialová.

Statutární město Jablonec nad Nisou garan-
tuje pouze poskytnutí slevy. Poskytované
služby jsou smluvní záležitostí mezi rodičem
a poskytovatelem.
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Také v červnu se uskuteční jeden z pořadů
celoročního pásma 25 ro(c)ků bez opony,
které v Jablonci pořádá Jablonecké kulturní
a informační centrum. Tentokrát se koncert
koná v Tyršově parku v rámci Slavností ře-
ky Nisy. Hrát bude legendární skupina
Vltava a jako předkapela jablonecká punk-
folková kapela JunkAspect. 

Kapela Vltava v novém složení se saxofonistou
Ondřejem Klímkem se vrací k původnímu
soundu a zahraje nejžádanější hity. Vltava je
považována za jednu z nejoriginálnějších kapel
na české hudební scéně. Tohle přízvisko si vy-
sloužila nejen neobvyklou poetikou mnoho-
značných textů, ale také zcela původním
hudebním stylem, který dokonale souzní s cha-
rismatickým hlasem Roberta Nebřenského.
A právě frontmena kapely jsme požádali o krát-
ký rozhovor.

Jak vzpomínáte na začátky a první pře-
hrávky, které byly nutné k tomu, aby mohla
kapela hrát?
Vzpomínání není právě mojí disciplínou a mno-
ho jsem zapomněl. Možná je to škoda, možná
díky tomu vůbec dál žiju, ale na úplné začátky
se zcela zapomenout nedá. Okolnosti vzniku
Vltavy byly hodně ovlivněny atmosférou doby
a vytvářet vlastní hudbu bylo tenkrát nejen úni-
kem od komunistické reality, ale také životní
postoj a hodnotově zásadně důležitá věc. Celá
komunita lidí se tak cítila vzájemně propojena
a spřízněna, čerpali jsme sílu jeden z druhého.
Přehrávky před komisí – neboli zkoušky ze
způsobilosti hrát na veřejnosti – pak byly je-
nom jednou z mnoha absurdních okolností. 

Kapela hraje od roku 1987, jakou proměnou
prošla? 

Proměn bylo mnoho a stále se skupina promě-
ňuje a vyvíjí. Změny v nástrojovém a personál-
ním obsazení – to vše se časem ukazuje jako
méně významné, než to, co je a musí být někde
za tím. 

Kdybyste se mě ptali, co tvoří kouzlo a konti-
nuitu Vltavy, nedokážu odpovědět. Je to tajem-
ství, které takto také přijímám. 

Koncert se koná v rámci projektu 25 ro(c)ků
bez opony, jak vnímáte změnu společnosti?
Naše společnost je v těžkém stadiu úpadku. Ten
úpadek je tak pokročilý, že je dokonce zbytečné
o něm hovořit. V tomto stavu už není běžné sí-
ly, která by jej zastavila, a společnost musí do-
padnout až na dno, kde se rozbije a zničí. To je
to nejkrásnější, co vám odpovědět. Pozitivní je,
že na osobní přeměnu pozdě není, naopak – teď
je ten čas. 

Máte v plánu řadu vystoupení, většina
z nich je v jiném prostředí, kde nejraději
hrajete?
Nejraději hrajeme tam, kde jsou lidé, kteří nás
poslouchají.

V Jablonci budete vystupovat v Tyršově par-
ku, na co se mohou návštěvníci vašeho kon-
certu těšit?
Mohou se těšit na akutně krásný výběr skladeb
neboli voničku písní z celé historie Vltavy. Pro-
tože jsme ve skupině přivítali hráče na dechové
nástroje Ondřeje Klímka, který vládne saxofo-
nem i flétnou, písně zazní opět v tomto původním
zvukovém provedení tak, jak to mají mazlíčci
rádi. My se na vystoupení v Jablonci těšíme,
protože jsme si tam vypiplali nádhernou klien-
telu a jsme zvědaví, zda nejmladší už přijdou
bez rodičů, a nejstarší, jestli všichni žijí. (end)

Mezinárodní projekt Nisa – řeka, která nás
spojuje slaví své patnácté narozeniny. Akci
již tradičně pořádá Sportovní klub Tuleň,
Flotila – liberečtí vodní skauti a jablonecký
Sundisk, s. r. o., a také letos je součástí euro-
regionálního festivalu 

PROGRAM 

20. 6. /pátek/
Tradiční pochod městem s vílou Nisou, mažo-
retkami, bubeníky a jabloneckým vodníkem.
Předání poselství ve 14 hodin před jabloneckou
radnicí. Krátká plavba Jabloncem od autobuso-
vého nádraží k Tyršovu parku, kde vystoupí od
15.00 hodin kapely JunkAspect a Vltava – kon-
cert pořádá JKIC. Následuje plavba s předáním
poselství do Vratislavic a Liberce.

21. 6. /sobota/
PLAVBA NA KÁNOÍCH
Předání poselství z Andělské hory přes Chrastavu
a Bílý Kostel do Chotyně, happeningy v jednot-
livých obcích.

22. 6. /neděle/ 
PLAVBA NA KANOÍCH 
Předání poselství z Chotyně do Marienthalu.
Happening v Hrádku n. N. – Trojzemí. 

23.–28. 6. /pondělí–sobota/
PLAVBA Z OSTRITZ DO RATZDORFU
Slavnostní ukončení plavby poblíž ústí do Odry.

Nad akcí převzal záštitu hejtman Libereckého
kraje Martin Půta, dalšími partnery jsou města
a obce Jablonec nad Nisou, Liberec, Hrádek
nad Nisou, Chrastava, Bílý Kostel, Chotyně,
Zittau a další německá a polská města. Zájemci
se mohou účastnit plavby s vlastními plavidly,
případně zapůjčit loď z půjčovny lodí Žlutá plo-
várna (tel.: 737 256 575).

DOPROVODNÝ PROGRAM

11. 6. /středa/ 16.00 hodin
ČIŠTĚNÍ NISY
Sraz za hasičárnou ve Mšeně. Zapojte se
a pomozte vyčistit Nisu v Jablonci od nečistot
a starého harampádí s místním oddílem vod-
ních skautů. Více info: Michal Pokorný, tel. 777
150 398.

16. 6. /pondělí/ 19.00 hodin
NEBE NAD NISOU
Sraz v Klubu Na Rampě. Astronomické setkání
– letní večery pod hvězdami aneb co zajímavého
nás čeká na obloze v průběhu prázdnin a dovo-
lených. V případě jasného počasí pozorování
oblohy. Více info http://udalosti.astronomy.cz

18. 6. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA OPRAVDU PRO KAŽDÉHO 
Sraz v Klubu Na Rampě. Fotodílna pro amatér-
ské i profesionální fotografy, vede Zbyněk
Cincibus (Fotoklub Balvan). Fotit se bude
i v korytu řeky.

25 ro(c)ků bez opony – Vltava hraje Nise

Nisa – řeka, která nás spojuje 

Slavnosti řeky Nisy 2014 – zastávky poselství
start Nová Ves – pramen Nisy, cíl Ratzdorf

Foto Jan Pešek



Ohlédnutí
V Liberci kouleli senioři 
kuželky o putovní pohár 
Čtyři družstva jabloneckých kužel-
kářů se v pátek 25. dubna zúčastni-
la v Liberci meziměstského turnaje.
V těžké konkurenci hráčů z Liber-
ce a Frýdlantu se nakonec jablo-
necký tým umístil na třetím, čtvr-
tém, pátém a devátém místě.
V soutěži jednotlivců byla jablone-
cká Soňa Gargelová druhá. Ceny
vítězům předali náměstek primá-
torky města Liberec Kamil Jan
Svoboda a jablonecký primátor
Petr Beitl. Velký dík a uznání patří
klubu APM jako spolupořadateli
turnaje v čele s vedoucí klubu
Evou Zlesákovou a všem zapisova-
telům u rozhodcovských stolků. 
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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.

K létu patří stejně jako slunce
a koupání i grilování a zahradní
posezení s přáteli. Nevíme, jak to
máte vy, ale senioři z našich klubů
to považují za jednu z nejpříjem-
nějších aktivit vůbec. Přátelské po-
sezení u dobrého jídla se zajíma-
vými lidmi, kteří jsou přívětiví, je
pro ně vždy zážitek. Pokud jste to
ještě nezkusili, pak si rozhodně
nenechte ujít Letní kloboukovou
slavnost s grilováním v prostorách
DZU Novoveská.

Informace o červnovém progra-
mu a jednotlivých akcích získáte
u Markéty Jeníčkové, specialisty pro
volnočasové aktivity, tel.: 774 722
942, e-mail: marketa.jenickova@

centrumjablonec.cz nebo jsou ke
stažení na www.centrumjablo-
nec.cz sekce Aktivity seniorů –
Programy ve Spolkovém domě.

Hádanka (nejen) 
pro pamětníky
Pozorně si přečtěte text a pokuste
se odhalit jméno filmové osob-
nosti:
Filmová hvězda se narodila do ro-
diny operní pěvkyně a minister-
ského rady, zapsala se do prvore-
publikové filmové historie jako
představitel milovníků a gentle-
manů. Hereckou kariéru začal
v Divadle Vlasty Buriana. První
větší roli hrál ve filmu Vdavky
Nanynky Kulichovy. Jeho hvězda
rychle zazářila a brzy se stal jed-
ním z nejčastěji obsazovaných čes-
kých herců. Hrál především lékaře,
právníky, důstojníky, syny tovární-
ků. Po osvobození republiky půso-

bil jako konferenciér. Pro obvinění
z pokusu o emigraci strávil necelý
rok ve vyšetřovací vazbě a po pro-
puštění nemohl hrát v divadle,
pracoval jako stavební dělník, ze-
měměřič a později se vrátil do Ves-
nického divadla, kde působil až do
jeho zrušení v roce 1962. Ve filmu
Kristián v roce 1939 ztvárnil roli
Freda. Poslední roli (vrchního) si
zahrál v roce 1993 ve filmu Šakalí
léta. Dále hrál, např. ve filmech
Eva tropí hlouposti, Katakomby,
Roztomilý člověk, Mladá léta,
Stříbrný vítr. Jeho druhou ženou
byla herečka Věra Lišková. Zemřel
v roce 1998. (www.osobnosti.cz)

Svoje odpovědi s uvedením jmé-
na, příjmení a telefonického kon-
taktu můžete vkládat do připrave-
ného papírového boxu umístěného
v prostorách před recepcí ve Spol-
kovém domě v ulici E. Floriánové
od 2. 6. do 20. 6. června 2014. Vý-
herce bude vylosován Radou star-
ších, a to 24. června a bude vyzván
k převzetí odměny.

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

Senior plus

■ Aktivní věk

■ Z bloku seniorů

Z činnosti TJ Kardio
Víte, že v Jablonci nad Nisou pů-
sobí od roku 2010 Tělovýchovná
jednota KARDIO? V současné do-
bě má více než třicet členů důcho-
dového věku. Program jednoty je
zaměřen na rekondiční sportovní
aktivity pro osoby s kardiovasku-
lárními chorobami a pro osoby
s nemocemi pohybového ústrojí,
zejména cvičení ve fitness centru,
rekondiční cvičení v tělocvičně
v Břízkách, plavání v městském
bazénu, turistické výlety, čtyřdenní
soustředění v turistických oblas-
tech, jejichž součástí jsou cvičení
a kondiční testy. To vše přispívá
ke stabilizaci nebo zlepšování
zdravotního stavu členů. Spolu-
pracují s Českým svazem vnitřně
postižených sportovců, Krajským
úřadem v Liberci, Magistrátem
města Jablonec nad Nisou a jablo-
neckou nemocnicí.

V případě vašeho zájmu zúčast-
nit se aktivit TJ Kardio, kontaktuj-
te člena výboru Karla Křivánka,
telefon: 728 366 951 nebo e-mail:
karel-krivanek@seznam.cz

■ Programy klubů 
ve Spolkovém domě
KJS–Klub jabloneckých seniorů

3., 10., 17., 24. 6. /úterý/ 10.00 hodin
Cvičení s Hankou 

3. 6. /úterý/ 13.30 hodin
Klub šikovných rukou 
Příprava a výroby letní výzdoby –
Léto připlouvá s rybami

11. 6. /středa/ 
Přehrady Libereckého kraje 
– Josefodolská přehrada
Informace a přihlášky 
B. Svobodová – 774 722 945

Dia-club senior

3., 10. 6. /úterý/ 13.00 hodin
Cvičíme v bazénu

24. 6. /úterý/ 14.00 hodin
Setkání členů klubu ve vnitrobloku
Spolkového domu – v případě
nepříznivého počasí akce zrušena

Svaz důchodců ČR
4. 6. /středa/ 14.00 hodin
Měření tlaku

11. 6. /středa/
Výlet – Hrad Grabštejn

18. 6. /středa/ 14.00 hodin
Přednáška – Léčivá moc drahých
kamenů

25. 6. /středa/ 14.00 hodin
Tanec před prázdninami

Zdraví není zadarmo, je výsledkem celoživotního úsilí.
Snahy, jak si ho zachovat, či alespoň nezhoršovat, umí jablonečtí senioři…

Foto TJ Kardio

Turnaj v kuželkách– foto CSS

Trénujeme étanque – foto CSS Nordic Walking – foto CSS

Jablonecká šipka – foto CSS
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Pěvecký sbor Janáček slaví 65. narozeniny
Pěvecký sbor Janáček oslavuje v tomto hu-
debně „jubilejním“ Roce české hudby také
své výročí. Je to již 65 let, kdy se původně
mužský sbor změnil na smíšený. 

U začátků sborové činnosti najdeme Františka
Černého, Františka Chlebečka, Jiřího Pecháčka
a Věru Vojtěchovou. V roce 1964 se stal sbor-
mistrem Josef Boček, který spojil s Janáčkem
celý svůj život. Pod jeho vedením se sbor rozšířil
o řadu výborných zpěváků, někteří z nich zpí-
vají ve sboru dodnes. Dlouhá léta se sborem
spolupracoval klavírista a varhaník Jan Svo-
boda.

80. léta minulého století jsou obdobím nej-
větších úspěchů. Na prvních Mezinárodních
sborových dnech v Praze v roce 1987 získal
Janáček absolutní prvenství, zvítězil i na sboro-
vé soutěži Zdeňka Lukáše v Hradci Králové
a na soutěži Bohuslava Martinů. Dvakrát si od-
vezl prvenství ze soutěže Svátky písní v Olo-
mouci a zúčastnil se Pražského jara. Sbor má
za sebou celou řadu úspěšných menších i vět-
ších koncertů nejen v Jablonci a okolí, ale
i v pražské Loretě nebo v chrámu sv. Víta.

O Janáčka je stále zájem i v zahraničí, což do-
kládají turné do Velké Británie a Finska.

Sbor reprezentoval naši republiku v mnoha
zemích Evropy. Tleskali mu diváci v Německu,
Rakousku, Belgii, Polsku, Bulharsku, Itálii,
Francii, Španělsku či Maďarsku. Vrcholem to-
hoto období byly dvě cesty do USA, Janáček
zpíval ve státech Connecticut, New York, Ore-
gon a Washington. 

V roce 2000 se pomyslné taktovky ujal Vilém
Valkoun, vynikající hudebník a klavírista.
V současné době vede sbor Olga Fröhlichová,
na klavír a varhany doprovází Romana Hala-

mová. Sbor nastudoval velká hudební díla, z ni-
chž stojí za zmínku oratorium J. Haydna Il
Ritorno di Tobia, koncertní program Janáček
Opera Gala, zpívaný za doprovodu Dolno-
slezské filharmonie z Jelení Gory, Mše D-dur
Antonína Dvořáka a mše Jiřího Pavlici Missa
Brevis Pastoralis. 

Repertoár sboru čítá velké množství skladeb
všech uměleckých směrů, počínaje renesancí
a konče skladbami současných skladatelů.
Někteří z nich dokonce věnovali své skladby
k provedení sboru Janáček.

Janáček je sbor čistých amatérů, které spoju-
je láska ke zpěvu a radost, kterou se snaží roz-
dávat návštěvníkům svých koncertů. To, že se
sboru daří, dokazuje i přítomnost výborných
mladých zpěváků, s nimiž přicházejí i nové ná-
pady a atmosféra.

Velké výročí oslaví Janáček slavnostním kon-
certem v kostele sv. Anny v Jablonci nad Nisou
v pátek 6. června 2014 od 19.00 hodin. Vystoupí
Janáček a hosté: SPS Rosex Liberec a Jablonec-
ká píšťalka za doprovodu orchestru Miroslava
Halamy. 

Ivana Kopáčková, předsedkyně

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

19. června 1914, číslo 134, strana 1
Albánie. Strašná porážka vládních vojsk. Boj
s povstalci trval včera celý den – proti nim bylo
nasazeno 1 500 příslušníků kmene Miriditů
a dvě děla. Povstalci však nečekaně obklíčili
vládní vojáky a zaútočili dvěma samopaly.
Některé oddíly se na útěku utopily v bažinách,
jiné byly zajaty a postříleny. Vládním vojákům
velí holandští důstojníci, knížecí palác brání ra-
kouští a italští námořníci.

19. června 1914, číslo 134, strana 5
Mělník. Při restaurátorských pracích v probošt-
ském kostele byly pod dlažbou objeveny tři pro-
pojené hrobky. V hlavní hrobce ležela ženská
kostra v hedvábném rubáši a zbytky kožených
bot, ve vedlejší se našly desky modlitební kníž-
ky s datem 1526. Byla vyslovena domněnka, že
se může jednat o královnu Johanu, druhou man-
želku krále Jiřího z Poděbrad, jejíž hrob byl do-
sud neznámý.

19. června 1914, číslo 134, strana 6
Přestaneme používat ručníky? V Anglii bylo
zjištěno, že se v nich nachází velký počet choro-
boplodných zárodků. Byl již vynalezen přístroj
na sušení rukou pomocí horkého vzduchu: apa-
rát je tvořen trubicí opatřenou pákou, po jejímž
sešlápnutí se během dvaceti sekund ruce osuší.

24. června 1914, číslo 138, strana 9
Paříž. Atentát na barona Henryho Rothschilda.
Rothschild se vracel večer z divadla a na rohu
Rue de Caumartin byl postřelen do boku jistým
panem Proudhonem (stár 60 let), bývalým mlé-
kařem. Atentátník tvrdí, že Rothschild zničil je-
ho živnost tím, že v několika dělnických čtvr-
tích otevřel mléčné bary, v nichž již po několik
let nechává zdarma rozdělovat plnotučné mléko
dělníkům. Tím těžce poškodil pařížské mlékaře.

28. června 1914, číslo 142, strana 1
Vídeň. Císař František Josef odjel ráno v 8 ho-
din zvláštním vlakem do lázní Ischlu, kde tráví
svůj pravidelný letní pobyt. Vlak vyjel za zvuků
státní hymny a za bouřlivých ovací publika.
V Ischlu uvítala císaře školní mládež v krojích,
stojící špalírem až k císařské vile.

30. června 1914, číslo 143, strana 1
Sarajevo 28. 6. Dnes ráno byl na následníka
trůnu arcivévodu Franze Ferdinanda a jeho
choť vévodkyni Žofii von Hohenberg spáchán
atentát, jemuž oba podlehli. 

30. června 1914, číslo 143, strana 2
Jablonec nad Nisou 28. 6. Do Jablonce dorazi-
la zpráva o atentátu po třetí hodině odpoledne.
Nejprve se jí nevěřilo, až za hodinu dostala pev-
nější podobu. Redakce Gablonzer Zeitung okam-
žitě vydala zvláštní zprávu, o kterou se strhl do-
slova boj stovek osob. Starosta Adolf H. Posselt
nechal v 17.30 vyvěsit na radnici smuteční vlaj-
ku a nařídil zastavit koncert pořádaný v parku
u Střelnice. Zastupitelstvo se sejde v úterý nebo
ve středu na smutečním zasedání.

30. června 1914, číslo 143, strana 8
Konopiště 29. 6. Tři děti následnického páru se
zatím zdržují na Konopišti. Syn Max Hohen-
berg 27. 6. složil závěrečné zkoušky v tercii
skotského gymnázia a vrátil se večer do zámku.
Děti prozatím nevědí, jaké neštěstí je postihlo.

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Základní škola Liberecká byla pozvána
partnerskou školou a městem Bautzen na Den
přijetí dětí na radnici, které pořádalo město
a primátor Bautzenu Christian Schramm. 

Na tuto slavnost bylo pozváno celkem sto dívek
a chlapců, kteří chodí do 1. až 5. třídy, z jablo-
necké školy byla vybrána nejlepší žákyně v ně-
meckém jazyce Emma Daoová. „Jsme první ze
všech škol v Jablonci, které byly pozvány na tak
významnou událost. S představiteli města
Bautzen jsme se domluvili, že se toto setkání
stane tradicí. Takže i v příštím roce bude z na-
šich žáků vybrán ten nejlepší v německém
jazyce, který se Dne primátora zúčastní,“ pro-
zradila Heidemarie Polívková, učitelka ZŠ
Liberecká, která do Německa cestovala spolu

s žákyní a ředitelem školy Jiřím Čeřovským.
„Na radnici v Bautzenu, jsme byli velmi mile
přivítáni. Tématem letošní slavnosti byly kame-
ny, z čehož měl náš pan ředitel coby biolog

ohromnou radost. Po rozdělení do skupin jsme
obcházeli různá stanoviště. Jedna ze zastávek
byla právě kancelář u přátelského primátora
Bautzenu, který nám vyprávěl o kamenech
a o městě. Podívali jsme se také do dílen, kde
jsme si z kamene vyrobili vlastní Lví věž (ně-
mecky Lauenturm). Ta patří mezi symboly
města,“ vzpomíná na cestu do Bautzenu Emma
Daoová z 9. A.

Dále děti zhlédly divadelní představení o his-
torické ulici zvané Steinstraße, seznámily se
s nástroji z kamene a vyslechly si flétnové vy-
stoupení. „Viděli jsme stavebnici z kamene
a zjistili jsme, že i flétny mohou být kamenné.
Je úžasné, co se dá z kamene vyrobit, jak lze
kameny využívat a co všechno se s nimi dá dě-
lat,“ neskrývala nadšení Daoová. (pe)

Žákyni přijal primátor Bautzenu
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Najdete nás na
Facebooku

Ahoj holky a kluci, 

vaše obrázky se zlatou rybkou se opravdu povedly! Bude to asi tím, že máte rádi nejen pohádky, ale také různá zvířátka. Proto
i další malování bude ze zvířecí říše. Vybral jsem pro vás pohádku O kohoutkovi a slepičce. Je to příběh napínavý a také poučný.
Něco podobného by se totiž mohlo klidně stát i lidem. Víc už prozrazovat nebudu. O kohoutkovi a slepičce si můžete spolu
s dospěláky přečíst a vesele se pak pustit do kreslení. 

Na další krásné výtvory se těší skřítek Pastelka

Příští téma: O kohoutkovi a slepičce. K malování si můžete zazpívat písničku Voděnka studená.

Lenka Kubíčková

Sára KačováZdeňka Janatová Matyášek Jungmann

Oceněné práce na téma 
„O zlaté rybce“

Lenka Kubíčková, 8 let, Jablonec nad Nisou

Zdeňka Janatová, 7 let, 1. A – ZŠ Arbesova

Sára Kačová, 7 let, 1. B – ZŠ Arbesova

Matyášek Jungmann, 6 let, MŠ Na Kopečku, V. Nezvala

Odměnu dětem předá náměstek primátora Petr Vobořil.

Obrázky s tématem „O kohoutkovi a slepičce“ očekáváme do pátku
13. června 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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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!

MOLO JABLONECKÉ PŘEHRADY

19. června 2014
od 21 hodin

Komorní orchestr 
QUATRO

Malá noční hudba 
a další slavné světové serenády.

w w w. m e s t o p l n e t o n u . c z
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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

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
jsme brzdové centrum ATE = certifikovan˘
specialista na brzdy – bezkonkurenãní ceny 
na zn. ATE!!! Montujeme i jiné znaãky brzd

(BARUM, BOSCH, FERODO…)
– také za super ceny!!! 

Na‰e pfiednosti: profesionalita,
poctivost, záruky, potfiebné náfiadí, 

pfiístroje a PC programy, vozy parkujeme 
v hlídaném prostoru.

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

Letní 22, Jablonec nad Nisou-Kokonín

DVE¤E ZÁRUBNù KOVÁNÍ OKNA HYBNER
dvefie vãetnû obloÏek od 2150 Kã!
bonus 30% na dvefie s obloÏkami

PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500 Kã 
+ sleva na BEZPEâNOSTNÍ dvefie

vnitfiní dvefie v barvû 
dfieva 666 aÏ 699 Kã

stavební pouzdra, posuvné 
a shrnovací dvefie. 

Sleva na vchodové dfievûné dvefie 20 %,
pouÏité dvefie a zárubnû, 

profi v˘fiez zárubní.
Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií ZDARMA. 

âESKÁ OKNA: dfievo, plast, 
hliník SLEVA 40%

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

VZDùLÁVEJTE SE S EDUCOU 
S 10% SLEVOU

– nabídka teì v ãervnu na kurzy od záfií
REKVALIFIKAâNÍ KURZY: 

mzdové úãetnictví, úãetnictví, ...
LETNÍ JAZYKOVÉ KURZY

– vyuÏijte léto a zdokonalte se v mluvení 
a roz‰ifite si slovní zásobu. V˘borní lektofii!

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

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

âERVEN–SRPEN 2014
stfiedy 18.15–19.15 hodin

zaãáteãnice Ïeny
ARABIC FLAMENCO

pondûlky 15.30–16.15 hodin
zaãáteãnice dívky (od ‰esti let)

POP ORIENT
AKCE 50 % Z CENY KURZU!

pfii platbû do 30. ãervna 2014

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

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.: 778 814 717
www.levnebryle.webnode.cz 

JÓGOVÉ HRÁTKY PRO DùTI A RODIâE
pfiijìte se protáhnout a pohrát

21. 6. 2014 od 10 hodin
více informací a rezervace na

www.yokostudio.cz, 777 066 967 

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

malífiské a natûraãské práce.
Kalkulace a poradenství ZDARMA

www.interierynovotny.cz
tel.: 604 503 848

KÁCENÍ A PRO¤EZY STROMÒ
horolezeckou technikou. 

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

www.vyskovyservis.cz

PROVÁDÍM ZEDNICKÉ A POMOCNÉ
STAVEBNÍ PRÁCE 

= údrÏbu pfieváÏnû drobného charakteru 
zamûfienou na rÛzné opravy a úpravy 

dle poÏadavkÛ zákazníka. Napfi: strÏení tapet, 
‰tuk. omítky, zaãi‰tûní ‰licÛ, opravy vnitfiních 

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

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

Informace na tel. 732 570 702 
nebo e-mail: reslvladislav@seznam.cz

SK¤ÍNù LIBEREC – vá‰ interiér na míru
VESTAVùNÉ SK¤ÍNù pfiímo od v˘robce

více neÏ 250 odstínÛ a dekorÛ
KUCHY≈SKÉ LINKY 

vã. spotfiebiãÛ
3D návrhy ZDARMA, 

slevy aÏ 35 %.
Nákupní centrum 

Géãko Liberec (GLOBUS)
tel: 485 102 762, 

mob: 734 723 734
prodejna@skrine-liberec.cz

www.skrine-liberec.cz 
www.vyroba-kuchyni.cz 

NÁTùRY ST¤ECH 
A KOVOV¯CH KONSTRUKCÍ

ãi‰tûní a renovace ve‰ker˘ch stfie‰ních krytin
nástfiik technologií AIRLESS 

(1 000 m2/den)
e-mail: josefrac@seznam.cz

Tel.: 737 532 638

Váš spolehlivý partner

www.jabloneckaenergeticka.cz

BOWLING ZÁSADA
200 Kã/hodina

Pfiíjemné nekufiácké 
prostfiedí

Tel.: 702 065 724

www.bowlingzasada.cz

Nabízí zpracování:

 • energetick˘ch posudkÛ v programu 
Nová zelená úsporám 2014 vãetnû

poradenství pro jejich optimální návrh 

 • PENB ke stavebnímu povolení 
nebo prodeji

Na Náspu 3057, Jablonec nad Nisou
www.ingprocz.com

tel. 483 713 989, 602 736 361
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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

Bytov˘ textil 
Matou‰

Slevy na vybrané 
druhy záclon

Dolní námûstí 13
Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 315 191

RÁZOVÁ VLNA
A LASER

Rychlá a efektivní pomoc od bolesti, 
bez potfieby lékÛ a vedlej‰ích úãinkÛ

Vhodné na:
> zánûty ramene > tenisov˘ loket

> patní ostruhy
> zánûty ‰lach, vãetnû Achillovy

> poãínající artrózu
a podobné potíÏe pohybového aparátu

BliÏ‰í informace na Rehabilitaci 
na Poliklinice I v Jablonci n. N., 

tel. 483 341 275
www.medsix.cz

HAPPY WELLNESS 
LÉTO 2014
� PRIVÁTNÍ VSTUP 2+2
možný pouze po–pá 10.00–14.00 h.

� PRIVÁTNÍ VSTUP 2+1
Nutno objednat dopředu.
� AKCE KURZY VAŘENÍ
3 poukazy za 2 000 Kč dle vlastního výběru
Platnost poukazů je omezená. 
Neváhejte, počet poukazů je také omezený!

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

Vyžehlíme bříška i zadečky,
ať s chutí obléknete plavečky!

ZenZen – estetické a regenerační centrum
Palackého 4, Jablonec n. N.

Tel.: 777 685 550, www.zenzen.cz

LIPOSUKCE 
ultrazvukem 

se SLEVOU 30 % 
na balíček 3 ošetření. 

ZHUBNĚTE za jedno 
ošetření pomocí 

kavitace s podtlakem
až 6 cm!

Letní akce KAVITACE!

Kožní 
a estetická 
soukromá 
ordinace 
MUDr. Hana Sluková

Nabízíme:

• ošetření přístrojem Alma lasers Accent XL
(redukce vrásek v obličeji, dekoltu a krku,

korekce jizev u akne, redukce strií)

• aplikace mezonití – novinka 

• neinvazivní liposukce • injekční lipolýza 

• aplikace botulotoxinu 
(odstranění vrásek, snížení pocení)

• výplňové materiály pomocí kyseliny hyaluronové 

Veškeré estetické zákroky po objednání.

Liberecká 15 • 466 01 Jablonec n. N. 
tel.: 483 313 920, 607 649 722 

E-mail: ordinace@koznislukova.cz 
www.koznislukova.cz

 prodejna masivního nábytku
postele, skříně, stoly, židle, 

dětský nábytek
 ·irok˘ v˘bûr dfievûn˘ch li‰t,

palubek, podlahových prken
 Prodej asfaltov˘ch lepenek,

střešních krytin, izolací
 Návrhy, rozpoãty – zdarma

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

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

TANDEMOVÉ LETY
30 minut / 1 500 Kã • Dárkové poukazy

www.tandemcentrum.cz

Tel. 602 439 889

Educa je dobr˘ klient – 20 let zku‰eností, akreditace, v˘borní lektofii, seriózní jednání.

EDUCA, Ml˘nská 46a Jablonec n. N., tel./fax: 483 318 621, 
mobil: 602 505 288, www.educa-jbc.cz, info@educa-jbc.cz

E D U C A  –  v z d û l á v a c í  c e n t r u m

REKVALIFIKAâNÍ KURZY – nové termíny 

ZÁPIS DO KURZÒ 2014/15 – v ãervnu 10% SLEVA

Jazyky, PC, úãetnictví 

LETNÍ JAZYKOVÉ KURZY – Zamûfieno na mluvení!

Konverzace a praktick˘ jazyk. Vyuãují i rodilí mluvãí. 

POMATURITNÍ STUDIUM!


