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Stojíme na počátku,
je třeba jít dál
Vážení a milí Jablonečané, otevíráte nové číslo Jab-
loneckého měsíčníku, jímž vstupujeme do dalšího ro-
ku. Ten je pro mě osobně ve znamení hned několika
počátků. Stojím na startu další etapy svého profesního
života a tu jsem se rozhodl zasvětit službě právě vám,
obyvatelům města, v němž společně žijeme. Mnozí
z vás jste mi k tomu dali svou důvěru a já za ni velice
děkuji. Budu se snažit naplnit vize, se kterými jsem
před vás předstupoval, a to ve prospěch vás, respektive
nás všech. 

Už měsíc, po který mám možnost působit na jablo-
necké radnici, procházím odbory, jež mi byly svěřeny
do správy, a už se mi začínají zhmotňovat oblasti,
kam napřu své úsilí. Abych byl konkrétní, záleží mi
především na zkvalitnění seniorského a sociálního
bydlení, zdravějším stravování ve školních jídelnách
a na způsobu poklidného soužití s menšinovou ko-
munitou. Zatím jsem na počátku ve všech těchto
okruzích. Seznamuji se s informacemi, fakty, podněty,
ale také již pracuji na vyhodnocení možností a ses-
tavuji si skládačku, jejímž výsledkem bude obraz kroků
směřujících k naplnění mých myšlenek.

Rok 2015 je také rokem přípravy už 3. komunitního
plánu sociálních a navazujících služeb města Jab-
lonec nad Nisou. Komunitní plán bude určovat směr
v této oblasti následující čtyři roky až do roku 2019.
Musíme doplnit pracovní skupiny, zmapovat si, co se
již podařilo vypracovat a posbírat náměty dalších
problémů, které je třeba vyřešit. A tady si dovoluji po-
žádat o pomoc právě vás – pokud máte chuť se do ko-
munitního plánu zapojit, právě nyní je ten správný
čas. Více informací k tomu, jak se můžete stát součástí
týmu, najdete uvnitř měsíčníku.

Mou původní profesí je advokacie, což mě předur-
čuje k hájení zájmů druhých, a to odhodlaně a zodpo-
vědně. A stejným směrem se chci od samého počátku
vydat po své nové cestě – i vy jste se stali mými klien-
ty, i když v jiném slova smyslu, a budu k vám, vašim
přáním a potřebám přistupovat stejně pevně a odpo-
vědně.

Přeji vám krásný rok 2015 plný zdraví a pohody.

Pavel Svoboda, 
náměstek primátora

V lednu se v Eurocentru uskuteční módní show Made in Jablonec 2015 – Zdobíme svět. Na snímku z loňského ročníku předvádějí
modelky šaty návrhářky Petry Lejskové (PRECIOSA ORNELA), modely zpracovalo MP Krejčovství – Marcela Pabyšková a design bižuterie

je dílem SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou. Foto Aleš Funke

Foto Radka Baloghová
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„Školky volí při zabezpečení mezi třemi mož-
nostmi. Rodiče mají čipy či kódy na elektronic-
ký zámek nebo se do školky dostávají pomocí
klasického bzučáku. Ten povětšinou funguje
během vyučování také ve školách,“ říká vedou-
cí oddělení školství, kultury a sportu Zdeňka
Květová. Podle ní většina rodičů nic nenamítala
proti větší ostražitosti, která se po únoru 2013
objevila. „Převažují právě ony čipy, které oteví-
rají rodičům vstup do budov MŠ. V rodině jsou
většinou dva, je pravda, že operativnost v jejich
předávání je trochu nižší než třeba při použití
kódů,“ přiznává Květová.

V základních školách hlídá přístup do budo-
vy ráno zpravidla školník. V osm hodin se bu-
dova zavírá a vejdou pouze lidé objednaní nebo
se hlásí domácím telefonem na sekretariátech
škol. 

Důležitá je prevence
Po letošním incidentu ve Žďáru nad Sázavou se
diskuze nad stejným problémem rozvinula
znovu. Tentokrát zareagovala také Policie ČR
a společně s městskou svolala na Jablonecku
poradu ředitelů všech stupňů škol ke způsobu
obrany proti agresorovi, který už do budovy
vnikl. 

„Naším prvotním úkolem není chránit kaž-
dou jednotlivou školu. Způsob zabezpečení je
věcí ředitelů a posléze zřizovatele zařízení.
Naším cílem je hlavně prevence. Školy a vzdě-
lávací zařízení typu Domu dětí a mládeže Vikýř
či ZUŠ jsou veřejnými budovami, nelze je tedy

jednoduše uzavřít a nikoho dovnitř nepustit.
Proto jsme s řediteli škol vedli tuto diskuzi
a předložili jsme jim jakýsi manuál chováni
v krizové situaci,“ popisuje říjnové setkání s pe-
dagogy vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR
v Jablonci nad Nisou npor. Roman Šípek. 

Podle něj navíc útočník nemusí být vždy jen
ten, kdo přijde z ulice. „Může to být cizí člověk,
rodič, ale může jít i o studenta, žáka, pedagoga
či jiného zaměstnance školy,“ konstatuje poli-
cista. Při podezření na vnitřní nebezpečí je třeba
sledovat emotivní projevy, změny v chování, ře-
či o sebevraždě či útoku na jiné, vlastnictví
zbraně, extremistické názory nebo příslušnost
k podobně laděným skupinám. Vnějšího útoč-
níka pomohou odradit nebo mu alespoň zne-
snadní přístup opatření při vstupech do budovy
a informovanost žáků a pedagogů. „Pokud se
však popisovaná osoba objeví v okolí školy, ne-
bo je uvnitř, je třeba okamžitě informovat vede-
ní školy a policii, státní nebo městskou,“ varuje
npor. Šípek.

Neutíkat, zabarikádovat se
Pokud se už útok stane, je třeba jednat s chlad-
nou hlavou, postup je zcela opačný než napří-
klad při požáru. Výrazně se nedoporučuje eva-
kuace, neboť právě skupina evakuovaných se
stane snadnějším cílem pro útočníka. „Učitel
shromáždí žáky ve třídě, zabarikáduje se v ní
lavicemi a skříněmi a případně zakryje okna.
Pak se spojí s vedením školy a nahlásí, kde
s dětmi je, jak jsou zabezpečení a pokud ví, jak
útočník vypadá, zda je sám nebo ne a jaké má
zbraně,“ vysvětluje vedoucí obvodního odděle-
ní PČR s tím, že vedení školy obstarává komu-
nikaci s policií a s ostatními pracovníky školy
a dětmi.

„Myslím, že by bylo rozumné převést manuál
do praxe, tj. nacvičovat krizové situace tohoto
typu podobně jako obecná cvičení u civilní
obrany,“ zamýšlí se nad problematikou náměs-
tek primátora Pavel Svoboda s tím, že je třeba
stále apelovat na rodiče, aby oni sami nepodce-
ňovali nebezpečí, nebyli lhostejní a dávali po-
zor na to, kdo se snaží s nimi do budovy vejít.
„Při sebemenším podezření je lépe vše ohlásit,“
dodává Svoboda.

„Policejní hlídky zařazené do tzv. Opatření
AMOK disponují vybavením na eliminaci agre-
sivního útočníka, a to včetně dlouhých střel-
ných zbraní – samopalů. Takovou hlídku máme
i ve městě a jsme připraveni řešit problém na
celém Jablonecku,“ uklidňuje rodiče vedoucí
OOP ČR Jablonec nad Nisou npor. Roman Ší-
pek. (jn)

Zamknout, či ne
Jsou děti ve školách v bezpečí?
Událost v MŠ Slunečná před téměř dvěma lety vyprovokovala na oddělení
školství otázky, jak jsou jablonecká školská zařízení zabezpečená.

Ilustrační foto Jiří Endler

■ Názory ředitelů
Co si o zabezpečení budov myslí ředitelé zá-
kladních škol? Oslovili jsme ředitele dvou
největších ve městě, a to ZŠ v Liberecké a na
Mozartově. Oběma jsme položili stejnou
otázku: jak jste zabezpečili vstup do budov?

Jiří Čeřovský, 
ZŠ Liberecká, 628 dětí ve 26 třídách
Od 8. prosince máme paní vrátnou. Smlouvu
má do 30. června 2015. Našli jsme ji přes úřad
práce, jde o místo na plný úvazek denně od 6.00
do 14.30 hodin, které dotuje ÚP v režimu veřej-
ně prospěšných prací, zbytek hradíme z našich
prostředků. Naše škola má dva vchody – hlav-
ní a pro školní družinu. Paní vrátná obstarává
od 6 hodin právě vchod ke školní družině, pak
je ve vrátnici. Máme i kamery nad oběma
vchody, máme videotelefony, přesto si myslím,
že fyzická přítomnost vrátné je nejlepší řešení.
Ohlídá vstup cizích osob do objektu, vede kni-
hu návštěv. Přímo špatnou zkušenost s něja-
kým agresorem ve škole nemáme, spíše se
nám objevovali v budově zatoulaní rodiče.
A toto vše se nám podařilo v osobě paní vrátné
eliminovat.

Marcela Rousová, 
ZŠ Mozartova, 404 dětí v 18 třídách
Máme klasického elektronického vrátného.
Musím však říci, že v posledních letech jsme
nezaznamenali žádnou negativní zkušenost.
Snažíme se omezovat vstup rodičů do šaten,
nabádáme je k ohleduplnosti z hlediska bez-
pečnosti. Porušování tohoto pravidla toleruje-
me zhruba do Vánoc u rodičů prvňáčků. Větším
problémem jsou třídní schůzky nebo konzul-
tační odpoledne, kdy je budova skutečně otev-
řená všem. Ale jde spíše o zatoulané osoby,
protože naše škola je trochu na orientaci složi-
tá. Máme hodně vstupních vchodů a jeden
z nich, od prodejny Penny, slouží ke vstupu ci-
zích subjektů – je tu pobočka knihovny, odlou-
čené pracoviště ZUŠ apod. Podařilo se nám
však oddělit tuto část od zbytku budovy a vše
funguje bez problémů.

Do budovy střední školy ve Žďáru nad
Sázavou mohli studenti a zaměstnanci
vstupovat jen s pomocí speciálních čipů.
To ale nezabránilo šestadvacetileté ženě,
aby se do objektu nepozorovaně dostala
a následně na studenty zaútočila. Tuzem-
ské školy používají kromě čipů i další
formy zabezpečení – třeba posílené služby
na vrátnicích, kamery nebo elektronické
systémy. Ředitelé škol se však shodují –
ani maximální zabezpečení nedokáže
stoprocentně zamezit vstupu cizích lidí. 

(ČT24, říjen 2014)

Na konci února 2013 otřásla rodiči dětí
z MŠ Slunečná zpráva, že se do školky
dobýval podnapilý muž ozbrojený dvěma
noži. Školka vytvořila preventivní och-
ranná opatření, aby opakování incidentu
zabránila. „Školu zamykáme vždy v 8.30
hodin, když jsou děti na zahradě, je zam-
čená brána. Rodiče jsme požádali, aby do
budovy nepouštěli nikoho neznámého,“
vysvětlila ředitelka MŠ Slunečná Taťána
Chvalinová s tím, že školka je vybavená
videotelefonem a rodič se dostane do-
vnitř, až když se představí.

(tisková zpráva MMJN, únor 2013)

Ministr školství Marcel Chládek (ČSSD)
vyslal do Žďáru Českou školní inspekci,
aby prověřila, zda jsou bezpečnostní
opatření ve škole dostatečná. „Řada škol
používá kamerový systém u vchodu, já to
i podporuji. Nemyslím si, že je to naruše-
ní soukromí,“ řekl Chládek. 

(ČT24, říjen 2014)
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Břeh pod Slunkami vyplní matracemi
Zimním spánkem nyní odpočívá staveniště
pod Slunečními lázněmi. Od loňského listo-
padu tu odbor rozvoje pracuje na zpevnění
břehu, nových přístupových schodištích do
vody a opravuje cestu. Práce potrvají do
konce května a město za ně zaplatí 1,5 mi-
lionu korun.

V současné době jsou hotové spodní části scho-
dišť včetně žulového obložení. „Spodní stupeň
bude jen kousek nad hladinou přehrady, takže
v létě bude snadný přístup do vody i na tomto
strmém břehu,“ podotýká Lukáš Pleticha, ná-

městek pro rozvoj s tím, že se stavbou se čeka-
lo, až poklesne hladina přehrady zhruba dva
metry pod provozní výšku. Na jaře pak zbývá
schodiště dokončit a osadit také ocelové zá-
bradlí. 

Během jarních měsíců se bude ale hlavně
zpevňovat pomocí protierozních matrací
a opravovat cesta včetně jejího odvodnění. Nyní
je v místě stavby cesta podél břehu uzavřená,
chodit je možné podle Slunečních lázní.
Dokončení stavby je naplánované na konec
května, aby nenarušilo letní sezonu.

(jn)

Nejbarevnější je administrativní budova
Devatenáct odstínů se objevilo na fasádě re-
konstruované administrativní budovy Ne-
mocnice Jablonec, která byla nedávno do-
končena. Kromě omítky má objekt novou
střechu a vyměněná okna. Rekonstrukce vy-
jde na 6,3 milionů, z nichž tři miliony činí
dotace z EU. Termín dokončení je stanoven
na konec května 2015.

Na začátku bylo třeba se vypořádat nejprve
s nebezpečným azbestem, který byl ve střeš-
ních šablonách. „Ty jsme nechali odborně zli-
kvidovat a provedené měření prokázalo, že
v budově a jejím okolí žádný azbest v ovzduší
není,“ ujišťuje Ondřej Pokorný z oddělení in-
vestiční výstavby a dodává, že kromě střešní
krytiny byl při stavbě problém také s krovem:
„Museli jsme vyměnit shnilé střešní trámy
a dřevěné podbití krovů.“

Proto se postup rekonstrukce zpomalil a ter-
mín dokončení se z listopadu posunul na konec
května 2015 s tím, že před zimní přestávkou
získá budova kompletní fasádu a zbaví se lešení.

„Jakmile to klimatické podmínky dovolí, čeká
nás stavba betonového schodiště a dvou ramp
společně s dokončením zatepleného soklu a in-
stalací ocelových markýz nade dveřmi,“ podo-
týká Ondřej Pokorný.

„Cílem rekonstrukce bylo snížit energetickou
náročnost administrativní budovy hospodářské
správy nemocnice,“ říká náměstek pro rozvoj

města Lukáš Pleticha. „Jablonci se podařilo na
projekt Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. –
zateplení fasády, střechy a výměna oken na
objektu H02 získat třímilionovou dotaci z Ope-
račního programu Životní prostředí, konkrétně
více jak 157 tisíc ze Státního fondu Životního
prostředí a 2 672 tisíc z Fondu soudržnosti,“
konstatuje Iveta Habadová, vedoucí oddělení
dotací.

Do opravované budovy se však zaměstnanci
nemocnice nastěhují dříve než v květnu, kdy
bude dokončená. „S přestěhováním počítáme
do konce letošního roku. Uvnitř objektu prová-
díme rekonstrukce všech kanceláří, tedy podla-
hy, stropy, ale i rekonstrukci elektroinstalace.
Suterén budovy, kde dříve sídlil velkoobchod
s kancelářskými potřebami, rekonstruujeme
pro potřeby archivu a skladových prostor,“ při-
pomíná tisková mluvčí nemocnice Petra
Hybnerová. (jn)

Areál bývalé porodnice v Turnovské ulici se
stal v uplynulých měsících populární díky po
internetu šířené lživé zprávě, že z něj má být
ubytovna pro sociálně slabé spoluobčany.

Tuto lež rázně vyloučil primátor Petr Beitl i hejt-
man Libereckého kraje, pod který objekt po-
rodnice spadá. Zájmem města Jablonec nad
Nisou bylo, aby se porodnice dostala do majet-
ku města a došlo ke smysluplnému využití ce-
lého objektu. Jednou z variant byla i možnost,
že kraj městu porodnici přenechá výměnou za
některou ze středních škol, které sídlí v měst-
ských budovách, ale jsou zřizovány právě
Libereckým krajem. „Dovedu si zde představit
například i lehkou výrobu. Areál je dopravně
velmi dobře dostupný, leží na výpadovce na
Prahu a je dostatečně velký,“ nechal se tenkrát
slyšet primátor Beitl.

Nové sídlo pro mincovnu?
Myšlenka nabídnout areál porodnice České
mincovně vznikla v září na jablonecké radnici.
Česká mincovna sídlí v u přehrady v Jablonci
nad Nisou od roku 1993. Její vedení hledá nové
sídlo pro společnost už několik let. Stávající
prostory jsou jediné mincovně, která má opráv-
nění razit českou měnu, těsné. Jsou nevyhovu-
jící především z hlediska bezpečnosti a repre-
zentace. „Snažili jsme se ve městě najít místo,
které by bylo pro mincovnu vhodné. Česká
mincovna do Jablonce patří. Vznikla tady z bý-
valých provozů Bižuterie a měla by v Jablonci

zůstat. Velmi si vážím dobré vzájemné spolu-
práce a osobně se zasadím o to, aby Jablonec
zůstal mincovním městem,“ vysvětluje primá-
tor Beitl důvod, proč oslovil vedení mincovny. 

„Areál v Turnovské ulici je vhodný, splňuje
požadavek na dobrou dopravní dostupnost
a nabízí možnost vybudovat zde nové sídlo
mincovny s odpovídajícími parametry z hledis-
ka výroby, obsluhy zákazníků a samozřejmě
bezpečnosti,“ domnívá se Radek Šulta, ředitel
České mincovny, a. s.

Město Jablonec se tedy stalo prostředníkem
v jednání zástupců Libereckého kraje a České
mincovny. „Česká mincovna nám představila
investiční záměr na výstavbu nového provozu,
který by byl dobře dopravně dostupný a sloužil
by veřejnosti například plánovanou výstavou
stálé expozice,“ potvrdil náměstek hejtmana
Marek Pieter. „Záměr se nám líbí, protože na-
bídne další turistickou atraktivitu regionu. Na
závěr této schůzky jsme se domluvili, že již bu-
deme jednat o konkrétních záležitostech. V prv-
ní fázi bychom chtěli připravit memorandum
o výstavbě tohoto záměru,“ dodal náměstek LK.

Mincovna bude do Jablonce lákat 
turisty i odborníky
Nový areál mincovny by totiž vedle výrobní
a administrativní části nabídl i reprezentativní
prostory pro své produkty. Mincovna kromě
české měny razí i originální pamětní mince
a také medaile pro různé příležitosti. „Prodejní
sortiment neustále rozšiřujeme, nabízíme zá-

kazníkům investiční a pamětní mince z celého
světa,“ potvrzuje ředitel Šulta. V novém areálu
v krásném přírodním prostředí by proto mohla
vzniknout expozice, která by provedla návštěv-
níky historií českého mincovnictví. Společnost
dlouhodobě spolupracuje s významnými čes-
kými výtvarníky a vytváří umělecká díla trvalé
hodnoty. 

„Odhadované náklady na projekt se budou
pohybovat nad úrovní 100 milionů korun, ale
bude také záležet na tom, zda se nám podaří
pro tento projekt získat zdroje z dotačních pro-
gramů či jiné formy podpory,“ upozornil ředitel
Šulta. Zmíněné trojstranné memorandum by
měli zástupci mincovny, kraje i města podepsat
v prvním čtvrtletí roku 2015. Pokud se podaří
mincovně získat finance, mohla by nová Česká
mincovna na příjezdu do Jablonce stát už v ro-
ce 2020. (mh)

Co bude s porodnicí v Turnovské?

Foto Jana Fričová

Foto Jana Fričová

Kardinál Dominik Duka požehnal České mincovně 
a všem lisům, které produkují české oběžné 

a pamětní mince. Foto Markéta Hozová
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Konečná tramvaje s novou tváří
Podle aktuálních klimatických podmínek
budou pokračovat práce na rekonstrukci
čtyř kilometrů tramvajové trati mezi Li-
bercem a Jabloncem nad Nisou minimálně
do konce března 2015. Součástí stavby bude
i nová konečná stanice u Tyršových sadů.

Po rekonstrukci povede z Nové Rudy nová dvou-
kolejná trať až ke křižovatce U Lékárny, cent-
rem Vratislavic nad Nisou bude pokračovat
i nadále jednokolejná trať po vratislavickou ko-
nečnou. Jablonecká část trati se nejvíce změní
ve výhybně Brandl, kde se posunutím trati roz-
šíří silnice.

Jablonec se na celé rekonstrukci podílí celko-
vou částkou 14 milionů korun. „K rozhodnutí
finančně přispět vedl město fakt, že se v rámci
rekonstrukce trati opraví také konečná stanice
tramvaje ve městě,“ připomíná náměstek pri-

mátora, mající na starosti rozvoje města, Lukáš
Pleticha. Konkrétně Jablonec směřuje peníze
na úpravu prostoru kolem trati u okružní kři-
žovatky ulic Tovární a U Nisy, na víceúčelový

objekt na konečné tramvaje u Tyršových sadů
a na vytápění nástupišť na konečné a na za-
stávce Liberecká. 

Tramvaje spojují města Liberec a Jablonec
nad Nisou od 1. ledna 1955. Poslední celková
rekonstrukce celé tramvajové trati spojená
s dlouhodobou výlukou proběhla v letech
1972–1976. Po ní získala trať rychlodrážní cha-
rakter a byly na ní nasazeny nové tramvaje T3.
Na trati tehdy přibyly nové výhybny, které
umožnily posílit provoz, v Jablonci nad Nisou
však byla zkrácena na novou smyčku u Tyr-
šových sadů. Zásadní modernizaci doznaly
úseky v ulicích Liberecká a Budovatelů v Jab-
lonci před více než třiceti lety. Na začátku de-
vadesátých let minulého století byla trať navíc
doplněna o tolik potřebné signalizační a zabez-
pečovací zařízení a také se podařilo zajistit re-
konstrukce dalších traťových úseků. (jn)

Advent je obdobím 
setkávání
Náměstek pro oblast humanitní Pavel Svo-
boda navštívil Kluby seniorů v ulici Boženy
Němcové a v Kokoníně, dům s byty zvláštní-
ho určení v Novoveské ulici a Domov dů-
chodců v Jabloneckých Pasekách. 

„Pozvání jsem přijal rád, byla to dobrá příle-
žitost jak si vyměnit pár vět o kvalitě bydlení
a poskytovaných služeb i o případných nedo-
statcích,“ řekl Pavel Svoboda a dodal, že si kaž-
dé zařízení prohlédl. „Přiznám se, že v Pa-
sekách mě trochu překvapilo hezké pozitivní
prostředí,“ pochvaloval si náměstek pro sociál-
ní oblast.

Sbor pro občanské 
záležitosti myslí na jubilanty
V předvánočním čase se pravidelně na slav-
nostním setkání scházejí členky Sboru pro
občanské záležitosti (SPOZ). Se členkami
sboru se sešel primátor Petr Beitl.

Během celého roku navštíví dobrovolnice ze
SPOZu, kterých je v současné chvíli 37, více než
tisíc jabloneckých oslavenců s dárkovým balíč-
kem a přáním. Pozornost od města včetně gra-
tulace vždy dostávají jubilanti z Jablonce, kteří
slaví 75, 80, 85, 90 a více let. Sedmdesátiletí
oslavenci najdou ve svých poštovních schrán-
kách narozeninové přání, které jim rozesílají
právě dobrovolnice ze SPOZu. „Nezapomínáme

ani na manželské páry slavící 50 a 60 let spo-
lečného života, tedy zlatou či diamantovou
svatbu,“ dodává Helena Roudná, tajemnice
Sboru pro občanské záležitosti z jabloneckého
magistrátu. 

„Na setkání s dobrovolnicemi ze SPOZu cho-
dívám rád. Oceňuji jejich laskavost, s jakou při-
stupují k našim starším spoluobčanům, a ocho-
tu pracovat pro město,“ vyjádřil se primátor
Petr Beitl. Ten jako každý rok vlastnoručně po-
depsal na pět stovek narozeninových přání pro
sedmdesátileté a dvě stovky přání pro devade-
sáti a víceleté. 

„Sice mě po tolika podpisech trochu bolí ru-
ka, ale v dnešní elektronické a uspěchané době
si myslím, že podpis vlastní rukou je především
starším spoluobčanům milejší,“ dodal s úsmě-
vem primátor. 

Ulice Želivského 
je konečně hotová
Od srpna do listopadu trvala rekonstrukce
povrchu jedné z nejrušnějších ulic ve městě
– ulice Želivského. 

Po opravě a nových chodnících lidé volali ně-
kolik let. Celou záležitost komplikoval fakt, že
ulice Želivského patří Libereckému kraji, a tak
se čekalo, kdy kraj zařadí rekonstrukci této jab-
lonecké tepny do svého rozpočtu. Po několika
jednáních, která vedli představitelé města s rad-
ními a hejtmanem, se podařilo rekonstrukci zre-
alizovat letos na konci léta. Povrch vozovky za
9,2 milionů korun opravil Liberecký kraj.

Chodník ze zámkové dlažby v celkové délce
1,3 km za 1,3 milionů korun se stavěl na nákla-
dy města. 

K OBI nyní bezpečně 
po novém chodníku
Zákazníci hobbymarketu OBI i nákupního
centra Rýnovka poukazovali na nebezpečný
přístup do obchodů pro pěší. 

Od kruhové křižovatky k OBI totiž chyběl
chodník. Investor, který market stavěl, s chod-
níkem nepočítal. „Podařilo se nám najít nejen
řešení, jak chodník do komunikace zakompo-
novat, ale také finance na jeho stavbu, a občané
tak mohou za nákupy chodit bezpečně,“ spoko-
jeně konstatuje náměstek primátora Miloš Vele.
Chodník za bezmála 600 tisíc korun, široký
2 metry a dlouhý 100 metrů, odděluje od vozov-
ky pás zeleně. Rekonstrukci povrchu vozovky
i stavbu chodníků prováděla společnost Swie-
telsky stavební, s. r. o.

Z jablonecké radnice
V prosincovém díle seriálu Z jablonecké rad-
nice se představují jednotliví členové vedení
města a hovoří o svých vizích a plánech na
nadcházející volební období. 

V premiéře odvysílala tento díl TV RTM v úte-
rý 16. prosince. Díl je nyní ke stažení a zhléd-
nutí na webu města www.mestojablonec.cz
nebo na tvrtm.cz.

■ Zprávy z radnice

Komunitní plánování se osvědčilo
Komunitně se v Jablonci začalo plánovat v ro-
ce 2009. První Komunitní plán sociálních a na-
vazujících služeb města Jablonec nad Nisou
platil na roky 2009–2011. Letos se bude při-
pravovat už třetí, který bude platný na ob-
dobí 2016–2019.

„Občané města, které zajímá nabídka sociál-
ních a souvisejících služeb a chtějí mít možnost
ovlivnit jejich podobu na další období, se mo-
hou stát členy pracovních skupin komunitního
plánování. Nyní mají možnost určit jeho další
směr, protože právě letos tvoříme třetí komu-
nitní plán platný na období 2016–2019,“ vyzývá
Jablonečany náměstek primátora mající na sta-

rosti sociální oblast Pavel Svoboda. „Při komu-
nitním plánování sociálních služeb se pravi-
delně schází pracovní skupiny, které diskutují
situaci různých skupin obyvatel – seniorů,
zdravotně postižených, osob ohrožených sociál-
ním vyloučením a jejich rodin nebo rodin s dět-
mi, mládež atd. a navrhují krátkodobá i dlou-
hodobá opatření ke zlepšení jejich situace,“ ří-
ká koordinátorka komunitního plánování
Simona Hušková.

Pracovní skupiny jsou podle cíle své práce čty-
ři: skupina pro seniory, skupina pro osoby ohro-
žené sociálním vyloučením, skupina pro ro-
dinu, děti a mládež a skupina pro zdravotně
znevýhodněné. Ve všech jsou kromě zástupců

města zejména jablonečtí poskytovatelé služeb
a jejich klienti včetně svých rodin. 

„Z projednávání potřeb obyvatel v pracov-
ních skupinách vznikla například odlehčovací
služba pro seniory a zdravotně postižené
v Centru sociálních služeb v Novoveské ulici,
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kruháč,
nebo se rozšířila kapacita terénních služeb, kte-
ré se starají o seniory a zdravotně postižené,“
připomíná Hušková.

Bližší informace o komunitním plánování
a o jednání pracovních skupin poskytne koor-
dinátorka komunitního plánování Simona
Hušková, tel. 483 357 630, mobil 721 932 892,
huskova@mestojablonec.cz (jn)

Foto Jiří Endler
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Technické služby jsou na zimu připravené
Dosavadní průběh zimy zatím příliš rados-
ti dětem těšícím se na sníh nepřináší, zato
šetří městskou kasu, ve které je na údržbu
pro letošní sezonu vyčleněno 21 milionů ko-
run, tedy o milion více než loni, což je dáno
navýšením zařazených ploch do plánu, ze-
jména chodníků.

Peníze by měly být využity na ošetření cest
a chodníků v majetku statutárního města
Jablonec nad Nisou, o jejichž údržbu se stará
společnost Technické služby Jablonec nad
Nisou. Do zimní údržby je zahrnuto 162 km sil-
nic (I., II., III. pořadí), 21 kilometrů čtverečních
parkovacích ploch a 56,5 km chodníků.

Technické služby jsou na zimu připraveny
a v případě spadu sněhu mohou okamžitě vy-
razit do terénu. „Suroviny máme nakoupené
a připravené ve skladech. Pořídili jsme dva tisí-
ce tun chemické soli, 700 tun inertu, 500 tun
kamenné drtě a 15 kubíků ekogritu,“ zmiňuje
množství posypových materiálů Milan Nožička,
jednatel TSJ.

A na co se jednotlivé materiály používají? Sůl
využívají pracovníci TSJ na údržbu městských
komunikací I. pořadí, dále na autobusových za-

stávkách, u škol a silnic II. pořadí, po kterých
vedou autobusové linky. „Inert používáme
v případě náledí, na ledových plotnách a po-
dobně. Kamennou drť pak na chodníky a při
vstupech do budov, neboť tolik nešpiní jako na-
příklad písek,“ vysvětluje Nožička. Samotnou
kapitolou je pak ekogrit, což je ekologický
struskotvorný posyp tvořený malými kulička-
mi, které jsou lehké a v případě tání je voda od-
plavuje. „Je to ekologický produkt, který využí-
váme při úpravě schodů před radnicí a na pěší
zónu. Tento druh posypu nijak neleptá betono-
vé spoje a nedochází k ničení podloží,“ tvrdí

Nožička. Ovšem jsou výjimky, kdy se sůl musí
použít i v centru. „Jde o krajní případy, když
nastane náledí a jiné posypy nefungují. Pou-
žívání soli se však snažíme minimalizovat,“ ří-
ká jednatel.

Kromě posypových materiálů je na zimu připra-
vena technika i pracovníci. „Vše je přichystáno,
nyní nám chybí jen ten sníh,“ komentoval
s úsměvem situaci před Vánoci Milan Nožička.

Užitečné kontakty
Krajská správa silnic Libereckého kraje –
ústředna: 488 043 111. Technické služby Jablo-
nec nad Nisou – Jaroslav Šálek, vedoucí prová-
dění zimní údržby tel.: 483 369 918, 775 790 325.
DISPEČINK ZIMNÍ ÚDRŽBY tel.: 483 369 926,
483 369 929. Krizový telefon: 775 790 315,
e-mail: dispecer@tsj.cz

Dispečerská služba je zajištěna po dobu zim-
ní údržby nepřetržitě 24 hodin denně. TELE-
FON PRO HLÁŠENÍ ŠKOD PŘI PROVÁDĚNÍ
ZÚ – Zuzana Daníčková 7.30–15.30 hodin, tel.:
483 369 920, 775 790 304. Koordinační pracov-
níci za město Jablonec n. N. – Jaromíra Čecho-
vá – sekretariát, tel.: 483 357 163, Pavel Kozák –
tel.: 483 357 239. (end)

Recyklace vysloužilých zářivek je nutná
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé line-
ární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat
k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký
je jejich další osud. 

Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze
dvou důvodů. „Tím prvním je ochrana životní-
ho prostředí před nebezpečnou rtutí, která je
v těchto výrobcích v malém množství obsaže-
na. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti,“
upozorňuje na škodlivou látku Nikola Horčí-
ková z oddělení správy veřejné zeleně. Při mno-
honásobně vyšších koncentracích může tato je-
dovatá látka poškodit nejen životní prostředí,
ale i naše zdraví. Druhým důvodem, proč do-
chází k likvidaci, je opětovné materiálové vyu-
žití, jež u zářivek v současnosti dosahuje
95–100 %. „Využitím recyklovaných materiálů
při další výrobě se šetří přírodní zdroje suro-
vin,“ dodává Horčíková.

Zpětným odběrem a ekologickou recyklací
osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá
neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který

tyto služby zajišťuje i pro Jablonec nad Nisou.
„Obyvatelé našeho města mohou nefunkční zá-
řivky zdarma odevzdávat na sběrném dvoře ve
Smetanově ulici, na sběrném dvoře v Dalešické
nebo Belgické ulici, případně v obchodech
elektro při nákupu nových žárovek či zářivek,“
zmiňuje pracovnice magistrátu místa, kam Jab-
lonečané mohou odevzdávat staré zářivky. 

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do
specializovaných recyklačních firem, kde jsou
z nich pro opětovné použití získávány přede-
vším kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz
a další kovy se mohou znovu použít v kovový-
robě například pro součástky jízdních kol.
„Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatrav-
ňovací dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná rtuť
je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo
ze zářivek se používá jako technický materiál
nebo i pro výrobu nových zářivek,“ zmiňuje
Horčíková nové možnosti využití starých částí
zářivek.

Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2014
recyklovalo více než šest milionů zářivek a vý-
bojek. „To představuje 30 kg rtuti, která se díky
zpětnému odběru nedostala do přírody. Bohu-
žel stále téměř 60 % českých domácností nere-
cykluje a úsporné zářivky hází do komunálního
odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci
změnit,“ je přesvědčena Nikola Horčíková. 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními
zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz. (end)

Lyžařům svítí nové úsporné lampy
Lyžařský areál v jabloneckých Břízkách je
centrem sportovního dění na periferii města
a vstupní branou pro trasy Jizerských hor. 

Lyžařské kolečko celoročně hojně využívají jak
členové oddílu, kterých je přes dvě stě, tak i re-
kreační sportovci. Areál před dvěma lety prošel
rozsáhlou modernizací, jež stála 21 milionů
korun. Finančně se na tom podílela Evropská
unie, statutární město Jablonec a Liberecký
kraj. Obnovily se šatny, mazací boxy, garáže
pro zasněžovací techniku, občerstvení nebo tri-
buny. Letos vystřídaly nové úsporné lampy ne-
funkční, pětatřicet let staré osvětlení. Běžci se
tak mohou těšit na večerní lyžování na 3,8 kilo-
metru dlouhém okruhu. V zimním období a při
zasněžení tratí bude k dispozici plně osvětlené
kolečko od setmění do 22.00 hodin.

Ski klub na tuto další proměnu získal dotaci
od ministerstva školství na třetí pokus. „Vy-

měnili jsme zastaralé lampy a nahradili je no-
vými. Kolem tratě je nyní rozmístěno 115 mo-
derních svítidel, která oproti původním spotře-
bují jen třetinu proudu,“ vysvětluje Vladimír
Kopal, předseda klubu.

Kdo na lyžařské kolečko zavítá, spatří krásně
nasvícený stadion, asfaltový okruh i lesní trasy.
„Akce vyjde zhruba na šest milionů korun včet-
ně DPH, město zaplatí pětinu, zbytek pokryje
dotace,“ říká Miloš Vele, náměstek primátora. 

Areál se budoval v 80. letech a stará světla,
která zde byla instalována před pětatřiceti lety,
jsou náročná energeticky. „Lampy byly poru-
chové, rozbité a různé velikosti – pěti, šesti i os-
mimetrové,“ dodává Kopal.

Výměnou starých lamp však plány Ski klubu
Jablonec na rozvoj areálu nekončí. Vzhledem
k posledním zimám, kdy spad sněhu byl mini-
mální, plánují lyžaři více používat umělý.
„Nyní dokážeme zasněžit tratě v délce 2,5 kilo-
metru. Do budoucna by se mělo zasněžování
rozšířit na všechny trasy a jejich délka by se
měla rozšířit,“ nastiňuje další plány Kopal.

(end)

Foto archiv TSJ

Foto Jiří Endler
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V Městském divadle v Jablonci byli ve čtvr-
tek 4. prosince odměněni dobrovolníci. Po-
prvé se i ceny Křesadla 2014 předávaly
v Jablonci nad Nisou, neboť organizaci nad
slavnostním večerem převzal místní Oblast-
ní spolek Českého červeného kříže. V uply-
nulých letech se ceny předávaly v libereckém
Malém divadle, a to pod taktovkou občan-
ského sdružení Drak.

A co že to křesadlo vlastně je? „Křesadlo je
ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčej-
né věci,“ říká Kateřina Havlová, ředitelka Ob-
lastního spolku Českého červeného kříže Jab-
lonec nad Nisou. Ocenění se udílí v Česku již
třináct let, v Libereckém kraji čtyři roky. „V le-
tošním roce bylo dvanáct nominovaných, z nich
šest obdrželo křesadlo,“ zmiňuje Havlová. 

Cenu křesadla obdrželi: Alena Matějková –
ruční práce se seniory, Ing. Jiřina Brychcí – pat-
ronka dobrovolných hasičů, Kateřina Vitvarová
– umění z rukou nemocných, Štěpánka Bátrlo-
vá – pomoc rodinám v nouzi, Zdeněk Truksa –
trenér atletů tělem i duší, Hana Janová – rom-
ský tanec a karate.

Ostatní nominovaní: Áron Kolc, Markéta Khaue-
rová, Petr Činčala, Roman Hampacher, Šárka
Novotná, Jiřina Mimrová.

„Krásný program zahájilo vystoupení senior-
ského pěveckého souboru Izerina pod taktovkou
Romana Hampachera, úvod večera rozkřesal
Jiří Tošner, patron a zakladatel ceny Křesadla
v České republice, večerem provedl vtipně

a lehce Ondra Vodný. Do znakové řeči překládal
Karel Rödlich. Program obohatily tanečnice
souboru Tasmina. Akce se zúčastnilo téměř 180
lidí. Děkujeme za podporu společnosti SČVAK,
bez jejichž pomoci bychom tuto akci nemohli
realizovat,“ uvedla Kateřina Havlová.

Akce proběhla pod záštitou hejtmana Libe-
reckého kraje Martina Půty a poslance PČR
Václava Horáčka. (end)

Nejlepší dobrovolníci získali křesadlo

Dobrý den, protože se nemohu dopracovat
jednoznačné odpovědi na otázku, zda za-
stávka vlaku Nová Ves nad Nisou je v pro-
vozu, obracím se na Vás. 

Funguje tato zastávka vlaku na znamení
při výstupu a zastaví mně vlak, když budu
na zastávce stát na nástup? Prosím o od-
pověď o současném stavu.

Vyjádření zástupce ředitele společnosti 
KORID LK pana Ing. Otto Pospíšila
Železniční zastávka Nová Ves nad Nisou byla
skutečně zrušena tak, jak bylo původně před-
pokládáno v rámci projektu modernizace že-
lezniční trati Liberec – Tanvald. 

Důvodem pro navržené zrušení zastávky je
fakt, že v průběhu zpracování projektu této
stavby bylo spočítáno, že v úseku Jablonec nad
Nisou – Smržovka je potřeba projíždět jednu ze
zastávek, jinak není možné dosáhnout požado-
vaného efektu stavby, kterým je zavedení třice-
timinutového intervalu spojů ve špičkách a še-
desátiminutového v sedlech. Tento efekt byl

(a je) podmínkou pro investici finančních pro-
středků pro tuto stavbu. A bez této stavby by
vzhledem ke kritickému stavu trati byl ohrožen
provoz jako takový. 

Pod tíhou těchto faktů tedy Liberecký kraj
souhlasil s projížděním jedné zastávky. Dle sta-
tistik má nejnižší denní obrat cestujících právě
Nová Ves nad Nisou, proto byla vybrána pro to-
to nepopulární opatření. Z následného projed-
nání s obcí Nová Ves nad Nisou však vyplynulo,
že kraj i obec chtějí zachovat zastávku (stále je
však nutné dořešit problém s projížděním jed-
né zastávky). 

SŽDC skutečně přislíbila zachování zastávky,
ale neučinila tak. Důvodem je, že proces zruše-
ní zastávky již proběhl a podle platných norem
je potřeba vybudovat zastávku novou. K tomu
by mělo dojít na jaře 2015, resp. v průběhu vý-
luky v příštím roce, která by měla trvat cca od
jara do července. 

Aktuální stav je takový, že zastávka v provo-
zu není – neexistuje fyzicky nástupiště. Pro do-
pravní obslužnost Nové Vsi byl upraven jízdní
řád linky 742 od 18. 11. 2014.

Vyjádření primátora statutárního města
Jablonec n. N. Petra Beitla
Uvědomuji si, že nastalá situace je nepříjemná
pro občany žijící v této lokalitě, kteří jsou zvyk-
lí železniční dopravu využívat. Zachování dob-
ré dopravní obslužnosti je pro život ve městě
důležité. Posílal jsem proto již v září stanovisko
města k zachování zastávky Nová Ves nad
Nisou na Správu železniční a dopravní cesty
a bylo mi přislíbeno, že budou přijata taková
opatření, aby v konečném důsledku zůstala za-
stávka zachovaná, což ve svém prohlášení uvá-
dí i zástupce společnosti KORID LK. 

Vyjádření starosty Nové Vsi n. N. Milana Fialy
Jak je z petice, která k zrušení zastávky vznik-
la, patrné, je o zastavování vlaků v této lokalitě
zájem. Myslím si, že by mělo být zachováno,
což bylo přislíbeno ze strany SŽDC a podpoře-
no i LK. To, že požadované intervaly nevychází,
by mohlo být řešeno např. střídáním zastávek,
ale určitě by se našly i jiné možnosti. Autobusy
sice situaci částečně řeší, ale pro cestující je to
složitější, neboť jde o přestupování.

■ Došlo do redakce

Revitalizace teplárny byla a je ostře sledova-
ným jabloneckým tématem. Rok 2014 uza-
vřela Jablonecká energetická úspěšně. Sta-
novený plán se podařilo kompletně dodržet
a koncem listopadu skončil i krizový mana-
gement Jablonecké energetické. 

„Jejím vedením je nyní pověřen Petr Roubíček,
který je již od července 2013 členem předsta-
venstva, projekt tak velmi dobře zná a proble-
matice rozumí. Může tedy plynule navázat na
práci Pavla Spilky, který projekt úspěšně předal
kompletně připravený pro realizaci,“ říká Miloš
Vele, předseda představenstva Jablonecké ener-
getické. Během Spilkova působení v pozici kri-
zového manažera se podařilo snížit cenu tepla
na současných 689 Kč, stabilizovat společnost
a výrazně snížit její provozní náklady.

Protože letos odstartuje první etapa výstavby
nových kotelen, na něž se budou domy postup-
ně přepojovat, chce se Petr Roubíček zaměřit
výrazněji zejména na komunikaci s klienty:

„V únoru chystáme dvě setkání s našimi zákaz-
níky. Mluvit budeme hlavně o nových kotel-
nách, klienti se dozvědí, co přesně je čeká, kte-
rá lokalita a kdy přijde na řadu. Nejedná se
o žádné velké stavební akce, protože kotelny
budou ve stávajících výměnících. Samozřejmě

ale chceme, aby měli lidé co nejdetailnější in-
formace.“ Dodavatelem stavby první etapy kote-
len bude brněnská společnost Tenza, a. s., která
zvítězila ve výběrovém řízení. (lv)

Setkání se uskuteční 18. a 19. února v prosto-
rách Eurocentra a zváni jsou zástupci všech
domů, které Jablonecká energetická zásobuje.

Harmonogram výstavby 
decentralizovaných kotelen

I. etapa 03–08/2015
Březová, Mechová, B. Němcové, J. Hory, 

B. Němcové (dům s pečovatelskou službou),
Mánesova, U Přehrady

II. etapa 03–08/2016
Liberecká, Lipová, MŠ Pasířská, Budovatelů, 

TJ Sokol, Hokejový stadion, Mírové nám.,
Komenského, Plynární, Průmyslová, Jablonex, 

Želivského, Tovární, Dr. Randy, Saskova

Jablonecká energetická má nového šéfa

Foto Jiří Endler

Foto archiv ČČK Jablonec Foto archiv ČČK Jablonec
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■ Naši jubilanti
v lednu
100 let
Marie Krupková 

95 let
František Hudec, Kalina Vaníčková 

94 let
Anna Gaberová, Anna
Havránková, Libuše Matějková,
Josef Pitra, Rudolfína Pozděnová 

93 let
Božena Jílková, Marta Kůželová,
Václav Sláma, Věra Stejskalová 

92 let
Vlasta Brebtová, Jaroslav Hase,
Věra Melichová, Marie
Suchomelová, Emília Šolcová,
Marie Vosáhlová 

91 let
Věra Melšová 

90 let
Liduška Hošicová, Miroslava
Košťálová, Blažena Kouřilová,
Josef Šouta, Josef Včelák 

85 let
Černá H., Francová Č., Pernikl O.,
Plecháčová S., Rakušan J.,
Riegerová J., Seifertová J.,
Tauchmanová E., Tomková H. 

80 let
Čermáková L., Dvořák A., Giňová I.,
Kasanová S., Kolátorová M.,
Kuželová J., Machová M.,
Milichovská M., Milichovský Z.,
Mužíčková M., Paldus L., Pavíza V.,
Prokůpek J., Prskavcová J.,
Reichmannová M., Šrytrová H.,
Urbanová O., Vitmajerová J., Volný V.

75 let
Balcarová J., Bernt J., Bezr J.,
Boarová B., Fichna D., Gábor R.,
Havlíček J., Holubec G.,
Kocourová E., Křivánek J.,
Kubátová M., Laštovková E.,
Luňáček L., Marková D.,
Matušková M., Nemetschkeová D.,
Nypl K., Pavlatova J., Pszyk B.,
Stehlík A., Štěpničková V., Šubrtová
G., Šulcová I., Vejnar Z., Volf M.,
Vrběcká M., Zavacká M., Zikl Z. 

70 let
Babić M., Beitlová J., Bílková J.,
Budinová V., Čermák P., Černý L.,
Dejlová B., Došková J., Frank P.,
Gáliková E., Hartlová M.,
Hejduková I., Hladíková J.,
Holanec Z., Hovorková L.,
Janovská J., Jelínek J., Jirsák J.,
Kalinová M., Kasanová M.,
Kekulová J., Košek I., Kotter E.,
Kovář V., Krejčová L., Kutloch V.,
Mařan J., Micková D., Penzová J.,
Pešková S., Peterka R., Plívová J.,
Poláková R., Prskavec J., Rychlá D.,
Skála V., Truhlář P., Vaškebová V.,
Wanjareová M., Woloch B.,
Zajacová B., Zelinka V.

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

Oceněná okrskářka Dagmar Bystrá
Vítězem I. ročníku soutěže Okrskář roku se
stal prap. Radim Seifert z obvodního oddělení
Frýdlant. Získal největší počet bodů a byl po-
rotou vyhodnocen nejlepším okrskářem roku
2014 Krajského ředitelství policie Liberec-
kého kraje. Na druhém místě se umístil prap.
David Šobáň z obvodního oddělení Stráž pod
Ralskem. Třetí příčku obsadila jablonecká
prap. Bc. Dagmar Bystrá, která působí na
Žižkově Vrchu a ve spolupráci se strážní-
kem-okrskářem výrazně přispívá ke snižová-
ní páchání přestupků a trestných činů.

V Městském divadle v Jablonci bylo v sobotu
6. prosince k vidění tradiční, již pětadvacáté

pásmo Vánoce s Nisankou a s hosty 
soubory Šafrán a Jizeran. 

Rozsvícení vánočního stromu
na Mírovém náměstí na první adventní

neděli doprovázel opět ohňopád
z oken radnice. 

Taneční studio Magdaléna z Rychnova nad
Nisou připravilo na druhou adventní neděli

pásmo scénického tance Vánoce
s Magdalénou.

Kulaté razítko 
pro radost
Téměř čtyřem stovkám dětí z Jab-
lonce přišel dopis od Ježíška s ma-
lou pozorností. „Kartičku s podě-
kováním za milé dopisy a ujištění,
že i když je Ježíšek velmi zane-
prázdněný, pokusí se připravit ty
nejlepší dárky podle napsaných
přání, jsme odeslali přesně na 385
adres,“ konstatovala Monika Milit-
ká z oddělení kultury magistrátu,
která vyřizuje přání z Ježíškovy
vánoční schránky pod městským
stromem na Mírovém náměstí
a dopisy opatřuje kulatým razít-
kem Ježíškovy pošty.

Vyhlášení literární 
Múzy
Srdečně zveme na slavnostní vy-
hlášení a předání cen úspěšným
autorům literární soutěže Múza na
téma Vzkaz v láhvi. Setkání se
uskuteční v pondělí 19. ledna v ob-
řadní síni Magistrátu města Jab-
lonec nad Nisou. Od 15.45 hodin se
uskuteční setkání s porotou a lite-
rární čajovna, od 16.00 je plánová-
no slavnostní vyhlášení a předání
cen oceněným autorům. Další infor-
mace: Monika Militká, 483 357 277,
e-mail: militka@mestojablonec.cz.

Sedm partnerských 
bobříků
Od pondělí 9. února do neděle 15.
února se v Jablonci uskuteční tra-
diční týden plný akcí, které podpo-
rují manželské a partnerské vzta-
hy. Ve městě se některé organizace
zapojí do celonárodní kampaně

nazvané Týden manželství již sed-
mým rokem. Proto bude pro man-
želské a partnerské páry vyhláše-
na soutěž o sedm partnerských
bobříků. Bobříci se budou sbírat
za společně strávený čas a aktivity
od 1. do 15. února. Bližší informa-
ce v únorovém měsíčníku a na
www.jabloneckarodina.cz.

Volný pohyb psů ve 
mšenském parku
Na základě podnětů ze strany ob-
čanů vybudoval odbor správy ma-
jetku, oddělení správy veřejné zele-
ně ve mšenském parku oplocenou
plochu pro volný pohyb psů. Oplo-
cení bylo dokončeno v prosinci 2014.
V jarních měsících letošního roku
bude hřiště vybaveno infocedulí
s návštěvním řádem, lavičkami
a košem na psí exkrementy. 

Veselé šperky Petry 
Preibischové zaujaly
Slavnostní předávání certifikátů
nositelům značky Regionální pro-
dukt Jizerské hory se uskutečnilo
v sídle Krajského úřadu LK v Li-
berci. Svými roztomilými barevný-
mi mini výrobky všechny zaujala
Petra Preibischová z Jablonce nad
Nisou, která navrhuje, vyrábí
a prodává veselé šperky, figurky,
zvířátka a také náušnice. „Nejvíce
se daří prodej barevných náušnic
v podobě sestřičky a doktora, kak-
tusů, opice nebo indiánů,“ prozra-
dila Petra Preibischová. Značku
Regionální produkt získali i další
výrobci, kraj pro ně chystá speciál-
ní dotace. Liberecký kraj připravu-
je Dotační fond LK zaměřený na
Podporu regionálních výrobků,

výrobců a tradičních řemesel.
Třetí výzva k předkládání žádostí
do tohoto podprogramu končí 15.
1. 2015. Více informací o dění v Li-
bereckém kraji v nové on-line pří-
loze KRAJ na www.kraj-lbc.cz.

Kremlovi oslavili 
zlatou svatbu
V prosinci oslavili zlatou svatbu
manželé Mária a Miroslav Krem-
lovi. Přejeme mnoho štěstí, lásky
a dalších šťastných společných dnů.

Vítání dětí 
sobota 13. 12. 2014
Zdeněk Bayer, Tomáš Vala, Václav
Vachník, Zdeněk Gajak, Tereza
Adámková, Tomáš Vávra, Dorota So-
botíková, Hugo Moc, Matěj Malý,
Ella Zemler, Natali Šulcová, To-
bias Lóci, Ondřej Tomášek, Vojta
Vavříček, Ondřej Kumstát, Vojtěch
Randák, Eduard Charvát, Adam
Baudisch, Tobiáš Hynčica, Kristýna
Koutová, James William Edwards,
Ema Hrabáčková, Nikola Vélová,
Markéta Komárková, Ema Tryz-
nová, Izabela Maria Vondračková

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Jiří Endler Foto Jiří EndlerFoto Miroslav Gorčík
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Strážník městské policie
Ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou vyhla-
šuje výběrové řízení k obsazení pracovního místa
strážník.

Podmínky výběrového řízení:
Místo výkonu práce: sídlo Městské policie Jab-

lonec nad Nisou a území města Jablonec n. N.
Obecné předpoklady pro výkon funkce stráž-

níka: státní občanství ČR, věk nad 21 let, způsobilost
k právním úkonům, bezúhonnost, spolehlivost
a zdravotní způsobilost, fyzické předpoklady a per-
fektní ovládání jednacího jazyka.

Další požadavky stanovené uchazečem: střední
vzdělání s maturitou, osobnostní předpoklady, slušné
vystupování, velmi dobré komunikační schopnosti,
pečlivost, důslednost a psychická odolnost, základní
uživatelská znalost práce s PC (MS Office, IE), řidič-
ský průkaz skupiny B.

Uvítáme: orientaci v předpisech platných pro
obecní policii, schopnost komunikovat v anglickém
nebo německém jazyce, praxi při výkonu práce stráž-
níka obecní policie.

Upřednostňujeme uchazeče, který je držitelem
platného osvědčení o splnění stanovených odborných
předpokladů podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii ve znění pozdějších předpisů.

Popis vykonávané práce: zajišťování místních zá-
ležitostí veřejného pořádku v obci, ochrana bezpeč-
nosti osob a majetku. 

Platové zařazení: do platové třídy 7. Pracovní po-
měr: na dobu určitou (zatím na 1 rok). 

Termín nástupu do pracovního poměru: 5. únor
2015 (držitel osvědčení splnění stanovených odbor-
ných předpokladů dle dohody). 

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doru-
čení přihlášek uchazeče je 14. leden 2015. 

Způsob podání přihlášky: Kompletní materiály
doručit na adresu: Městská policie Jablonec nad
Nisou, Hasičská 983/3, Jablonec, PSČ 466 01 Jablonec
nad Nisou (na obálku uvést „Výběrové řízení“). 

Informace k výběrovému řízení poskytne vedoucí
kanceláře ředitele MP Jablonec nad Nisou Mgr. Mar-
tina Těhníková, e-mail: tehnikova@mestojablonec.cz,
tel.: 483 357 437

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zru-
šit i bez udání důvodu. Plné znění inzerátu na webu
www.mestojablonec.cz – úřední deska/volná místa

Výběrová řízení na úředníky magistrátu
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou
vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřed-
nících ÚSC, výběrové řízení, které je podmínkou
pro vznik pracovního poměru.

Podmínky výběrového řízení:
Místo výkonu práce: budova Magistrátu města

Jablonec nad Nisou a území správního obvodu města
Jablonec nad Nisou, jakožto ORP podle přílohy č. 2
k zákonu č. 314/2002 Sb., v platném znění.

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se
může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR
(případně i cizím státním občanem a má v ČR trvalý
pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním
úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk (vedou-
cí úředník se bude muset dále v zákonné lhůtě pro-
kázat negativním lustračním osvědčením)

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
Další požadavky stanovené pro uchazeče: VŠ vzdě-
lání, nejlépe sociálního či právního směru, složené
zkoušky ZOZ výhodou; zkušenosti z obdobné pozice,
tj. s řízením výkonu správních činností (sociální
agendy) v úřadu ÚSC, možno i v dalším správním
úřadu; dobrá orientace v prostředí výkonu státní
správy v úřadu ORP; dobrá znalost legislativy na úse-
ku sociálních agend; zkušenosti s vedením středně
velkého týmu (cca 20 pracovníků) po dobu alespoň
tří let výhodou; dobré komunikační a vyjednávací
schopnosti, aktivní přístup k řešení problémů; schop-
nost rozhodovat a přijímat za rozhodnutí odpověd-
nost.

Popis vykonávané práce: Vedoucí odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví je zodpovědný za řízení
odboru. V jeho kompetenci je výkon správních čin-
ností v samostatné i přenesené působnosti, zejména
na těchto úsecích: sociální a zdravotní služby města
Jablonec n. N.; sociální prevence pro město Jablonec
n. N.; činnosti navázané na dávkové agendy vykoná-
vané od 1. ledna 2012 úřady práce; 

Platové zařazení: do platové třídy 11.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou s předpoklá-

daným nástupem dle vzájemné dohody.
Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doru-

čení přihlášek uchazečů je dne 15. ledna 2015 do
13.00 hodin, platí i pro přihlášky doručené poštou. 

Referent odboru humanitního (referent pro kulturu).
Další požadavky stanovené pro uchazeče: min.
vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání, nejlépe
humanitního zaměření, zkušenosti z obdobné pozice,
tj. s organizováním kulturních a společenských akcí,
orientace v kulturním prostředí města, dobrá znalost
legislativy upravující kulturní oblast, organizační, ří-
dící a komunikační schopnosti, aktivní přístup k ře-
šení problémů, flexibilita, schopnost samostatné
tvůrčí práce, koncepční myšlení, schopnost pružně
rozhodovat a přijímat za svá rozhodnutí odpovědnost,
časová flexibilita – u vybraných akcí práce mimo sta-
novenou pracovní dobu, uživatelská znalost práce

s PC (Microsoft Office); estetické cítění a výtvarné
schopnosti.

Popis vykonávané práce: Organizace kulturních
a společenských akcí, spolupráce s kulturními orga-
nizacemi zřízenými a založenými statutárním měs-
tem i kulturními subjekty vyvíjejícími svou činnost
na území města, zajišťování pietních aktů, spoluprá-
ce s kronikářkou města. Dále do kompetencí spadá
funkce tajemníka kulturní komise a příprava mate-
riálů pro orgány města.

Platové zařazení: do platové třídy 9.
Pracovní poměr: na dobu určitou s termínem ná-

stupu nejpozději k 1. 4. 2015.
Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doru-

čení přihlášek uchazečů je 20. 1. 2015 do 13.00 hodin.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášeným výběro-
vým řízením musí obsahovat: jméno, příjmení a titul;
datum a místo narození; státní příslušnost; místo tr-
valého pobytu; korespondenční adresa; telefonní čís-
lo; číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana);
datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady: struk-
turovaný životopis, výpis z rejstříku trestů ČR (bez
záznamu) nesmí být starší než 3 měsíce, doklad
o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. jeho ověře-
nou kopii, a dále u VŘ na vedoucího odboru: píse-
mnou představu o poslání a vedení odboru sociálních
věcí a zdravotnictví vč. představy o obsazení personá-
lem a podmínkách práce (max. 2 strany A4), a dále
u VŘ na referenta odboru humanitního: písemnou
představu o zajištění a realizaci akce Rozsvěcení vá-
nočního stromu na náměstí (scénář, časový harmo-
nogram a technické zajištění).

Způsob podání přihlášky: osobně na Organizač-
ním a personálním oddělení, budova radnice, č. dve-
ří 234, odeslat na adresu: Magistrát města Jablonec
nad Nisou, Organizační a personální oddělení, Mí-
rové náměstí 19, Jablonec nad Nisou, na obálku se
všemi požadovanými dokumenty k výběrovému říze-
ní uchazeči napíší „neotevírat, výběrové řízení“

Poskytování informací: informace k pracovní ná-
plni vedoucího odboru jsou k dispozici u tajemníka
magistrátu JUDr. Marka Řeháčka na rehacek@
mestojablonec.cz, informace k pracovní náplni refe-
renta odboru humanitního jsou k dispozici u vedoucí
oddělení školství, kultury a sportu na kvetova@
mestojablonec.cz, informace k výběrovému řízení po-
skytne Bc. Pavlína Reichelová z organizačního a per-
sonálního oddělení na reichelova@mestojablonec.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zru-
šit i bez udání důvodu. Písemné materiály poskytnuté
k výběrovému řízení budou neúspěšným uchazečům
vráceny.

■ Výběrová řízení

Magistrát reaguje na podněty občanů
V červenci loňského roku bylo v radnici
otevřeno nové Informační středisko magist-
rátu (ISM). V září 2014 proběhla na ISM an-
keta spokojenosti občanů, ve které měli jeho
klienti možnost vyjádřit se k tomuto nově
otevřenému pracovišti v přízemí budovy
radnice.

Do ankety se zapojilo celkem 134 občanů. „Cel-
kový výsledek byl poměrně uspokojivý, drtivá
většina občanů se k fungování střediska vyjád-
řila veskrze kladně. Krom odpovědí na polože-
né otázky byla ze strany jabloneckých občanů
vznesena i celá řada podnětných připomínek,“
říká Petr Karlovský, vedoucí odboru správního. 

V opodstatněných případech na tyto podněty
magistrát promptně zareagoval a některá opat-
ření, která bylo možno bez větších problémů
realizovat ihned, přijal okamžitě. „Na přání
jsme zřídili veřejně přístupnou free WiFi síť
(magistrat_jbc) v prostorách ISM. U obslužných
pultů jsme umístili dvě nádoby na odkládání
deštníků. Instalovali jsme aquabar s možností
občerstvení studenou či teplou vodou. Také

jsme ISM vybavili informační tabulí, která pří-
chozí upozorňuje na nezbytnost použití vyvolá-
vacího zařízení, a jednotlivými sáčky na psí ex-
krementy pro pejskaře venčící své psy v centru
města,“ zmiňuje novinky v ISM Karlovský.

V současné době se pracuje na výrobě další-
ho psacího a odkládacího pultu k přepážkám.
„V jednání s Bus Line, a. s., je rovněž rozšíření
a od 2. ledna spuštění služby s možností dobíje-
ní elektronických OPUS karet v rozsahu Jab-
lonec – Liberec,“ nastiňuje plánovaný záměr
vedoucí odboru.

Od 2. ledna 2015 dochází k dalším dílčím změ-
nám, a to rozšíření úřední doby denně o 30 minut,
neboť ISM bude otevřeno již od 7.30 hod. „Od
Nového roku přesuneme detašované plnohod-
notné pracoviště podatelny magistrátu přímo
do prostor ISM,“ slibuje novinku Karlovský. Na-
příklad stojan na kola před budovou přijde na
řadu až bude aktuální.

„Je třeba si uvědomit, že současnou koncepci
pracoviště ISM nelze zaměňovat s fungováním
turistického informačního centra, jehož služby
poskytuje JKIC, o. p. s., sídlící na faře v Domě

manželů Scheybalových. Nicméně i zde magist-
rát usiluje o drobnou změnu spočívající v per-
sonálním posílení ISM za účelem poskytování
alespoň základních informací o našem městě či
některých služeb občanům, např. orientace ve
městě, pomoc s vyhledáním úřadu, instituce,
vhodného dopravního spojení atd.,“ upozorňu-
je na rozdílnost center Karlovský.

Podle vedoucího odboru nelze všechna přání
občanů beze zbytku splnit. „Mohou za to občas
i sami občané. Mezi nejčastější stesky klientů
patřila dlouhá čekací doba při pouhém vyzve-
dávání pytlů na separovaný odpad. Na to ISM
zareagovalo jejich dočasným volným zpřístup-
něním na pultu, což se však projevilo typicky
českým způsobem. Oproti požadovanému ma-
ximálnímu odběru pěti kusů od druhu se velmi
často stávalo, že některý nenechavý neukázněný
a lačný návštěvník si vzal hned všechny pytle
najednou. Ty tak byly téměř v mžiku rozebrá-
ny, což se okamžitě projevilo téměř desetiná-
sobným navýšením jejich spotřeby, a to se, bo-
hužel, ukázalo jako neudržitelný stav,“ pouka-
zuje na nešvar Petr Karlovský. (end)



(9)

jablonecký měsíčník / leden 2015 školství

Možnost výběru ZŠ přináší i svá rizika
Zápisy do jabloneckých základních škol (ZŠ)
se uskuteční 12. února 2015. Aby se rodiče
budoucích prvňáčků v procesu zvaném zá-
pis lépe orientovali, pokusíme se některé ná-
ležitosti více přiblížit a také je zasadit do
konkrétního prostředí jabloneckých základ-
ních škol. 

Ve školním roce 2015/2016 by mělo do 1. tříd
ZŠ v Jablonci nad Nisou nastoupit celkem 551
žáků. Rodiče těchto dětí nyní stojí před dvěma
důležitými rozhodnutími. Požádat či nepožádat
o odklad školní docházky svého dítěte a také,
do které školy svého budoucího prvňáčka za-
psat. Pojďme se nyní zaměřit na výběr školy.

Jak si vybrat základní školu? 
Odpověď na tuto otázku nám možná dají násle-
dující fakta. Město Jablonec nad Nisou zřizuje
9 plně organizovaných základních škol. Každá
má v souladu se školským zákonem schvále-
nou obecně závaznou vyhlášku o školských
obvodech. V praxi to znamená, že každý bu-
doucí žák první třídy má zákonem garantováno
místo ve škole, v jehož školském obvodu s rodi-
či bydlí. Rodič má dvě možnosti. Buď půjde
k zápisu se svým dítětem ve vlastním školském

obvodu, nebo vybere školu v jiném. Tam však
místo dítě garantováno nemá a snadno se pak
může stát, že do vybrané školy nebude z kapa-
citních důvodů přijato. 

Pro následující školní rok se počítá s otevře-
ním tohoto počtu prvních tříd: ZŠ Liberecká
může otevřít maximálně 3 třídy, ZŠ 5. května
2–3 třídy, ZŠ Na Šumavě 3 třídy, ZŠ Pasířská
2–3 třídy, ZŠ Mozartova 2–3 třídy, ZŠ Pivo-
varská 1 třídu, ZŠ Kokonín 1 třídu v Kokoníně
a 1 třídu na Vrkoslavicích, ZŠ Arbesova 2 třídy
a ZŠ Rýnovice 1 třídu.

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že celkový
počet prvních tříd je možno navyšovat s ohle-
dem na kapacitu školy pouze v ZŠ 5. května,
Pasířská a Mozarova. V těchto školách bude te-
dy riziko přijetí dětí z jiného školského obvodu
zřejmě nejmenší. 

Jaká bude naplněnost prvních tříd 
ve školním roce 2015/2016? 
S ohledem na výše uvedený počet budoucích
prvňáčků by bylo optimální otevřít celkem
21 prvních tříd. Tímto bychom napomohli
k rovnoměrnějšímu rozmístění prvňáčků a tří-
dy by se nemusely naplňovat maximálním po-
čtem žáků, tj. 30. Jak to ve skutečnosti bude, zá-

leží na rodičích budoucích prvňáků, a to tím, že
nechají zapsat své dítě ve školském obvodu,
který mají obecně závaznou vyhláškou garan-
tován. V opačném případě, když si někteří rodiče
školu vyberou, se dá očekávat, že se opět řada
tříd naplní 30 dětmi, a co je ještě horší, může se
stát, že pokud budou z cizího školního obvodu,
vybraná škola je z kapacitních důvodů nebude
moci přijmout.

Velký převis poptávky nad nabídkou lze oče-
kávat s ohledem na kapacitu školy v ZŠ Libe-
recká, Šumava a Pivovarská. Dle statistik je
zřejmé, že jejich první třídy budou s největší
pravděpodobností naplněny dětmi z vlastního
školského obvodu. Do ZŠ se začínají přesouvat
početnější ročníky dětí z MŠ, proto je, a asi
v průběhu čtyř nadcházejících let ještě bude, si-
tuace se zápisy dětí do jabloneckých ZŠ složi-
tější a tím pádem výběr školy z jiného, než
vlastního spádového obvodu, rizikovější. Bohu-
žel budovy jednotlivých škol mají dané kapacit-
ní možnosti a není v silách města tento stav
změnit. Proto prosíme rodiče, aby výše uvedená
fakta zahrnuli do svých úvah při výběru školy.

O kritériích pro příjímání žáků do prvních tříd
a jak žádat o odklad školní docházky si povíme
v příštím čísle Jabloneckého měsíčníku. (ll)

Přijďte si prohlédnout jablonecké školy
Dny otevřených dveří na základních ško-
lách v Jablonci nad Nisou pro budoucí prv-
ňáčky ve školním roce 2014/2015

7. ledna /středa/ 8.00–16.30 hodin
Svobodná ZŠ Jablonec n. N., Rybářská 35
www.szsjablonec.cz
Místo: Rybářská ul., Jablonec n. N.

8. ledna /čtvrtek/ 10.00–17.00 hodin
ZŠ Jablonec n. N., Pasířská 72 (Žižkův Vrch)
www.zspasirskajbc.cz
Škola zve děti a rodiče budoucích prvňáčků
a budoucích žáků 6. ročníků se sportovním za-
měřením s možností vstoupit do sportovní 6.
třídy se zaměřením na atletiku k prohlídce.
Zveme všechny, kteří se chtějí podívat a pře-
svědčit se, zda bychom byli tou správnou vol-
bou pro vzdělávání jejich dětí. 
Místo: Pasířská 72, Jablonec n. N.

15. ledna /čtvrtek/ 13.00–17.00 hodin
ZŠ Jablonec n. N.-Kokonín, Rychnovská 216
www.zskokonin.com
Přijďte si prohlédnout naše budovy s moderní
didaktickou technikou a rodinným prostředím.
Místo: všechny budovy – Rychnovská 215 a 216,
Janáčkova 42, Jablonec n. N.

20. ledna /úterý/ 16.00 hodin
ZŠ Jablonec n. N.-Mšeno, Arbesova 30
www.arbesovka.cz
Den otevřených dveří začíná v 16.00 hodin spo-
lečnou schůzkou s rodiči a prohlídkou školy.
Děti v době od 16 do 17.15 hodin absolvují ko-
lečko čtyř patnáctiminutových činností. Setkání
bude ukončeno mezi 17.15–17.30 hodin. Další
informace budou na webových stránkách školy.
Místo: Arbesova 30, Jablonec n. N.-Mšeno (vstup
hlavním vchodem)

20. ledna /úterý/ 8.00–18.00 hodin
Základní škola Antonína Bratršovského
www.zsab.cz
Prohlédnout si můžete novou budovu pro
1. stupeň v centru města v Opletalově ulici.
Místo: Opletalova 1266/4, Jablonec n. N.

22. ledna /čtvrtek/ 15.30–17.00 hodin
ZŠ Jablonec n. N., Liberecká 26
www.zsliberecka.cz
Den otevřených dveří začne společnou částí
a úvodními informacemi. Potom budou zájem-
cům zpřístupněny prostory školy. V učebnách
1. a 2. tříd na vás budou čekat paní učitelky
a vedoucí školní družiny, které budou odpoví-
dat na vaše dotazy. Dětem nabídneme různé
činnosti a hry. Zveme nejen budoucí prvňáčky
a jejich rodiče, ale samozřejmě i další zájemce
o naši školu. Pedagogové a vedení školy podají
informace týkající se vzdělávání na naší škole
či zápisu do prvních tříd.
Místo: Liberecká 26, Jablonec n. N.

22. ledna /čtvrtek/ 15.30–17.00 hodin
ZŠ Jablonec n. N., 5. května 76
www.zsjbc5kvetna.cz
Zájemci si mohou prohlédnout prostory obou
budov školy a navštívit moderní učebny, vč. tříd
Montessori. Podáme veškeré informace o pro-
vozu školy (výuce, školní družině, školní jídel-
ně) a rádi zodpovíme dotazy. Další informace
budou uveřejněny na webových stránkách školy.
Program: 15.30 hod. – slavnostní zahájení ředi-
telky školy Mgr. Michaely Hanyšové ve školní
jídelně. 15.45–17.00 hod. – individuální prohlíd-
ka prostor školy a zájmových útvarů spojená
s občerstvením

Místo: 5. května 76 – obě budovy – 5. května 76
a Sokolí 9, Jablonec n. N.

22. ledna /čtvrtek/ 16.00–18.00 hodin
ZŠ Jablonec n. N., Na Šumavě 43
www.zssumava.cz
Den otevřených dveří pro rodiče a budoucí prv-
ňáčky aneb Putování po Šumavských řemes-
lech.
Přijďte se svými dětmi projít zajímavý okruh po
prostorách školy, na kterém poznáte nejen
školní prostředí a atmosféru, ale i učitelský sbor.
Místo: začátek putování v budově D na adrese
Švédská 12 (objekt bývalých jeslí), Jablonec n. N.

27. ledna /úterý/ 15.00–17.00 hodin
a 29. ledna /čtvrtek/ 15.00–17.00 hodin
ZŠ Jablonec n. N.-Mšeno, Mozartova 24
www.6zs-jablonec.cz
Rodiče si budou moci prohlédnout prostory
školy, třídy 1. stupně, navštívit moderní učebny
a tělocvičny a školní družinu. O děti se hravou
formou postarají žáci ze školního parlamentu.
Srdečně zveme na návštěvu – ZŠ Mozartova.
Místo: Mozartova 24, Jablonec n. N.

28. ledna /středa/ 15.00–17.00 hodin
ZŠ Jablonec n. N., Pivovarská 15
www.7zsjbc.cz
Zveme k prohlídce školy, během níž budou učitelé
informovat o činnosti a provozu školy i školní
družiny. Od 16 hodin můžete zhlédnout ukázku
výuky v 1. třídě. Rádi zodpovíme dotazy.
Místo: Pivovarská 15, Jablonec n. N.

5. února /čtvrtek/ 14.00–17.00 hodin
ZŠ Jablonec n. N.-Rýnovice, Pod Vodárnou 10
www.zsrynovice.cz
Zveme rodiče a hlavně budoucí prvňáčky na
prohlídku školy. Za doprovodu pedagoga bude
možné se seznámit s třídami, odbornými učeb-
nami, jídelnou i tělocvičnou. Lze se též zúčast-
nit právě probíhající výuky a zájmové činnosti.
Počítačové učebny nabídnou možnost vyzkou-
šet si opravdový školní výukový program.
Místo: Pod Vodárnou 10, Jablonec n. N.

Foto Markéta Hozová
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■ Stručně
Příjmy převyšují výdaje
Od ledna do září 2014 Jablonec
hospodařil s převisem příjmů nad
výdaji ve výši necelých 76 mil. Kč,
což je o 50 milionů více než za stej-
né období roku 2013. V tomto ob-
dobí dosáhly příjmy města necelých
671 milionů korun a celkové výdaje
se rovnaly téměř 595 milionům. 

Cenné papíry vynesly 
2,6 milionu
Jablonec vlastnil k 30. 9. 2014 cen-
né papíry za 64,9 mil. Kč. Z 19 %
se jednalo o dluhopisy a z 81 % in-
strumenty peněžního trhu. Výnos
z cenných papírů od začátku roku
představuje částku 2,6 mil. Kč, což
je v ročním procentním vyjádření
5,79 % p. a.

Transparentní účet 
Od ledna 2015 bude mít Jablonec
transparentní účet. Občané budou
mít přesný přehled o městských
financích a uvidí pohyby na ban-
kovních účtech města stejně jako
na svém účtu v rámci internetové-
ho bankovnictví. Informace o ve-
řejných zakázkách jsou na webu
města od dubna 2012, letos v říjnu
jsme začali zveřejňovat smlouvy,
objednávky a výdaje z rozpočtu
nad 20 tisíc korun,“ vyjmenovává
primátor Beitl. Od dubna 2013
jsou na webu také audiozáznamy
z jednání zastupitelstva.

Nové půjčky na bydlení 
Jablonec vyhlásil další výzvu k před-
kládání žádostí o půjčky z Fondu
na zlepšení úrovně bydlení pro
rok 2015. „V návrhu rozpočtu fon-
du jsme rezervovali 2 miliony ko-
run,“ říká náměstek Miloš Vele. 

Výzva platí od 16. 12. 2014 do
30. 4. 2015. O půjčku mohou žádat
fyzické i právnické osoby na 20
různých stavebních úprav – obno-
vu střechy, fasády, rekonstrukci
výtahů nebo zateplení apod.
Půjčky s úrokovou sazbou od 2 do
2,45 % p. a. mají splatnost 3–7 let.
Žádosti se podávají na odboru e-
konomiky, o poskytnutí rozhodne
zastupitelstvo na základě vyhod-
nocení finančního výboru v květ-
nu. V roce 2014 poskytlo město
v průběhu dvou výzev půjčky
v celkovém objemu 1,8 mil. Kč. 

Změny jízdních řádů
od ledna 2015
Dopravní podnik města Liberce
a Jablonce připravil v rámci opti-
malizace linek minimální změnu
v novém jízdním řádu Městské
hromadné dopravy v Jablonci. Ta
se od 1. ledna 2015 týká linky 102.
Linka 102 – spoje s odjezdem ve
12.49, 14.04 a v 16.04 z AN směr
paseky a spoje s odjezdem z Pasek
ve 13.00, 14.15, 15.15 a v 16.15 bu-
dou od 1. 1. obsluhovat v obou
směrech zastávku ZŠ 5. května.
Spoje budou vedeny ulicí 5. květ-
na a nepojedou přes zastávky
Podhorská a Podhorská, Vikýř.

Zajímavosti z jednání zastupitelstva
Dva měsíce rozpočtového provizoria
Rozpočet města na rok 2015 budou zastupitelé
schvalovat v únoru. Do té doby platí pravidla roz-
počtového provizoria. 

„Pro období rozpočtového provizoria, tedy do doby
schválení rozpočtu 2015, jsou přesně stanovené maxi-
mální výše neinvestičních výdajů pro jednotlivé odbo-
ry magistrátu, které činí celkem zhruba 1/12 neinves-
tičních výdajů rozpočtu 2014,“ vysvětluje náměstek
pro ekonomiku Miloš Vele a dodává, že celkový maxi-
mální měsíční limit pro čerpání neinvestičních výda-
jů je 64 milionů korun. 

Investiční výdaje proběhnou dle uzavřených smluv
a nové investiční akce se do doby schválení rozpočtu
2015 nezahájí. 

Rozpočet města na rok 2015 projde začátkem února
finanční výbor, pak bude jeho návrh 15 dní na úřední
desce a 19. února jej projednají zastupitelé. 

Dotace na čističky a kanalizaci
V roce 2014 schválili zastupitelé v rámci Programu
podpory výstavby technické infrastruktury dotace
za celkem 1 milion korun.

Výzva trvala od dubna do konce října 2014. Žádosti
zpracovávalo oddělení dotací a projednávala Komise
pro poskytování příspěvků a půjček z FZÚB, jejíž pra-
vomoci nově přebere finanční výbor. Celkem odděle-
ní přijalo 24 žádostí, z nich 16 projednali zastupitelé
v prosinci, jednu v září a sedm, které bylo třeba dopl-
nit, je připravených na leden 2015. „Pokud i ty poslední
zastupitelé schválí, pak Jablonečané na řešení čisti-
ček odpadních vod a kanalizačních přípojek vyčerpa-
li v roce 2014 celkem 1,6 milionu korun,“ říká ná-
městek Lukáš Pleticha a dodává, že hotovo musí být
do konce října 2015. 

V roce 2013 prošlo zastupitelstvem 27 žádostí za cel-
kem 1,5 mil. Kč. Žadatelé mohou z programu získat
příspěvek ve výši 50 % vynaložených způsobilých vý-
dajů, maximálně však 50 tis. Kč na jednu bytovou jed-
notku.

Změněné školské obvody 
Důvodem změny školských obvodů byla nedosta-
tečná kapacita ZŠ v Pivovarské ulici a stále se zvy-
šující počet osob s trvalým bydlištěm na radnici.

Poprvé se měnila obecně závazná vyhláška (OZV)
o školských obvodech v roce 2001, v dalších letech
proběhly jen drobné úpravy, např. kvůli novým uli-
cím. „Kvůli silnějším ročníkům prvňáků má ZŠ
v Pivovarské problémy s kapacitou. Nyní má 280 žáků
a nemůže požádat o navýšení. Jako dočasné řešení
navrhujeme zmenšit školský obvod a využít volnou
kapacitu ZŠ v Pasířské ulici,“ vysvětluje náměstek
Pavel Svoboda. V praxi to znamená, že ze školského

obvodu ZŠ Pivovarská se odeberou ulice Sadová a čás-
ti ulic U Balvanu a Nádražní, které připadnou škole
v Pasířské. 

Radnice uvedená jako trvalé bydliště některých ob-
čanů spadá do školského obvodu ZŠ 5. května.
„Skutečně však žijí po celém městě, přihlašují děti do
škol nejblíže bydlišti a přednostní právo v ZŠ 5. květ-
na nevyužívají,“ konstatuje Miroslava Rýžaková, ve-
doucí humanitního odboru. Školy děti nemusí kvůli
kapacitě přijmout, neboť dávají přednost těm z vlast-
ního obvodu. Nepřijaté děti pak dojíždí. Podle nové
OZV je radnice jako samostatný objekt zařazená do
všech školských obvodů města. 

Změna jednacího řádu ZM
Transparentnější jednání – to byl cíl návrhu na
změnu začátků zasedání zastupitele Jakuba Mac-
ka (Změna pro Jablonec). Objevilo se několik pro-
tinávrhů, odsouhlasený nakonec byl kompromis
začátku ve 12.30 hodin. 

„Veřejná jednání začínají v 9 hodin, což většině ob-
čanů znemožňuje účast. Navíc dosud nejsou on-line
přenosy,“ vysvětluje zastupitel Macek svůj návrh, při-
tom podobná praxe je ve všech velkých městech
Libereckého kraje včetně krajského úřadu. Navrhl 15.
hodinu, v průběhu rozpravy čas posunul o hodinu
dříve: „Důležité body by mohly být časované po 17.
hodině,“ dodal. 

Zastupitel František Pešek (KSČM) připomněl poři-
zování přímého videopřenosu s možností jeho archi-
vování na webu. Tajemník magistrátu Marek Řeháček
potvrdil, že v lednu se objeví první zkušební on-line
přenos. 

Návrh Jakuba Macka podpořila také strana ANO 2011.
„Občané tu chybí, posunem začátku bude jednání
otevřenější. Většina z nás může celé dopoledne praco-
vat a ztratí jen hodinu a půl,“ vyjádřila se Jana Pas-
tuchová. Michaela Suchardová (Změna pro Jablonec)
požádala o uživatelsky přívětivý videozáznam, v němž
bude možné najít konkrétní bod bez nutnosti přehrát
celý záznam.

Primátor Petr Beitl oponoval, že zastupitelé by ne-
měli k jednání nastupovat jako na druhou směnu, ale
od rána s čistou hlavou. „Poptávka ze strany občanů je
malá. Není problém jednání, kdy se předpokládá zvý-
šený zájem veřejnosti, operativně posunout,“ podotkl
a připomněl nízkou účast na jednání, které projedná-
valo např. odkup akcií teplárny. 

Kompromis navrhl náměstek Svoboda. „Hodinu až
dvě projednáváme body, které veřejnost nesleduje.
Navrhuji 13 hodin, po patnácté přijdou na řadu body
pro občany zajímavé.“

Výsledkem je stanovení jednacího dne na čtvrtek od
12.30 a nejpozději do 21 hodin. (jn/mh)

Foto Petr Vitvar
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

/R/ kino Radnice
/J/ kino Junior

1. 1. /čtvrtek/
JABLONECKÁ KINA NEHRAJÍ
A PŘEJÍ VÁM VŠE DOBRÉ 
V NOVÉM ROCE!

2. 1. /pátek/
15.00 /R/ NOC V MUZEU:

TAJEMSTVÍ HROBKY
15.30 /J/ SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

(2D/D) /RP/
17.30 /R/ HODINOVÝ MANŽEL
17.30 /J/ DIVOKÉ HISTORKY
20.00 /R/ HOBIT: BITVA PĚTI

ARMÁD (2D/T) /RP/
20.00 /J/ ODPAD

3. 1. /sobota/
14.30 /R/ TUČŇÁCI Z MADAGASKARU

(3D/D) /RP/
15.30 /J/ MAGICKÉ STŘÍBRO –

HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO
ROHU /RP/

17.00 /R/ HOBIT: BITVA PĚTI
ARMÁD (3D/D) /RP/

17.30 /J/ JAK JSME HRÁLI ČÁRU /RP/
20.00 /R/ HODINOVÝ MANŽEL
20.00 /J/ ODPAD

4. 1. /neděle/
15.00 /R/ PADDINGTON /RP/
15.30 /J/ SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

(2D/D) /RP/
17.30 /R/ NOC V MUZEU:

TAJEMSTVÍ HROBKY
17.30 /J/ CO JSME KOMU

UDĚLALI?
20.00 /R/ HODINOVÝ MANŽEL
20.00 /J/ ODPAD

5. 1. /pondělí/
17.30 /R/ HODINOVÝ MANŽEL
17.30 /J/ ODPAD
20.00 /R/ BURÁCENÍ
20.00 /J/ SAINT LAURENT

6. 1. /úterý/
17.30 /R/ BURÁCENÍ
17.30 /J/ SEX V PAŘÍŽI
20.00 /R/ EXODUS: BOHOVÉ

A KRÁLOVÉ (3D/D)
20.00 /J/ SAINT LAURENT

7. 1. /středa/
17.00 /R/ HOBIT: BITVA PĚTI

ARMÁD (2D/D) /RP/
17.15 /J/ SAINT LAURENT
20.00 /R/ HODINOVÝ MANŽEL
20.00 /J/ ODPAD

8. 1. /čtvrtek/
17.00 /J/ GET ON UP – PŘÍBĚH

JAMESE BROWNA
17.30 /R/ HODINOVÝ MANŽEL
20.00 /R/ SEDMÝ SYN (2D/T) /RP/
20.00 /J/ MALTÉZSKÝ SOKOL /FK/

9. 1. /pátek/
17.30 /R/ HODINOVÝ MANŽEL
17.30 /J/ DIVOKÉ HISTORKY
20.00 /R/ SEDMÝ SYN (3D/D) /RP/
20.00 /J/ FOTOGRAF

10. 1. /sobota/
15.00 /R/ NOC V MUZEU:

TAJEMSTVÍ HROBKY
15.15 /J/ MAGICKÉ STŘÍBRO –

HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO
ROHU /RP/

17.15 /J/ SAINT LAURENT
17.30 /R/ HODINOVÝ MANŽEL
20.00 /R/ SEDMÝ SYN (2D/D) /RP/
20.00 /J/ FOTOGRAF

11. 1. /neděle/
15.00 /R/ PADDINGTON /RP/

15.30 /J/ SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
(2D/D) /RP/

17.30 /R/ HODINOVÝ MANŽEL
17.30 /J/ JAK JSME HRÁLI ČÁRU

/RP/
20.00 /R/ SEDMÝ SYN (2D/T) /RP/
20.00 /J/ FOTOGRAF

12. 1. /pondělí/
17.30 /R/ BURÁCENÍ
17.30 /J/ PŘÍBĚH MARIE
20.00 /R/ EXODUS: BOHOVÉ

A KRÁLOVÉ (2D/T)
20.00 /J/ MILUJ SOUSEDA SVÉHO

13. 1. /úterý/
17.00 /R/ HOBIT: BITVA PĚTI

ARMÁD (2D/T) /RP/
17.15 /J/ FOTOGRAF
20.00 /R/ HODINOVÝ MANŽEL
20.00 /J/ MILUJ SOUSEDA SVÉHO

14. 1. /středa/
15.00 /R/ POHÁDKÁŘ

Projekce (nejen) pro seniory
17.30 /R/ HODINOVÝ MANŽEL
17.30 /J/ MILUJ SOUSEDA SVÉHO
20.00 /R/ SEDMÝ SYN (2D/T) /RP/
20.00 /J/ FOTOGRAF

15. 1. /čtvrtek/
17.15 /J/ FOTOGRAF
17.30 /R/ SEDMÝ SYN (2D/D) /RP/
20.00 /R/ 96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ
20.00 /J/ KUKUŘIČNÝ OSTROV /FK/

16. 1. /pátek/
17.15 /J/ FOTOGRAF
17.30 /R/ SEDMÝ SYN (3D/D) /RP/
20.00 /R/ 96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ
20.00 /J/ THE BEST OF SHORTS

17. 1. /sobota/
13.30 /R/ PADDINGTON /RP/
15.30 /J/ SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

(2D/D) /RP/
16.00 /R/ SEDMÝ SYN (2D/D) /RP/
17.30 /J/ CO JSME KOMU

UDĚLALI?
18.45 /R/ VESELÁ VDOVA

Přímý přenos z Met NY
20.00 /J/ FOTOGRAF

18. 1. /neděle/
15.00 /R/ TUČŇÁCI Z MADAGASKARU

(2D/D) /RP/

16.00 /J/ BIJÁSEK: SPLNĚNÁ
PŘÁNÍ

17.30 /R/ SEDMÝ SYN (3D/D) /RP/
17.30 /J/ ODPAD
20.00 /R/ 96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ
20.00 /J/ FOTOGRAF

19. 1. /pondělí/
17.30 /R/ HODINOVÝ MANŽEL
18.00 /J/ HLEDÁNÍ VIVIAN MAIER
20.00 /R/ 96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ
20.00 /J/ MILUJ SOUSEDA SVÉHO

20. 1. /úterý/
10.00 /R/ JAK JSME HRÁLI ČÁRU

Projekce (nejen) pro seniory
17.30 /R/ SEDMÝ SYN (2D/T) /RP/
17.30 /J/ DIVOKÉ HISTORKY
20.00 /R/ 96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ
20.00 /J/ FOTOGRAF

21. 1. /středa/
10.00 /J/ MIMIkiNO – JAK JSME

HRÁLI ČÁRU
17.00 /R/ HOBIT: BITVA PĚTI

ARMÁD (3D/D) /RP/
17.15 /J/ SAINT LAURENT
20.00 /R/ 96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ
20.00 /J/ NASLEPO

Tajné dramaturgické
překvapení!

22. 1. /čtvrtek/
17.30 /R/ VELKÁ ŠESTKA (3D/D)

/RP/
17.30 /J/ SEX V PAŘÍŽI
20.00 /R/ BABOVŘESKY 3
20.00 /J/ SAMA NOCÍ TMOU /FK/

23. 1. /pátek/
17.15 /J/ FOTOGRAF
17.30 /R/ VELKÁ ŠESTKA (2D/D)

/RP/
20.00 /R/ BABOVŘESKY 3
20.00 /J/ BIRDMAN

24. 1. /sobota/
14.30 /R/ ROZDÁVÁME FILMOVÉ
PLAKÁTY V KINĚ RADNICE!
15.00 /R/ VELKÁ ŠESTKA (2D/D)

/RP/
15.30 /J/ SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

(2D/D) /RP/
17.30 /R/ SEDMÝ SYN (3D/D) /RP/
17.30 /J/ CO JSME KOMU

UDĚLALI?

20.00 /R/ BABOVŘESKY 3
20.00 /J/ BIRDMAN

25. 1. /neděle/
13.00 /J/ TVOŘÍK
15.30 /J/ DŮM KOUZEL /RP/
15.00 /R/ VELKÁ ŠESTKA (3D/D)

/RP/
17.30 /R/ BABOVŘESKY 3
17.30 /J/ E. A. POE: PODIVNÝ

EXPERIMENT
20.00 /R/ HACKER
20.00 /J/ BIRDMAN

26. 1. /pondělí/
17.30 /R/ BABOVŘESKY 3
17.30 /J/ OPŘI ŽEBŘÍK O NEBE
20.00 /R/ HACKER
20.00 /J/ E. A. POE: PODIVNÝ

EXPERIMENT

27. 1. /úterý/
17.30 /R/ BABOVŘESKY 3
17.30 /J/ MILUJ SOUSEDA SVÉHO
20.00 /R/ HACKER
20.00 /J/ E. A. POE: PODIVNÝ

EXPERIMENT

28. 1. /středa/
17.15 /J/ FOTOGRAF
17.30 /R/ SEDMÝ SYN (2D/D) /RP/
20.00 /R/ BABOVŘESKY 3
20.00 /J/ BIRDMAN

29. 1. /čtvrtek/
17.30 /R/ MORTDECAI:

GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD
17.30 /J/ BIRDMAN
20.00 /R/ BABOVŘESKY 3
20.00 /J/ VYŠŠÍ MOC /FK/

30. 1. /pátek/
15.00 /R/ VELKÁ ŠESTKA (2D/D)

/RP/
15.00 /J/ PADDINGTON /RP/
17.30 /R/ MORTDECAI:

GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD
17.30 /J/ BIRDMAN
20.00 /R/ BABOVŘESKY 3
20.00 /J/ WHIPLASH

31. 1. /sobota/
13.00 /R/ VELKÁ ŠESTKA (3D/D)

/RP/
15.30 /J/ SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

(2D/D) /RP/
16.00 /R/ BABOVŘESKY 3
17.30 /J/ KÓD ENIGMY
18.45 /R/ HOFFMANNOVY POVÍDKY

Přímý přenos z Met NY
20.00 /J/ WHIPLASH

1. 2. /neděle/
15.00 /R/ VELKÁ ŠESTKA (2D/D)

/RP/
15.00 /J/ PADDINGTON /RP/
17.30 /R/ BABOVŘESKY 3
17.30 /J/ KÓD ENIGMY
20.00 /R/ HACKER
20.00 /J/ WHIPLASH

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

MIMIkino = Projekce se sníženou
hlasitostí a mírným osvětlením pro
rodiče s malinkými dětmi.

TVOŘÍK = Kreativní dílničky pro děti
před projekcí dětského filmu

Více informací 
na WWW.KINAJABLONEC.CZ

Výběr nejlepších krátkých filmů 

16. 1. /pátek/ 20.00 hodin – kino Junior
V kině Junior se uskuteční přehlídka nejlepších a nejinspirativnějších
krátkých filmů z celého světa. Návštěvníky čeká exkluzivní kolekce di-
vácky nejúspěšnějších kraťasů z desetileté historie Festivalu krátkých
filmů Praha. Vstupné na celý program je 70 Kč, pro členy filmového
klubu 50 Kč. Studenti budou mít po předložení průkazky vstup zdarma. 
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■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

1. 1. /čtvrtek/ 19.00 hodin
NOVOROČNÍ KONCERT 
FILHARMONIE 
HRADEC KRÁLOVÉ
Karel Košárek – klavír. 
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser.
Slavnostní koncert na zahájení nového
roku. Zazní skladby Johanna
Strausse ml., George Gershwina,
Loeye Andersona a dalších. 

10. 1. /sobota/ 19.00 hodin
SHIRLEY VALENTINE
Divadlo Rokoko. 
Hraje: Simona Stašová. Bravurní
komedie o tom, že život je zapotřebí žít
a nikdy není pozdě na změnu. Činohra.

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

13. 1. /úterý/ 19.00 hodin
POLSKÁ KREV
Divadlo F. X. Šaldy Liberec. 
Polská krev patří k nejpopulárnějším
dílům českého skladatele a dirigenta
Oskara Nedbala. Opereta. Skupina ND.

15. 1. /čtvrtek/ 19.00 hodin
PANE, VY JSTE VDOVA
Městské divadlo Mladá Boleslav. 
Hrají: P. Bucháček, V. Šanda, M. Hrubý,
L. Matoušková a další. 
Divadelní adaptace dnes již kultovní
filmové komedie. Činohra. Skupina DS.

16. 1. /pátek/ 19.00 hodin
ONDŘEJ HAVELKA 
& MELODY MAKERS
„Když zaválí HOTT – JAZZ nebo
SWING!“ Hudba. 

18. 1. /neděle/ 19.00 hodin
EVA TROPÍ HLOUPOSTI
Divadlo Na Fidlovačce
Hrají: M. Doležalová, D. Ratajský,
L. Molínová, A. Krejčíková, P. Nečas,
M. Randová, D. Rous, L. Rous a další.
Nová inscenace Divadla Na Fidlovačce.
Činohra. Skupina DA.

21. 1. /středa/ 19.00 hodin
MARTIN LEVICKÝ – klavír
STANISLAV GALLIN – klavír
Ojedinělý koncert pro dva klavíry,
v němž zazní skladby J. Brahmse,
W. A. Mozarta, I. Stravinského
a dalších. Hudba. Skupina H.

22. 1. /čtvrtek/ 19.00 hodin
KOMEDIANTI
Divadlo Na Jezerce. 
Hrají: J. Hrušínský, M. Šplechtová,
K. Hrušínská, K. Issová, R. Novák/
A. Goldflam, P. Vacek, V. Liška a další. 
Původní autorská hra z prostředí
herecké společnosti. Činohra. 
Skupina DB.

25. 1. /neděle/ 15.00 hodin
PRINC BAJAJA
Docela velké divadlo Litvínov
Hrají: P. Erlitz, L. Lavičková,
J. Galinová, M. Pawerová, L. Masár
a další. Pohádka o statečném princi,
který se utká se zlou královnou
a ukrutným drakem, aby zachránil
krásnou princeznu. Pohádka. 
Skupina RD.

26. 1. /pondělí/ 18.00 hodin
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC 
JABLONECKA ROKU 2014
Vyhlašovatelé ankety: Česká unie
sportu, statutární město Jablonec nad
Nisou, Jablonecký deník, Sport
Action, s. r. o. Uvádí: Radek Šilhán. 

Účinkují: K. Nývltová, G. Goldová,
E. Matějovská a další. Vstup zdarma. 
Distribuce vstupenek v kanceláři
Jabloneckého deníku od 12. 1. 

Upozornění pro majitele předplatného
DB 2014/2015! Představení Dejvického
divadla Racek se uskuteční v březnu
2015. Přesný termín bude včas
oznámen. Děkujeme za pochopení. 

Prodej vstupenek v pokladně divadla.
Vstupenky lze také zakoupit na
www.evstupenka.cz.

VÝSTAVA
15. 1.–4. 3. 
KRÁSY JABLONECKA A JESENICKA 
Milan Michalica – akvarel. Výstavy ve
foyer divadla jsou zpřístupněny v době
divadelních představení.

■ Dům manželů
Scheybalových
Kostelní ulice 1/6, tel.: 483 356 201.
Památník: otevřeno pondělí až pátek
9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin,
sobota 10.00–13.00 hodin.

Památník: otevřeno po–pá 9–12, 
13–17 hodin, so 10–13 hodin

Do 10. 1. 
BETLÉMY Z TURNOVA A OKOLÍ
Expozice betlémů ze sbírek Muzea
Českého ráje v Turnově. Letošní
novinkou je unikátní poloplastický
betlém vytvořený nalepováním
několika vrstev lepenky a velký
deskový betlém turnovského malíře
Michala Bělohlávka. 

20. 1. /úterý/ 17.00 hodin
RENESANČNÍ ZAHRADY –
ITALSKÉ PODNĚTY
A ČESKOMORAVSKÉ ZÁMECKÉ
ZAHRADY
Přednáška podložená historickou
a obrazovou dokumentací. 
Přednáší historička umění 
PhDr. Duňa Panenková, spolupracující
s NPÚ a českými muzei.

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

do 31. 1.
MISTROVSKÁ DÍLA ZE SBÍRKY
ČESKÉ SPOŘITELNY
Výstava vybraných děl z bohatých
sbírek České spořitelny. 
Výstava se koná pod záštitou primátora
statutárního města Jablonec nad Nisou.

■ Kostel sv. Anny
www.jablonec.com

Kostel je v zimním období uzavřen.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

7. 1. /středa/ 9.00 hodin
NOVELY ZÁKONA O DANI
Z PŘIDANÉ HODNOTY 2015
Přednáší Ivana Pilařová, auditor a DP.
Informace na tel.: 484 846 220. Pořádá
Commerce Base, s. r. o.

15. 1. /čtvrtek/ 17.00 a 20.00 hodin
MADE IN JABLONEC 2015
Premiéra módní přehlídky Svazu
výrobců skla a bižuterie. 
Více na 17. straně.

18. 1. /neděle/ 14.00 hodin 
MLADÁ DECHOVKA
Taneční odpoledne s dechovým
orchestrem pro seniory, vstupné 50 Kč.

21. 1. /středa/ 9.00 hodin 
PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU FO
A PO 2014
Přednáší Ivana Pilařová, auditor a DP.
Informace na tel.: 484 846 220. 
Pořádá Commerce Base, s. r. o.

31. 1. /sobota/ 19.45 hodin
4. SPOLEČNÝ PLES IZS
Ples Policie ČR, 
hasičského záchranného sboru,
Vězeňské služby ČR 
a Městské policie Jablonec nad Nisou. 
Moderuje Petr Salava, hraje Big
O’Band, vystoupí Magic Alex a další.

VÝSTAVA

7. 1.–5. 3. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin
FOTOKLUB BALVAN
Výstava fotografií členů jabloneckého
Fotoklubu Balvan.
Vernisáž: středa 7. 1., 17.00 hodin

Taneční kurzy:
TANEČNÍ ŠKOLA 
JOSEF SVOBODA
Základní kurz pro mládež a dospělé,
pokračovací kurz pro mládež
a dospělé. Celkem 14 lekcí včetně
prodloužených a věnečku. 
Termín zahájení od 19. 1. 
Informace na 
www.tanecnisvoboda.cz, 
tel: 603 512 887, 
info@tanecnisvoboda.cz

TOPDANCE – LIBOR JÄGER
Taneční kurzy pro mládež a dospělé.
Každý čtvrtek, celkem 11 lekcí včetně
prodloužené a věnečku, cena již od
1 090 Kč. Termín zahájení čtvrtek 
22. 1. Informace a přihlášky: 
tel: 602 171 412,
topdance@topdance.cz, 
www.topdance.cz

■ Městská 
knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 484 846 353
www.knihovna.mestojablonec.cz

EVROPSKÉ KULTURNÍ 
HODNOTY
Nové téma virtuální univerzity třetího
věku, semestr leden–duben 2015.

5. 1. /pondělí/ 10.00 hodin
VELKÁ TROJKA VÍDEŇSKÉHO
KLASICISMU
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

6. 1. /úterý/ 17.00 hodin
ROK 2014 V ASTRONOMII
A KOSMONAUTICE
Astronomické okénko Martina
Gembece.

13. 1. /úterý/ 14.00 hodin
EKVÁDOR a GALAPÁGY
Pravidelné promítání.

13. 1. /úterý/ 17.00 hodin
O JIZERSKÝCH HORÁCH
Povídání s Romanem Karpašem
o vydaném již třetím dílu z edice
O Jizerských horách.

20. 1. /úterý/ 17.00 hodin
MISE SFOR A IFOR
Zahraniční mise z pohledu bývalého
profesionálního vojáka Vlastimila
Hermana.

27. 1. /úterý/ 14.00 hodin
JIŽNÍ ČECHY
Pravidelné promítání cyklu 
Krásy Čech, Moravy a Slezska.

27. 1. /úterý/ 17.00 hodin
PAMÁTNÍK NACISTICKÉHO
BARBARSTVÍ V BÝVALÉ
HENLEINOVĚ VILE V LIBERCI
Pořad Lubora Laciny, kurátora sbírek
Severočeského muzea v Liberci.

VÝSTAVA

TOULKY
Své fotografie představuje v prostoru
schodiště Ondřej Týl.

STARÁ RADNICE
Výstava k 145. výročí postavení budovy
staré radnice, na chodbě
k multimediálnímu oddělení.

Pokračujeme v luštitelských soutěžích
a hrách
O ZLATOU MAKOVICI, 
ZNÁTE-VÍTE-TUŠÍTE, 
LOVCI PEREL 2015

Díla mistrů českého malířství v Galerii MY

do 31. 1. 2015
Městská galerie MY pořádá v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových
mimořádnou výstavu obrazů ze sbírky České spořitelny. V Jablonci n. N.
jsou poprvé vystavena díla mistrů českého malířství druhé poloviny
19. a počátku 20. století.

Otakar Lebeda: Pohled na Třeboň
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■ ZUŠ
Podhorská 47, Jablonec nad Nisou
tel.: 488 880 300, 488 880 308
www.zusjbc.cz

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

■ DDM Vikýř
Telefon na pracovníky
na www.vikyr.cz, info@vikyr.cz.

9.–11. 1. /pátek–neděle/ 
ANGLIČTINA – 1. LEKCE
Intenzivní kurz s lektorkou Karolínou
Hovorkou, která má certifikaci C. Kurz
je určen zájemcům obtížnosti A1 – B2.
Jedná se o 10 lekcí po 45 minutách,
cena 500 Kč. Kurz se uskuteční při
minimálním počtu pěti zájemců.
Informace M. Šípková.

10. 1. /sobota/ 14.30–16.00 hodin
BRUSLENÍ S VIKÝŘEM
Sportovní akce pro všechny zájemce
a natěšené bruslaře. Děti mají vstup
zdarma, dospělí 40 Kč, 
informace P. Dostál.

12. 1. /pondělí/
ZPĚVÁČCI
Vyhlášení oblastního kola pěvecké
soutěže lidových písní pro žáky ZŠ,
informace S. Příhonská. 

12.–16.1. /pondělí–pátek/ 
EVROPSKÝ TÝDEN MLÁDEŽE
Celotýdenní projekt s nabídkou semi-
nářů, přednášek o možnostech, které
nabízí Evropská unie pro mladé lidi
(cestování, studium, evropská dobro-
volná služba, Program DofE, promítání
nejlepšího evropského filmu loňského
roku, kreativní dílny). Koná se v ICM.
Podrobný program najdete na plaká-
tech a na webu. Nutné přihlášky,
minimálně tři dny před akcí.
Informace A. Tauchmanová, Z. Feix.

14. 1. /středa/ 14.00-17.00 hodin
ZÁPIS NA KYTARU
Nadělil vám Ježíšek pod stromeček
kytaru? Chcete se začít učit hrát?
Neváhejte a přijďte se přihlásit. Nový
kroužek od 12. února je určen pro děti
7–13 let, termín konání každý čtvrtek
od 15.00 do 16.00 hodin od 12. 2.
Přihlášky možné posílat také na 
prihonska@vikyr.cz. 
Informace S. Příhonská.

20. 1. /úterý/
DĚTSKÁ SCÉNA
Vyhlášení recitační soutěže okresního
kola pro žáky ZŠ, samotná soutěž se u-
skuteční 21.3.2015, informace S.
Příhonská.

30. 1.–2. 2. /pátek-neděle/
ANGLIČTINA – 2. LEKCE
Intenzivní kurz s lektorkou Karolínou
Hovorkou.

OLYMPIÁDY
19. 1. /pondělí/ 9.00 hodin
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Prezentace 8.30–9.00 hodin, okresní
kolo soutěže pro přihlášené žáky, 
koná se v DDM Vikýř, 
informace S. Příhonská.

21. 1. /středa/ 8.30 hodin
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z5 A Z9
Od 8.00 hodin prezence, okresní kolo
soutěže pro přihlášené žáky, koná se
v Gymnáziu Dr. Randy, informace
a přihlášky S. Příhonská.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

30. 1. /pátek/ 8.00–16.00 hodin
VÝLET A ZÁBAVA
Cesta na zajímavé místo za poznáním,
přihlášky do 26. 1., M. Šípková.

30. 1. /pátek/ 8.00–13.00 hodin
TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
Dopolední tréninková akce určená
účastníkům tanečního kurzu pro
mládež a dospělé se zdravotním handi-
capem. Koná se za finanční podpory
Nadace EURONISA. Přihlášky do
26. 1., I. Literová.

29.–30. 1. /čtvrtek-pátek/ 
19.00–15.00 hodin
NOC A DEN S DOBROVOLNÍKY
Stmelovací program pro dobrovolníky,
kteří pomáhají při akcích DDM Vikýř,
a nejen pro ně, akce je určena pro
všechny zájemce, kteří se chtějí
spolupodílet na aktivitách a tím se
sebevzdělávat a rozvíjet, přihlášky
do 26. 1., S. Příhonská.

JARNÍ PRÁZDNINY

2.–6. 2. /pondělí–pátek/ 
8.00–16.00 hodin
JARNÍ PRÁZDNINY S VIKÝŘEM
Příměstský pestrý tábor s denní
docházkou pro všechny děti školou
povinné, bližší informace na webových
stránkách, na plakátech, 
cena 1 250 Kč/5 dní, 300 Kč/na den,
přihlášky do 26. 1., S. Příhonská.

2.–6. 2. /pondělí–pátek/ 
8.00–16.00 hodin
HUDEBNÍ SOUSTŘEDĚNIÍ
Hudební soustředění s denní
docházkou pro děti, jež navštěvují
hudební kroužky ve Vikýři, a pro nové
zájemce o hru na kytaru, 
cena 1 000 Kč za celý týden, 
přihlášky do 26. 1., S. Příhonská.

2.–6. 2. /pondělí–pátek/ 
RODINNÝ TÁBOR
Nabitý pobytový program pro rodiny
s dětmi s možností hlídání, aby rodiče
mohli dojíždět přes den do práce,
přihlášky M. Šípková.

■ Univerzitní 
galerie N
Jehlářská 14/520, Jablonec nad Nisou
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

20. 1.–18. 2.
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE 
studentů katedry designu TUL.
Vernisáž s módní přehlídkou 
20. 1. v 17.00 hodin.

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

STÁLÉ EXPOZICE
NEKONEČNÝ PŘÍBĚH BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA
České sklo sedmi století.

VÝSTAVA
Do 12. 4.
ZEMĚ ORNAMENTU
Spínadla a šperky z Balkánského
poloostrova. Výstava představí
jedinečný soubor spínadel, šperků
a oděvů z období mezi lety 1850–1920,
pocházejících ze zemí Balkánského
poloostrova. 

Galerie Belveder
Mlýnská 27, 466 02 Jablonec nad
Nisou, tel.: 483 310 947
/čtvrtek 1. ledna 2015 zavřeno/.

VÝSTAVA
do 29. 3. /čtvrtek–neděle/ 
13.00–17.00 hodin
GLASS X MASS
Skleněné vánoční ozdoby pro země za
mořem. Zámořské země jsou zásad-
ním trhem pro české vánoční ozdoby 

MUZEJNÍ PROGRAM
30. 1. /pátek/ 13.00–17.00 hodin
NA VLNÁCH
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
k výstavě GLASS X MASS. Děti si
vyrobí zdobenou papírovou lodičku
a krabičku v podobě originální
kabelky nebo kufříku, ve které si
lodičku odnesou. Vstupné včetně
výstavy 30 Kč, děti do 6 let zdarma.

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

3. 1. /sobota/ 21.00 hodin
TUNES! @DJDAROOT 
Funky Beats & Rockandroll.

6. 1. /úterý/ 19.30 hodin
NÁRODNÍ PARKY AMERICKÉHO
JIHOZÁPADU NEJEN Z AUTA
A VYHLÍDEK 
přiblíží Zdeněk Skořepa. 

9. 1. /pátek/ 20.00 hodin
BLUE EFFECT
Koncert kytarové legendy 
Radima Hladíka s kapelou. 

10. 1. /sobota/ 21.00 hodin
DJ SKINNY
Příjemná párty dle vašich přání.

11. 1. /neděle/ 19.00 hodin
THULI BHERI 
A BUDHI GANGA 2014
Promítání Matěje Koudelky
z kajakářské miniexpedice po řekách
západního Nepálu. 

13. 1. /úterý/ 19.30 hodin
HORNÍ DOLPO
Promítání cestovatelky Radky
Tkáčikové o izolované himalájské
oblasti.

14. 1. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA opravdu 
PRO KAŽDÉHO
Úprava fotografií ve Photoshopu 
– krajina. Notebooky s sebou!

15. 1. /čtvrtek/ 19.30 hodin
GAMBIE
Povídání a promítání o životě v africké
vesnici v rytmu bubnů s A. a K. Badije,
H. Kolářovou a J. Noskovou.

16. 1. /pátek/ 20.00 hodin
DPOS TRIOU+DRTIKOL
Garážový jablonecký funk a alternativní
rock z Valmezu.

17. 1. /sobota/ 20.00 hodin
STO ZVÍŘAT 
Kapela na turné ke svým 
pětadvacátým narozeninám.

18. 1. /neděle/ 17.00 hodin
HVĚZDNÉ DÁLKY 
aneb Galaktická roztržka čili kterak
Impérium úder nevrátilo. 
Pohádku pro děti od 6 let zahraje
Vozichet.

19. 1. /pondělí/ 18.00 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Povídání o vánoční kometě, zatmění
Slunce a Měsíce a dalších zajímavých
úkazech v roce 2015.

23. 1. /pátek/ 20.00 hodin
TARA FUKI
Zpívající violoncellistky Andrea
Konstankiewiczová a Dorota Barová
s novým albem Winna.

24. 1. /sobota/ 20.00 hodin
PAPRSKY SLUNCE A KABÁJA
Divadelní představení souboru 11,5 kilo.
Poté koncert folkového tria Kabája.

27. 1. /úterý/ 19.30 hodin
NORSKO VE 3D
Prostorové fotografie z krásných
pustých norských hor promítá díky
využití technologie polarizace světla.
Matěj Boháč.

29. 1. /čtvrtek/ 19.00 hodin
PLEŠATÁ ZPĚVAČKA 
Absurdní drama Eugéna Ionesca
zahrají studenti LDO ZUŠ Jablonec. 

30. 1. /pátek/ 20.00 hodin
ZNOUZECTNOST
Plzeňská kapela s novým albem.
Svérázný mix punku, undergroundu,
i folku a šansonu.
Support: Meredith Hunter.

Blue Effect opět v Klubu Na Rampě

9. 1. /pátek/ 20.00 hodin
Po dvou letech zahraje v Klubu Na Rampě legendární Blue Effect.
Rocková kapela používala v průběhu své existence různé varianty
názvu – The Special Blue Effect, The Blue Effect, Modrý efekt, či M Efekt
a střídali se i muzikanti. Jejím stálým členem už od založení v roce 1968
je nekorunovaný král elektrické kytary Radim Hladík. Od roku 2004
v kapele dále hrají Honza Křížek – zpěv, kytara, klávesy, Wojttech –
baskytara a Václav Zima – bicí.
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31. 1. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Největší rockové hity na plátně uvádí
Petr Vobořil.

8. a 22. 1. /čtvrtek/ 17.30 a 19.30 hodin
BUBENICKÉ DÍLNY
Od 17.30 začátečníci, od 19.30 pokročilí. 

STÁRPLEJ 2015 
Soutěž amatérských kapel 
od února 2015. Kapely hlaste se 
na info@klubnarampe.cz!

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

Pondělí až pátek 
– od 9.00 do 12.00 hodin
BĚŽNÝ PROVOZ /
Pobyt v centru je 40 Kč za dospělou
osobu, dítě má pobyt zdarma. Během
dopoledne probíhá prográmek pro 
nejmenší – pásmo písniček, říkadel
a tanečků.

Úterý a čtvrtek – od 15 do 18 hodin
HRAVÉ ODPOLEDNE V JABLÍČKU.
Probíhá každé úterý a čtvrtek vyjma
třetího čtvrtku v měsíci, kdy je klub
dvojčat.

2.–4. 1. /pátek–neděle/ 
MILUJ SVŮJ ŽIVOT 
Víkendové soustředění s Petrem Činča-
lou na téma vnitřní uzdravení, růst
a spiritualita. 
Více informací na webu.

8. 1. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
DOMÁCÍ ROZPOČET 
Beseda v rámci hravého dopoledne
o hospodaření v domácnostech
a možnostech jak ušetřit.

9. 1. /pátek/ 15.00–18.00 hodin
KLUB PĚSTOUNŮ 
Pravidelné setkávání rodičů a dětí
v náhradní rodinné péči.

12. 1. a 19. 1. /pondělí/ 
10.00–12.00 hodin
VZTAHOVÝ PORADCE 
Nevíte si už rady s dětmi či rodiči,
manžely, partnery či ex-partnery? Ře-
šíte problémy v práci nebo se sousedy?
Individuální poradenství zdarma
v rámci hravého dopoledne.

15. 1. /čtvrtek/ 14.00–17.00 hodin
KLUB DVOJČAT
Máte dvojčata, trojčata…? Přijďte se
podělit o své radosti i starosti
s ostatními. Děti s sebou.

20.–21. 1. /úterý–středa/ 
8.00–13.00 hodin
DĚTSKÁ VÝSTAVA ZDRAVÍ 
Vzdělávací program pro MŠ, ZŠ 
(pro veřejnost MC Jablíčko uzavřené).

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

23. 1. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
LEDNOVÁ NOSTALGIE V JABLÍČKU 
Přijďte si k nám vychutnat odpoledne
plné nostalgie – u kávy či čaje si
vytvoříme něco hezkého, popovídáme
si a užijeme i zimní pohodu, zatím co
si děti budou hrát.

■ Muzeum hraček
U Zeleného stromu 2, Jablonec n. N.,
www.muzeum-hracek-jablonec.cz,
tel.: 736 533 092, 

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
Skládáme postavičky z papíru – origami
(pejsek, kočička a další).

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

21. 1. /středa/ 17.00 hodin
LE THE O PÁTÉ
Tématické odpoledne pro frankofily

■ Dům
česko-německého
porozumění
www.dumrynovice.org
Galerie FR:
otevřeno út–so 13.00–19.00 hodin

Do 16. 1. 
FRANZ CLAM-GALLAS: POCTA
ŠLECHTICI DUCHA A MUŽI ČINU
Putovní výstava Spolku pro kulturní
krajinu Frýdlantsko.

29. 1. /čtvrtek/ 18.00 hodin
HOVORY O VŠEM
Poezie a hudba s Milan Brožem a jeho
hosty.

■ Knihkupectví 
Serius
Mírové náměstí 11, tel. 601 581 591

23. 1. /pátek/ 18.30 hodin
MARTIN HEJL 
ROSTISLAV KORYČÁNEK
Tištěná architektura 23.

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

21.1. /středa/ 16.00 hodin
TEMATICKÝ WORKSHOP 
Tentokrát si vyrobíte brož opět pod
vedením designerky Ivy Mastníkové.
Jak ona sama charakterizuje oblibu
broží? Brož – třešnička na dortu mezi
doplňky. Ve dne punc elegance a v noci
dekadence. Přihlášky e-mailem nebo
telefonem.

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

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

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

2. 1. /pátek/ 20.00 hodin
MALEJVELKEJ GROOVE
Djs. Tobeass & Firstep, Groove’acid
jazz, hip hop, afrobeat.

9. 1. /pátek/ 20.00 hodin 
TECHNO
Djs Reznik/Daho, guest.

16. 1. /pátek/ 20.00 hodin 
BURTON B-Day party
aneb Možná příjde i Beetlejuice!
Totální masakr v maskách při
příležitosti narozenin, k tanci
a poslechu zahrají: MUERTI/HMV/, 
Dj Gargoil/Pha/Mc Blondie/HMV/,
vstup sto/masky free entry/.

23. 1. /pátek/ 20.00 hodin 
#SEASONS vol. 3
Dj P.illa, DJANE Supet /Brno/, 
která ve scratchování nemá konkurenci,
turntablists, hip hop, funky,
underground rap.

30. 1. /pátek/ 20.00 hodin 
DRUM&BASS FANATIX
Djs Moower/Lathis, guests.

■ Hospůdka U Švýcar
Janovská 38, Jablonec nad Nisou
vždy v pátek živá hudba

2. 1. /pátek/ 20.00 hodin
ODPOČINKOVÝ VÍKEND 
BEZ KAPELY

9. 1. /pátek/ 20.00 hodin
4 FUN

16. 1. /pátek/ 20.00 hodin
ALABAMA BAND

23. 1. /pátek/ 20.00 hodin
RETRO PARTY s DJ LIZARD

30. 1. /pátek/ 20.00 hodin
ROCKOTÉKA s DJ LIZARD

■ Český červený 
kříž
www.cck-jablonec.cz, 732 542 934

15. 1. /čtvrtek/ 15.00–19.00 hodin
4 HODINY PRO ŽIVOT
Základní čtyřhodinový kurz první
pomoci pro veřejnost a hlavně pro
uchazeče o řidičský průkaz.

30.–31. 1. /sobota–neděle/ 
8.00–18.00 hodin
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH
AKCÍ I.
První část akreditovaného kurzu, který
je v druhém víkendu zakončen
závěrečnou zkouškou a vydáním
osvědčení.

Program pro MŠ: 
DOKTORŮ SE NEBOJÍME!
Určeno pro nejmenší, aby se hravou
formou seznámili s první pomocí.

Program pro ZŠ:
DOMA, VENKU, VE ŠKOLE, 
VE ZDRAVÍ A V POHODĚ! 
Připraveno podle věku dětí pro
jednotlivé třídy. 
Aktivní formou se děti učí první
předlékařské pomoci a základům
vlastní ochrany.

Program pro SŠ: 
ZÁKLADY MEZINÁRODNÍHO
HUMANITÁRNÍHO PRÁVA
Je válka skutečně bez pravidel? 
Jsou civilisté dostatečně chráněni? 
Co jsou to vlastně Ženevské konvence?
A další otázky civilizovaného světa.

V rámci akreditovaných programů
nabízíme tyto kurzy první pomoci:

„První pomoc pro pracovníky
poskytovatelů sociálních služeb“
Akreditace MPSV č. 2013/0175-
PC/SP/VP
Prezenční forma kurzu v délce šesti
hodin ukončená písemným testem
obsahujícím teoretickou přednášku
a účast na modelových situacích
připravených v reálním čase na
namaskovaných figurantech.

„Základní norma zdravotnických
znalostí pro pedagogické pracovníky
(ZNZZ)“
Akreditace MSMT č. 10088/2013-201-
302 v rámci DVPP
Prezenční forma kurzu v délce dvaceti
hodin, 12 hodin základního kurzu, 
rozšířeného o nástavbový modul; 
určeno pro pedagogy z mateřských, 
základních, středních a vysokých škol.

„Zdravotník zotavovacích akcí“
Akreditace MSMT č. 10538/13-212/245
Prezenční forma kurzu v délce 27 hodin
teorie a 16 hodin praktické výuky.
Zakončeno zkouškou a vydáním
osvědčení o rekvalifikaci.

Pocta šlechtici ducha a muži činu

Do 16. 1. / Dům česko-německého porozumění
160. výročí narození Franze hraběte Clam-Gallase, inicioval spolek
Frýdlantsko kulturně-společenský projekt Franz Clam-Gallas: pocta
šlechtici ducha a muži činu. Stejnojmenná výstava, která je do 16. led-
na otevřená v Galerii FR v Domě česko-německého porozumění, před-
stavuje zásluhy hraběte Clam-Gallase o zvelebení regionu a šíření jeho
krás, jména i umu zdejších lidí daleko za hranicemi české země.
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Městská sportovní hala
MH je pouze poskytovatelem sportoviště.
O případných změnách zápasů a jiných
akcích rozhoduje pořadatel. Podrobné
informace na webu. 
www.sportjablonec.cz

FLORBAL
17. 1. /sobota/ 18.00 hodin
1. FbK JABLONEC – FBC PLZEŇ
II. liga mužů, centrkurt.

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

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

FUTSALL
4. 1. /neděle/ 17.00 hodin
LEGNEX – VS. PAMPUCH TEAM
LIBEREC 
Liberecký přebor, centrkurt.

11. 1. /neděle/ 19.00 hodin
FK GMMULTIMEDIA 
– F.A.ZOLE ČESKÁ LÍPA
II. liga západ, centrkurt.

18. 1. /neděle/ 19.00 hodin
LEGNEX – FC DÉMONI ČESKÁ LÍPA
Liberecký přebor, centrkurt.

25. 1. /neděle/ 19.00 hodin
FK GMMULTIMEDIA 
– FC MALIBU MLADÁ BOLESLAV
II. liga západ, centrkurt.

30. 1. /pátek/ 20.30 hodin
LEGNEX - F.A.ZOLE ČESKÁ LÍPA
Liberecký přebor, centrkurt.

VOLEJBAL
17. 1. /sobota/ 9.00 a 13.00 hodin
BIŽUTERIE A – TJ NETOLICE 1892
II. národní liga mužů, kurt č. 4.

24. 1. /sobota/ 9.00 a 13.00 hodin
BIŽUTERIE JABLONEC
Nadstavbová část, extraliga juniorek,
v době uzávěrky ještě neproběhlo
rozlosování soupeře, kurt č. 4.

25. 1. /neděle/ 9.00 hodin
VOLEJBALOVÝ TURNAJ 
TJ Bižuterie pořádá KP starších žákyň.
Kurty č. 3 a 4.

TANEC

31. 1. /sobota/ 9.00 hodin
TANEČNÍ SOUTĚŽ
Pořádá TŠ X-DANCE, celá hala.

Atletická hala
www.sportjablonec.cz, 
www.atletikajbc.cz

2. 1. /pátek/ 9.30 hodin
HASIČI PRAHA
Trénink hasičů SDH Poniklá.

7. 1. /středa/ 16.30–19.00 hodin
1. HALOVÁ STŘEDA
Pořadatel sportovní gymnázium.

10. 1. /sobota/ 11.00 hodin
PŘEBORY LKAS
Ve vícebojích, chůzi, atletické závody
všech kategorií. Pořadatel TJ LIAZ. 

11. 1. /neděle/ 9.00–14.30 hodin
PŘEBORY LKAS
Ve vícebojích, chůzi, atletické závody
všech kategorií. Pořadatel TJ LIAZ.

13. 1. /úterý/ 11.30 hodin
STŘEDOŠKOLSKÝ HALOVÝ
POHÁR SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ
Pořádá atletický oddíl TJ LIAZ a ŠAK
SG z pověření ČAS, 
atletické závody sportovních škol.

14. 1. /středa/ 16.30–19.00 hodin
2. HALOVÁ STŘEDA
Pořadatel: sportovní gymnázium.

17. 1. /sobota/ 10.00 hodin
PŘEBORY LIBERECKÉHO KRAJE
OPEN A JUNIORŮ
Atletické závody všech kategorií,
pořadatel TJ LIAZ Jablonec.

18. 1. /neděle/ 10.00 hodin
PŘEBORY LIBERECKÉHO KRAJE
Atletické závody nejmladšího žactva,
pořadatel TJ LIAZ Jablonec.

21. 1. /středa/ 16.30–19.00 hodin
3. HALOVÁ STŘEDA
Pořadatel: sportovní gymnázium.

24. 1. /sobota/ 15.00 hodin
JABLONECKÁ HALA 2015
Mezinárodní atletické závody za účasti
českých i zahraničních špičkových
atletů, pořádá TJ LIAZ ve spolupráci
s L&L athletics management.

28. 1. /středa/ 16.30–19.00 hodin
4. HALOVÁ STŘEDA
Pořadatel: sportovní gymnázium.

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

31. 1. /sobota/ 10.00 hodin
PŘEBORY LIBERECKÉHO KRAJE
DOROSTU A STARŠÍHO ŽACTVA
Atletické závody, pořádá TJ LIAZ.

Městský zimní stadion
HOKEJ
www.hcvlci.cz

10. 1. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC 
– HC KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
II. liga, 23. kolo.

17. 1. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC – HC ŘISUTY
II. liga, 25. kolo.

24. 1. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC – SHC KLATOVY
II. liga, 27. kolo.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
www.sportjablonec.cz

Pevné a stálé termíny bruslení
v průběhu sezony:
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
úterý 16.30–17.30 hodin
středa 14.00–15.00 hodin
sobota 14.30–16.00 hodin
neděle 14.30–16.00 hodin
Volné termíny
Dopoledne 8.00–13.00 hodin. V dopo-
ledních hodinách je městský zimní
stadion zdarma k dispozici školám
a školkám zřizovaným jabloneckým
magistrátem. Školy využívají ledovou
plochu v rámci hodin TV, nebo zde
probíhají kurzy bruslení pro ZŠ pod
vedením lektorky Petry Marat.
Odpoledne 13.00–15.00 hodin. V odpo-
ledních hodinách pořádá DDM Vikýř
a Petra Marat pro školní družiny
a školní kroužky kurzy základů 
bruslení – Veselá bruslička. 
Více na www.veselabruslicka.cz.

Biatlonový areál Břízky
www.skpjablonec.cz

24. a 25. 1. /sobota a neděle/ 9.00 hodin
III. KOLO ČESKÉHO POHÁRU 
DOROSTU A DOSPĚLÝCH
Pořádá SKP Kornspitz Jablonec. 
První den je na pořadu vytrvalostní
závod, v neděli rychlostní závod.

Ski areál Břízky
KLASICKÉ LYŽOVÁNÍ
www.skijablonec.cz/

3. a 4. 1. /sobota a neděle/ 9.00 hodin
II. ČESKÝ POHÁR DOSPĚLÝCH
Pořádá Ski klub Jablonec nad Nisou,
pro kategorie muži, ženy, juniory

a juniorky. V sobotu jsou na pořadu
závody volnou technikou na 10 a 5 km,
v neděli závody v klasickém běhu na
15 a 10 km. 

3. a 4. 1. /sobota a neděle/ 9.00 hodin
I. ČESKÝ POHÁR MLADŠÍHO
A STARŠÍHO DOROSTU
Pořádá Ski klub Jablonec nad Nisou.
V sobotu jsou na pořadu závody volnou
technikou, v neděli se poběží klasicky.

ZIMNÍ TRIATLON
www.multiman.cz 

31. 1. /sobota/ 12.30 hodin
JABLONECKÝ KLASICKÝ ZIMNÍ
TRIATLON 
TRI-CLUB Jablonec nad Nisou ve spo-
lupráci s SKP Jablonec, SKI KLUBEM
Jablonec, TJ Bižuterie Jablonec n. N.,
Gymnáziem dr. Randy Jablonec n. N.
a statutárním městem Jablonec n. N.
pořádá 8. ročník.

Sportovní hala Bižuterie
BASKETBAL

10. 1. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE – SADSKÁ
Liga kadetky U17 

10. 1. /sobota/ 17.00 hodin
BIŽUTERIE – SPARTA PRAHA
1. liga ženy 

11. 1. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE–USK PRAHA B
Liga kadetky U17 

11. 1. /neděle/ 12.30 hodin
BIŽUTERIE–SOKOL NUSLE
1. liga ženy 

17. 1. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
BIŽUTERIE-KARA TRUTNOV 
OP východní Čechy minižákyně starší U13 

17. 1. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE-–LITOMYŠL
Liga žákyně starší U15 

17. 1. /sobota/ 17.00 hodin
BIŽUTERIE–USK PRAHA
Extraliga juniorky U19

18. 1. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE-BK ŽĎÁR N. SÁZAVOU
Liga žákyně starší U15

18. 1. /neděle/ 12.30 hodin
BIŽUTERIE–BK STRAKONICE
Extraliga juniorky U19

31. 1. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE–VALOSUN BRNO
Extraliga juniorky U19

1. 2. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE–SŠMH BRNO
Extraliga juniorky U19

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

Rodiče s dětmi /od 2 let/
úterý 9.30–10.30 hodin
čtvrtek 15.30–16.30 hodin
Předškoláci a školáci /5–8 let/
čtvrtek 16.30–17.30 hodin
Chlapci florbal /8–12 let/

čtvrtek 17.30–18.30 hodin
Ženy seniorky – zdravotní cvičení
pondělí 10.00–11.00 hodin
čtvrtek 10.00–11.00 hodin
Ženy – kondiční
úterý 17.30–18.30 hodin
čtvrtek 18.30–19.30 hodin
Aby záda nebolela – ženy + muži
úterý 16.30–17.30 hodin
Aerobik BOSU – ženy 
čtvrtek 18.00–19.00 hodin

Vždy v sobotu 17.00–19.00 hodin
FREESTYLE BRUSLENÍ SLALOM
Info www FSKJABLONEC.CZ

14. 1. /sobota/ 9.30–11.30 hodin
BAZÁREK JABLONECKÝCH MAMINEK
Info R. Valešová 604 731 740

14. 1. /sobota/ 10.00–12.00 hodin
VESELÝ KLAUN
Hry a soutěže pro nejmenší.

AEROBIK ELÁN
Tel. 603 812 214, brezinova.dasa@gmail.com

Úterý 
17.00 hodin
FIT CVIČENÍ BEZ OHLEDU NA VĚK
aneb Aby záda nebolela
Příjemné, preventivní cvičení
pro dobrou kondici a hezký pocit
z pohybu se zkušenou lektorkou
Ivou Kretschmerovou.
18.00 hodin – POWER JÓGA – 
lektorka Lenka.
19.00 hodin – PILATES – lektora Lenka.

Středa
19.00 hodin
CALANETIKA – lektorka Lenka.

Tělocvična ZŠ Šumava Jablonec
Tel. 603 812 214,
brezinova.dasa@gmail.com

Pondělí 18.00 hodin – BODYBUILDING
Středně rychlé posilování celého těla.
Lektorka Dáša.
Úterý 19.00 hodin – ZUMBA S DANEM
Středa 19.00 hodin – P CLASS
Formování břicha, hýždí, nohou.
Lektorka Dáša.
Čtvrtek 18.00 hodin – ZUMBA
S MARTINOU

10. 1. /sobota/ 9.00 hodin
DEJTE S NÁMI POVÁNOČNÍ 
TŘI V JEDNOM
9.00–10.00 hodin: Zumba – David Valčuha.
10.15–11.15 hodin: P class – Radim Štryncl.
11.30–13.00 hodin: Zumba show –
Dan Šimek a David Valčuha.

Sportovní areál Mšeno
www.fkjablonec.cz

10. 1. /sobota/ 10.30 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FC SLOVAN LIBEREC
Přípravný zápas juniorky, UMT Mšeno.

21. 1. /středa/ 13.30 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– MKS MIEDZ LEGNICA
Přípravný zápas ligového týmu, UMT
Mšeno.

24. 1. /sobota/ 11.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– BOHEMIANS PRAHA
Přípravný zápas ligového týmu, UMT
Mšeno.

24. 1. /sobota/ 13.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– TJ SOKOL JABLONEC N. JIZEROU
Přípravný zápas juniorky, UMT Mšeno.

28. 1. /středa/ 13.30 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FK ÚSTÍ NAD LABEM
Přípravný zápas ligového týmu, UMT
Mšeno.

31. 1. /sobota/ 13.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC – SK SEMILY
Přípravný zápas juniorky, UMT Mšeno.

Nabídka sportovních pořadů

Foto Václav Novotný
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■ Z knihovny
Tomáš Beran 
Právní rádce pro řidiče
Výklad práva, jednání s policisty
i úřady a odpovědi na otázky týka-
jící se přestupků. Novým přírůst-
kem ve studovně Městské knihovny
v Jablonci nad Nisou je publikace,
kterou vydalo nakladatelství CPress
v Brně ve spolupráci s nakladatel-
stvím Albatros Media se sídlem
v Praze. Smyslem této přehledně
uspořádané příručky je poskyt-
nout řidičům co největší přehled
o co nejvíce věcech, se kterými se
běžný účastník silničního provozu
může setkat. Knihu, která je urče-
na nejen řidičům, ale i chodcům,
cyklistům a řidičům z povolání, si
můžete prezenčně půjčit ve studo-
vně, každý pracovní den od 8.00
do 18.00 hodin.

■ Krátce
Město Jablonec přispělo 
na uniformy
Liberecký Boveraclub navštívil
Chemnitz a Zwickau. Hlavním dů-
vodem bylo slavnostní zprovozně-
ní historické tramvaje ve Strassen-
bahnmuseu Chemnitz, na jejíž
opravu v rámci projektu Cíl3 při-
spěla Evropská unie. Členové
Boveraclubu, kteří se na tomto
projektu podíleli, se na slavnosti
představili v nových historických
uniformách, jejichž pořízení v le-
tošním roce také podpořilo statu-
tární město Jablonec nad Nisou
v rámci kulturního fondu. 

Česká výprava se seznámila
s provozem tramvají na železniční
trati Chemnitz – Stollberg a v sou-
sedním městě Zwickau se zajíždě-
ním mezinárodního vlaku Stadler
do centra města po tramvajových
kolejích. Ve Zwickau, partner-
ském městě Jablonce nad Nisou,
navštívili členové Boveraclubu
podobný spolek Freunde des
Nahverkehrs Zwickau e. V.

Jablonec přispěl k rekordu 
dvěma tisíci
Téměř dva tisíce balonků vypusti-
li Jablonečtí před Vánoci k nebi,
a připojili se tak k již 7. ročníku
Balonkové pošty pro Ježíška. Svá
přání na kartičku napsal také ná-
městek Pavel Svoboda.

„Pár dětí odešlo domů i s balon-
kem, protože se od něj nechtěly
odtrhnout, ale nakonec jsme pod-
le komisařky vypustili celkem
1853 balónků,“ sdělila ředitelka
DDM Vikýř Martina Šípková. 

Do balonkové pošty se včetně
Jablonce přihlásilo 418 měst, škol,
organizací i jednotlivců. V Jablon-
ci ji připravil DDM Vikýř společně
s MC Jablíčko, ČČK a městem Jab-
lonec. Více na www.ceskyjezisek.cz 

Kdy jste začala psát knihy pro děti?
Několik týdnů po tom, co jsem opustila natrvalo za-
městnání, mě jednou napadla myšlenka vymyslet
a napsat pár vlastních pohádek pro svého malého
vnoučka. Vytáhla jsem ze skříně starý psací stroj a za-
čala psát. Klap, klap, ťukala jsem do vytlučených klá-
ves pohádkové příběhy o čertech, vodnících, dracích
a ježibabách, zkrátka o bytostech z klasických pohá-
dek mého dětství. Snad to bylo proto, že těm dnešním,
převážně překladovým moderním pohádkám, plných
divokých zápletek a často i násilí nerozumím a nelíbí
se mi. Nepovznášejí lidského ducha a nerozvíjejí
smysl pro krásno a spravedlnost, ale spíše probouzejí
vnitřní skrytou agresi. 

Jak čas běžel, ke staršímu vnukovi přibyl jeho ma-
ličký bráška. A tak mám znovu důvod psát pohádky,
tentokrát již pohodlně na počítači, v nichž dobro na-
konec vždycky zvítězí nad zlem, ale hlavní hrdina pro
to musí něco udělat. Svými pohádkami zvu děti i do-
spělé do báječného světa fantazií, kam se většina
z nás ráda na čas vrací. A jak se mi to daří? To nechť
zhodnotí moji milí čtenáři. 

Kdo první čte vaše příběhy?
Když napíšu pohádku, první na ráně je můj manžel.
Povinně si ji musí přečíst a dát mi své vyjádření.
Někdy jako nezávislý čtenář najde v textu nějakou tu
nelogičnost. Po její opravě přijde na řadu vnuk. Ten
zásadní připomínky nemívá, ale navrhuje mi jiná
jména postaviček. Takže například ze smrťáka Popel-
ce se stal smrťák Hrobouš. Během těch několika let

můj vnouček povyrostl a dnes už má úplně jiné, daleko
reálnější zájmy, než jsou pohádky. Musím si zkrátka
počkat, až ho za několik roků zastoupí jeho malinký
bratříček. 

Vaše příběhy jsou pestré, kde berete inspiraci?
Inspirace přichází v rozdílnou dobu a na různých
místech. Potřebuji k tomu dobrou duševní pohodu.
Tak třeba ve vlaku nebo v autobusu při monotónním
kodrcání a pohledu z okna na ubíhající krajinu. Jindy
na procházce v lese, na houpačce v zahradě nebo do-
ma v peřinách. Je zkrátka těžké na tuto otázku jedno-
značně odpovědět. 

Uvažovala jste o psaní knih pro dospělé?
Na to bych si netroufla. Napsat dobrý román umí jen
málo autorů a já nechci, aby moje knihy skončily na
hromadách ležáků v knižních obchodech.

Máte svoji nejoblíbenější knihu z dětství?
Přečetla jsem jich hodně a nemohu říct, která byla nej-
milejší. Nejprve to byly klasické pohádky od českých
i světových autorů, později jsem měla ráda knihy od
Julese Vernea. Dobře si ale pamatuji, že všechny
knížky musely mít pěkné ilustrace. To bylo pro mne
rozhodující. Čtení knížek bez obrázků mě nebavilo.

Myslíte si, že děti dnes málo čtou?
Dnes mají děti mnoho možností, jak se dostat k infor-
macím a dozvídat se zajímavé věci. Mají spoustu tele-
vizních pořadů, videa, kina, ale především počítače.
Tam poznatky a zážitky získávají rychle a bez náma-
hy. Přečíst knihu, to námahu vyžaduje a zabírá čas.
Mně, představitelce generace, která na knihách vy-
rostla, je velice líto, že dnešní děti málo čtou. Malá
čtenářská aktivita se projevuje na chudé slovní záso-
bě a špatných vyjadřovacích schopnostech. Snad je
většina rodičů natolik moudrá, že svým dětem ales-
poň v jejich útlém věku pár hezkých knížek přečte.
Velice se mi líbí akce Celé Česko čte dětem a ráda při-
jímám pozvání do městských knihoven a základních
škol, kde si s dětmi prvních až čtvrtých tříd povídám
o tom, jak se tvoří kniha, a pak si několik pohádek
podle jejich vlastního výběru přečteme. Pohled na
soustředěné a tiše poslouchající děti je pro mne vždy
velkým zážitkem a krásnou odměnou za večery strá-
vené psaním nových příběhů.

Jaké máte nejbližší plány?
Psát a přivést na svět ještě hodně nových pohádek.
A moje přání? Aby rukopisy, kterých mám doma plný
šuplík, našly svého nakladatele a byly vydány knižně.
V současné době to je ale, bohužel, přání téměř nespl-
nitelné. Na závěr chci říct, že veškeré moje literární
snažení směřuje k jedinému cíli: Aby mé pohádky tě-
šily naše milované děti, které poměrně málo čtou.

Jiří Endler

Jindřiška Kratschmarová
Nikdy není pozdě

■ Osobnost Jablonecka

„Když se o někom řekne, že je začínající autor, každý si představí mladého spisovatele, který
má před sebou nekonečně dlouhou zářivou budoucnost. Málokdy se asi stane, aby si člověk
důchodového věku, který v životě kromě čísel nic kloudného nenapsal a z psaní dopisů přátelům
jdou na něho dodnes mrákoty, uvědomil, že po něm na tomto světě nic nezbude, a tak začne psát
pohádky pro děti. Snad je to trošku neobvyklé, nikoli ale nemožné. Najít si hezkého koníčka
a začít se věnovat něčemu, co přináší člověku radost a uspokojení, to je ta nejlepší terapie
na skličující pocit vyřazeného kabátu, na špatnou náladu a strach z přicházejícího stáří. 
A proto, dokud mi zlomyslná paní Skleróza nevymaže rozum z hlavy, budu psát laskavé pohádky,
ve kterých není místo pro špatnost, a ukládat je k těm ostatním, již napsaným, do šuplíku svého
psacího stolu,“ říká Jindřiška Kratschmarová. 

Foto Jiří Endler
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Leona Machálková a trio ve složení – Ivan
Hlas, Jaroslav „Olin“ Nejezchleba a Norbi Ko-
vács vystoupí na 20. ročníku Plesu statutár-
ního města Jablonec nad Nisou, který se
v Eurocentru uskuteční v sobotu 14. února
od 20.00 hodin.

„Každý ročník plesu je jiný a věřím, že i ten le-
tošní bude úspěšný. Opět jsme pozvali hosty
zvučných jmen, aby ples zpestřili svým vystou-
pením. Srdečně zvu všechny Jablonečany i pře-
spolní, aby si přišli zatančit a užít příjemnou at-
mosféru na plese města Jablonec,“ zve na akci
primátor statutárního města Petr Beitl. K tanci
a poslechu hraje orchestr Ladislava Bareše.
Kromě již zmiňovaných hostů vystoupí v prů-
běhu večera děti ze Základní umělecké školy
v Jablonci a těšit se návštěvníci mohou na

Countryon s tradičním kankánem. Chybět ne-
bude ani předtančení. Celý večer moderuje
Marie Tomsová.

Od roku 2002 věnuje město část výtěžku z ple-
su organizacím, jež se zabývají prací s dětmi,
postiženými, seniory, sociálně slabými apod.
Výtěžek z jubilejního 20. Plesu města Jablonec
nad Nisou v tradiční výši 25 000 Kč dostane
obecně prospěšná společnost „Středisko pro ra-
nou péči Liberec“. Příspěvek středisko využije
na nákup automobilu pro terénní službu. Větší
část potřebné částky společnost získala z Na-
dace ČEZ, ale do celkové sumy pro pořízení
automobilu jim ještě finanční prostředky schá-
zejí.

Předprodej vstupenek bude zahájen v úterý
27. ledna od 15.00 hodin v pokladně Eurocentra.

(end)

Machálková a Hlas zapějí na plese města

Začátek nového roku se v Jablonci nad Ni-
sou tradičně neobejde bez prestižní módní
přehlídky. Bude tomu tak i ve čtvrtek 15. led-
na, kdy Svaz výrobců skla a bižuterie pořádá
premiéru s názvem Made in Jablonec 2015 –
Zdobíme svět.

Šestý ročník modní show představí aktuální
trendy odívání a doplňků pro rok 2015 ve stylu

velkých světových center módy – Paříže, New
Yorku a Moskvy. „Toto téma bylo velkou výzvou
pro tři školy, třináct oděvních a sedmnáct bižu-
terních firem, které modely vytvořily,“ říká
předseda pořádajícího Svazu výrobců skla a bi-
žuterie Pavel Kopáček. Každou modelovou řadu
představí překvapení „Top Secret“ od designera
Petra Kaloudy. „Již název vypovídá, že diváci si
na toto překvapení musí počkat až do premié-
ry,“ říká tajemně Kopáček.

Jablonecká módní show je velkou prezentací
oděvních a bižuterních firem a patří mezi nej-
lepší v České republice. Svaz výrobců skla a bi-
žuterie dlouhodobě usiluje o podporu tradice
jablonecké bižuterie a pojmu – Jablonec nad
Nisou – město bižuterie. „Nová přehlídka je dů-
kazem kreativity, umění návrhářů a špičkové
úrovně současné bižuterní produkce,“ je pře-
svědčen předseda pořádajícího svazu. 

Výsledek několikaměsíční spolupráce oděv-
ních a bižuterních návrhářů lze zhlédnout ve
čtvrtek 15. ledna v prostorách jabloneckého
Eurocentra. Pro velký zájem jsou připravena

dvě představení se začátky v 17.00 a 20.00 ho-
din. Vstupenky jsou v předprodeji v pokladně
Eurocentra.

„Věříme, že přehlídka Made in Jablonec 2015
– Zdobíme svět zaujme milovníky módy a pře-
svědčí je, že česká bižuterie má své pevné mís-
to doma i ve světě,“ dodává závěrem Pavel
Kopáček.

(end)

Módní přehlídka Made in Jablonec 2015

V prosinci loňského roku měla v knihkupec-
tví Serius křest nová kniha, kterou vytvořil
jablonecký spolek PLAC, jenž se věnuje kul-
tivaci veřejného prostoru města a krajiny.
Kniha se jmenuje O jablku a dalších – prů-
vodce po výtvarném umění 60. až 80. let 20.
století ve veřejném prostoru Jablonce nad
Nisou.

Plastiky, které vznikaly jako doplněk prostran-
ství veřejných budov a obytných sídlišť, jsou
nezřídka kvalitními díly důležitých autorů své

doby. Kromě nezájmu jsou často jako dědictví
minulosti paušálně vystaveny necitlivému
zacházení. Knižní průvodce mapuje jejich pří-
běhy, otáčí k nim zaslouženou pozornost
a snad i podnítí zájem o současnou výtvarnou
tvorbu. 

Kniha vychází s podporou Nadace české ar-
chitektury jako 1. publikace VladiMírového na-
kladatelství v omezeném nákladu 500 kusů.
„Kniha je oslavou neprávem přehlíženého
umění i jeho autorů. Mnozí z nich přitom v Jab-
lonci nad Nisou stále žijí a zejména díky jejich
vzpomínkám se podařilo poskládat většinu
střípků do mozaiky příběhů, když pátrání v ar-
chivech, kronikách a dobovém tisku mnoho in-
formací nepřineslo,“ říká Vladimír Opatrný, na-
kladatel a člen spolku PLAC.

Autorem textů je architekt Jakub Chuchlík,
jenž o knize prozradil: „Přijali jsme roli kroni-
kářů, zodpovědných za obraz historie, a sochám,
jejichž jména se nedohledala, nebo nikdy ne-
existovala, jsme vtiskli někdy již zlidovělé pře-
zdívky. K tomu nás vedlo přesvědčení, že po-
jmenování pomáhá ztotožnit se s dílem,
a může tak přispět k jeho většímu docenění.
Pokud se tak stane, naplní se jedna z motivací,
které nás k přípravě knihy vedly.“ 

Grafickou podobu navrhl výtvarník, grafik
a pedagog Jan Picko. „Není to klasický průvod-
ce, ale spíše obrazová kniha pracující s grafic-
kými postprodukcemi fotografií soch,“ popisuje
charakter publikace Picko. Kniha zároveň nabí-
zí několik ucelených okruhů, na kterých odkrý-
vá nové příběhy, a dává nám tak možnost spat-
řit jablonecká prostranství jinak než dříve.
Inspirací pro vznik průvodce byla kniha
Vetřelci a volavky, popularizující umění zejmé-
na z normalizační éry na veřejných prostran-
stvích českých měst. (end)

Knížní průvodce mapuje příběhy soch

Vratislav Karel Novák: Kinetická plastika Vrtule

Foto Laccer

Foto Aleš Funke Foto Aleš Funke

Vladimír Opatrný, 
nakladatel a člen spolku PLAC. Foto Jiří Endler
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Žáci Základní školy Pasířská na Žižkově Vrchu
přivítali v sobotu 8. listopadu úspěšnou atle-
tickou reprezentantku v běhu na 400 metrů
překážek, mistryni světa Zuzanu Hejnovou. 

Důvod její návštěvy vysvětluje ředitel ZŠ Jiří
Vondráček: „Zuzka zakládá svojí vlastní spor-
tovní akademii HESU, která by se měla stát
dlouhodobým projektem v návaznosti na její
úspěšnou atletickou kariéru. A světe, div se, do
naší školy se přijela inspirovat a získat zkuše-
nosti. Důvodem jsou naše kvalitně vedené tré-
ninky atletických přípravek, to znamená spor-
tovně nadaných dětí z prvního stupně naší školy,“
uvedl Vondráček.

Trénink přípravek v ZŠ Pasířská má komplet-
ně na starosti učitelka Lenka Štěpánová. Její
metody získaly renomé, které se šíří i za hrani-
ce našeho regionu. Hejnová chtěla zároveň
svým trenérům ukázat názorný trénink přípra-
vek s trenérkou, která již několik let úspěšně
pracuje přesně s kategorií, jakou potřebovala
Hejnová vidět.

„Návštěva to byla velice příjemná. Zuzka Hej-
nová nejen bedlivě sledovala celý trénink, ale
sama se společně s trenérkou do mnoha aktivit
zapojila, takže naše děti si vlastně prožily tré-
nink vedený nejen svojí trenérkou, ale i mistry-
ní světa v běhu na 400 m překážek,“ sdělil
Vondráček.

Úspěšná jablonecká atletka, která v minulos-
ti vyrůstala právě v Jablonci pod vedením tre-
nérky Dany Jandové, otevírá svoji vlastní aka-
demii v Praze, Liberci a Českých Budějovicích.
V současnosti nabízí kroužky pro děti ve věku
šest až dvanáct let. V nich se děti učí základním
atletickým disciplínám, jako jsou běh, skok
a hod, základům gymnastiky či kolektivním po-
hybovým a míčovým hrám. „Mimochodem,
jednou z kmenových trenérek akademie Zuzky
Hejnové bude i hlavní trenérka atletiky v naší
škole Dana Jandová,“ říká hrdě ředitel školy.

Veškeré informace o sportovní akademii Zuzky
Hejnové a také Informace o prvním sportovním
kempu HESU, kterého se lze bez obav zúčast-
nit, naleznete na www.hesu.cz. (ZŠ Pasířská)

Zuzka trénovala s žáky v ZŠ Pasířská

Na dvoudenní návštěvu do partnerské školy
v Bautzenu odcestovalo 35 žáků ze ZŠ Libe-
recká. 

Mezi žáky převažovali hlavně členové školního
pěveckého sboru Rolnička, ale i děti novinář-
ského kroužku, kteří se učí německy. Program
měli opravdu nabitý. Vedle samotné návštěvy
a prohlídky školy zhlédli expozici zaměřenou
na historii perníkářství v nedalekém městečku
Weissberg, prohlédli si muzeum věnované lu-
žickosrbské kultuře a tradicím a večer je čeka-

la prohlídka historického centra města. „Náš
pěvecký sbor během pobytu třikrát účinkoval
s pásmem vánočních písní a koled. Nejprve dě-
ti vystupovaly na proslulých vánočních trzích,
které se letos konaly v Bautzenu po 630. a patří
k nejstarším v Německu. Jejich zpěv přilákal
i Mikuláše, jenž je obdaroval. V lužickosrbském
Spolkovém domě pak všichni nejen zazpívali,
popřáli krásné Vánoce a svou choreografii na
pohádkové motivy předvedlo i trio gymnastek.
Hlavně zde byly slavnostně předány certifikáty
za vzornou práci a projekty v německém jazy-
ce. Jimi se držitelé mohou prokázat např. při
ucházení se o práci v celé oblasti Euroregionu
Nisa. Z naší školy získali při pobytu v Bautzenu
tento certifikát tři žáci,“ vysvětlila Heidemarie
Polívková, učitelka německého jazyka na ZŠ
Liberecká, organizátorka pobytu v Bautzenu. 

Druhý den strávili jablonečtí žáci dopoledne
ve škole se svými německými vrstevníky, s ni-
miž vyráběli různé vánoční ozdoby, pekli
a zdobili perníky a někteří i konverzovali. Celý
pobyt vyvrcholil slavnostním večerním koncer-
tem v adventně vyzdobeném a zcela zaplně-
ném kostele sv. archanděla Michaela, kde jab-
lonecký sbor Rolnička vystoupil jako jeden ze

tří účinkujících pěveckých sborů. Koncert se
konal k patnáctiletému výročí spolupráce škol.
DPS Rolnička vedou dva sbormistři, učitelé hu-
dební výchovy Jaroslava Pokorná a Libor
Saska. Ředitel ZŠ Liberecká Jiří Čeřovský si
přijel své svěřence nejen poslechnout a po-
vzbudit, ale doprovodil je při několika sklad-
bách i hrou na trubku. Zasloužený aplaus byl
účinkujícím žákům odměnou, stejně jako mno-
ho zážitků a dojmů, které si z návštěvy
Bautzenu přivezli.

(jen)

Školáci z Liberecké navštívili Bautzen

Čtyřčlenná porota vybrala nejlepší práce žá-
ků, kteří se zúčastnili 14. ročníku literární
soutěže Městské knihovny v Jablonci nad
Nisou, jejímž tématem byl citát: „Člověk sná-
ze pozná vesmír než svého souseda.“ (E. M.
Remarque).

Soutěž byla jako každoročně vyhlášena v prv-
ním říjnovém týdnu v rámci Týdne knihoven
a uzavřena v pátek 14. listopadu. Slavnostní
ocenění se uskutečnilo ve čtvrtek 4. prosince za
účasti nejlepších literátů, rodičů, přátel a peda-
gogů.

„Odborná porota hodnotila 93 literárních
prací, které byly rozděleny do tří kategorií: prv-
ní a druhý stupeň základních škol a střední
školy. Hodnotily se práce z oblasti prózy, poezie
a úvahy. Celkem bylo oceněno 27 mladých lite-
rátů,“ sděluje ohledně soutěže Dana Foltýnová,

vedoucí programového a audiovizuálního od-
dělení Městské knihovny v Jablonci. V průběhu
samotného slavnostního vyhlášení vystoupil
se svým představením – Hvězdné dálky aneb
Galaktická roztržka, čili kterak impérium úder

nevrátilo – Spolek loutkářů Vozichet z Jablonce.
Porotu soutěže tvořily Dana Foltýnová, Olga
Novotná, Christa Petrásková a Bohumila Nit-
schová. 

Vítězové 14. ročníku 
I. kategorie – první stupeň ZŠ:
Poezie: 1. David Polák (ZŠ Arbesova), 
próza: 1. Patricie Košťáková (ZŠ Arbesova), 
úvaha: 1. Adam Kubík (ZŠ Arbesova).
II. kategorie – druhý stupeň ZŠ:
Poezie: 1. Tereza Langová (ZŠ Liberecká), 
próza: 1. Michaela Horčičková (ZŠ Liberecká),
úvaha: 1. Denisa Čisárová (ZŠ Liberecká).
III. kategorie – střední školy:
Poezie: 1. Jan Vlček (Gymn. U Balvanu), 
próza: 1. Sabina Jůnová (Gymn. Dr. Randy), 
úvaha: 1. Filip Zadražil (Gymn. Dr. Randy).

(end)

Vítězové literární soutěže získali odměny

Foto Petr Hejhal

Foto archiv ZŠ Liberecká Foto archiv ZŠ Liberecká

Foto archiv ZŠ Pasířská
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Na neděli 11. ledna je v Bedřichově plánován
start 48. ročníku ČEZ Jizerské 50. Na startu
bude bezmála pět tisíc závodníků. Přípravy
na celý víkend Jizerské 50 běží naplno, po-
řadatelé vyrábí umělý sníh a čekají na ten
přírodní. 

Zároveň mají v záloze náhradní program pro
případ, že by počasí lyžařům nepřálo. „V Bedři-
chově za mínusových teplot vyrábíme umělý
sníh, který využijeme přímo na stadionu a také
na úvodních kilometrech trasy Jizerské 50.
V prosinci 2013 nám počasí nepřálo vůbec a za-
sněžovat jsme nemohli, letos jsou podmínky
lepší a navíc se nám podařilo ve spolupráci
s Jizerskou, o. p. s. a obcí Bedřichov navýšit ka-
pacitu výroby sněhu,“ říká Martin Koucký, ta-
jemník Ski klubu Jizerská padesátka.

V Jizerských horách aktuálně leží několik
centimetrů sněhu, ke strojové úpravě stop je
potřeba přinejmenším 25 centimetrů. Dlouho-
dobé předpovědi počasí slibují výrazné srážky,
nejisté jsou ovšem teplotní předpovědi, které se
průběžně mění. „Do závodu Jizerské 50 zbývá
nějaký čas a přípravy běží naplno bez ohledu

na počasí. Samozřejmě věříme, že nám příroda
ukáže svou přívětivou tvář a přichystá i s naší
pomocí závodníkům překrásný závod. Po ne-
dávných zkušenostech však zároveň pracujeme
i s náhradním programem pro případ, že by
sníh nebyl,“ vysvětluje Martin Koucký.

V případě, že by Jizerské hory trpěly podob-
ným nedostatkem sněhu jako v roce 2014, ma-
jí pořadatelé ve stejném termínu připraven zá-

ložní plán, který počítá s uskutečněním závodů
a doprovodného programu v maximálním roz-
sahu v závislosti na množství sněhu.

Náhradní plán pro páteční závody počítá
s realizací dětských závodů Mini Jizerská a Nyč
Sport Sprintu, konalo by se i slavnostní zaháje-
ní s uctěním památky horolezců zesnulých při
Expedici Peru 1970. V sobotu by byl na progra-
mu závod firemních štafet a koncert kapely
Horkýže Slíže na náměstí Dr. Edvarda Beneše
v Liberci. Nedělní program Jizerské 50 by na-
bídl v závislosti na množství sněhu náhradní
závod či pochod pro všechny přihlášené na
Jizerskou 50, Jizerskou 25, Bedřichovskou 30
a jejich doprovod.

„Pro všechny závodníky bude v takovém pří-
padě připraven kompletní servis od výdeje star-
tovních balíčků, přes časomíru, občerstvení na
trati i v cíli až po pamětní odznaky a diplomy.
Uděláme maximum pro to, abychom závodní-
kům nabídli co nejhodnotnější program i vzhle-
dem k tomu, že jsme většinu nákladů spoje-
ných s pořádáním Jizerské 50 již vynaložili.
Dříve uvažované přesunutí na jiný termín je
vyloučené,“ dodává Martin Koucký. (jl)

Přípravy na Jizerskou 50 běží naplno

Foto Václav Novotný

Jediný mezinárodní atletický halový mítink
na území České republiky má před sebou již
43. ročník. Organizátoři z AO TJ LIAZ Jab-
lonec znovu navázali na loňskou úspěšnou
spolupráci s agenturou bývalého reprezen-
tanta v kladivu Vladimíra Mašky a dohodli
se i na přípravě Jablonecké haly 2015.

Závody se uskuteční v sobotu 24. ledna v atle-
tické hale Na Střelnici. „Základem celé akce sa-
mozřejmě není jen dobrá organizace, ale i fi-
nanční zabezpečení. Máme garanci světové
rekordmanky Heleny Fibingerové, která Jab-
lonci fandí a ráda na něj vzpomíná,“ říká
Dušan Molitoris, předseda pořádajícího oddílu.
Se spolupořádající agenturou je dohodnuto, že
zajistí startovní pole a náklady na dopravu,
ubytování a odměny. „Tím dostává mítink úpl-
ně jinou hodnotu,“ dodává Molitoris. Hlavní
program je složen z osmi disciplín. V nich zís-
kají nejlepší tři borci zajímavé finanční odmě-
ny. „V kategorii mužů se můžeme těšit na běh

na 60 m, kde účast potvrdila řada závodníků,
kteří mají zaběhnuté časy hluboko pod 6.80 s.
Neměla by chybět ani česká špička s Velebou
a Stromšíkem a polskými sprintery. Lahůdkou
bude také start Petra Svobody v běhu na 60
m překážek. V jednání je také start našich tyč-
kařů v čele s Janem Kudličkou. Hlavní disciplí-
nou bude koule, kde budou mít naši vrhači
Tomáš Staněk a Ladislav Prášil velkou konku-
renci v Kanaďanovi Timu Nedowovi, který má

v tabulkách zapsán výkon 20.98 metrů, což je
o pět centimetrů více než mají oba naši repre-
zentanti,“ zmiňuje některá zajímavá jména
a výkony Molitoris.

Novinkou mítinku bude běh mužů na
1 000 m. V ženách jsou vypsány tři disciplíny.
V běhu na 60 metrů překážek přislíbila účast
medailistka z halového mistrovství světa
(HMS) Alina Talay z Běloruska, na hladkých
60 m očekáváme start našich nejlepších sprin-
terek. „Skvělá by měla být také dálka, kde je
přihlášena druhá z HMS Consepcion Montaner
ze Španělska, kde skočila 692 cm. Její největší
soupeřkou bude Jana Velďáková ze Slovenska,“
hodnotí přihlášky šéf klubu.

V mnoha disciplínách se na start postaví
i nejlepší závodníci atletického oddílu TJ LIAZ
Jablonec. Závody začínají předprogramem od
15.00 hodin, kdy je zařazen běh na 400 m (mu-
ži, ženy), dálka mužů a výška žen. Součástí ce-
lého mítinku bude také doprovodný program,
který bude překvapením pro diváky. (end)

Jablonecká hala 2015 v nové podobě

Fotbalisté FK BAUMIT Jablonec si pod tak-
tovkou trenéra Jaroslava Šilhavého vedou
v polovině Synot ligy nadmíru úspěšně. Nově
se tvořící tým přezimuje na třetím místě se
ziskem 33 bodů a skóre 30:14.

Průběžnou bronzovou pozici v jabloneckém
klubu neočekával ani největší optimista, neboť
tým v létě prošel výraznou proměnou. „Třiatři-
cet bodů je skvělý výsledek a přiznám se, že
jsem nečekal, že se mužstvo dá dohromady tak
rychle. Ve druhé polovině podzimu byly také
zápasy, které snesly vyšší měřítko po fotbalové
stránce. Dařilo se nám herně i brankově. Po
Plzni jsme druhý nejofenzivnější tým. Takže
z tohoto pohledu jsem mile překvapený, proto-
že rekonstrukce kádru byla široká,“ říká
Jaroslav Šilhavý, trenér FK BAUMIT Jablonec.
Ten spolu s novým realizačním týmem praco-
val na kompaktnosti nově se tvořícího kádru.
Noví hráči si s těmi starými sedli a společně je

čekalo mnoho práce. „Museli jsme ale dohánět
mnoho věcí. Začali jsme od kondice, která je
důležitá pro styl fotbalu, co chceme hrát. Dále
jsme pracovali na takticko-technické části.
Když jsme sem přicházeli, tak jsme si cíle na-
stavili na horizont tří let. Daří se nám to plnit.
Neříkám, že je hotovo, ale ten směr, kterým jde-

me, je správný. To dokazují naše výsledky,“ po-
chvaluje si podzim trenér. Podzimní pohodová
atmosféra byla patrná i v kabině. „Myslím si, že
pro práci je důležité pozitivní prostředí i pozi-
tivní lidi okolo sebe. To se tady děje a důkazem
toho jsou i výsledky. Atmosféra v klubu jde spolu
s výsledky ruku v ruce,“ vysvětluje Šilhavý.

Počátkem ledna zahájí fotbalisté přípravu na
jarní odvetnou část, na jejímž konci by rádi
okupovali pohárové příčky. I z toho důvodu do-
jde k posílení, už tak kvalitního kádru. „S vede-
ním klubu jsme domluvení, že by tým měl být
doplněn. Ne asi takovým množstvím jako v lé-
tě, ale někdo přijde. Tím se nejen doplní kádr,
ale také zvýší konkurence a poroste práce kaž-
dého hráče. Pro hru, kterou chceme hrát, po-
třebujeme mít kádr na postech kvalitně zdvoje-
ný. Řeším to s klubem a dali jsme si seznam
hráčů, které jsme si očíslovali. Teď je na vedení
klubu, jak to dopadne,“ tvrdí závěrem trenér.

(end)

Skvělý podzim ligových fotbalistů

Foto FK Jablonec

Foto Václav Novotný
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Spolek přátel muzea je otevřen všem
Závěrem loňského roku vznikl spolek, který
založili příznivci a nadšenci Muzea skla
a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Jeho cílem
je budování a udržení dobrého jména mu-
zea, rozšiřování povědomí, propagace a pod-
pora jeho činnosti.

Sdružení je určeno všem, kteří rádi navštěvují
muzeum a jeho výstavy. „Je určeno také těm,
kteří chtějí mít přehled o aktuálním dění, účast-
nit se komentovaných prohlídek a dalších mu-
zejních akcí,“ vysvětluje Marta Broulová, místo-
předsedkyně Spolku přátel MSB.

Zakladatelé nechtějí, aby byl spolek pouhou
formalitou. „Přejeme si, aby členové spolku se
zájmem sledovali dění v muzeu, pomáhali při

organizování a pořádání akcí a vytvářeli tak
společné partnerství. Proto bychom velmi rádi
získali další příznivce a partnery, stejné nad-
šence pro nová setkání s partou lidí, kteří mají
rádi toto skvělé muzeum a vše, co se kolem něj
děje,“ láká případné nové tváře do svých řad
Broulová. Členství je bezplatné.

Stanovy a přihláška do spolku jsou zveřejně-
ny na stránkách muzea www.msb-jablonec.cz
a na pokladně v hlavní budově Muzea skla a bi-
žuterie v Jablonci nad Nisou. Informace podá
i Marta Broulová, místopředsedkyně Spolku
přátel MSB, tel: 723 917 272, e-mail: broulova
@volny.cz nebo Jana Šůrová, tel: 483 369 013, 
e-mail: jana.surova@msb-jablonec.cz.

(end)

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

1. ledna 1915, číslo 1, strana 1, ranní vydání
Úspěchy Němců v ruském Polsku. 56 000 za-
jatců, ukořistěno mnoho děl a strojních pušek

Před obklíčenou pevností Přemyšl byly po-
zorovány ruské patroly v uniformách rakous-
ko-uherské armády. Důstojníci a mužstvo, pou-
žívající této lsti, nebudou po zajetí mít nárok na
zacházení podle mezinárodních konvencí.

2. ledna 1915, číslo 2, strana 1, 2 a 4 
Počet válečných zajatců v Německu (bez ci-
vilních zajatců) činí 8 138 důstojníků a 577 875
vojáků.

Z Kodaně hlásí, že v Rusku je zajato 1 140 ně-
meckých důstojníků a 134 700 vojáků.

Vánoční polní pošta. Anonymní voják píše:
„Moji milí, musím Vám vylíčit válečné Vánoce.
Sníh tu ještě neleží, ve dne je docela teplo. Jsme
již šestý den v poli, vykopali jsme si díru do ze-
mě (pro 5 mužů), máme stanová kamínka, slá-
mu a nad tím stan. Před stanem stromeček, na
něm cigarety, pestré papírky, suchary, špek, sar-
dinky, konzervy a podobně. Jídla máme až moc,
takže můžeme hostit kamarády, kteří táhnou po
silnici okolo. Večer jsme zapálili svíčky, pak z le-
sa zazněl lesní roh a křídlovka s melodií ,Tichá
noc, svatá noc‘. Bylo to slavnostní, do toho du-
něla děla a výstřely z pušek, protože fronta je
blízko. Druhou sloku již zpíval celý tábor, bylo
to dojemné. Na konci písně zaznělo mnohohlasé
,hurá‘. Jak krásně bude znít ta píseň, až budu
zase doma…“

4. ledna 1915, číslo 4, strana 4 a 5, 
Přemyšl, Kriegsnachrichten a Tabor Ujság.
Do obleženého Přemyšlu omylem zajel ruský
poštovní vůz. Pevnostní noviny citují „ruské do-
pisy“, jistý Radko píše: „Naše oddíly opět obklí-
čily Přemyšl, ale dobýt ji útokem je nemožné. Je
pokryta pancíři, chráněna dvěma řadami vod-
ních příkopů, ve vodě jsou drátěné překážky.
Potom následují forty a mezi nimi drátěné pře-
kážky a vlčí jámy. Může ji dobýt jen hlad! Ale ří-
ká se, že mají dostatek zásob. Ale útok – to sbo-
hem, moje milé a drahé děti! Už mnoho mých
kamarádů padlo. Při útoku jsou totiž všichni
v první linii zabiti. Ale když nebudeme útočit,
tak tu všichni zmrzneme…“

5. ledna 1915, číslo 5, strana 1, 
večerní vydání
Válečné plánování. Rusko počítá ve svém roz-
počtu ještě s dalšími 6 měsíci války.

8. ledna 1915, číslo 8, strana 1, 3, 4, 
večerní vydání
Boje v Karpatech. Pešť. U Dukelského průsmy-
ku vládne klid. Rusové se nehýbají, občas
vzniknou malé šarvátky. Stále prší a v záko-
pech je voda. Naše oddíly mají všude výhodné
a dobře opevněné pozice. Již 4 dny se nebojuje.

Jablonec. Na poli cti padl také druhý syn ex-
portéra Bruna Dolcha, historik umění Oskar
Dolch. Padl ve Francii 21. prosince.

Polní pošta. Jablonecký pasíř Eduard Klug
píše svému příteli: „Štědrý den byl pro mne veli-
ce šťastný. Dostal jsem najednou 4 dopisy, 18 do-
pisnic a balíček od ženy s báječným obsahem.
Nejmilejší je mi ale obrázek mých dvou dětí, kte-
rý teď stále nosím na srdci…“

Opava. Sabotáž? Lazaretní vlak s 49 ležícími
a 326 sedícími raněnými vojáky projel nesníže-
nou rychlostí nádražím, nedbaje na signál
„Stůj!“. Lokomotiva se zastavila až o brzdný
blok a zeď. 14 vagónů bylo demolováno, zraněn
však jen jeden pacient, zaklíněný mezi troska-
mi. Strojvůdce a topič byli zatčeni.

10. ledna 1915, číslo 10, strana 3, 
ranní vydání
Londýn. Mírové Vánoce. Četné dopisy polní
pošty ze západní fronty líčí události Štědrého
večera: na celé frontě se slavily společné Váno-
ce, vojáci se navštěvovali v zákopech, vyměňo-
vali si cigarety, víno, pečivo a zpívali písně.
Druhý den se také někde pořádala fotbalová ut-
kání. Idylu však ukončil rozkaz německého
nejvyššího vojenského velitelství.

12. ledna 1915, číslo 12, strana 6, 
večerní vydání
Polní pošta z východního Pruska. Anonymní
německý voják píše: „Včera 27. prosince jsem za-
žil den, na který nezapomenu. Mezi našimi
a ruskými zákopy byl prostor o šíři 50 až 60
metrů. Rusové na nás několikrát zaútočili, ale
vždy se museli s těžkými ztrátami vrátit. Jejich

mrtví leželi už skoro čtrnáct dní 15 metrů od
nás. Včera nám naznačili, že se s námi chtějí
o něčem domluvit. Parlamentáři se domluvili na
zastavení boje na 2 hodiny, aby Rusové mohli
pohřbít své mrtvé. Brzy se objevili s nosítky a lo-
patami, načež jsme i my opustili zákopy. Na-
vzájem jsme si podávali ruce, obdarovali jsme je
špekem a chlebem, cigaretami, rumem a novina-
mi. Navštívili jsme se navzájem v zákopech
a mnozí chtěli k nám do zajetí, ale my jsme je
odmítli, že to během příměří nejde. Přáli jsme si
také veselé svátky. V noci k nám přišli 4 důstoj-
níci a 35 vojáků…“

13. ledna 1915, číslo 13, strana 4, 
večerní vydání
Nejmladší voják naší armády demobilizován.
14 a půlletý Fritz Gruber z Leobenu se dobro-
volně přihlásil na vojnu a statečně bojoval na
severním bojišti v bitvě u Grodku a při prvním
obléhání Přemyšlu, kde byl zraněn bajonetem
do ruky a šrapnelem na noze. Už na bojišti byl
povýšen na svobodníka, poté transportován do
lazaretu v Chebu. Těšil se na návrat na frontu,
což mu však vojenské úřady vzhledem k mla-
distvému věku zakázaly.

16. ledna 1915, číslo 16, strana, večerní
vydání
Jablonec. Návrat z Anglie. Syn nájemce hotelu
Pošta Rudof Kammerer se vrátil z Anglie, kde
pobýval na stáži v jedné italské restauraci od
března 1914. Vypráví: „7. září jsem se procházel
s několika přáteli po Londýně, byl jsem zadržen
policistou a zavřen ještě s více Němci a Raku-
šany v hale Olympia, kde se dříve konaly boxer-
ské zápasy. Po 4 dnech jsme byli dopraveni do
dostihových stájí v Newbury. Po 3 dnech nás pře-
sídlili do stanů, kde jsme spali na slámě. Po 14
dnech nás převezli na ostrov Man, kde jsme ob-
drželi plechové identifikační známky, které jsme
museli mít neustále při sobě. Pobyt byl zprvu pří-
jemný, nehledě na nečistotu. Jídlo se však zhor-
šovalo, z masa jsme tahali červy. Stěžovali jsme
si a zahájili hladovku, ale zlepšení nenastalo.
Internovaní jednou rozhořčeně vyházeli plecho-
vé misky s jídlem před kuchyň okny jídelny,
a dostal to také jeden ozbrojený voják. Načež vo-
jáci do internovaných v jídelně asi 100 x vystře-
lili. 5 osob bylo zabito, 25 těžce a 10 lehce zra-
něných. Nemocnice v táboře byla, ale chyběli lé-
kaři. Zraněné ošetřili zajatí němečtí lékaři. Poté se
strava zlepšila, ale ostraha zpřísnila.“
Na žádost Rudolfova otce Franze Kammerera
se do věci vložil severoamerický velvyslanec
a Rudolf byl 4. ledna 1915 propuštěn.

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Foto archiv muzea
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Ohlédnutí
Advent v Centru 
Členové z klubů seniorů sdružují-
cích se v Centru sociálních služeb
se domluvili, že adventní výzdoba
bude v podobě hvězdiček, nazdo-
bených perníčků a z nevyužíva-
ných formiček na vánoční cukroví,
to vše doplněno klasickými mod-
rými, hnědými a stříbrnými vá-
nočními baňkami. „Výrobu hvězd
z modré a hnědé plsti, kdy se stří-
halo, vyšívalo, sešívalo, plnilo,
jsme začali již v říjnu a práce trva-
ly až do poloviny listopadu,“ při-
blížila výrobu vánočních ozdob
jedna ze seniorek. Mezitím se sešli
zájemci o zdobení perníčků s regi-
onální cukrářkou Jiřinou Růtovou,
která velmi trpělivě všechny za-
světila do tajů zdobení. Jiní dobro-
volníci zajišťovali jedlové a smrko-

vé větve potřebné k dekoraci Spol-
kového domu a klubů seniorů.
„Ale to není všechno,“ doplnila
další z dobrovolnic. „Ve čtvrtek,
před první adventní nedělí, jsme
se sešli v moderní kuchyni nedale-
ko Spolkového domu, kde jsme
společně napekli vánoční cukroví,
které jsme s ostatními ochutnávali
při setkáních uskutečněných a na-

plánovaných na měsíc prosinec
v klubech seniorů v rámci adven-
tu,“ vylíčila další činnost jedna ze
seniorek. S obdobím adventu je ta-
ké již tradičně spojováno zdobení
a rozsvěcování vánočních stromů.
„Přijali jsme pozvání a nabídku
jablonecké nemocnice ozdobit vá-
noční strom ve vestibulu nemocnice.
Smrček jsme ověsili vlastnoručně
uháčkovanými bílými zvonečky
a sněhovými vločkami a k tomu
jsme si zazpívali vánoční koledy,“
doplnila další členka klubu. Druhý
strom následně ustrojili ve velkém
sále Spolkového domu. Výsledek
společné práce seniorek a seniorů
ze všech klubů, kteří se zapojili do
adventních příprav, stál opravdu
za to. (mj)

■ Z bloku seniorů
Výlet za rádelským betlémem
Letošním cílem putování k betlé-
mu bylo Rádlo, kam seniorky do-

šly pěšky od jabloneckého Petřína.
Po příjemné procházce v krásném
zimním dni mohly v cíli své cesty
obdivovat malý, ale originální bet-
lém, který obyvatelé Rádla vytvoři-
li a umístili do altánku naproti
obecnímu úřadu. (bs)

Informace z Centra
sociálních služeb
Informace, vzdělávání, výlety, zá-
jezdy, společenské a pohybové akti-
vity, celodenní klub a prostor pro
setkávání seniorů.

Informace o lednovém programu
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 z www.centrumjablonec.cz
sekce Aktivity seniorů – Programy
ve Spolkovém domě.

Z lednových aktivit vybíráme:
• Na Nový rok se koná třetí ročník
Novoročního vejšlapu. Sraz je
v 10.00 hodin u loděnice na jablo-
necké přehradě. 

• Slavnostního setkání s hudbou
v novém roce se můžete zúčastnit
v pondělí 5. ledna od 14.30 hodin. 

• V úterý 13. ledna navštíví jablo-
necké seniory předsedkyně Aka-
demie věd z let 2001 až 2005 prof.
Helena Illnerová. Obě akce se ko-
nají ve velkém sále Spolkového do-

mu a vstupenky jsou k vyzvednutí
zdarma v CSS.

Putování za anděly
Členky výtvarné dílny se poprvé
vydaly tvořit za hranice města
Jablonec nad Nisou. Jelikož je pro-
sinec, doba adventu, dojely si za
anděly do Poustky u Frýdlantu.
V příjemném prostředí penzionu
Na Bidýlku a pod vedením Miro-
slava Nováka se seznámily se zá-
klady práce s keramickou hlínou
a vytvořily si vánoční anděly, kteří
v místě výroby musí ještě projít
konečnými úpravami. S prázdnou
se však nevracely – provázel je
dobrý pocit z pohodového a tvoři-
vého dne. (bs)

Literární kavárna
Poslední týden v listopadu přijal
pozvání seniorů Marek Řeháček
a přišel do Literární kavárny popo-
vídat o své nové knize Oybin – pu-
tování po stopách císaře Karla IV.
Povídalo se nejen o této nejnovější
knize, ale i o tom, jak knihy Marka
Řeháčka vznikají, čím se autor in-
spiruje i o jeho zážitcích z putová-
ní po české krajině. Na závěr autor
přečetl ukázku ze své další knihy
Vratislavice n. N. a odpovídal na otáz-
ky účastníků besedy. Povídání o Oy-
binu bylo zajímavé. Všichni účast-
níci se shodli na tom, že nejlepší by
bylo v něm pokračovat přímo na
Oybinu na některém letním výletě.

(bs)

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

Senior plus

■ Aktivní věk ■ Programy klubů 
ve Spolkovém domě
KJS–Klub jabloneckých seniorů
Informace B. Svobodová – tel.: 774 722 945

6., 13., 20., 27. 1. /úterý/ 10.00 hodin
Zdravotní a relaxační cvičení 
na židlích s Hankou

29. 1. /čtvrtek/ 15.30 hodin
Literární kavárna

Dia-club senior
Informace H. Korcinová – tel.: 724 206 367
6., 13., 20., 27. 1. /úterý/ 13.00 hodin
Cvičíme v bazénu

15. 1. /čtvrtek/ 14.00 hodin
Novoroční setkání členů klubu

Svaz důchodců ČR
Informace L. Caránková – tel.: 723 510 256

7. 1. /středa/ 14.00 hodin
Tanec na začátek nového roku

14. 1. /středa/ 14.00 hodin
Přednáška – Bezpečné stáří

21. 1. /středa/ 
Výlet do Jilemnice – Krkonošské
muzeum
Odjezd v 8.46 hod. z autobusového
nádraží, stanoviště č. 12

28. 1. /středa/ 14.00 hodin
Posezení u kávy a měření tlaku

Adventní setkání KS DZU Palackého – foto CSS

Adventní setkání 
KS Opletalka – foto CSS

Adventní přípravy – foto CSS Adventní přípravy – foto CSS

Výlet za rádelským betlémem – foto CSS

V penzionu Na Bidýlku – foto CSS

Literární kavárna – foto CSS
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P L E S O V Á  S E Z Ó N A  2 0 1 5
v Eurocentru Jablonec nad Nisou 

• • • LEDEN • • • 
pátek 9. 1., 19 hodin

HOREČKA PÁTEČNÍ NOCI 
maturitní ples SOŠ řemesel 

a služeb, tříd P2 a EKP4
moderuje Filip Šubrt, bývalý front-
man skupiny Seven, hraje Rytma

vstupné 130/150 Kč

sobota 10. 1., 19 hodin
LAS VEGAS 

maturitní ples O4 C VOŠMOA
moderuje Braňo Polák, hraje
Orchestr Vladimíra Jánského,
součástí programu je módní 

přehlídka, 120/160 Kč

pátek 16. 1., 19 hodin
CANDY SHOP 

maturitní ples VOŠMOA 04 B
moderuje Jan Antonín Duchoslav,

hraje kapela Koneckonců, 130/160 Kč

pátek 23. 1., 19 hodin
NOC V MUZEU 

maturitní ples V8.A, 
Gymnázium Dr. Ant. Randy
moderují Barbora Kubátová

a Tomáš Daniaška, hraje orchestr
Ladislava Bareše, 130/150 Kč

sobota 24. 1., 19.30 hodin
PIRÁTI 

maturitní ples 4. ročníku 
Gymnázia U Balvanu

moderuje Jiří Frölich, hraje skupina
Futrál, půlnoční překvapení, 120/150 Kč

pátek 30. 1., 18 hodin
NOČNÍ MŮRA 

maturitní ples O4A VOŠMOA
moderuje Petr Říbal, hraje kapela

Koneckonců, 130/180 Kč

sobota 31. 1., 19.45 hodin
4. SPOLEČNÝ PLES POLICIE,

HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO
SBORU, VĚZEŇSKÉ SLUŽBY

A MĚSTSKÉ POLICIE 
JABLONEC NAD NISOU

moderuje Petr Salava, 
hraje Big O’Band, 

program: Magic Alex a další.
Partnerem akce je společnost

Partners. 200 Kč

• • • ÚNOR • • • 

sobota 7. 2., 19.30 hodin
BABÍ HOP

moderuje Jiřina Kořenská, 
hraje skupina Kontakt, 

předtančení, pro masky sleva
na baru, tombola v ceně

vstupenky, 200 Kč

pátek 13. 2., 19 hodin
BLACKOUT

maturitní ples 4. A, 
Gymnázium Dr. Ant. Randy

moderuje Zorka Hejnová, 
hraje skupina Domestic, 

130/160 Kč

sobota 14. 2., 20 hodin
20. PLES STATUTÁRNÍHO 

MĚSTA JABLONEC NAD NISOU
moderuje Marie Tomsová, hraje Velký
taneční orchestr Ladislava Bareše

hosté: Leona Machálková, Ivan Hlas
Trio, ZUŠ Jablonec nad Nisou,

Countryon; předtančení: Karolína
Kuncová a Daniel Humpolec, 

latinskoamerické tance; předprodej
od 27. 1. v pokladně Eurocentra

pátek 20. 2.
WOODSTOCK 

maturitní ples oktávy, 
Gymnázium U Balvanu

moderuje Petr Mikula, hraje Echo 91
120/150 Kč

sobota 21. 2., 20 hodin
SALSA NIGHT

6. latinskoamerický ples v ČR
hraje skupina Mezcla Orquestra
(Kuba/ČR); program: miniškola

karibských tanců, animace
a vystoupení v podání tanečníků

skupiny Ruben Dance
(Dominikánská republika/

Kuba/ČR), karibský žánrový Dj,
brazilští tanečníci jako speciální

host, 210/250/290 Kč

pátek 27. 2., 19 hodin
HASIČSKÝ BÁL

hraje Bohemia Universal Band, 180 Kč

sobota 28. 2., 19.15 hodin
PLES ZUŠ

hraje Velký taneční orchestr
Ladislava Bareše, vystoupí soubory

ZUŠ, 250 Kč, předprodej od 5. 1. 

• • • BŘEZEN • • • 
pátek 6. 3., 20 hodin

MA4 SPŠT LIAZ, maturitní ples

sobota 7. 3., 19 hodin
TRADIČNÍ RYBÁŘSKÝ PLES

hraje skupina Rytma, 
bohatá tombola, 200 Kč

pátek 13. 3., 19 hodin
PÁTEK 13, ANEB VIDÍME 

TO RŮŽOVĚ!
maturitní ples S4A, 

Gymnázium Dr. Ant. Randy
moderuje Petr Cerha, hraje

Bohemia Universal Band
140/160 Kč

sobota 14. 3., 20 hodin
SLAVNOSTI SVATÉHO PATRIKA

nejnovější choreografie tanečních
skupin Irské sestry, Keltský tygr

a Divokej Ir, 150/170/200 Kč, 
předprodej v pokladně Eurocentra

pátek 27. 3., 19.30 hodin
PLES ARBESOVKY

hraje Bohemia Universal Band, 
vystoupí taneční skupiny Image

200/150 Kč, předprodej v kanceláři
ekonomky školy
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MASÁÎE MONIKA JABLONEC
V pohodlí va‰eho domova, kanceláfie 
nebo firmy. Na akcích v‰eho druhu. 

MasáÏe breussova, regeneraãní, relaxaãní, 
tûhotenská, lymfatická, antistresová, 
ãínská a havajská, Dornova metoda.

Ceny: 45 min./250 Kã, 60 min./350 Kã, 
90 min./500 Kã

tel.: 732 733 219, e-mail: 
masaze.monika.jablonec@seznam.cz

ABC fiemesla
fiemeslné práce pro byt a dÛm

kompletní rekonstrukce bytÛ a koupelen, 
opravy a úpravy bytov˘ch jednotek, dlaÏby, 
obklady, malování, podlahy, vodoinstalace, 

kanalizace, topení, ‰tukové a sádrové omítky, 
úpravy panelov˘ch bytÛ a bytov˘ch jader,

rekonstrukce panelov˘ch chodeb, 
stavebnû fiemeslné práce.

e-mail: ppetran@seznam.cz 
tel. 724 026 747, www.abcremesla.cz

TANEâNÍ KURZY – JARO 2015
Eurocentrum Jablonec nad Nisou.

Pfiihlá‰ky do kurzÛ spoleãenského tance
pro mládeÏ i dospûlé pfiijímáme 

neustále na internetov˘ch stránkách
www.tanecnisvoboda.cz

Podrobné informace o kurzech
vám poskytneme na telefonu 603 512 887.

KURZ SM SYSTÉM DR. SMÍ·KA A, B
Jablonec nad Nisou, 

31. ledna – 1. února 2015,
lektor MUDr. Smí‰ek

info a pfiihlá‰ky: 
www.dornovametodadusek.cz

mob: 604 154 133

DVE¤E ZÁRUBNù KOVÁNÍ OKNA HYBNER
Dvefie vãetnû obloÏek od 2 320 Kã! 

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

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

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

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

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

parkovány v hlídan˘ch prostorách.
www.autoservismokosin.cz

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

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 

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

NAJLA – orientální studio s tradicí
www.brisnitancejablonec.cz

Kurzy TANCÒ ORIENTU:
vypsán nov˘ kurz pro zaãáteãnice

pondûlí 16.30 hod.
KURZ HUBNUTÍ od 27. 1. v 16.30 hod.

CVIâENÍ 5 TIBEËANÒ od 5. 2. v 8.30 hod.
CVIâENÍ MNICHÒ 7. 2. od 10.00 hod.

Sídlo: ul. 28. fiíjna 23, 
Jablonec nad Nisou

!PARKOVÁNÍ V MÍSTù!

Firma PAÎOUT – Ïaluzie, rolety, sítû
komplet stínící technika, rekonstrukce

Prodej, montáÏ, opravy
Tel.: 604 980 398

www.pazoutinterier.cz

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

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

nábytku, kobercÛ a sedacích souprav
– mytí oken – ãi‰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

PÒJâKY NA COKOLIV
pro zamûstnance, dÛchodce, podnikatele.

VOLEJTE 603 445 449
Zprostfiedkovatel zastupuje v˘hradnû

jednoho vûfiitele, jeho jménem
uzavírá smlouvy a jejich dodatky.

www.pujckyrachle.eu 

UNIKÁTNÍ A ÚSPù·NÉ OZDRAVENÍ 
PÁTE¤E A KLOUBÒ
MUDr. Igor Kozlov, 

fieditel Centra zdraví v Praze,
specializace: 

pátefi a klouby,
Ïenská funkãní neplodnost

Od ledna 2015 také v Jablonci nad Nisou
Kde?

Estetické a regeneraãní centrum ZENZEN,
Palackého 4, tel.: 777 685 550

www.zenzen.cz

PROVÁDÍM ZEDNICKÉ PRÁCE 
pfieváÏnû drobného charakteru,

údrÏbu zamûfienou na rÛzné opravy a úpravy
dle poÏadavkÛ zákazníka jako napfi:

strÏ. tapet s moÏnosti ‰tuk. omítek a bílení,
opravu vnûj‰ích i vnitfiních omítek, betonÛ, 

komínÛ, garáÏi, bytÛ, chat a rod. domkÛ 
jak pro soukromé osoby, tak pro RK, 

druÏstva, SVJ apod.
Dodáni vãetnû materiálÛ.

BliÏ‰í info na tel. 732 570 702 
e-mail: reslvladislav@seznam.cz 

BOWLING ZÁSADA
200 Kã/hodina

Pfiíjemné nekufiácké 
prostfiedí

Tel.: 702 065 724

www.bowlingzasada.cz

24 let zku‰eností, praktické kurzy, profesionální 
a trpûliví lektofii, akreditace M·MT. 

EDUCA, Ml˘nská 46a, Jablonec n. N.
483 318 621, 602 505 288 

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

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

MZDOVÉ ÚâETNICTVÍ – rekvalifikace

ÚâETNICTVÍ, DA≈OVÁ EVIDENCE – rekvalifikace 

Pro zaãáteãníky aÏ pokroãilé, mluvení, ale ne 
jenom dril, i legrace. Profesionální lektofii. 

JAZYKY – od února nové kurzy!

28. 2.–11. 4. 2015 pátky odpoledne a soboty

NOVINKY VE MZDÁCH 2014/15 
v lednu, termíny na webu 

Únorové termíny – neváhejte, dal‰í termíny 
aÏ v dubnu/kvûtnu

Můžete toho dosáhnout!
Přijďte se podívat 

na skutečně efektivní 
výuku angličtiny 

na naši BEZPLATNOU 
UKÁZKOVOU 

HODINU.

Jablonec nad Nisou
13. 1. od 17 hodin 
27. 1. od 17 hodin
10. 2. od 17 hodin 

LITE Jablonec n. N.
Komenského 780/33

mob. 739 611 714
www.lite.cz



jablonecký měsíčník / leden 2015 inzerce

Jablonecký měsíčník – radniční zpravodaj pro občany města Jablonec nad Nisou
Vydavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, IČ 00262340. Registrace: MK ČR E 10465. Redaktor:
Jiří Endler. Redakce: mesicnik@mestojablonec.cz, telefon 724 290 784. Redakční rada: Petr Beitl, Pavel Svoboda, Miloš Vele, Lukáš Pleticha, Marek Řeháček,
Markéta Hozová. Inzerce: Jana Fričová, fricova@mestojablonec.cz, telefon 775 371 889. Grafická úprava: Milan Jaroš. Kresby: Jiří Dostál. Předtisková
příprava: Graphis DTP studio, Moskevská 6, Liberec. Tisk: Geoprint, Krajinská 1110, Liberec. Distribuce: Česká pošta, a. s. Náklad: 22 000 ks. Vychází
11 x ročně. Zdarma. Uzávěrka příštího čísla: 9. 1. 2015. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravit. Za obsah příspěvku odpovídá autor. Nevyžádané
rukopisy se nevracejí. Distribuci Jabloneckého měsíčníku zajišťuje Česká pošta, s. p. Pokud měsíčník neobdržíte do své schránky, obracejte se na Českou
poštu telefon 483 359 920. Do vyčerpání zásob je Jablonecký měsíčník k dispozici ve Vnitřním informačním centru jabloneckého magistrátu.

PRONÁJEM KANCELÁ¤Í

• V centru Jablonce nad Nisou
• MoÏnost pronájmu jedné i více kanceláfií (od 22 m2)

• MoÏnost parkování (i pro náv‰tûvy) 

• Zabezpeãení kanceláfií
• Pfiíznivá cena pronájmu a sluÏeb

www.jakob.cz
tel. 603 161 915, 732 108 472

JAKOB, s. r. o., Podhorská 48, Jablonec nad Nisou

Autocentrum FICS
prodej a servis vozů SUZUKI

Želivského 1, Jablonec n. N. (naproti Intersparu), www.autofics.cz
Tel.: 483 368 893, mobil: 606 608 997, 602 466 148

Autocentrum FICS
Želivského 1, Jablonec n. N.

(naproti Intersparu),
Tel.: 483 368 891, mobil: 602 434 040

www.autofics.cz

Autocentrum FICS
autoservis všech značek

• poradenství při dopravní nehodě
• lakovna, klempírna, výměna autoskel

• pneuservis, pojištění vozidel
• servis osobních i užitkových vozidel

• příprava vozidel na technickou kontrolu
• zajištění TK zdarma

Autocentrum FICS Želivského 1, Jablonec n.N.
Kupon lze použít pouze na jedno měření. Platnost do 31. března 2015

• benzinový motor za cenu 300 Kč
• naftový motor za cenu 650 Kč

Slevov˘ kupon na mûfiení emisí

✄

Cviãení Qi Gong
Navozuje harmonii těla i duše

Orgánová sestava podle pěti elementů
Každý čtvrtek v 17 hodin

MŠ Slunečnice
Slunečná ulice
Jablonec n. N.

Blažková Yvetta
606 882 508
b.yvetta@seznam.cz


