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Melodie květnových dnů
Květen obvykle svádí k tomu, aby člověk hledal
potěšení v probouzející se přírodě, Máchových
verších a zasněných písních. Vůbec se nechci vy-
smívat tomuto zažitému obrázku, ale právě letos
bych se rád zamyslel spíše nad historií. 

Připomínáme si už 70. výročí konce 2. světové
války. Pamětníci odchází, a i když se točí a pro-
mítají filmy, píší knihy a pořádají výstavy s vá-
lečnou tématikou, s připomínkou hrůz, které do-
káže člověk napáchat na druhém člověku, zdá se
mi, že poselství květnových dnů z roku 1945 se
pomalu vytrácí. Je to logické. Pro valnou většinu
z nás je už 2. světová válka jen historickou udá-
lostí, se kterou jsme se setkávali na stránkách
učebnic. A já doufám, že takovou událostí zůsta-
ne i nadále. Avšak v dnešním rozbouřeném svě-
tě, nad kterým denně visí hrozba nového kon-
fliktu, bychom neměli zapomínat. 

Ale abych nebyl pouze trudnomyslný, navázal
bych oslím můstkem na tradice studentských
Majálesů. Slavností, které se vyznačovaly vel-

kým množstvím veselí, hudby a divadelních vý-
stupů. Proč jsem vzpomněl právě na toto? Od 6.,
respektive 7. května se ve městě rozeběhne dru-
hý ročník festivalu Město plné tónů. Až do kon-
ce září se budeme na více či méně obvyklých
místech potkávat se všemi možnými hudebními
žánry, ale nově i se slovem mluveným. 

Spojení těchto dvou námětů – vzpomínek na
historii a hudby – není náhodné. Hudba člověka
provází celým životem, a to ve chvílích vážných
či veselých. A tak pojďme zavzpomínat na ty, je-
jichž život nečekaně ukončila válka, i zahájit
festival hudby a tance v jednom společném ve-
čeru. Dovolte mi, abych vás pozval na klasickou
českou operu, Smetanovu Prodanou nevěstu, je-
jíž slavnostní provedení je připravené na čtvrtek
7. května od 19 hodin v městském divadle. 

Přeji vám slunný květen a spoustu krásných
tónů, jež pro vás město chystá.

Pavel Svoboda, 
náměstek primátora

V pátek 29. května se mezi 16.00 a 24.00 hodinou opět otvírají kostely a modlitebny, které zvou k prohlídce, nabízejí povídání, hudbu,
ztišení atd. V Jablonci se do akce Noc kostelů zapojily: Církev adventistů sedmého dne, Římskokatolická církev, Ochranovský sbor při ČCE,

Českobratrská církev evangelická, Církev československá husitská, Starokatolická církev a Jablonecké kulturní a informační centrum. 
Více o Noci kostelů na 18. straně. Foto Milan Bajer
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V loňském roce se Jablonec připojil k Roku české
hudby a od května do září zval příznivce vážné i méně
vážné hudby do různých městských zákoutí k návště-
vě. „Moc se mi to loni líbilo, a tak jsem se s organi-
zátory dohodl na pokračování festivalu. Přál jsem si
však, aby program lákal i mladé diváky a aby se roz-
šířil ještě o divadelní složku,“ říká náměstek primá-
tora Pavel Svoboda, který nad II. ročníkem převzal
záštitu. 

A tak vznikl festival hudby a slova Jablonec nad
Nisou – město plné tónů, na který město také fi-
nančně přispívá. „I proto je možné, aby většina po-
řadů byla bez vstupného. Další z nich, ty finančně
náročnější, se nabízí publiku za velmi snížené, ně-
kdy až symbolické vstupné,“ dodává Svoboda.

Zkušený tým
Město plné tónů připravuje už zkušený pořadatel-
ský tým. Stejně jako v loňském roce je hlavním or-
ganizátorem městské divadlo, spolupořadateli jsou
základní umělecká škola, Eurocentrum a Jablo-
necké kulturní a informační centrum. 

„Začátek festivalu je stanovený na středu 6. květ-
na od 16 hodin, kdy na otevřené scéně na Mírovém
náměstí vystoupí SPS Janáček. Slavnostní zahájení
je pak připravené o den později v městském divadle,
kde bude uvedená opera Bedřicha Smetany Prodaná
nevěsta v nastudování Severočeského divadla v Ústí
nad Labem,“ informuje náměstek Svoboda s tím, že
čtvrteční večer bude věnovaný také připomínce
sedmdesátého výročí konce 2. světové války. 

Tóny, co přišly přes oceán
Prodanou nevěstu měli možnost zhlédnout také ná-
vštěvníci minulého Města plného tónů. „Loni jsme
viděli tuto ryze českou operu v mezinárodním na-
studování – účinkovali v ní sólisté ansámblu Uni-
verzity Britské Kolumbie a Severní Floridy za dopro-
vodu Severočeské filharmonie Teplice,“ připomíná
Pavel Žur, ředitel jabloneckého divadla. 

I letos jsou připravená představení v provedení za-
hraničních interpretů, a to na červenec. „Tentokrát
budou vystupovat sólisté Evropské hudební akade-

mie Teplice, Severočeská filharmonie Teplice pod
taktovkou Kanaďana Jonathana Girarda a Čecha
Norberta Baxy. Režie Mozartovy Figarovy svatby se
zhostí Nancy Hermiston z Kanady, pod Verdiho La
Traviatou je režijně podepsán Krzysztof Biernacki
z USA,“ vysvětluje Žur.

Novinkou druhého ročníku jsou divadelní před-
stavení. Asi největší hvězdou bude Simona Stašová
se svou legendární inscenací Shirley Valentine.
„Paní Stašová našla v srpnu okénko v nabitém diáři.
Kromě ní se na divadelní prkna postaví také ochot-
níci, kteří přivezou pohádku pro děti, komedii ze ži-
vota i adaptaci románu japonského autora,“ přibli-
žuje program ředitel divadla. 

Náměstí, molo i lázně
Zvláštností jabloneckého festivalu hudby a divadla
jsou scény rozeseté po celém městě. Středeční pro-
gramy přivádí obecenstvo na Mírové náměstí, čtvrtky
patří letní scéně Eurocentra, neděle si oblíbili ná-
vštěvníci Tyršových sadů. Velkou scénu nabízí měst-
ské divadlo, spirituální náladu mají kostely sv. Anny
či Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, klubovou atmosféru
přinese Klub Na Rampě. Zcela netradičním pros-
torem je přehradní molo, které loni slavilo velký
úspěch. 

„Vracíme se na něj i letos. Vystupovat na něm bu-
de Podkrkonošský symfonický orchestr a Komorní
orchestr Quatro, jenž si na molu odbyl premiéru už
v minulém roce,“ konstatuje Pavel Žur s tím, že do
festivalu vstupuje ještě další nový prostor, jímž jsou
Sluneční lázně. „Tady bude mít o letních prázdni-
nách koncert ABBA Stars revival,“ slibuje.

Aktuální informace
Zdárný průběh koncertů a představení v plenéru
může zhatit špatné počasí, pro některé z nich je při-
pravená i mokrá varianta. Všechny aktuální infor-
mace zájemci najdou na plakátech, webových stra-
nách www.mestoplnetonu.cz či na stejnojmenném
facebooku. Své dotazy mohou posílat na e-mailovou
adresu info@mestoplnetonu.cz. 

(jn)

Noty i slova ryté do dlažby města
Od začátku května nabídne město svým občanům i turistům pestrou paletu hudebních
pořadů v netradičních prostředích. Až do konce září bude v Jablonci opět probíhat
festival Město plné tónů. Letos však hudební akordy doplní ještě slova. 

■ II. ročník 
festivalu hudby 
a divadla
Jablonec nad Nisou – město plné tónů
pod záštitou náměstka Pavla Svobody
a s finanční podporou města proběh-
ne od 6. 5. do 30. 9. Jednotlivé progra-
my se odehrají na náměstí Mírovém
a Dr. Farského, na letní scéně Euro-
centra, v Klubu Na Rampě, na molu
jablonecké přehrady, ve Slunečních
lázních, v Tyršových sadech, v koste-
lech sv. Anny a Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova a v městském divadle. 

Festival začíná
6. května od 16 hodin na Mírovém ná-
městí koncertem SPS Janáček. Slav-
nostní zahájení se koná ve čtvrtek
7. května od 19 hodin v městském di-
vadle, a to operou Bedřicha Smetany
Prodaná nevěsta v nastudování Seve-
ročeského divadla Ústí nad Labem.
Předprodej vstupenek za 100 korun je
v pokladně divadla. 

Městské divadlo
ve svém programu nabídne koncerty
Laca Deczi a jeho orchestru, Štěpána
Raka, Petra Hostinského, Ivo Kahán-
ka, Jitky Zelenkové, ABBA Stars revi-
val a vítězů mezinárodní pěvecké
soutěže Jakuba Pustiny, orchestrů Pod-
krkonošského symfonického, Quatro,
Musica Florea, opery La Traviata a Fi-
garova svatba v mezinárodním na-
studování a inscenace Shirley Valen-
tine, Smolíček, Anna v ringu, Žena
v písku. O letních prázdninách se pak
stará o program na pódiu na Míro-
vém náměstí včetně kapely Sto zvířat.

Základní umělecká škola 
programově zajišťuje květnové a červ-
nové středy od 16 hodin na Mírovém
náměstí. Postupně zde vystoupí Velký
dechový orchestr ZUŠ Police nad
Metují, Brass Jablonec a Aries Li-
berec, Liberi, gaudete! a Amici, gau-
dete!, Violka a Jazztat, Juniorband,
Schizzo Band, Blues Combo, Pískomil
se vrací…, A jeho kapela do kapsy.
V režii ZUŠ Jablonec je také Klavír
pod širým nebem na náměstí Dr.
Farského. 

Eurocentrum Jablonec
připravilo čtvrteční koncerty na letní
scéně, na červen Mezinárodní folk-
lorní festival a pro milovníky jazzu,
swingu, dixielandu, ale i dechovky
organizuje nedělní hodinky v Tyršo-
vých sadech. 

Jablonecké kulturní a informační
centrum
přichází s koncertem k 15. výročí Jab-
loneckého komorního orchestru a se
Svatoanenským komorním koncer-
tem a mší pro patronku města sv.
Annu ve stejnojmenném kostele.

Foto Václav Landovský

Foto Filip Novák
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Oblíbené pravidelné zeleninové trhy se za-
čátkem dubna od Jabloně přestěhovaly do
těsné blízkosti autobusového nádraží na
místo, kterému se už od nepaměti říká
Ovocný trh.

Ovocný trh byl tržištěm i kluzištěm
Ovocný trh sloužil jako tržní místo už před prv-
ní světovou válkou. Ne nadarmo se místu říka-
lo Obstmarkt, tedy Ovocný trh. O tom, že tržni-
ce zde byla již začátkem století, svědčí i název
ulice, která na něj navazuje – Tržní. V zimním
období se volné rovné prostranství využívalo
jako kluziště. Tehdejší bruslařský spolek získal
kluziště do svého vlastnictví od Antonína
Zascheho na jaře 1890 a v prosinci téhož roku
už se bruslilo. „Ovocný trh si pamatuju, bydlel
jsem nedaleko, na rohu Mostecké a Gottwal-

dovy, dnes Podhorské,“ vzpomíná znalec místní
historie Václav Vostřák. „Chodil jsem po válce
na trh nakupovat, prodávala se tam i zelenina
a vstup byl kolem domu, který dnes už nestojí
a který sloužil pro dopravce a prodávaly se tam
jízdenky,“ dodává.

Jako tržiště v minulosti sloužila i další přiro-
zená centra setkávání lidí v Jablonci – Neuer
Markt, dnes Dolní náměstí, Alter Markt, dnešní
Mírové náměstí, neboť z dobových fotografií je
patrné, že kolem roku 1930, kdy probíhala stav-
ba kostela na Horním náměstí, se pořádaly trhy
i zde. 

Prodejci se stěhují na Ovocný trh 
Tržnice se od Jabloně z Jugoslávské ulice stě-
huje kvůli plánované stavbě obchodního centra
společnosti Crestyl Properties. Najít nové místo
pro pořádání trhů, které by splňovalo potřebná
kritéria co do dostupnosti i majetkoprávních
vztahů, nebylo snadné. Pro návštěvníky trhů
i prodejce je změna místa citlivou záležitostí,
chtějí i nadále prodávat či nakupovat tam, kde
jsou zvyklí. 

„Hledali jsme náhradní prostor pro pořádání
oblíbených trhů, variant nebylo mnoho. Plocha
Ovocného trhu u autobusového nádraží se v tu-
to chvíli jeví jako nejvstřícnější,“ vysvětluje
Petr Beitl. „Dolní náměstí v současné podobě
není pro pořádání trhů vhodné, konstatují to
i sami trhovci. Předloni v létě se zde pokoušel
zavést farmářské trhy soukromý pořadatel,
z důvodu nezájmu trhovců upustil od své akti-
vity už vloni,“ dodává primátor. 

Plocha Ovocného trhu se logisticky výhodná.
Je dostupná městskou i příměstskou hromad-
nou dopravou a nabízí možnost parkování.

„Připravujeme i změnu v podmínkách parko-
vání na parkovišti v Tržní ulici tak, aby bylo pro
nakupující co nejvstřícnější,“ informuje ná-
městek Miloš Vele s tím, že změnu musí pro-
jednat rada města.

Už na podzim 2013 se začalo s přípravou pro
přestěhování tržnice od Jabloně. Došlo k vy-
dláždění prostoru a až do března letošního ro-
ku se zde dalo zdarma parkovat. Do vydláždění,
odvodnění a celkové úpravy plochy radnice in-
vestovala 2,5 milionu korun. 

Novou městskou tržnici spravují Technické
služby Jablonec nad Nisou. Pravidelné čtvrteč-
ní trhy s textilním zbožím začaly na Ovocném tr-
hu ve čtvrtek 9. dubna. První zeleninové trhy se
zde konaly hned následující pátek 10. dubna. 

(mh)

Ovocný trh opět ožívá stánky

autobusové
nádraží

tržnice

parkoviště

Kluziště v prostoru dnešní tržnice bylo díky bruslařskému
spolku 8. 12. 1890 slavnostně předáno do užívání.

Město letos zrekonstruuje ulici Ladovu spo-
lečně s ulicí Pomněnkovou a částí ulice
U Pošty včetně připojení na ulice Želivského
a Československé armády. 

Stavební práce potrvají nejdéle do začátku října
tohoto roku a vyžádají si náklady ve výši 8,1
milionu korun z městské pokladny. „Ladova
ulice je v katastrofálním stavu, proto jsme se roz-
hodli přistoupit k její rozsáhlé rekonstrukci. Po
stavbě bude mít ulice nový povrch, jednostran-
ný chodník a řádné odvodnění,“ říká náměstek
primátora Lukáš Pleticha s tím, že dalším dů-
vodem je sjednocení povrchu vozovky po re-
konstrukcích rozvodů kanalizace, vody a ply-
nu, které jejich vlastníci provedli v roce 2014. 

Nový povrch a chodník
Rekonstruovaná část ulice Ladova je od křižo-
vatky s ulicí Belgickou po křižovatku s ulicí
Československé armády dlouhá téměř 600 met-
rů. Nově bude široká 5,5 metru, jen v zatáčce
u pošty se zúží na metrů pět. 

„Bude se zde kompletně vyměňovat kon-
strukce vozovky a vznikne tu i pravostranný
chodník z betonové zámkové dlažby široký 1,5
metru. Další chodník dlouhý 34 metrů město
vybuduje u křižovatky s ulicí Čs. armády,“ po-
pisuje průběh Luboš Kousal z oddělení inves-
tiční výstavby jabloneckého magistrátu s tím,
že projekt počítá také se stavbou uličních vpus-
tí s dešťovými přípojkami ústícími do vsakova-
cích objektů, které mají bezpečnostní přepad
přes revizní šachtu do kanalizace. 

Ačkoliv celý projekt nese název ulice Ladova,
zahrnuje ještě rekonstrukci dvou dalších, a to

ulic Pomněnkové a U Pošty. Ulice Pomněnková
je dlouhá 166 metrů a široká 3,5 metru. Kromě
nového povrchu získá po obou stranách štěrko-
vé krajnice pro zasakování srážkových vod,
chodníky zde nebudou. V ulici U Pošty město
zrekonstruuje povrch pouze v části dlouhé 69
metrů od ulice Ladova. Zasakování srážkových
vod umožní taktéž štěrkové krajnice a přilehlý
zelený pruh.

Stavební ruch nejdéle do října
„Nejpozdější termín, kdy musíme dílo odevz-
dat, je 10. října. Naším zájmem je dokončit re-
konstrukci dříve,“ vysvětluje Radim Zembol
z firmy Alpine Bau CZ, s. r. o. Podle jeho slov
bude ulice Ladova v době přestavby uzavřená
vždy v jednom jízdním pruhu a bude jedno-
směrná. „Úplnou uzavírku plánujeme nejdéle

na tři dny v okamžiku, kdy budeme pokládat fi-
nální asfaltový povrch,“ konstatuje Zembol
s tím, že o všech důležitých momentech stavby
budou zdejší obyvatele informovat prostřednic-
tvím letáků do schránek. 

Pro ty, kteří budou postižení stavbou, uspořá-
dalo oddělení investiční výstavby informační
schůzku na radnici. Na té padaly dotazy ohled-
ně průběhu stavby, uzavírek a požadavky na
redukci prašnosti kropením. Nevyhnuly se ani
důsledkům stavby, jako jsou poničené domy.
„Provedli jsme si podrobnou pasportizaci ob-
jektů, respektive jejich vnějšího stavu. Pokud
stavbou nějaké domy poškodíme a majitelé to
prokáží, pak je samozřejmě firma pojištěná na
tyto případy,“ konstatuje Radim Zembol a do-
dává, že stav interiérů pasportizovaný není. „To
musí majitelé objektů také ale poté prokázat, že
před naší stavbou byl dům nepoškozený,“ uza-
vírá.

Občané se však dívali i do budoucna. Žádali
úpravu rychlosti na nové komunikaci na 30
km/hod a instalaci retardérů. Oddělení inves-
tiční výstavby tyto podněty předalo dopravnímu
výboru.

Aktuální informace
Po dobu stavby je třeba pozorně sledovat aktu-
ální dopravní značení. O průběhu stavby,
o změnách uzavírek apod. bude komunikovat
stavba průběžně s obyvateli buď formou letáků
do schránek, nebo osobními návštěvami. Další
informace včetně kontaktu na stavbyvedoucího
lidé najdou na webových stránkách města
www.mestojablonec.cz v sekci investiční stavby. 

(jn)

Ulice Ladova projde zásadní rekonstrukcí
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Mezi materiály dubnového zastupitelstva se
objevila vyhláška o regulaci hazardu v na-
šem městě. Téma se stalo předmětem mnoha
komentářů, které pracovaly s více či méně
objektivními informacemi. Na základě toho,
že se pro podporu vyhlášky nepodařilo zís-
kat nadpoloviční většinu zastupitelů, stáhl
jsem tento návrh z jednání zastupitelstva

Omezení hazardu plánujeme dlouhodobě
V prosinci 2011 zastupitelstvo přijalo obecně
závaznou vyhlášku, platnou od 1. 1. 2012, která
zakazuje provozování výherních hracích pří-
strojů, sázkových her, loterií a jiných podob-
ných her specifikovaných v § 2 zákona č.
202/1990 Sb.

Cílem této vyhlášky mělo být vytvoření kom-
fortního prostředí pro regulaci hazardu ve měs-
tě vzhledem k tehdy avizovanému přijetí zá-
kona o loteriích. Regulace hazardu a omezení
jeho negativního společenského dopadu měla
podle navrhovaného zákona umožnit rovný
přístup ke všem provozovatelům hazardních
her ve smyslu rovné soutěže a oprávněného
očekávání. V těchto intencích jsme v Jablonci
nastavili tříleté ochranné období, během něhož
se měli obchodníci a provozovatelé vypořádat
s budoucností po 1. lednu 2015, kdy došlo k do-
sud největšímu omezení hazardu na území
města v jeho historii.

Nulová tolerance není řešením problému
Díky politickým kotrmelcům nová legislativa
nepřišla a téma hazardu se vloni stalo součástí
účelových kampaní během komunálních voleb,
v nichž nebylo místo na diskuzi nad důsledky
nulové tolerance hazardu v Jablonci nad Nisou.
Osobně se domnívám, že nulová tolerance je
pouhé plácnutí do vody. Gesto, které přinese
zcela minimální řešení společenských dopadů.
Bylo by totiž velmi naivní se domnívat, že ha-
zardní hry jakéhokoli formátu z území města
zmizí díky vyhlášce. Nulová tolerance povede
k jejímu obcházení, vzniknou nelegální herny,
lidé budou vyhledávat hazard na internetu ne-
bo za ním jezdit do sousedních měst, která tak
radikální nejsou.

Naším řešením bylo povolit provozování ha-
zardních her pouze těm, kteří splní požadavky

pro provoz kasin, tj. ty nejpřísnější požadavky
v oboru, včetně evidence a kontroly hráčů. Tyto
požadavky splňují v současné době pouze dvě
provozovny na území města. Navrhovaná re-
gistrace by tedy znamenala pokles z původních
46 heren na dvě. Tím bychom měli toto odvětví
pod kontrolou a dosáhli toho, že z jejich čin-
nosti bude město mít peníze, které může dál
použít na omezení škodlivého vlivu na společ-
nost a zejména mladé lidi. A jaká je smyslupl-
nější prevence než podpora sportovních oddílů,
v nichž děti tráví svůj volný čas?

Kde vzít peníze pro sportovní oddíly?
Příjmy z hazardu rozhodně v uplynulých letech
nebyly zanedbatelné. Jednalo se o více než
20 milionů korun ročně, které v posledních třech
letech plynuly do městské pokladny a pomáha-
ly tak jabloneckým sportovcům nahrazovat vý-
padek financování ze struktur bývalé ČSTV
a Sazky. Nový zákon, řešící financování sportu
ze státního rozpočtu, je totiž také zatím pouze ve
fázi příslibu. Zvlášť pro Jablonec, kde působí 49
sportovních oddílů a klubů s více než 9 tisíci
členy, což je pětina všech obyvatel, je finanční
podpora sportu zásadní téma. Doufali jsme, že
budeme moci sportovcům pomoci, jako každo-
ročně, nicméně v současnosti, kdy se daňové
příjmy nenaplňují dle předpokladu, to bude
možné pouze za cenu citelných restrikcí. 

Proč jsme přišli s novou vyhláškou 
o hazardu právě teď?
Jen za první čtvrtletí letošního roku jsme pro
Jablonec z ministerstva financí obdrželi o 17 mi-
lionů korun méně než v roce předchozím a da-
ňové příjmy se pohybují na úrovni roku 2010,
kdy byla ekonomika v krizi. S tím nikdo nepo-
čítal, naopak dle předpovědi ministerstva fi-
nancí vydané na podzim loňského roku mělo
dojít k růstu rozpočtových příjmů o 2,5 %, tj.
o 25 milionů korun za rok. Co se stalo, nevíme,
odpovědi z ministerstva, pokud vůbec přijdou,
jsou mlhavé. 

Co bude nyní, když většina zastupitelů
návrh nepodpořila?
Pro mě, jako pro primátora, úkol předstoupit
před vás, občany města, s nepříjemným sděle-

ním. V uplynulých čtyřech letech se nám poda-
řilo vypořádat se s dluhovým zatížením Jab-
lonce a uzdravit městskou ekonomiku. Díky
úsporným opatřením a uvážlivým výdajům jsme
dostali hospodaření města pod kontrolu a zís-
kali opět kredit ekonomicky zdravého města.
Nyní, díky situaci, kterou jsme sami nezavinili
a ani nemohli předvídat, nás čeká škrtání v plá-
novaných výdajích, nikoli uvolňování peněz.

Petr Beitl, primátor

Primátor názor nezměnil
„Uvědomujeme si nebezpečí gamblerství, které
s sebou nese další potíže. S provozovateli he-
ren aktivně komunikujeme a kontrolujeme je-
jich činnost. Pro město je důležité zachovat
právo občanů na klidný a spokojený život
a potlačit nežádoucí vlivy v co nejvyšší možné
míře“, říká primátor Jablonce Petr Beitl. 
(Lidové noviny, duben 2014)

Budou naši gambleři jezdit k sousedům?
Například v sousedním Liberci vládnoucí
Změna pro Liberec před volbami proti hazar-
du ostře vystupovala z opozičních lavic. Dnes
už hazard v Liberci vlastně nevadí. Vedení li-
berecké radnice dokonce uvažuje o koupi
tamního zámku za účelem provozování kasi-
na. V současné době je v Liberci provozováno
86 heren.

Kam šly peníze z hazardu?
V letech 2010 až 2011 plynulo z hazardu
v Jablonci do městské pokladny každoročně
cca 10,5 milionu korun. V následujících le-
tech se každoroční příjem téměř zdvojnásobil
díky jinému systému rozdělování peněz z ha-
zardu, v roce 2013 to bylo 26,3 a v r. 2014 25,5
milionu korun. Rozpočtový výhled na rok
2015 je sestaven již bez příjmů z hazardu.
Finanční prostředky z hazardu byly zapojo-
vány do rozpočtu města také jako příspěvky
kulturním a zejména sportovním organiza-
cím na podporu mládeže. Nezanedbatelný je
také fakt, že peníze z hazardu umožnily
městu z rozpočtu zcela pokrýt výstavbu no-
vé onkologie v areálu Nemocnice Jablonec
nad Nisou.

Jak to bylo s vyhláškou o hazardu?

Pracovní skupina pro rodinu, děti a mládež
komunitního plánování sociálních a navazu-
jících služeb se snaží zajistit zejména potřeby
jabloneckých rodin. 

V sociální oblasti se skupina zaměřuje na rodi-
ny v krizi, ze sociálně znevýhodněného pro-
středí a se zdravotně znevýhodněnými dětmi,
pro které funguje ve městě několik sociálních
služeb. „Odborné sociální poradenství pomáhá
řešit vztahové problémy, závislosti, krizi v rodi-
ně, nabízí poradenství právní či při finanční ne-
gramotnosti. Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi pracují s rodinami v obtížné ži-
votní situaci a se sociálně právní ochranou dě-
tí. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Kruháč je určené pro děti od 7 do 26 let ze so-
ciálně znevýhodněného prostředí,“ vysvětluje
manažerka skupiny Jana Hamplová.

Navazující služby zahrnují prorodinnou poli-
tiku, jejíž koncepci až do roku 2019 skupina vy-
pracovala. „Rodiny mohou například využívat
zvýhodněné rodinné jízdenky v síti jablonecké
MHD a bonusové vstupenky na rodinná filmo-
vá představení v jabloneckých kinech. V létě
mají dospělí s malými dětmi levnější vstup na

sluneční louku u bazénu,“ uvádí Hamplová
a dodává, že skupina průběžně pracuje na dal-
ších projektech. 

Projekt Plácky mapuje volně přístupné neo-
plocené plochy vhodné pro volný čas Jablo-
nečanů a jejich dětí a všímá si jejich pravidelné
údržby. Místa pro děti označují místa přátelská
rodinám, jež na základě splněných kritérií zís-
kávají nálepky s logem a jednou až třemi kytič-
kami. „Jedno z takových bezpečných a klidných

míst s toaletou pro maminky a zázemím k na-
krmení a přebalení dětí vzniklo v Eurocentru
a otevřené je každý všední den,“ informuje
Jana Hamplová, podle níž k udržování dobrých
rodinných a partnerských vztahů slouží i měst-
ské akce typu Den rodiny, Den otců nebo Týden
partnerství. „Nyní se podílíme na vzniku spo-
lečné turistické mapy pro rodiny s dětmi zahr-
nující Jablonec n. N. a Liberec, a to ve spolu-
práci s Jabloneckým kulturním a informačním
centrem, libereckým magistrátem i univerzi-
tou,“ uzavírá manažerka skupiny. 

Skupinu pro rodinu, děti a mládež tvoří zá-
stupci městské policie, DDM Vikýř, MC Jablíč-
ka, Oříšku – studia pro děti, Českého červeného
kříže, Sítě mateřských center, Českého svazu žen,
probační a mediační služby, magistrátu a po-
skytovatelů sociálních služeb: Diakonie ČCE –
Středisko v Jablonci nad Nisou, Centrum pro
zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s.,
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské
vztahy, REP – občanské sdružení atd. Informa-
ce o prorodinné politice, sociálních službách,
místech pro děti, akcích a aktivitách pro rodiny
s dětmi jsou na www.jabloneckarodina.cz.

(sh)

Cílem je zajistit potřeby rodin

Den otců. Foto Radka Baloghová
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Nové CT v nemocnici je v provozu
Jablonecká nemocnice zprovoznila na konci
března nové CT. Nahradila tak předchozí
přístroj, který zde sloužil devět let. 

Demontáž a instalace nového CT probíhala
v průběhu tří březnových týdnů. Investice si vy-
žádala přes 38 mil. Kč včetně DPH a osmileté
záruky. Nemocnice tuto akci financuje ze svých
vlastních zdrojů. V letošním roce se jedná
o nejvyšší plánovanou investici do přístrojové
techniky. 

Na počítačovém tomografu, který je součástí
radiodiagnostického oddělení, je ročně prove-

deno na 7 500 vyšetření. „Provádíme veškeré
spektrum CT vyšetření, včetně těch nejnároč-
nějších, jako jsou vyšetření srdce, virtuální ko-
lonoskopie, veškeré cévní angiografie a perfuz-
ní vyšetření mozku,“ vysvětlil primář oddělení
MUDr. Jaromír Frydrych. Mezi nejčastější stan-
dardní vyšetření patří CT mozku při úrazu
nebo mrtvici a vyšetření břicha a hrudníku
k detekci nádorového nebo zánětlivého one-
mocnění.

Nové CT je výrazně rychlejší než starý pří-
stroj, což je zajištěno širším detektorem a rych-
lejší rotací rentgenky. „Výsledkem je několika-
násobně rychlejší skenování. Zrychlení najde
uplatnění především při vyšetření srdce, které-
mu se na našem pracovišti již dlouhodobě vě-
nujeme,“ zmínil jednu z výhod vedoucí radio-
logický asistent Filip Rasocha. 

„Pro pacienta je především výhodou, oproti
stávajícímu přístroji, použití daleko nižší dávky
záření,“ doplnila Petra Hybnerová, tisková
mluvčí nemocnice. 

Té lze na novém přístroji dosáhnout pomocí
nové unikátní rekonstrukce CT obrazu ze suro-
vých dat, která se nazývá IMR (Iterative Model
Reconstruction). Výslednou dávku RTG záření
lze snížit o desítky procent napříč celým spekt-
rem CT vyšetření, při zachování stávající kvali-
ty zobrazení. „Technologie nového CT také

umožňuje celkové zlepšení kvality obrazu
u diagnosticky obtížných případů,“ doplnil pri-
mář oddělení. 

„Do naší nemocnice jsme zakoupili CT nej-
vyšší kategorie, protože lékaři i laboranti našeho
RTG oddělení jsou schopni využít jeho kvalit ve
prospěch pacientů. Přístroj umožňuje nejen
standardní, ale i kardiologická vyšetření,“
uzavřel pořízení přístrojové investice ředitel
nemocnice MUDr. Vít Němeček.

Petra Hybnerová, 
tisková mluvčí nemocnice

Demontáž původního CT. Foto archiv nemocnice Nové CT. Foto archiv nemocnice

JE dodavatelem pitné vody z městských
rozvodů
Rozvody pitné vody a kanalizační rozvody od-
padních vod, které jsou v majetku statutárního
města Jablonec nad Nisou, bude nyní namísto
stávajícího provozovatele, firmy METATHERM,
provozovat Jablonecká energetická. Jedná se
zejména o rozvody napojené na výměníkové
stanice v ulicích Budovatelů, Lípová, Čelakov-

ského a rovněž o část okolí přehrady. Všichni
odběratelé obdrží návrh nové smlouvy na zajiš-
tění dodávek pitné vody a odvodu odpadních
vod. Jedná se ale čistě o změnu dodavatele, ce-
na ani další podmínky odběru se nemění.
V souvislosti se změnou byly již také provedeny
odečty vodoměrů. 

S případnými dotazy se mohou zákazníci ob-
racet na paní Kateřinu Grolmusovou (tel.: 483
359 838, e-mail: katerina.grolmusova@jablonecka
energeticka.cz).

Měníme staré za nové
Práce na první etapě revitalizace začínají, jak
jsme již informovali, probíhat budou zejména
ve stávajících výměnících. Jak budou kotelny
vypadat po skončení revitalizace a jak vypada-
jí prostory se stávající technologií, je vidět na
přiložených fotografiích. Fotografii interiéru no-
vých kotelen nám poskytla společnost Tenza, a. s. 

Pomalujeme potrubí – už 20. června
Již nyní si zapište do svých diářů datum 20.
června. V ten den se totiž ve Mšeně, v Mozar-
tově ulici, budeme symbolicky loučit s jablonec-

kými parovody. Celá akce se ponese ve stylu
street art – více než 100 metrů potrubí se tak
stane uměleckým dílem pomalovaným nejrůz-
nějšími motivy. Zapojit se bude moci i veřejnost
a nechat tak svůj „otisk“ na potrubí, které záso-
buje Jablonec teplem již několik desítek let a po
dokončení revitalizace se již nebude využívat.
Připraven je i bohatý doprovodný program pro
malé i velké. (lv)

■ Střípky z Jablonecké energetické

Současný stav a vybavení dnešních 
jabloneckých výměníků

Takhle budou vypadat interiéry 
kotelen po revitalizaci.

Foto TENZA

Dotace na prevenci kriminality město získá  
Jablonec nad Nisou získal na rok 2015 stát-
ní účelovou dotaci na projekty prevence kri-
minality ve výši 608 tisíc korun. 

Podpořeny budou opět projekty pro seniory
i děti ohrožené sociálním vyloučením, dotaci
obdrží Jablonec i na asistenty prevence krimi-
nality a vybudování speciální výslechové míst-
nosti pro oběti trestných činů. Tuto místnost při
své práci využijí také pracovníci odd. právní
ochrany dětí, kteří doposud se svými dětskými
klienty jezdili např. do speciálního pracoviště
v Liberci. Statutární město Jablonec nad Nisou
má zpracovaný Plán prevence kriminality na

období let 2012–2016 schválený zastupitelstvem
města. Na každý kalendářní rok je v souladu
s tímto plánem zpracován Program prevence
kriminality s projekty, na které město žádá
o dotace ze státního rozpočtu. A úspěšně. Z tři-
nácti zpracovaných projektů prevence krimina-
lity město v letech 2012–2014 obdrželo dotace
na dvanáct, mezi nimi např. na projekty
Osvětlení rizikové lokality Tyršovy sady, Roz-
šíření městského kamerového systému, projekt
pro seniory Bezpečné stáří a další. I letos Jab-
lonec uspěl a získal na čtyři projekty státní úče-
lovou dotaci v požadované výši, celkem 608 tisíc
korun. 

„Mezi podpořenými je opět projekt pro senio-
ry Bezpečné stáří, tentokrát k problematice
bezpečného chování na ulici, v domě, ale i vzá-
jemné pomoci, dále pro děti ze sociálně slabých
rodin Výchovně vzdělávací pobytový tábor nebo
Asistenti prevence kriminality, kteří budou pů-
sobit v kriminálně rizikových lokalitách,“ vypo-
čítává některé projekty Jiří Vaníček, který žá-
dosti o dotace v oblasti prevence kriminality
předkládá. 

Kromě projektů s dotací připravuje město
další preventivní akce pro žáky škol i širší ve-
řejnost.

(mh)



(6)

jablonecký měsíčník / květen 2015 aktuálně

Druhá světová válka je jedním z nejvýznam-
nějších mezníků v novodobé historii. Mezi
obyvateli města žije stále mnoho pamětníků
a těch, kterým válka změnila či ovlivnila ži-
vot. 

Pro Jablonečany válka skončila 8. května ve tři
hodiny odpoledne, kdy se představitelé města
vzdali do rukou Revolučního národního výbo-
ru, v jehož čele stál podnikatel a francouzský
legionář Karel Šimon.

„V prvních květnových dnech ustupovala Jab-
loneckem německá vojska. Mohutné dunění
a detonace děl ohlašovaly příchod Rudé armá-
dy,“ tak události konce 2. světové popisuje
dlouholetý člen jabloneckého zastupitelstva
Václav Vostřák, který se o historii města dlou-
hodobě zajímá. 

V úterý 8. května 1945 ve čtvrt na čtyři zavlá-
la na radniční věži československá vlajka.
Vyhláška oznamující předání správy města vy-
zývala občany, aby dodržovali klid a kázeň
a aby se v případě vojenského obsazení chova-
li korektně. Zajištěny byly dodávky plynu
a elektrického proudu, fungování městské do-
pravy, otevřeny zůstaly obchody s potravinami
a lékárny. Byl vydán zákaz vycházení po 21. ho-
dině. Revoluční národní výbor převzal i služeb-
ny policie a poštu. 

Zajištěna byla ochrana důležitých míst – poš-
ty, policejní stanice, nádraží, tramvajové trati,

plynárny a elektrárny. 8. května 1945 převzali
Češi i obecní správu v Kokoníně, Lučanech,
Mšeně, Loučné, Hraničné a Janově. Velká kolo-
na německé armády projíždějící přes Lučany
a Novou Ves k Černé Studnici byla napadena
osmi sovětskými letadly. Rozbitá auta zůstala
stát na silnici a vojáci se rozprchli v lese.
Bomby spadly i na Maršovice, Skuhrov, Černou
Studnici, Rychnov a Kokonín.

Václav Vostřák ve svých materiálech uvádí, že
ještě tentýž den ve 22 hodin přišla zpráva o vo-
jenské pomoci a následující den dorazil vojen-
ský oddíl vedený nadporučíkem Pleskotem
a partyzáni s nadporučíkem Jarošem. Ve stejný
den procházely Jabloncem několikatisícové od-
díly SS z Litvy a Lotyšska, po nichž zbyly na

Horním náměstí tanky a těžká vozidla. Večer
pak projeli Jabloncem průzkumníci Rudé ar-
mády a ve čtvrtek 10. května přijeli do města
vojáci 88. střelecké divize generálmajora
Samochvalova, kteří se usídlili u Smržovky.
Toho dne byl Jablonec naposledy bombardo-
ván, přičemž přišel jeden člověk o život. 

U příležitosti 70. výročí konce 2. světové vál-
ky připravilo Muzeum skla a bižuterie na začá-
tek května mimořádnou expozici s názvem
Nelze zapomenout! 

Městská knihovna pořádá ve středu 6. května
besedu s autorem knihy Jiřího Padevěta Krvavé
finále – jaro 1945 v českých zemích. 

Slavnostní uvedení opery Bedřicha Smetany
Prodaná nevěsta jako oslavu Dne vítězství při-
pravuje na 7. května Městské divadlo Jablonec
nad Nisou. 

Oficiální slavnostní připomenutí 70. výročí
konce 2. světové války proběhne za přítomnos-
ti vedení našeho města a zahraničních delegací
v pondělí 4. května u Hrobu rudoarmějců na
městském hlavním hřbitově a následně u Pa-
mátníku obětí 2. světové války v Rýnovicích.

„Jelikož jsme chtěli, aby pietnímu aktu bylo
přítomno co nejvíce zástupců států, jejichž pad-
lí jsou zde pochováni, koordinovali jsme tento
termín s jednotlivými velvyslanectvími,“ vysvět-
luje vedoucí kanceláře primátora Jana Matě-
chová termín konání pietního aktu.

(kh)

Sedmdesáté výročí konce 2. světové války

Revoluční národní výbor a jeho spolupracovníci

■ Výběrová řízení

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných
celků, výběrové řízení, které je podmínkou
pro vznik pracovního poměru úředníka na
pracovní pozici: 

Referent odboru humanitního – právník
Další požadavky stanovené pro uchazeče:
vysokoškolské vzdělání v oboru právo a právní
věda; dobrá orientace v prostředí výkonu státní
správy nebo samosprávy vč. orientace v legisla-
tivě upravující oblast sociálních služeb, veřej-
ného opatrovnictví, sociálně – právní ochrany
dětí a školství výhodou; výborné komunikační
a vyjednávací schopnosti, aktivní přístup k ře-
šení problémů; flexibilita, loajalita, samostat-
nost a zodpovědnost; uživatelská znalost práce
s PC (Word, Excel, internet); dobrá orientace
v právním řádu České republiky a právu
Evropské unie; znalost práce s automatizova-
nými systémy právních informací.

Popis vykonávané práce: poskytuje právní
poradenství a řeší právní úkony v následujících
agendách: veřejné opatrovnictví, sociální práce
a sociální služby, sociálně – právní ochrana dě-
tí, školství, dotace poskytované z rozpočtu sta-
tutárního města Jablonec nad Nisou.

Platové zařazení: do platové třídy 10, která
podle platného katalogu prací odpovídá nejvý-
še zařazenému vykonávanému druhu práce.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem ihned popř. dle vzájemné dohody.

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro do-
ručení přihlášek uchazečů je 7. 5. 2015 do 13 hod.,
tato lhůta platí i pro přihlášky doručené poštou

Referent odboru humanitního – sociální 
pracovník – agenda sociálně právní 
ochrany dětí
Další požadavky stanovené pro uchazeče:
vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné

vzdělání, odpovídající požadavkům zákona č.
108/2006 Sb. Orientační znalost legislativy na
úseku sociálně právní ochrany dětí , zkušenos-
ti z obdobné pozice výhodou, organizační, ko-
munikační schopnosti, aktivní přístup k řešení
problémů, pracovní flexibilita, schopnost sa-
mostatné tvůrčí práce, koncepční myšlení,
schopnost pružně rozhodovat a přijímat za svá
rozhodnutí odpovědnost, časová flexibilita
(práce i mimo stanovenou pracovní dobu), uži-
vatelská znalost práce s PC (Word, Excel, inter-
net), řidičský průkaz skupiny B

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťu-
je plnění úkolů svěřených Radou města
Jablonec nad Nisou odboru humanitnímu dle
pracovní náplně určené vedoucím odboru a ta-
jemníkem magistrátu města. Zejména jde
o úkoly na úseku sociálně-právní ochrany dětí
dle příslušné legislativy (zejména zákon o so-
ciálně-právní ochraně dětí, občanský zákoník,
trestní zákon) na úseku práce s dětmi a jejich
rodinami; dále pak kolizní opatrovnictví při za-
stupování nezletilých dětí, preventivní a pora-
denská činnost, spolupráce se soudy, orgány čin-
nými v trestním řízení, ústavními zařízeními,
školami, neziskovými organizacemi a dalšími
institucemi, které se na výkonu SPOD podílejí.

Platové zařazení: do platové třídy 10, která
podle platného katalogu prací odpovídá nejvý-
še zařazenému vykonávanému druhu práce.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem dle vzájemné dohody.

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro
doručení přihlášek uchazečů je 11. 5. 2015 do
14.00 hodin, tato lhůta platí i pro přihlášky do-
ručené poštou.

Podmínky výběrového řízení:
Místo výkonu práce: budova Magistrátu

města Jablonec nad Nisou a území správního
obvodu města Jablonec nad Nisou, jakožto ob-
ce s rozšířenou působností 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 ob-
čanem České republiky (případně i cizím státním
občanem a má v České republice trvalý pobyt),
dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním
úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášené-
mu výběrovému řízení musí obsahovat: jmé-
no, příjmení a titul; datum a místo narození;
státní příslušnost; místo trvalého pobytu; ko-
respondenční adresa; telefonní číslo; číslo ob-
čanského průkazu (nebo číslo dokladu o povo-
lení k pobytu, jde-li o cizího státního občana);
datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:
strukturovaný životopis; výpis z rejstříku trestů
ČR (bez záznamu) nesmí být starší než 3 měsí-
ce; doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
popř. jeho ověřenou kopii.

Způsob podání přihlášky: osobně na orga-
nizačním a personálním oddělení, budova rad-
nice, č. dveří 232-236; odeslat na adresu:
Magistrát města Jablonec nad Nisou, kancelář
tajemníka, organizační a personální oddělení,
Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou; na o-
bálku se všemi požadovanými dokumenty k vý-
běrovému řízení uchazeči napíší „neotevírat,
výběrové řízení.“

Poskytování informací: informace k pracov-
ní náplni právníka jsou k dispozici u Mgr. Mi-
roslavy Rýžakové, vedoucí humanitního odbo-
ru na ryzakova@mestojablonec.cz a informace
k pracovní náplni sociálního pracovníka jsou
k dispozici u Bc. Radky Němečkové, pověřené
zastupováním funkce vedoucí oddělení na
nemeckova@mestojablonec.cz, informace k vý-
běrovému řízení poskytne Bc. Pavlína Reichelová
z organizačního a personálního oddělení ma-
gistrátu města na reichelova@mestojablonec.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové říze-
ní zrušit i bez udání důvodu. Písemné materiály
poskytnuté k výběrovému řízení budou neúspěš-
ným uchazečům vráceny.
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■ Naši jubilanti
v květnu
97 let
Jaroslava Urbanová 

96 let
Václav Müller 

95 let
Jindřich Borčický, František Kovář 

94 let
Jan Habr, Milada Karásková,
Božena Rybáková, Květoslava
Štočková 

93 let
Květuše Hochová, Valerie Kopalová,
Josef Lukačko, Jaroslav Nezdařil 

92 let
Marie Biramplová, Gabriela
Kouřilová, Uršula Lauerová 

91 let
Vlasta Bártová, Vladimír Dobiáš,
Božena Martínková, Vlasta
Maryšková, Květoslava Paldusová,
Květa Pánková, Marie Vondráčková 

90 let
Zdeňka Antošová, Libuše
Cibulková, Květa Jelínková,
Anna Koucká, Růžena Novotná,
Věra Šourková, Jindřich Štěpán,
Miroslav Vinš 

85 let
Bydžovský V., Hamplová K.,
Hiršlová J., Hubatá V., Smrček O.,
Stránský J., Šochmanová Z.,
Štolba F., Tesárek L., Vobořilová O.

80 let
Bohuslav V., Faltisová M.,
Hartigová D., Hejtmánek J., Jakš O.,
Jeřábek Z., Jeřábková V., Johnová V.,
Kobzíková J., Kopta V., Kurpita J.,
Nádvorníková M., Seidl V.,
Trdlová H., Vaňátko V., Vaněk J.,
Vránová V., Vrkoslav S.

75 let
Cibulka R., Dudek V., Gottvaldová F.,
Hercíková V., Horský M., Janů J.,
Kabelka J., Kornell E., Kozlovská K.,
Křivánková H., Křivánková H., Kuča Š.,
Lang H., Neumann E., Novák V.,
Pekárek W., Posselt H., Sládek J.,
Stumpfová J., Šmehlíková E.,
Vodová B., Zajícová M.

70 let
Bartošová B., Bartošová L., Bušek L.,
Čížek B., Daníčková L., Dědek K.,
Dederová M., Ducháček O.,
Fleischmannová D., Fousková J.,
Gargelová S., Hamanová V.,
Hasíková M., Havlíková E.,
Holečková M., Hošicová J.,
Hulswitová B., Janáček J.,
Kadlecová E., Kalina J., Kautský J.,
Kočíb Z., Köhler P., Krejčů M.,
Maralíková M., Mareček J., Marek V.,
Mazánková L., Mikešová C.,
Mikule F., Nejedlo J., Novotná A.,
Pápayová H., Pavlišta J.,
Pomahačová D., Procházka L.,
Rajman K., Smoláková J.,
Svoboda J., Šeps J., Šindelářová S.,
Štoček S., Šulcová O., Švábová H.,
Tomešová B., Trnková J.,
Ungrová G., Zítková H. 

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

Krajské ocenění pro učitele
Dvě jablonecké učitelky získaly ocenění kraj-
ského úřadu ke Dni učitelů. Za dlouhodobou
pedagogickou činnost na krajské ocenění na-
vrhlo město Boženu Caklovou, do kategorie
významného přínosu pro rozvoj školství v kra-
ji nominovala Ivetu Hozákovou její domovská
škola v Pivovarské ulici. „Božena Caklová pů-
sobila v předškolním vzdělávání 42 let a 13 let
byla ředitelkou mateřské školy, Iveta Hozáko-
vá získala ocenění mimo jiné i za dlouhodo-
bou práci s žákem s těžkou sluchovou vadou,“
konstatuje náměstek primátora Pavel Svoboda.

První den Velikonočních slavností v Jablonci,
první apríl, provázelo opravdu aprílové počasí.

Chvilku sněžilo a pršelo, chvilku svítilo 
sluníčko. Trhovci ale stánky rozbalili 

a s úsměvem nabízeli zboží zimě a větru 
navzdory. Foto Jiří Endler

Beseda s architektem Petrem Stolínem 
nad jeho návrhem Slunečního pavilonu pro 

lokalitu Sluneční lázně u jablonecké 
přehrady se konala v malém sále Eurocentra
ve středu 8. dubna za hojné účasti občanů. 

Foto Markéta Hozová

Dobrovolní i profesionální hasiči soutěžili 
na XXIX. ročníku halové soutěže v požárním

sportu. V atletické hale na Střelnici se 
závodilo v běhu jednotlivců na 100 metrů

s překážkami a štafet 4 x 100 metrů 
s překážkami. Foto Václav Novotný

Jarní jarmark 
v Budyšíně
V sobotu 30. května pořádá magis-
trát města jednodenní zájezd do
Budyšína. Tento den budou zahá-
jeny Jarní slavnosti s bohatým kul-
turním programem. Odjezd je
v 8.30 hodin z Horního náměstí
(letní kino), návrat kolem 19.00
hodin. Výletníci budou cestovat
bez průvodce. Jízdenku za 200 Kč
lze zakoupit od 4. do 28. května
v pokladně Eurocentra (pondělí–
pátek, 8.00–20.00 hodin).

Těšíme se 
na miminko 
v novém termínu
Akce Těšíme se na miminko, která
se měla konat v březnu, se z orga-
nizačních důvodů posunula na nový
termín. „Budoucí maminky a je-
jich příbuzné přivítáme v kapli
jablonecké nemocnice v úterý 12.
května od 15.00 hodin. Dozvíte se
vše o kojení a celkové péči o dítě,
o správném tělesném vývoji a jeho
dalším rozvíjení, o bance pupeční-
kové krve a mnoho dalšího,“ říká
Petra Hybnerová, tisková mluvčí
nemocnice. Podrobnější informace
najdete na webových stránkách
www.nemjbc.cz. Vstup je zdarma.

(ph)

Den rodiny
v Jablonci 
Město Jablonec nad Nisou slaví 15.
května Den rodiny. Dění vypukne
na Mírovém náměstí v dopoled-
ním programu od 10.00 do 12.00
hodin, který je určený pro MŠ
a ZŠ. Pro děti budou připraveny
soutěže, sportovní disciplíny, vý-
tvarné dílničky a další zábavné ak-
tivity. Prezentovat se budou měst-
ské organizace, nezisková sféra
i další subjekty, které nabízejí
služby ze zdravotní oblasti. Akci
moderuje Lukáš Frydrych. Další
informace: Lucie Kocourková, tel.
483 357 277, www.mestojablonec.cz.

(mm)

Výstava výtvarných
prací žáků 
a studentů
Osmnáctý ročník výstavy výtvar-
ných prací žáků a studentů s do-
provodnou tematickou soutěží
Jablonec očima dětí se uskuteční
ve výstavním pavilonu Eurocentra
ve dnech 20. – 28. května. Své prá-
ce zde tradičně mohou prezento-
vat jednotlivci i kolektivy mateř-
ských, základních a středních škol,
DDM a ZUŠ z Jablonce nad Nisou
a okolí. Vernisáž výstavy je ve stře-
du 20. května v 10.00 hodin. V do-
bě akce, a to ve všední dny od 9.00
- 12.00 hodin, bude otevřené také
Ekocentrum, které připravilo řadu
aktivit. Ani letos nebude chybět
oblíbená Aukce výtvarných prací,
která je plánována na čtvrtek 28.
května od 16.00 hodin. Výtěžek bu-
de věnován dětskému oddělení
Nemocnice v Jablonci nad Nisou.
Vstup zdarma. Další informace na

tel. 483 357 277, pí L. Kocourková,
www.mestojablonec.cz. (mm)

Tanečkovi oslavili
zlatou svatbu
Ve čtvrtek 30. dubna oslavili Blan-
ka a Jiří Tanečkovi padesát let spo-
lečného života – zlatou svatbu.
Mnoho lásky, štěstí a radosti jim
do dalších společných dnů přejí
syn a dcera s rodinami. (end)

Vítání dětí 
sobota 18. 4. 2015
Nikola Yarkin, Kryštof Havlík, Jan
Škvor, Štěpán Šonský, Tereza Kor-
seltová, Eliška Benešová, Štěpán
Jiří Herčík, Jan Zelenka, Filip Mar-
tin, Vanessa a Patrik Švestkovi,
Kristýna Fuchsová, Daniel Ha-
velka, Eliška Černá, Samuel Štajer,
Viktorie Šefrová, Tadeáš Gogola,
Zdenka Rebeka Plíhalová, Kris-
týna Holubová, Jakub Červený,
Nela Kováč, Victoria Lagronová,
Nella Julie Quiciová, Kryštof Hor-
nek, Vojtěch Vitouš, Hubert Hruš-
ka, Anežka Kleplová

Na požádání se mohou vítání v Jab-
lonci účastnit i děti narozené v ji-
ném městě, jejichž rodiče žijí trvale
v Jablonci.

Foto Zdeňka Vokatá
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Poslední květnovou sobotu (30. května 2015) se
uskuteční svoz nebezpečného odpadu a elektro-
spotřebičů. Další svoz proběhne v říjnu.

Do nebezpečného odpadu patří:
• upotřebené motorové oleje (v uzavřených ná-

dobách do 30 l)
• olejové filtry a další zaolejovaný materiál
• akumulátory i s elektrolytem, baterie
• domácí kapalné a tuhé chemikálie, kyseliny,

louhy, vývojky, chemické přípravky na ochra-
nu rostlin, hubení plevelů, škůdců apod. – ná-
doby musí být označeny!

• zbytky starých barev, obaly od barev, ředidla
včetně obalů, léky všeho druhu.

Mezi elektrospotřebiče patří např.:
• televizory, ledničky, pračky, fritézy, fény, myč-

ky, sporáky, vysavače, mikrovlnné trouby,
žehličky, kávovary, fény, el. nářadí a nástroje,
videopřehrávače, radiopřijímače, videokame-
ry, fotoaparáty, el. hudební nástroje, počítačo-
vé monitory, notebooky, počítače, klávesnice,
telefonní přístroje, faxy, tiskárny, kalkulačky,

elektrické hračky, světelné zdroje (trubice,
úsporky), výbojky a svítidla.

Rozpis zastávek ambulantního svozu 
nebezpečných odpadů: 
8.00–8.15 Sídliště Janovská ul. Na Úbočí 
8.20–8.35 Sídliště Mšeno ul. Mládí 
8.40–8.55 Ul. S. K. Neumanna 
9.00–9.15 Pasecké náměstí 
9.20–9.35 Sídliště Šumava, ul. Vysoká 
9.40–9.55 Ul. Vysoká, křižovatka s ul. Jitřní 
10.00–10.15 Ul. Novoveská, křižovatka 

s ul. Jarní 
10.25–10.40 Ul. Květinová, křižovatka 

s ul. Křížová 
10.50–11.05 Ul. Krkonošská u nádob 

na separovaný odpad 
12.30–12.45 Ul. Janáčkova, křižovatka 

s ul. Vrkoslavická 
12.50–13.00 Ul. Žítkova, křižovatka 

s ul. U Srnčího dolu 
13.05–13.15 Ul. Pasířská, u školy 
13.20–13.30 Ul. U Nisy, uprostřed 
13.35–13.45 Nemocnice, parkoviště 

13.50–14.00 Horní náměstí, parkoviště 
14.10–14.20 Prosečská – u hasičské zbrojnice 

Odpad je nutné odevzdat přímo na stanovišti
• při odevzdávání odpadu dbejte pokynů obslu-

hy. Je nepřípustné odkládat odpady před pří-
jezdem mobilní sběrny. Je nepřípustné odklá-
dat odpady před příjezdem mobilní sběrny.
Eternit či lepenka nebudou při svozu přijaty.

• je možné je za úplatu odevzdat na překladišti
Proseč.

Další možnosti odevzdání odpadu jsou po
celý rok:
• sběrný dvůr Smetanova – zde je možné odevz-

dat nebezpečné odpady i elektrospotřebiče
• sběrný dvůr Proseč – zde je možné odevzdat

nebezpečné odpady, nikoli elektrospotřebiče
s výjimkou bojlerů

• sběrné místo Dalešická, Kokonín – zde je
možné odevzdat nebezpečné odpady i elektro-
spotřebiče

• sběrné místo Belgická – zde je možné odevz-
dat nebezpečné odpady i elektrospotřebiče

Svoz nebezpečného odpadu a elektra

Oddělení správy veřejné zeleně MM Jablonec
nad Nisou oznamuje, že v níže uvedených
termínech se provádí hromadné očkování
psů proti vzteklině.

Chovatelé jsou povinni zajistit dle §4 zákona č.
166/1999 Sb. o veterinární péči, aby byli psi ve
stáří od 3 do 6 měsíců očkováni proti vzteklině
a následně revakcinováni dle použité vakcíny.
Výrobce námi použité vakcíny doporučuje zví-
ře nechat očkovat v roce následujícím po první
vakcinaci, a poté vždy jednou za dva roky.
Pejsek musí být opatřen náhubkem a vodítkem
a musí být v doprovodu dospělé osoby.

Termíny očkování:
Pondělí 25. 5. 2015
13.00–14.15 Jižní ul. (Kokonín)
14.30–16.00 Janáčkova ul. (Vrkoslavice) 

Úterý 26. 5. 2015
13.00–13.30 Proseč (hasičská zbrojnice)
13.45–14.15 Proseč (U Tenisu)
14.30–16.00 Paseky (hasičská zbrojnice)

Středa 27. 5. 2015
10.00–12.00 Ještědská ul. (MVDr. Baudyš)
13.15–14.00 Čajkovského (Rýnovice)
14.30–16.00 Mládí (Mšeno)

Čtvrtek 28. 5. 2015
10.00–12.00 Ještědská ul. (MVDr. Baudyš) 
13.00–16.00 Ještědská ul. (MVDr. Baudyš)

Náhradní termíny u soukromých lékařů v ordi-
načních hodinách. Za porušení výše uvedené
povinnosti může Krajská veterinární správa
uložit – dle § 71, odst. 1, písm. a) 1 shora uvedené-
ho zákona – pokutu až do výše 10 000 Kč. 

(kh)

Povinné očkování psů

Foto Graphis

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi
částečně napravuje dlouho neřešený pro-
blém zneužívání doplatku na bydlení. Na
jejím základě by mělo dojít k zamezení vy-
plácení doplatku majitelům nechvalně pro-
slulých předražených ubytoven – obchodní-
ků s chudobou. 

Doplatek se nyní vyplácí po dobu 6 měsíců, ma-
ximálně jednoho roku. A novela přesně definu-
je standardy kvality bydlení. Novela zákona č.
111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi ve zně-
ní pozdějších předpisů. Doplnění a upřesnění
informací z dubnového měsíčníku.

Doplatek na bydlení
Druhá dávka pomoci v hmotné nouzi řeší ne-
dostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení
tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny
včetně příspěvku na bydlení ze systému státní

sociální podpory. Dávka je poskytována vlastní-
ku užívajícímu byt, nebo jiné osobě, která uží-
vá byt na základě smlouvy, rozhodnutí, nebo ji-
ného právního titulu. 

Dávku lze také poskytnout vlastníku stavby
pro individuální či rodinnou rekreaci, která
splňuje zákonem dané stavebně technické
standardy kvality bydlení. 

Zákon o pomoci v hmotné nouzi pamatuje
i na specifické situace spojené s bydlením.
V případech hodných zvláštního zřetele může
orgán pomoci v hmotné nouzi doplatek na byd-
lení poskytnout do části bytu po splnění hygie-
nických podmínek a udělení souhlasu obce do
ubytovacího zařízení a po splnění stavebně
technických standardů kvality bydlení do jiné-
ho než obytného prostoru. Jako případ hodný
zvláštního zřetele se vždy považuje ubytování
v pobytových sociálních službách (např. azylo-
vý dům, domov pro seniory, chráněné bydlení). 

Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je
získání nároku na příspěvek na živobytí. 

Příspěvek na bydlení
Touto dávkou stát přispívá na náklady na byd-
lení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. 
Za rodinu se pro účely příspěvku na bydlení,
dle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální pod-
poře, považují osoby, které jsou v témže bytě
hlášeny k trvalému pobytu. 

Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník
nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalé-
mu pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů
rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení
a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů ro-
diny je nižší než příslušné normativní náklady
stanovené zákonem. 

Marie Kopalová, 
vedoucí oddělení NSD, Úřad práce ČR

Příspěvky a doplatky na bydlení

■ Informace z úřadu práce
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Na základě výzvy, kterou vypsalo statutární
město Jablonec nad Nisou za účelem regist-
race subjektů oprávněných poskytovat služby
k zabezpečení předškoláků a dětí z 1. tříd ZŠ
v době hlavních prázdnin 2015, se letos za-
registrovalo 19 subjektů. 

Organizátoři pro letošní rok připravili rozmani-
tou nabídku aktivit pro zpestření letních prázd-
nin, ať už formou tematických příměstských tá-
borů, miniškolek nebo dalších prázdninových
aktivit.

Příměstské tábory pro předškolní děti z MŠ
a děti z 1. tříd ZŠ s finanční podporou města (úplný
seznam na www.mestojablonec.cz/redakce): 

TJ Sokol Jablonec nad Nisou – Sportcentrum,
info: www.sokoljablonec.cz, e-mail: sokol.jbc.sc
@seznam.cz, tel.: 606 561 921 – Jitka Šťovíčková.

Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Ni-
sou, p. o., info: www.vikyr.cz, e-mail: info@
vikyr.cz, tel.: 483 711 725 – Martina Šípková.

Mateřské centrum Jablíčko, o. s., info:
www.mcjablicko.cz, e-mail: jablickomc@
seznam.cz, tel.: 773 270 271 – Martina Zemanová.

Atelier Baka, info: www.blankabrozova.com,
e-mail: blankabrozova@gmail.com, tel.: 776
059 300 – Blanka Brožová.

SK Free Time Activities, info: www.skfta.cz, e-
mail: radimstryncl@seznam.cz, tel.: 777 634
221 – Radim Štryncl.

Svobodná základní škola, o. p. s., e-mail:
v.makovickova@gmail.com, tel.: 723 324 841 –
Veronika Makovičková.

SUNDISK, s. r. o., info: www.jablonecak.cz,

e-mail: kamila.hamplova@sundisk.cz, tel.: 775
580 398 – Kamila Hamplová.

Středisko ekologické výchovy Český ráj, Jab-
lonecké kulturní a informační centrum, info:
www.sevceskyraj.cz, e-mail: ekocentrumjbc@
seznam.cz, tel.: 725 728 168 – Vendula Palatová.

Český červený kříž – Oblastní spolek ČČK
Jablonec nad Nisou, info: www.cck-jablonec.cz,
e-mail: reditelka@cck-jablonec.cz, tel.: 728 918
668 – Nikola Hušková.

ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou, info:
www.cltkjbc.cz, e-mail: cltkjbc@tiscali.cz, tel.:
777 736 980 – Miloslav Hajátko.

Barevné studio jazyků, s. r. o., info: www.
barevny.cz, e-mail: koordinace@barevny.cz,
tel.: 608 950 964 – Monika Ernst.

Junák – český skaut, středisko Jablonec nad
Nisou, z. s., info: http://primestsky-tabor-wataki.
cz, e-mail: primestsky.wataki@seznam.cz, tel.:
736 443 080 – Věra Haringová.

SKI Bižu, s. r. o., info: www.skijizerky.cz, e-mail:
simona.holanova@skibizu.cz, tel.: 777 111 610 –
Simona Holanová.

Dětské centrum Neználek, info: www.dc
neznalek. cz, e-mail: info@dcneznalek.cz, tel.:
728 095 074 – Veronika Fukalová.

Veselá věda, z. ú., e-mail: martina@veselaveda.
cz, tel.: 602 642 993 – Martina Fialová.

Škola INLINE, info: www.skolainline.webnode.cz,
e-mail: skolainline@seznam.cz, tel.: 602 193 939
– Martina Chvátalová.

Baseball Club Blesk Jablonec nad Nisou, info:
www.baseball-blesk.cz, e-mail: petr@niintl.eu,
tel.: 777 982 546 – Petr Roubíček.

Fit kids, info: www.fitkids.cz, e-mail: team@
fitkids.cz, tel.: 778 068 337 – Tomáš Sova.

Oříšek – studio pro děti, s. r. o., info:
www.studioorisek.cz, e-mail: orisek@studio
orisek .cz, tel: 777 215 000 – Jitka Zenklová.

Statutární město Jablonec nad Nisou garantuje
pouze poskytnutí slevy. Poskytované služby
jsou smluvní záležitostí mezi rodičem a posky-
tovatelem.

Rodiče předškolních dětí, které ve školním
roce 2014/2015 navštěvují některou z jablone-
ckých mateřských škol, a také rodiče prvňáčků
základních škol mohou využít příspěvku města
ve výši 100 Kč/1 den/1 dítě na příměstský tábor
pořádaný některým z výše uvedených subjektů.

Příspěvek lze využít maximálně po dobu 5 pra-
covních dnů, což však neomezuje rodiče k při-
hlášení dítěte na více dnů či více příměstských
táborů. K registrovaným subjektům mohou ro-
diče přihlásit také starší děti, ovšem už bez fi-
nanční podpory města.

Další variantou na zajištění předškolních dě-
tí je nabídka mateřských škol. Stejně jako v mi-
nulém roce budou některé MŠ v provozu v tzv.
prázdninovém režimu, což znamená, že vybra-
né týdny bude zabezpečovat děti vždy jiná MŠ.
Na základě předběžných přihlášek nyní připra-
vujeme harmonogram na jednotlivé týdny tak,
aby každá MŠ dokázala kapacitně pokrýt zájem
všech předem přihlášených rodičů. S termínem
a výší platby za prázdninový provoz budou ro-
diče seznámeni na svých kmenových MŠ.
Harmonogram prázdninového provozu mateř-
ských škol uveřejníme v červnovém vydání.

Příměstské tábory s příspěvky města

Z jablonecké radnice... 
O Slunečních lázních
Dubnový díl seriálu Z jablonecké radnice... je
věnován prostoru Slunečních lázní na jablo-
necké přehradě. 

Primátor Petr Beitl hovoří o celém území pře-
hrady a odkazuje se na projekty a urbanistické
studie, které se přehradou jako veřejným pro-
storem zabývají už od konce 90. let. Z nich vy-
chází i studie Slunečního pavilonu zpracovaná
architektem Petrem Stolínem, který konkrétní
navrženou podobu Slunečního pavilonu a vy-
užití prostoru stávajících Slunečních lázní divá-
kům osobně představuje. Epizoda věnovaná Slu-
nečním lázním se v premiéře vysílala na TV
RTM v úterý 22. dubna odpoledne. Ke stažení je
na webu města nebo na tvrtm.cz. (mh)

Zima 2014/15 v Jablonci 
Zimní údržba v Jablonci nad Nisou stála
16 milionů korun. 

V prvních dubnových dnech se projevilo
aprílové počasí a ve městě napadlo 25,5 cm sně-
hu. Celkem za celou zimu napadlo 164 cm.
Letošní zima si vzhledem k námrazám na ko-
munikacích vzniklých kvůli častému střídání
teplot vynutila větší spotřebu posypového ma-
teriálu. Spotřeba inertního posypového materi-
álu je zhruba stejná jako předloni, v zimě
2012/13, soli se vysypalo o 20 %, tj. o cca
400 t méně. Zimní údržba v Jablonci stojí kaž-
doročně kolem 20 milionů korun. Vloni, díky
mírnému průběhu, si zima vyžádala zhruba

polovinu této částky. Úspory plynuly do údržby
ulic a chodníků, opravily se také dvě lávky pro
pěší – Palackého a Želivského. (mh)

Jarní úklid 2015
Dubnové sněžení přerušilo již probíhající
jarní úklid. Technické služby na nenadálý
spad sněhu reagovaly okamžitě, aktivovaly
dispečink zimní údržby a do ulic vyjela veš-
kerá technika. 

Na sněhovou nadílku zareagovali také pra-
covníci veřejně prospěšných prací, kterých
s košťaty a lopatami nastoupilo více než 60, aby
pomohli město uklidit. Jarní úklid ve městě je
díky velikonočnímu sněžení oproti původnímu
plánu opožděn o týden. Stejně jako zimní údrž-
ba, i jarní úklid podléhá fyzické kontrole pra-
covníků odd. správy komunikací, kteří pečlivě
zaznamenávají a předávají k nápravě každý ne-
dostatek. Podrobný harmonogram jarního úkli-
du naleznete na webu města v sekci Doprava
a komunikace. (mh)

Crestyl chce stavět 
od května
Městská tržnice se přestěhovala na nové mís-
to u autobusového terminálu. Kdy začne
stavba nového obchodního centra? 

„Investor OC Central Jablonec, společnost
Crestyl Properties, s. r. o., má vydané platné sta-
vební povolení. Nyní v rámci připravované
stavby částečně upravil vnitřní dispozice a po-
žádal město o odsouhlasení dokumentace změ-
ny stavby před dokončením,“ konstatuje ná-

městek primátora Lukáš Pleticha a dodává, že
výbor pro územní plánování a strategický roz-
voj města (ÚPaSRM) nově směřoval na investo-
ra požadavky na určité vnější úpravy projektu.
„Pozemky mezi ulicemi Jugoslávská a Máchova
si už investor od města převzal a v květnu by
chtěl zahájit stavební práce demolicí tělocvičny.
Pak vybere zhotovitele stavby a zhruba na pod-
zim tohoto roku plánuje demolici bývalé
Jabloně,“ informuje náměstek Pleticha. Vlastní
výstavba OC Central by měla probíhat v letech
2016 a 2017, dokončení a otevření plánuje
Crestyl na jaro 2017. (jn)

Demolice domu 
v Pobřežní ulici
Dům v ulici Pobřežní 52, který léta obtěžoval
obyvatele, je určený k demolici.

Letos v lednu jej od původního majitele pře-
vzal náměstek Vele, objekt se zabezpečil proti
nežádoucím návštěvníkům a vydal se demolič-
ní výměr. Firma, která demolici provedena,
vzešla z dubnového výběrového řízení. „Po na-
plnění všech podmínek a lhůt vyplývajících ze
zákona o zadávání veřejných zakázek předpo-
kládáme zahájení demolice na počátku květ-
na,“ říká vedoucí odboru hospodářského
a územního rozvoje Otakar Kypta a dodává, jak
bude demolice probíhat: „Bourat se bude po-
stupně a veškerou suť bude nutné odvážet na
skládku. Terén se pak vyrovná nezávadným
přírodním materiálem s vrchní vrstvou humu-
su tak, aby přirozeně kopíroval okolní plochy,“
uzavírá Kypta, který očekává konec prací na
přelomu května a června. (jn)

■ Zprávy z jablonecké radnice
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■ Krátce…
Jak s dopravou v centru?
Zastupitelé schválili aktualizaci
dopravního modelu města, který
by měl přinést konkrétní předsta-
vu o dopravě v centru města ve
vazbě na plánovanou výstavbu
obchodního centra společnosti
Central v místě dnešní Jabloně.
„Sčítáním získáme relevantní
údaje, s nimi budeme následně
moci pracovat a promýšlet potřeb-
ná opatření, jako například úpra-
vy dopravního značení,“ vysvětlu-
je náměstek primátora Lukáš
Pleticha. Sčítání dopravy bude
provádět společnost AF-CityPlan
a je naplánováno na druhou polo-
vinu května.

Parkovaní zdarma
Parkoviště v Tržní ulici v těsné
blízkosti nové tržnice na Ovoc-
ném trhu je k dispozici nově bez
poplatku. Trhovci začali na no-
vém místě na Ovocném trhu pro-
dávat 9. dubna. Nová tržnice je
díky svému sousedství s autobu-
sovým nádražím dobře dostupná
městskou i příměstskou hromad-
nou dopravou, bezplatné parko-
viště přispívá vyššímu komfortu
nakupujících. Plochu tržnice spra-
vují Technické služby Jablonec
nad Nisou.

Dva dny knihovny
Stížnosti na provozní hodiny ko-
konínské knihovny se hromadily
u náměstka Pavla Svobody. Ten se
proto rozhodl je projednat s ředi-
telem Městské knihovny v Jablon-
ci nad Nisou. „Dohodli jsme se na
rozdělení jednoho půjčovního dne
na dva. V současné době je poboč-
ka knihovny v Kokoníně otevřená
vždy v pondělí a ve středu od
12.30 do 16.00 hodin,“ konstatuje
Svoboda.

Soutěž ve sběru
nápojových kartonů
Jablonec nad Nisou se zapojil do
klání nazvaného „Kam s nápo-
jáčem“, které je zaměřeno na pod-
poru správného třídění použitých
nápojových kartonů – tedy více-
vrstvých obalů od mléka a džusů.
Pokud se Jablonci podaří v soutě-
ži uspět, či zvítězit v konkurenci
dalších 5 měst v rámci celé repub-
liky, může získat až 100 tisíc ko-
run na podporu konkrétního pro-
jektu. Ten budou moci obyvatelé
vybrat v anketě, která bude v nej-
bližších dnech zveřejněna na we-
bu města. 

Součástí kampaně jsou popula-
rizační články v médiích, propa-
gační předměty vyrobené z recyk-
lovaných materiálů nebo zábavná
akce. O vítězi rozhodne třídění za
období od dubna do konce září.
Nápojové kartony jsou nejmladší
tříděnou komoditou a lze je uklá-
dat do speciálních oranžových
pytlů, které jsou zdarma k vyzved-
nutí v informačním středisku ma-
gistrátu a ve stanovených termí-
nech odkládat v rámci svozu na
určená místa. Více naleznete na
webu www.kamsnapojacem.cz.

(ksn)

Zajímavosti z jednání zastupitelstva
IPRÚ předsedá Liberečan, místopředseda je
z Jablonce
Zastupitelé schválili složení Řídicího výboru IPRÚ
Liberec – Jablonec nad Nisou, který tvoří sedm zá-
stupců Liberce, pět Jablonce nad Nisou a jeden za
Krajský úřad Libereckého kraje. V rámci IPRÚ by
mohly projekty dosáhnout na evropské dotace
programového období 2014–2020, realizované by
musely být do roku 2023.

„Za přípravu IPRÚ, naplňování principu partnerství
a koordinaci v rámci území je dle podepsaného
Memoranda o spolupráci na přípravě Integrovaného
plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou
(IPRÚ) odpovědný Liberec,“ vysvětluje náměstek pri-
mátora Lukáš Pleticha, místopředseda výboru, který
se bude scházet jednou měsíčně a předsedá mu Jan
Korytář z Liberce.

Města podepsala memorandum loni v březnu.
„Tímto spojením by projekty z vytipovaných témat
mohly snáze dosáhnout na dotační programy EU
v období 2014–2020 a realizace by proběhla v letech
2016–2023,“ říká náměstek Pleticha. Zmíněnou pětici
tvoří: doprava, technická infrastruktura s vazbou na
životní prostředí, vzdělanost a trh práce s vazbou na
řešení sociálních problémů, zdravotně-sociální služ-
by, cestovní ruch - obnova památek s vazbou na vyu-
žití potenciálu cestovního ruchu.

Tramvaj může spojit autobusovou a železniční
dopravu
Město nechá prověřit možnost prodloužit tramva-
jovou trať do centra. K rozhodnutí došli zastupitelé
na základě doporučení výboru pro rozvoj města i vý-
boru dopravního. Náklady na realizaci by bylo mož-
né hradit z projektu IPRÚ Liberec – Jablonec n. N.

„Zvažovali jsme více variant řešení, k projednání
nakonec zbyly dvě. Varianta A předpokládá trasování
tramvajové trati Soukennou ulicí přes Dolní náměstí
do Kamenné a k novému přestupnímu místu. Varian-
ta B představuje trasu přes Anenské náměstí s pře-
mostěním Lužické Nisy a podél ulice 5. května,“ popi-
suje možnosti náměstek Lukáš Pleticha a dodává, že
obě varianty jsou předběžně projednané se státní pa-
mátkovou péčí na krajském úřadě, neboť částečně
prochází městskou památkovou zónou. Případné pro-
dloužení trati by se mohlo financovat v rámci IPRÚ
Liberec – Jablonec, jelikož by šlo o trať spojující obě
města, přičemž dotace by činila 85 % celkových ná-
kladů.

Školka v Husově ulici přijme i děti se 
zdravotním znevýhodněním
Dětí se zdravotním handicapem přibývá, proto ra-
da města rozhodla rozšířit zdravotní program MŠ
Husova na základě žádosti náměstka Pavla Svo-
body o dofinancování odborné péče. 

Děti s alergiemi, astmatem, cukrovkou, atopickým
ekzémem, epilepsií apod. dnes nejsou výjimečné.
„Jejich počet se zvyšuje a tlak rodičů na přijetí do ško-
lek se zákonitě stupňuje,“ konstatuje Svoboda a dodá-
vá: „Rezervu jsme viděli v zařízení, které by poskyto-
valo speciální péči zdravotně znevýhodněným dětem.
To řeší zdravotní program.“ 

MŠ Husova už řadu let spolupracuje s fyzioterape-
utkou i lékařkou alergoložkou a nabízí péči o děti s a-
lergiemi a respiračními onemocněními. Proto se na
školku při dnech otevřených dveřích obraceli rodiče,
kteří žádali pro své děti speciální péči. Tu může na-
bídnout s rozšířeným zdravotním program. „Na dofi-
nancování mzdových nákladů je třeba cca 400 000 Kč
ročně, roku 2015 odpovídá za dobu září-prosinec
částka zhruba 130 000 Kč,“ vysvětluje náměstek. 

Postupně je ve školce třeba vyměnit koberce za lina,
zrekonstruovat sociální zařízení, zmodernizovat sau-
nu apod. „Prioritou je posílení počtu zaměstnanců,
a to o půl úvazku učitelky a půl úvazku zdravotníka,“
vysvětluje Miroslava Rýžaková, vedoucí odboru hu-
manitního. 

Právě zdravotník může pravidelně měřit hodnoty
cukru a podávat léky, zasahovat odborně při epilep-
tických záchvatech, pravidelně ošetřovat děti s ekzé-
mem a sledovat dietní jídelníčky.

Město nabízí sprejerům legální plochy
Radní odsouhlasili ve městě tři plochy pro legální
graffiti. Sprejeři je mohou využít bez předběžného
schvalování návrhu graffiti pod podmínkou, že
motiv nebude mít rasistický podtext a nebude ob-
sahovat vulgarismy. 

Dlouhá zeď podél ulice Harrachovská u OBI, tzv.
Myší díra spojující ulice U Nisy a Na Vršku a opěrná
zeď v ulici Polní jsou ve vlastnictví města a budou
označeny tabulkou. Kontaktní osobou za sprejery je
Ondřej Beneš. 

„Uvědomujeme si, že legální plochy nevyřeší van-
dalismus, ale takto dáme mladým lidem prostor,
v němž se mohou realizovat bez obavy z postihu.
Navíc graffiti jako druh umění k tváři moderního
města patří,“ říká primátor Petr Beitl. 

Jablonec se tak připojí k dalším 55 českým a mo-
ravským městům, která legální plochy pro graffiti po-
volují. V Libereckém kraji tuto možnost nabízí Li-
berec, Jilemnice, Turnov a Česká Lípa.

(jn/mh)

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

1. 5. /pátek/
14.30 /R/ AVENGERS: AGE OF

ULTRON (2D/D) /RP/
15.30 /J/ OVEČKA SHAUN

VE FILMU /RP/
17.30 /R/ JE PROSTĚ BÁJEČNÁ
17.30 /J/ DIPLOMACIE /FK/

2. sv. válka ve filmu 
– 70. výročí konce války

20.00 /R/ AVENGERS: AGE
OF ULTRON (3D/D) /RP/

20.00 /J/ SAMBA /FK/

2. 5. /sobota/
14.30 /R/ KONEČNĚ DOMA (2D/D)

/RP/
15.30 /J/ OVEČKA SHAUN

VE FILMU /RP/
17.00 /R/ AVENGERS: AGE

OF ULTRON (3D/D) /RP/
17.30 /J/ OVEČKA SHAUN VE

FILMU /RP/
20.00 /R/ JE PROSTĚ BÁJEČNÁ
20.00 /J/ S TVÁŘÍ ANDĚLA

3. 5. /neděle/
15.00 /R/ POPELKA /RP/
15.30 /J/ SPONGEBOB: HOUBA

NA SUCHU /RP/
17.30 /R/ JE PROSTĚ BÁJEČNÁ
17.30 /J/ S TVÁŘÍ ANDĚLA
20.00 /R/ AVENGERS: AGE

OF ULTRON (2D/T) /RP/
20.00 /J/ EX MACHINA

4. 5. /pondělí/
17.00 /R/ AVENGERS: AGE

OF ULTRON (2D/D) /RP/
17.30 /J/ ZPOVĚĎ

ZAPOMENUTÉHO /FK/
20.00 /R/ JE PROSTĚ BÁJEČNÁ
20.00 /J/ ZLODĚJKA KNIH

2. sv. válka ve filmu 
– 70. výročí konce války

5. 5. /úterý/
17.30 /R/ JE PROSTĚ BÁJEČNÁ
17.30 /J/ EX MACHINA
20.00 /R/ AVENGERS: AGE

OF ULTRON (3D/D) /RP/
20.00 /J/ SBOHEM JAZYKU /FK/

6. 5. /středa/
17.00 /R/ RYCHLE A ZBĚSILE 7
17.30 /J/ HOLUB SEDĚL NA VĚTVI

A ROZMÝŠLEL O ŽIVOTĚ
/FK/

20.00 /R/ JE PROSTĚ BÁJEČNÁ
20.00 /J/ ZPOVĚĎ

ZAPOMENUTÉHO /FK/

7. 5. /čtvrtek/
17.00 /R/ AVENGERS: AGE

OF ULTRON (2D/D) /RP/
17.30 /J/ OVEČKA SHAUN

VE FILMU /RP/
20.00 /R/ DEJTE MI POKOJ!
20.00 /J/ OBCHOD NA KORZE /FK/

2. sv. válka ve filmu 
– 70. výročí konce války

8. 5. /pátek/
14.30 /J/ POPELKA /RP/
17.00 /R/ AVENGERS: AGE

OF ULTRON (3D/D) /RP/
17.00 /J/ SMRT SI ŘÍKÁ

ENGELCHEN /FK/
2. sv. válka ve filmu 
– 70. výročí konce války

20.00 /R/ JE PROSTĚ BÁJEČNÁ
20.00 /J/ KLUB RVÁČŮ /P100/

9. 5. /sobota/
15.00 /R/ SPONGEBOB: HOUBA

NA SUCHU (3D/D) /RP/
15.30 /J/ OVEČKA SHAUN

VE FILMU /RP/

17.30 /R/ DEJTE MI POKOJ!
17.30 /J/ PERNÝ DEN /P100/
20.00 /R/ AVENGERS: AGE

OF ULTRON (2D/T) /RP/
20.00 /J/ AMERICKÝ SNIPER

10. 5. /neděle/
14.30 /R/ ASTERIX: SÍDLIŠTĚ

BOHŮ (2D/D) /RP/
15.30 /J/ BIJÁSEK: U VODY
17.00 /R/ MARNÁ OPATRNOST

Záznam představení KBL
17.30 /J/ KRÁLOVA ZAHRADNICE

Dárek ke Dni matek 
1+1 vstupenka ZDARMA

20.00 /R/ JE PROSTĚ BÁJEČNÁ
Dárek ke Dni matek 
1+1 vstupenka ZDARMA

20.00 /J/ HOLUB SEDĚL NA VĚTVI
A ROZMÝŠLEL O ŽIVOTĚ
/FK/

11. 5. /pondělí/
17.00 /R/ AVENGERS: AGE

OF ULTRON (2D/D) /RP/
17.30 /J/ EX MACHINA
20.00 /R/ DEJTE MI POKOJ!
20.00 /J/ SPIRIT OF 45 /FK/

2. sv. válka ve filmu 
– 70. výročí konce války

12. 5. /úterý/
10.00 /R/ DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL

MARIGOLD
Projekce (nejen) pro seniory

17.30 /R/ DEJTE MI POKOJ!
17.30 /J/ LORE /FK/

2. sv. válka ve filmu 
– 70. výročí konce války

20.00 /R/ RYCHLE A ZBĚSILE 7
20.00 /J/ 1001 GRAMŮ /FK/

13. 5. /středa/
17.00 /R/ RYCHLE A ZBĚSILE 7
17.30 /J/ TÁHNI DO PEKEL /FK/
20:00 /R/ DEJTE MI POKOJ!
20.00 /J/ NASLEPO

Tajné dramaturgické
překvapení

14. 5. /čtvrtek/
17.30 /R/ LADÍME 2
17.30 /J/ DIVOČINA
20.00 /R/ ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ

CESTA (2D/T)
20.00 /J/ JIMMYHO TANČÍRNA /FK/

15. 5. /pátek/
17.30 /R/ LADÍME 2
17.30 /J/ MALÝ PÁN /RP/
20.00 /R/ ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ

CESTA (3D/T)
20.00 /J/ ZABIJÁCI

16. 5. /sobota/
15.00 /R/ PÍRKOVO

DOBRODRUŽSTVÍ (3D/D)
/RP/

15.30 /J/ MALÝ PÁN /RP/
17.00 /J/ KLUB RVÁČŮ /P100/
17.30 /R/ DEJTE MI POKOJ!
20.00 /R/ LADÍME 2
20.00 /J/ S LÁSKOU ROSIE

17. 5. /neděle/
14.30 /R/ PÍRKOVO

DOBRODRUŽSTVÍ (2D/D)
/RP/

15.30 /J/ MALÝ PÁN /RP/
17.00 /R/ ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ

CESTA (2D/T)
17.30 /J/ PESTROBARVEC

PETRKLÍČOVÝ /FK/
20.00 /R/ AVENGERS: AGE

OF ULTRON (3D/D) /RP/
20.00 /J/ ZABIJÁCI

18. 5. /pondělí/
18.00 /R/ VERNISÁŽ

MATURITNÍCH PRACÍ
SUPŠ A VOŠ

19.00 /R/ HASTA LA VISTA!
Vstup ZDARMA!

17.30 /J/ MALÝ PÁN /RP/
20.00 /J/ KLUB RVÁČŮ /P100/

19. 5. /úterý/
17.30 /R/ LADÍME 2
17.30 /J/ ZABIJÁCI
20.00 /R/ ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ

CESTA (2D/T)
20.00 /J/ PROTI PŘÍRODĚ /FK/

20. 5. /středa/
10.00 /J/ MIMIkiNO – PÍSEŇ

MOŘE
17.30 /R/ LADÍME 2
17.30 /J/ 1001 GRAMŮ /FK/
20.00 /R/ ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ

CESTA (3D/T)
20.00 /J/ ISHORTS – ZKRÁTKA

STUDENTI

21. 5. /čtvrtek/
17.00 /R/ ZEMĚ ZÍTŘKA (2D/D)

/RP/
17.30 /J/ MALÝ PÁN /RP/
20.00 /R/ ŽIVOT JE ŽIVOT
20.00 /J/ DRUHÝ VALČÍK /FK/

22. 5. /pátek/
17.00 /R/ ZEMĚ ZÍTŘKA (2D/D)

/RP/
17.30 /J/ JIMMYHO TANČÍRNA /FK/
20.00 /R/ ŽIVOT JE ŽIVOT
20.00 /J/ ZABIJÁCI

23. 5. /sobota/
15.00 /R/ HURÁ NA FOTBAL (2D/D)

/RP/
17.30 /R/ ŽIVOT JE ŽIVOT
20.00 /R/ ZEMĚ ZÍTŘKA (2D/D) /RP/

24. 5. /neděle/
14.30 /R/ HURÁ NA FOTBAL (3D/D)

/RP/
15.30 /J/ MALÝ PÁN /RP/
17.00 /R/ ZEMĚ ZÍTŘKA (2D/D) /RP/
18.00 /J/ MARNÁ LÁSKY SNAHA

Záznam divadelního
představení Královské
shakespearovské společnosti 

20.00 /R/ ŽIVOT JE ŽIVOT

25. 5. /pondělí/
17.30 /R/ ŽIVOT JE ŽIVOT
17.30 /J/ DEN BLBEC
20.00 /R/ AVENGERS: AGE

OF ULTRON (2D/T) /RP/
20.00 /J/ KLUB RVÁČŮ /P100/

26. 5. /úterý/
17.00 /R/ ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ

CESTA (3D/T)
17.30 /J/ LADÍME 2
20.00 /R/ ŽIVOT JE ŽIVOT
20.00 /J/ DEN BLBEC

27. 5. /středa/
14.30 /R/ VYBÍJENÁ

Projekce (nejen) pro seniory
17.00 /R/ ZEMĚ ZÍTŘKA (2D/D) /RP/
17.30 /J/ ZABIJÁCI
20.00 /R/ ŽIVOT JE ŽIVOT
20.00 /J/ DEN BLBEC

28. 5. /čtvrtek/
17.00 /R/ DÍTĚ ČÍSLO 44
17.30 /J/ MALÁ Z RYBÁRNY /RP/
20.00 /R/ SAN ANDREAS (3D/T)
20.00 /J/ PŘÍŠERNÝ VLASY /FK/

29. 5. /pátek/
17.30 /R/ ŽIVOT JE ŽIVOT
17.30 /J/ MALÁ Z RYBÁRNY /RP/
20.00 /R/ DÍTĚ ČÍSLO 44
20.00 /J/ LADÍME 2

30. 5. /sobota/
15.00 /R/ HURÁ NA FOTBAL (2D/D)

/RP/
15.30 /J/ OVEČKA SHAUN

VE FILMU /RP/
17.30 /R/ SAN ANDREAS (2D/T)
17.30 /J/ LÁSKA NA PRVNÍ BOJ
20.00 /R/ DÍTĚ ČÍSLO 44
20.00 /J/ LADÍME 2

31. 5. /neděle/
10.00 /R/ MDD V KINĚ RANDICE

Kino Radnice se promění
v pohádkovou říši, přijdte si
užít dětský den!

14.30 /R/ PÍSEŇ MOŘE
Dárek k MDD 
vstup ZDARMA!

17.00 /R/ DÍTĚ ČÍSLO 44
17.30 /J/ DEN BLBEC
20.00 /R/ ŽIVOT JE ŽIVOT
20.00 /J/ LÁSKA NA PRVNÍ BOJ

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
/P100/ = Projekt 100 – 2015
/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.

Více informací na 
WWW.KINAJABLONEC.CZ

Vernisáž maturitních prací SUPŠ a VOŠ

18. 5. /pondělí/ 18.00 hodin – foyer Kina Radnice
V pondělí 18. 5. se uskuteční vernisáž maturitních prací studentů
SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou. Od 19.00 hodin bude program po-
kračovat projekcí filmu Hasta La Vista, tragikomedií, jež vypráví
o třech různě postižených mladících, kteří se vydávají na cestu do Špa-
nělska, a to s jediným cílem: přijít o panictví. Film získal Hlavní cenu
a Cenu diváků na MFF Montrealu a Cenu diváků MFF Karlovy Vary
2012. Vstup na celý komponovaný večer bude zdarma!
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■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

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

7. 5. /čtvrtek/ 19.00 hodin
PRODANÁ NEVĚSTA
Bedřich Smetana, 
Svč. divadlo Ústí n. L. 
Účinkují sólisté, sbor, balet a orchestr
Svč. divadla, dirigenti Milan Kaňák
a Miloš Formáček. Slavnostní předsta-
vení u příležitosti Dne vítězství. V rám-
ci projektu Město plné tónů, akce pod
záštitou náměstka primátora Pavla
Svobody a s finanční podporou statu-
tárního města Jablonec nad Nisou.
Pro majitele předplatného Skupina H
50% sleva z ceny vstupenky. Opera.

12. 5. /úterý/ 19.00 hodin 
CABARET
Východočeské divadlo Pardubice. 
Hrají a zpívají: L. Špiner, J. Pejchal,
M. Sikorová, D. Novotná, J. Kalužný,
M. Mejzlík, P. Janečková a další.
Milostný příběh a zábavná kabaretní
čísla na pozadí dějinných událostí
v Evropě. Muzikál, skupina ND.

13. 5. /středa/ 19.00 hodin
SOUTĚŽ JAKUBA PUSTINY 2015
Koncert vítězů mezinárodní pěvecké
soutěže v operním zpěvu pro 35 zemí
světa. Vystoupí tři ocenění společně
Jakubem Pustinou za klavírního
doprovodu Richarda Pohla. 8. ročník
Mezinárodní pěvecké soutěže v oper-
ním zpěvu se koná v termínu od 23. 1.
do 15. 5. 2015 pod záštitou prezidenta
ČR Miloše Zemana. V rámci projektu
Město plné tónů pod záštitou náměstka
primátora Pavla Svobody a s finanční
podporou statutárního města Jablonec
nad Nisou. Hudba, skupina H – prémie.

15. 5. /pátek/ 18.30 hodin
DEN JABLONECKÝCH
ZDRAVOTNÍKŮ
Aldo Nikolaj – Nebyla to pátá, byla
to devátá. 
Agentura Harlekýn Praha. 
Činohra. Zadáno

18. 5. /pondělí/ 19.00 hodin
SZIDI TOBIAS – JOLANKA
Koncert výjimečné šansonové zpěvačky
s podmanivým projevem i hlasem,
zpěvačky, která dokáže být něžná,
provokující, bláznivá i pokorná, ze
všeho nejvíc však upřímná. Hudba.

20. 5. /středa/ 19.00 hodin
BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK
VM ART production, a. s., 
– MD Jablonec n. N. Hrají: Tatiana
Vilhelmová a Vojtěch Dyk. Divadelní
hra na film aneb Gangsterská pohádka
na motivy filmu J. L. Godarda
Bláznivý Petříček. Činohra.

21. 5. /čtvrtek/ 19.00 hodin
CANTARINA CLARINETE
Hana Tauchmanová, Jana Lahodná,
Jana Černohouzová, Věra Kestřánková.
Koncert mladého dámského souboru
hrajícího ve složení 3 B klarinety
a basklarinet. Hudba, skupina H.

22. 5. /pátek/ 19.00 hodin 
VELKÁ MOŘSKÁ VÍLA
Klicperovo divadlo H. Králové. 
Hrají: P. Tomicová, I. Smečková
Bencová, P. Śkorková, J. Zapletal,
J. Vápeník, J. Sklenář / V. Polívka
a další. Volné pokračování úspěšného
představení Klicperova divadla Jedlíci
čokolády, činohra, skupina DB.

24. 5. /neděle/ 15.00 hodin
OBUŠKU Z PYTLE VEN!
DS Julie Jurištové. Hrají: J. Krejčí/
R. Snítil, J. Jurištová, D. Bartůňková,
M. Duchek/R. Pražák, J. Hána/

D. Koťan/K. Maliňák. Klasická pohádka
na motivy K. J. Erbena. Pohádka.
Skupina RD. Náhradní představení za
původně plánovaný titul Princové jsou
na draka. 

29. 5. /pátekk/ 17.00 hodin
JABLONECKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
DPS Vrabčáci – MD Jablonec n. N.
Účinkují DPS Vrabčáci a Vrabčata
a jejich hosté. Akce se připojuje
k Týdnu uměleckého vzdělávání
a amatérské tvorby. Hudba.

VÝSTAVY
do 28. 5.
KRAJINY SPŘÍZNĚNÝCH DUŠÍ
Lucrezia Škaloudová Puchmajerová,
Markéta Košarová, Zuzana Švandová,
Hana Valešová, Šárka Coganová, Lada
Capoušková, kombinovaná technika.

■ 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.
www.jablonec.com

15. 5. /pátek/ 18.00–24.00 hodin
MUZEJNÍ NOC POD JEŠTĚDEM 
– SVĚTLO
Stínové pohádky, divadlo, tanec a živé
písně J. Šlitra představí studenti
Gymnázií U Balvanu a Dr. A. Randy.
Nestárnoucí jazzové melodie v podání
JAZZTET ZUŠ Jablonec n. N. Pro děti
i dospělé připravena lampionová trasa
s kvízem a výtvarná dílna.
Program:
18.00–23.30 hodin: výtvarná dílna pro
děti i dospělé – vytvoř si svůj lampion.
18.30, 19.30 hodin: stínová pohádka –
studenti Gymnázia Dr. A. Randy.
21.00, 22.00 a 23.00 hodin: Stínové
divadlo – studenti Gymnázia Dr. Randy
20.00, 21.30 a 22.30 hodin: tanec –
studenti Gymnázia U Balvanu.
23.55 hodin: překvapení na závěr.
Najdi světelný ornament – lampionová
trasa s kvízem mezi Muzeem skla
a bižuterie a Domem Jany a Josefa
V. Scheybalových.

Památník Jany a Josefa 
V. Scheybalových
1. 6.–31. 8.
TURNOVSKÝ KROJ V KRESBÁCH
J. V. SCHEYBALA

Expozice po dobu prázdnin
ve spolupráci s MČR Turnov.

■ 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.

prodlouženo do 15. 5. 
JIŘÍ ŠLITR – KRESBY A ILUSTRACE 
Ojedinělá výstava výtvarného díla
významné osobnosti české kultury
60. let dvacátého století.

12. 5. /úterý/ 18.00 hodin
DVACET ODSTÍNŮ MODRÉ 
Voskovec, Werich, Ježek a hudební za-
čátky Jiřího Šlitra.
Vystoupí L. Šmoldas, Šlitrův spolužák
J. Telecký a další pamětníci.

■ Kostel sv. Anny
www.jablonec.com

29. 5. /pátek/ 17.00–23.00 hodin
NOC KOSTELŮ 
Celostátní akce, 
více na www.nockostelu.cz.

■ Ekocentrum
Budova Eurocentra, pavilon S1
www.jablonec.com

2. 5. /sobota/ 6.00–8.00 hodin
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 
Celosvětová akce poslouchání ptáků za
rozbřesku. Procházku povede ornitolog
Ladislav Jasso. Sraz na hrázi mezi
druhou a třetí přehradou v 6.00 hodin.
Dalekohledy zapůjčíme.

20.–28. 5. /středa–čtvrtek/ 
9.00–12.00 hodin
JABLONEC OČIMA DĚTÍ
Doprovodný program k výtvarné
výstavě. Výroba jabloní různými
výtvarnými technikami, kvízy o městě
a významných stavbách, ochutnávka
jablek – bez objednání. 
Pořádá JKIC, o. p. s., ve spolupráci
se Střediskem ekologické výchovy
Český ráj.

■ Kostel 
Nejsvětějšího 
Srdce Ježíšova
Jablonec n. N., Horní náměstí

19. 5. /úterý/ 18.00 hodin
ORATORIUM PRAŽSKÉ JEZULÁTKO
Česká premiéra po uvedení na EXPO
2015 v Miláně, ve které vystoupí
Okamžitý filmový orchestr pod taktov-
kou Varhana Orchestroviče Bauera 
v doprovodu jabloneckého sboru
Iuventus, gaude! Pořádá JKIC, o. p. s.,
pod záštitou náměstka primátora Pavla
Svobody. Předprodej vstupenek v turis-
tickém informačním centru v Kostelní
ulici po–pá 9.00–17.00 
a so 10.00–13.00 hodin, tel.: 774 667 677,
info@jablonec.com, www.jablonec.com

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

8. 5. /pátek/ 20.00 hodin 
A JEŠTĚ TROCHU SWINGU
Taneční večer s velkým swingovým
Orchestrem Rudy Janovského
a nejhezčími tanečními melodiemi
30.–60. let minulého století

14. 5. /čtvrtek/ 9.00 a 10.30 hodin 
KVAK A ŽBLUŇK JSOU KAMARÁDI
Úsměvné příběhy kamarádů, zeleného
žabáka Kvaka a hnědého ropušáka
Žbluňka, na motivy stejnojmenné
dětské knížky Arnolda Lobela.
Loutkové představení Divadla pro
malý je určeno pro děti od 3 let. 
Kino Junior.

14. 5. /čtvrtek/ 17.00 hodin 
SETKÁNÍ S OBČANY
Přijďte se zeptat na to, co vás zajímá.
Na dotazy budou odpovídat
představitelé města a odborní pracov-
níci. Pořádá statutární město Jablonec
nad Nisou.

17. 5. /neděle/ 14.00 hodin
TURNOVANKA
Taneční odpoledne s dechovkou pro
seniory

19. 5. /úterý/ 13.00–17.00 hodin 
KLAVÍR POD ŠIRÝM NEBEM
Odpolední program v rámci akce
Město plné tónů. Vystoupí nejen 
klavíristé ZUŠ. Pořádá ZUŠ Jablonec
nad Nisou ve spolupráci
s Eurocentrem. Nám. Dr. Farského.

19. 5. /úterý/ 16 hodin
KYTIČKA PÍSNIČEK
Přehlídka dětských pěveckých sborů
při mateřských školách. Vystoupí DPS
Jablíčko, DPS Motýlek, DPS Berušky
a děti ze Žluté školky a MŠ Mšeňáček.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

23. 5. /sobota/ 20.00 hodin 
MUERTI: 10 LET
Hosté: Začiatok konca /SK/, Proti
směru. Letní scéna. V případě
nepřízně počasí se akce uskuteční
ve velkém sále Eurocentra. 

VÝSTAVY
Do 4. 5. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin 
PAWEL WINTER: POTKÁWÁNÍ
Výstava fotografií, zdarma.

6. 5.–22. 6. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin
KRAJINÁŘI ZE SEVERU ČECH
Výstava fotografií, zdarma 
Vernisáž: středa 6. 5., 17 hodin

20.–28. 5. 
všední dny 9.00–17.00 hodin, 
sobota 9.30–13.00 hodin
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ
18. ročník výstavy prací žáků a studen-
tů, letos na téma Jablonec očima dětí.
Slavnostní zahájení výstavy: 20. 5., 
10.00 hodin, aukce: 28. 5. 16.00 hodin.
Akci pořádá statutární město Jablonec
nad Nisou.

Muzejní noc pod Ještědem – Světlo

15. 5. /pátek/ 18.00–24.00 hodin
Společná akce jabloneckých a libereckých muzeí je součástí celostátního
zahájení Festivalu muzejních nocí – Světlo. Muzeum skla a bižuterie
Jablonec a Jablonecké kulturní a informační centrum poskytnou ná-
vštěvníkům koordinovaný program v podobě kulturních vystoupení
a tvůrčích dílen. Jedním z vystoupení bude i Stínové divadlo v podání stu-
dentů Gymnázia Dr. A. Randy v Domě manželů Scheybalových. Vstup je
pro návštěvníky tradičně zdarma, včetně všech programů. 
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■ Městská 
knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz

4. 5. /pondělí/ 10.00 hodin
KANTÁTY J. S. BACHA
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

5. 5. /úterý/ 17.00 hodin
ZAJÍMAVÉ OBJEKTY LETNÍ
OBLOHY
Astronomické okénko Martina Gembece.

6. 5. /středa/ 16.30 hodin
KRVAVÉ FINÁLE – JARO 1945
V ČESKÝCH ZEMÍCH
O své nové knize bude vyprávět Jiří
Padevět, ředitel nakladatelství
Academia.

12. 5. /úterý/ 14.00 hodin
CHILE
Pravidelné promítání.

13. 5. /středa/ 18.00 hodin
NOC LITERATURY ANEB
NA KŘÍDLECH FANTAZIE
Veřejné čtení sci-fi a fantasy povídek.

20. 5. /středa/ 17.00 hodin
TURISTICKÉ VÝLETY
V CENTRÁLNÍM ŠVÝCARSKU
Cestopisný pořad Lubora Laciny.

21. 5. /čtvrtek/ 17.00 hodin
LÁSKA A RESPEKT V RODINĚ
Povídání s psycholožkou Marcelou
Gibišovou Janouchovou z Poradny pro
rodinu, manželství a mezilidské vztahy
v Jablonci nad Nisou.

26. 5. /úterý/ 14.00 hodin
JIŽNÍ MORAVA
Pravidelné promítání cyklu Krásy
Čech, Moravy a Slezska.

28. 5. /čtvrtek/ 17.00 hodin
JIŘÍ KRYTINÁŘ – DÍVÁM SE
VZHŮRU
Jiří Krytinář představí svou první
knížku, která byla vydána u příležitosti
jeho čtyřicetiletého výročí působení
v oblasti filmu, divadla a televize.

SOUTĚŽE
Městská knihovna v Jablonci nad
Nisou pod záštitou fotoklubu Balvan
vyhlašuje 7. ročník amatérské
fotografické soutěže na téma: 
S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT. Pravidla:
phttp://bit.ly/fotosoutez2015, příspěvky
zasílejte do pátku 15. 5. 2015.

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

VÝSTAVY
VELKÝ MALÝ SVĚT
Své fotografie v prostoru schodiště
představí Jaroslava Fojtíková.
FOTOSOUTĚŽE 2009–2014
Expozice fotografií z minulých ročníků
na chodbě k multimediálnímu oddělení.

■ Mírové náměstí
Jablonec nad Nisou

6. 5. /středa/ 8.30–14.00 hodin
SOUTĚŽ MLADÝCH
ZDRAVOTNÍKŮ
41. ročník soutěže v poskytování první
pomoci pro pětičlenné týmy dětí ze zá-
kladních škol a zájmových sdružení
mládeže. Pořádá ČČK Jablonec. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

6. 5. /středa/ 16.00 hodin
KONCERT SPS JANÁČEK
Pořádá ZUŠ Jablonec nad Nisou.
Projekt Město plné tónů 2015.

13. 5. /středa/ 16.00 hodin
VYSTOUPENÍ DECHOVÉHO
ORCHESTRU ZUŠ
Pořádá ZUŠ Jablonec nad Nisou. Akce
je součástí festivalu hudby a divadla
Město plné tónů 2015.

15. 5. /pátek/ 10.00–17.00 hodin
DEN RODINY
Prezentace městské organizace,
neziskové sféry i dalších subjektů,
které nabízejí služby jabloneckým
rodinám. Připraven bude také
doprovodný program pro děti a jejich
rodiče. Mírové nám.
10.00–12.00 hodin: soutěže, výtvarné
dílničky a další zábavné aktivity pro
MŠ a ZŠ.
13.30–17.00 hodin: vystoupení
Tanečního studia IMAGE, Tanečního
klubu Xtream, Taneční skupiny 
X-Dance, hudebního studia Kokos
a mnoha dalších. Moderuje Lukáš
Frydrych. Další informace na
www.mestojablonec.cz. Akci pořádá
statutární město Jablonec nad Nisou
ve spolupráci s Eurocentrem a dalšími
subjekty.

20. 5. /středa/ 10.00 hodin
ZUŠ DĚTEM
Vystoupení hudebního a tanečního
oboru základní umělecké školy pro
nejmenší děti z jabloneckých MŠ.
V případě nepříznivého počasí akce
proběhne ve velkém sále Eurocentra.
Pořádá ZUŠ Jablonec nad Nisou ve
spolupráci s Eurocentrem.

20. 5. /středa/ 16.00 hodin
VYSTOUPENÍ BRASS JABLONEC
Pořádá ZUŠ Jablonec nad Nisou.

27. 5. /středa/ 16.00 hodin
KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
Pořádá ZUŠ Jablonec nad Nisou.

■ ZUŠ
Podhorská 47 a Horní nám. 1,
Jablonec nad Nisou, www.zusjbc.cz
tel.: 488 880 300, 488 880 308

4. 5. /pondělí/ 18.00 hodin
KONCERT BAROKNÍ HUDBY.
Jablonecký komorní orchestr, 
sál Českobratrské církve evangelické,
ul. Pod Baštou, Jablonec nad Nisou.

4. 5. /pondělí/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ. 

21. 5. /čtvrtek/ 17.00 hodin
KONCERT SMYČCOVÉHO
ODDĚLENÍ
Koncertní sál ZUŠ

25. 5. /pondělí/ 14.00–17.00 hodin
ZÁPIS ZUŠ DO VÝTVARNÉHO
OBORU
Ateliér výtvarného oboru, budova ZUŠ,
Horní náměstí 1, Jablonec n. N.

25. 5. /pondělí/ 14.00–17.00 hodin
ZÁPIS ZUŠ DO VÝTVARNÉHO
OBORU
Ateliér výtvarného oboru, budova malé
školy v Rychnově u Jablonce nad
Nisou.

26. 5. /úterý/ 14.00–17.00 hodin
ZÁPIS ZUŠ DO VÝTVARNÉHO
OBORU
Ateliér výtvarného oboru, budova ZUŠ,
Horní náměstí 1, Jablonec n. N.

27. 5. /středa/ 14.00–17.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZUŠ
Příležitost pro rodiče a děti navštívit
všechny obory a všechna pracoviště
ZUŠ. Budovy ZUŠ: Podhorská 47,
Horní náměstí 1, Mšeno – škola,
Rychnov – knihovna, Jablonec n. N.

27. 5. /středa/ 18.00 hodin
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Koncertní sál ZUŠ.

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

30. 4.–3. 5. /čtvrtek–neděle/
ČARODĚJNICKÝ POBYT
Čarodějnický pobyt pro rodiny
s bohatým programem pro malé
i velké, informace M. Šípková.

1. 5. /pátek/ 8.30 hodin
SETKÁNÍ MLÁDEŽE
LIBERECKÉHO KRAJE
Krajský přebor lodních modelářů
v kategoriích F4A, F4B a EX 500,
součástí je i veřejná soutěž lodních
modelářů, akce je spolupořádána ve
spolupráci s KloM Admiral Jablonec
nad Nisou, koná se na Novoveském
koupališti, informace P. Dostál.

3. 5. /neděle/
MINIMARATON PRAHA
Autobusový zájezd do Prahy spojený
s účastí na dm rodinném minimaratonu.

Běh na 3 km v rámci akce Volkswagen
maratonský víkend 2015. Odjezd od
Vikýře v 6.15 hodin. 
Cena: dospělí 250 Kč, děti do 15 let
a senioři nad 65 let 150 Kč,
handicapovaní včetně doprovodu 100 Kč.
Informace I. Literová.

7. 5. /čtvrtek/ 16.30–18.00 hodin
DÍLNIČKA KE DNI MATEK
Dílnička pro rodiče s dětmi i pro
samotné děti od 7 let, cena 50 Kč,
informace A. Tauchmanová.

10. 5. /neděle/ 16.00–20.00 hodin
DEN MATEK
Oslava mateřství, lásky a ženskosti,
akce pro všechny maminky, informace
M. Šípková.

15. 5. /pátek/ 
DEN RODINY
Účast a dílnička na akci na Mírovém
náměstí ve spolupráci s dalšími
organizacemi.

15.–17. 5. /pátek–neděle/
INDIÁNSKOU STEZKOU
Akce pro děti, cena 300 Kč, bližší
informace podá A. Tauchmanová.

29. 5. /pátek/ 12.00–18.00 hodin
JABLONECKÁ 6HODINOVKA
10. ročník cyklistického vytrvalostního
závodu na horských kolech pro školní
družstva a jednotlivce, startovné 250
a 100 Kč. Bližší informace: 
www.6hodinovka.cz, přihlášky do 27. 5.,
P. Dostál.

29.–31. 5. /pátek–neděle/
BUDYŠÍN
Výprava do partnerského města pro
vybrané dobrovolníky.

1. 6. /pondělí/ 15.00–18.00 hodin
VIKÝŘAKADEMIE
Prezentace kroužků a dalších činností
DDM Vikýř na Mírovém náměstí
spojená s oslavou MDD, informace
všichni Vikýřáci.

OLYMPIÁDY
19. 5. /úterý/ 9.00 hodin
OKRESNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY
Okresní kolo soutěže pro přihlášené
žáky 5. tříd ZŠ a víceletých gymnázií,
koná se v Gymnáziu Dr. Randy

20. 5. /středa/ 9.00 hodin
OKRESNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY
Okresní kolo soutěže pro přihlášené
žáky 6.–8. tříd ZŠ a víceletých gymná-
zií, koná se v Gymnáziu Dr. Randy.

21. 5. /čtvrtek/ 9.00 hodin
ARCHIMEDIÁDA
Okresní kolo soutěže pro přihlášená
družstva žáků 7. tříd ZŠ a víceletých
gymnázií.
Informace a přihlášky S. Příhonská.

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

do 19. 5.
ON/OF PAPER
výstava výtvarníků z Lodže

od 26. 5.
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE 
STUDENTŮ KDE
vernisáž v úterý 26. 5. 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.

Noc literatury aneb Na křídlech fantazie

13. 5. /středa/ 18.00 hodin
Veřejné čtení sci-fi a fantasy povídek pro dobrou náladu v podání jablo-
neckých knihovníků a knihovnic ve staré radnici. 
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VÝSTAVY
22. května–4. října 2015
POHYB-VÝRAZ-EMOCE 
Figury a figurky v českém sklářském
umění a řemesle. Figur(k)y ze skla 
i ve skle od 18. století až po současnost
v užitkovém, dekorativním 
a ateliérovém ztvárnění. Vernisáž: 
čtvrtek 21. května v 17.00 hodin.

MUZEJNÍ PROGRAMY

5.–7. 5. /úterý–čtvrtek/ 
(pro školy/ateliér muzea)
8.–10. 5. /pátek–neděle/
(pro veřejnost/vestibul muzea)
NELZE ZAPOMENOUT!
Mimořádný program k 70. výročí
ukončení 2. světové války nabídne kvíz
ve stálých expozicích a výrobu 
pamětního kříže 
(pro organizované školní skupiny
v termínu 4.–7. 5.).

7. 5. /čtvrtek/ 16.00 hodin
JABLONECKO V DĚJINÁCH 
2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Přednáška kurátora muzea Zdeňka
Štafla.

15. 5. /pátek/ 18.00–24.00 hodin
MUZEJNÍ NOC POD JEŠTĚDEM
Společná akce jabloneckých
a libereckých muzeí je v tomto roce
součástí celostátního zahájení
Festivalu muzejních nocí a jejím
hlavním tématem bude SVĚTLO. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

30. 5. /sobota/ 10.00–14.00 hodin
BIŽUTERNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ 
Pokračování jarního cyklu kurzů,
ve kterém si návštěvníci vyrobí
náramek šitý ze skleněných perliček
a doplněný skleněnými perlemi. 
Rezervace do 24. 5. na adrese: 
jaroslava.novotna@msb-jablonec.cz,
tel.: 483 369 021, ateliér muzea.

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

1. 5. /pátek/ 21.00 hodin
MEDVĚD 009 A SUPERMARKET
QUARTET
Úvalská rocková parta slaví 20 let
s rockovou kapelou z Liberce.

6. 5. /středa/ 20.00 hodin
BLUESBERRY 
Kapela založená v roce 1971 zpěvákem,
harmonikářem, kytaristou a skladatelem
Petarem Introvičem, který je jejím
lídrem dodnes. 
Host: Berušky.

9. 5. /sobota/ 21.00 hodin
VEČER HITŮ VOL. 1
Přes klasické rockové české
a zahraniční hity po ty moderní 
– to vše od Ondry a Bédi. 

12. 5. /úterý/ 19.00 hodin
VÁLKA A JEJÍ KONEC 
NA JABLONECKU
Hovory na Rampě s Ivanem Rousem
(Severočeské muzeum v Liberci) vč.
projekce. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

13. 5. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA OPRAVDU 
PRO KAŽDÉHO
Procházka městem II. Sraz u Rybářské
bašty. Vede Zbyněk Cincibus. 

13. 5. /středa/ 20.00 hodin
ZMATEK NAD ZMATEK A KARMEN
Stínoherní pokus o verneovku v podání
Tomáše Hájka (Bažantova loutkářská
družina z Poniklé) a loutková opera
v podání Rudy Hancvencla (Vozichet
Jablonec n. N.). 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

15. 5. /pátek/ 21.00 hodin
KHALIF WAILIN’ WALTER (USA)
Originální třaskavá směs amerického
bluesového kytaristy a zpěváka. Khalif
Wailin Walter – kytara a zpěv, Daniel
Hopf – baskytara a Felix Krüppel – bicí. 

16. 5. /sobota/ 20.00 hodin
STÁRPLEJ 2015 
Ve 4. kole VIII. ročníku soutěžního
festivalu vystoupí Kobylinec, Era
Vulgaris, Rónin, Meredith Hunter
a Washteta Ahayeta. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

16. 5. /sobota/ 13.00 hodin
ASTROSETKÁNÍ NA JIZERCE 
Rodinné odpoledne a večer pro
veřejnost v rámci Jizerské oblasti
tmavé oblohy. Pozorování Slunce,
planet a hvězd dalekohledy, přednášky,
doprovodný program. 

17. 5. /neděle/ 20.00 hodin
REVEREND PEYTON’S BIG DAMN
BAND
Osobité country blues z Indiany
v podání blues rockera – farmáře.
Elegantně a po svém, se špetkou punk
rocku spojuje blues, ragtime, folk,
country. 

20. 5. /středa/ 20.00 hodin
ALJAŠKA
Na seakajaku s Ondřejem Niklem do
liduprázdné oblasti Prince Williams
Sound na Aljašce.

23. 5. /sobota/ 19.00 hodin
AFTERPARTY – ABB MTB CUP 2015
Závěrečná party po tradičním bikovém
závodu.

23. 5. /sobota/ 23.00 hodin
DJ’S AFTERPARTY 
Dj’s - Ministry of Silly Oi & Tighten Up
Selectors. 

27. 5. /středa/ 20.00 hodin
PLEŠATÁ ZPĚVAČKA
Absurdní drama Eugéna Ionesca za-
hrají studenti LDO ZUŠ Jablonec pod
vedením Slaměnky. 

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

3. 6. /středa/ 20.00 hodin
ROK V HIMÁLAJÍCH 
O lidech, zvycích, jídle, chození po
horách a dalších zajímavostech
z Nepálu a Indie pohovoří a promítne
Kamila Hrubá.

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

PRAVIDELNÝ PROGRAM 
Otevřená herna v Jablíčku pro rodiče
či prarodiče s dětmi každý všední den
9.00–12.00 hodin, odpolední pravidelné
akce MC Jablíčka najdete webu.

5. 5. /úterý/ 10.00–11.00 hodin
FACEBOOK A SOUKROMÍ
Besedu v rámci hravého dopoledne
o rizicích sdílení se na facebooku a jak
se jim můžeme bránit povede Lenka
Pileková, webmaster, specialistka přes
marketing.

6. 5. /středa/ 8.00–17.00 hodin
TAJNÝ VÝLET MINIBUSEM
Těšit se můžete na hrad, trampolíny,
podzemní i nadzemní bludiště,
houpačky, minizoo, lanové centrum,
vodní svět, lesní naučnou stezku, tvůrčí
dílničky. Další nápovědu, kam pojedeme
najdete na webu mcjablicko.cz.

7. 5. /čtvrtek/ 9.00–12.00 hodin
HUDEBNĚ-VÝTVARNÉ DOPOLEDNE
Dopoledne bude rozděleno na dvě části,
děti si vytvoří svůj výrobek z různých
materiálů, v druhé části si zazpívají za
doprovodu kláves a naučí se nové
písničky. 

7. 5. /čtvrtek/ 17.00–19.00 hodin
DEN MATEK
Setkání s oslavou mateřství aneb Klub
zdravého rozmazlování. Účastnice
čeká nejen líčení, móda a zdraví. 
Na akci se hlaste předem.

13. 5. /středa/ 8.00–18.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Dárek od MC Jablíčka ke dni rodiny:
přijďte se podívat do Jablíčka. Navštívit
můžete dopolední hernu, odpolední
kroužky – vstup a občerstvení zdarma.

14. 5. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
JAK UDRŽET DLOUHODOBÝ VZTAH
Beseda v rámci hravého dopoledne,
pozvání přijal psycholog a dlouholetý
manželský poradce Miroslav
Schovanec. 

19. 5. /úterý/ 10.00–11.00 hodin
CHYBÍ VÁM PENÍZE V ROZPOČTU? 
Zkusíme najít, kde se ztrácejí,
s ekonomkou Martinou Zemanovou.
Vysvětlení pojmů VÝNOS AŽ...,
ZADARMO!, ÚROKOVÁ SAZBA, RPSN
a další. Praktické ukázky domácího

rozpočtu a vzorové příklady největších
chyb, kterých se můžete vyvarovat.

22. 5. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
PÁTEČNÍ SETKÁVÁNÍ – TÉMA
PREVENCE ÚNAVY
Všude kolem máme spoustu informací,
ale jak je přenést do praxe především
na mateřské? Přijďte si posedět do
Jablíčka, děti s sebou.

28. 5. /čtvrtek/ 10.00–12.00 hodin
BMI, MĚŘENÍ TUKU A TLAKU
V rámci klubu zdraví VZP si můžete
v Jablíčku nechat zdarma změřit tyto
hodnoty a dozvíte se i o příspěvcích
a bonusech na rok 2015.

■ 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.cz

14. 5. /čtvrtek/ 19.00 hodin
VINS CHAMPANISÉS
Povídání o šumivých vínech s malou
degustací uvádí M. Mastník
(Smartwine).

21. 5. /čtvrtek/ 18.00 hodin
SOIRRÉE CREPES
Večer o receptem francouzských
crepes s Hanou Primas s degustací.

27. 5. /čtvrtek/ 17.00 hodin
LE THÉ O PÁTÉ
Tématické povídání o Francii. 

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

6. 5. /středa/ 18.00 hodin
BYLINY Z POHLEDU AJURVÉDY
Přednáška MUDr. Jana Adamce.

13. 5. /středa/ 18.00 hodin
ARNOŠT KOMINÍK
Fotografie a zážitky z cest do Keni
v letech 2003–2015.

22. 5. /pátek/ 18.30 hodin
TIŠTĚNÁ ARCHITEKTURA 27
Hubert Guzik.

26. 5. /čtvrtek/ 18.00 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ
VÁCLAVA KOCUMA
Úvodní slovo Milan Brož, kytara Karel
Jiroš, ukázka z poezie a myšlenek
Wang Yi.

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

do 2. 5. /sobota/ 
PORTRÉTY
Umělci, manažéři, spisovatelé, vědci,
politici, kněží nebo novináři. Sudetští
Němci, Češi, Židé – lidé, kteří se po
desetiletích politického sevření odvážili
umožnit vzájemné sblížení. Výstava
fotografií Petry Flath. 

Khalif Wailin’ Walter (USA) 

15. 5. /pátek/ 21.00 hodin – Klub na Rampě
Pomyslnou bluesovou školu Khalif vychodil u fenomenálního blueso-
vého kytaristy Carla Weathersbyho, hrál v kapele Lonnieho Brookse. Je
ovlivněn bluesovými klasiky Albertem Kingem, Freddiem Kingem
a Albertem Collinsem, jeho styl zpěvu má ovšem blíže k neworleanskému
rhythm’n’blues.
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Městská hala
MH je pouze poskytovatelem sportoviště.
O případných změnách zápasů a jiných
akcích rozhoduje pořadatel. Podrobné
informace na webu. 
www.sportjablonec.cz

FLORBAL

30. 5. /sobota/ 10.00 hodin
20 LET FLORBALU V JABLONCI N. N
1. FbK Jablonec n. N. pořádá celodenní
oslavu s doprovodným programem
otevřenou veřejnosti. 
Začátek v 10.00 hodin na centrkurtu.

HÁZENÁ
www.hazena-jablonec.cz

2. 5. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – CHODOV
II. liga starších dorostenců, centrkurt.

2. 5. /sobota/ 17.00 hodin
JABLONEC – LOVOSICE B
II. liga mužů, centrkurt.

9. 5. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – STRAKONICE
II. liga starších dorostenců, centrkurt.

9. 5. /sobota/ 17.00 hodin
JABLONEC – KOLÍN
II. liga mužů, centrkurt.

24. 5. /sobota/ 9.00 hodin
Turnaj Interregionální ligy
Starší žáci, centrkurt.

31. 5. /sobota/ 9.00 hodin
Turnaj Interregionální ligy
Mladší žáci, centrkurt.

JUDO

23. 5. /sobota/ 9.00 hoidn
MČR DRUŽSTEV 
Pořádá Judo klub Jablonec n. N. pro
kalegorie starší žáci a žákyně,
dorostenky a ženy.

Stadion Střelnice
Atletická hala
www.sportjablonec.cz

2. 5. /sobota/ 10.00 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV
Atletická soutěž družstev juniorů
a dorostu, 1. kolo.

10. 5. /neděle/ 10.00 hodin
KRAJSKÉ PŘEBORY MUŽŮ A ŽEN
Atletické závody jednotlivců. 

17. 5. /neděle/ 10.00 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV
Atletická soutěž družstev mužů a žen,
1. kolo.

Fotbalový stadion
www.fkjablonec.cz

Termín utkání se vzhledem 
k TV přenosům může změnit.

10. 5. /neděle/ 17.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FC SLOVAN LIBEREC
Synot liga, 27. kolo

12. 5. /neděle/ 19.10 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FK MLADÁ BOLESLAV
Pohár FAŠR, odveta semifinále.

23. 5. /sobota/ 17.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FC BANÍK OSTRAVA
Synot liga, 29. kolo

Plavecký bazén Jablonec
www.bazenjbc.cz
15. 5. /pátek/ 
MEZINÁRODNÍ DEN RODINY
Celý den mají rodiče + děti 50% slevu
na vstupném.

Jablonecké Paseky
www.hazena-jablonec.cz/

23. 5. /sobota/ 9.00 hodin
TURNAJ OPEN LKSH
Minižaci a přípravka.

Sportovní areál Břízky

BĚH

29. 5. /pátek/ 9.00–11.00 hodin
HANDICAP 2015
SRPdŠ při ZŠ Liberecká pořádá
v areálu Břízky. 
Akce je určena pro žáky praktických
a speciálních škol z Jablonce n. N.
a blízkého okolí. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

FOTBAL

7. 5. /čtvrtek/ 14.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FC ZBROJOVKA BRNO
Juniorská liga, 34. kolo.

11. 5. /pondělí/ 14.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FK TEPLICE
Juniorská liga, 35. kolo.

25. 5. /pondělí/ 14.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FC MAS Táborsko
Juniorská liga, 37. kolo.

Areál SKP Maják

30. 5. /sobota/ 8.30 hodin
SPORTOVNÍ DĚTSKÝ DEN
S MAJÁKEM
Pořádá SKP Maják.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

Novoveské koupaliště
www. klom-admiral.cz

1. 5. /pátek/ 9.30 hodin
ZÁVODY LODNÍCH MODELŮ
9. setkání mládeže Libereckého kraje.
Soutěž pro žákovské soutěže SM ČR.
Pořádá KLoM Admiral Jablonec nad
Nisou a DDM Vikýř. 

Sportovní areál Mšeno
www.fkjablonec.cz

2. 5. /sobota/ 16.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– 1. FK PŘÍBRAM
Liga žen

9. 5. /sobota/ 16.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FK ČÁSLAV
Liga žen

Jablonecká přehrada
www.rkdragons.cz

23. 5. /sobota/ 11.00 hodin
JABLONECKÝ DRAČÍ DEN
Dětský den spojený se závody dračích
lodí, pláž U Prutu, třetí ročník.

Nabídka sportovních pořadů

5.–16. 5. /úterý–sobota/
ROK OČIMA DĚTÍ
Práce dětí školní družiny a výtvarných
kroužků ZŠ Mozartova.

8. 5. /pátek/ 18.00 hodin
CLOSINGTOWN ORCHESTRA 
Multikulturní koncert kočovné skupiny
hudebníků s tanečnicí. Vystoupí umělci
z Nizozemí, Itálie, Maďarska a České
republiky.

28. 5. /čtvrtek/ 18.00 hodin
HOVORY O VŠEM
Poezie, autorská próza a hudba. Večer
s Milan Brožem a jeho hosty.

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

1. 5. /pátek/
EXCLUSIVE NIGHT
Dj Matty and Dj Johny-T, Reggae,
Dancehall, dnb, Oldschool,
Progressive, EDM.

8. 5. /pátek/ 20.00 hodin
HOUSE PARADE
Djs, Lathis (d-Eppl), Shark8 (Cbs
Crew), house, Drumm&bass.

15. 5. /pátek/ 20.00 hodin
D’N’B PARTY
Djs, Babe Ln (radio 1), Shifty (comba-
in), Maylon (combain), Pup-Schmeer
(swo), Inspect (swo).

22. 5. /pátek/ 20.00 hodin
WAKE UP
Legendary hip hop night, Zake Rokka
a jaho hosté.

29. 5. /pátek/ 20.00 hodin
DIVINORUM FRIDAY
Psybreak / Breakbeat / Tech /
Psychedelic Trance, Toffa
(Messbrothers), Cejn (Zero Point),
Newteck (Luk-Si Records) + guest.

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

27. 5. /středa/ 16.00 hodin
TEMATICKÝ WORKSHOP
Blížícímu se létu vyjdeme vstříc
výrobou nákotníku, neboli elegantní
ozdoby na nohu. Bude se zajímavým
přívěskem a do soupravy si vytvoříme
náušnice. Tematický workshop povede
designérka Iva Mastníková. Přihlášky
předem, cena 300 Kč.

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

1. 5. /pátek/ 20.00 hodin
FERNANDEZ

8. 5. /pátek/ 20.00 hodin
RETRO PÁRTY – VEEJAY LIZARD

15. 5. /pátek/ 20.00 hodin
NTK

22. 5. /pátek/ 20.00 hodin
ROCKOTÉKA – VEEJAY LIZARD

29. 5. /pátek/ 20.00 hodin
REVIVAL 60’S

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

2.–3. 5. /sobota, neděle/ 8.00–18.00 hodin
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH
AKCÍ II.
Druhá část akreditovaného kurzu.

2.–3. 5. /sobota, neděle/ 8.00–16.00 hodin
ZÁKLADNÍ NORMA
ZDRAVOTNICKÝCH ZNALOSTÍ
Dvanáctihodinový akreditovaný kurz
určený především pedagogickým
pracovníkům, ale i široké veřejnosti. 

9. 5. /sobota/ 8.00–13.00 hodin
SCHŮZE HUMANITÁRNÍ JEDNOTKY
Chceš se přidat i ty? Pravidelné setkání
dobrovolníků, kteří mají zájem udělat
více než jen to, co je nutné.

20. 5. /středa/ 16.00–17.00 hodin
PŘEDÁVÁNÍ BRONZOVÝCH
MEDAILÍ
Proběhne tradiční oceňování
bronzových dárců krve
v reprezentativních prostorách
nemocniční kaple.

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

■ Dětské centrum 
Neználek
Dalešická 50, Jablonec n. N. 
www.dcneznalek.cz

24. 5. /neděle/ 8.30 hodin
NEZNÁLKOVÁ POHÁDKOVÁ 
ŠLÁPOTA
Akce pro rodiče s dětmi, start
u kokonínské Sokolovny od 8.30
do 10.30 hodin. Tříkilometrová trasa
s pohádkovými stanovišti.

■ Sluneční lázně
3. 5., 7. 5. a 31. 5. /neděle/ 16.00 hodin
COUNTRY NEDĚLE NA PŘEHRADĚ
Živé kapely hrají k tanci i k poslechu.
Vstup zdarma. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

23. 5. /sobota/ 13.00 hodin
DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN
Tradiční sportovní akce pro všechny
věkové kategorie se spoustou
hodnotných cen pro každého.
Diskotéka, skákací hrad, projížďky
na koních. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015
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■ Z knihovny
České a evropské dějiny 
v souvislostech
Ve studovně jablonecké knihovny
je k nahlédnutí nová obrazová
publikace z nakladatelství Frag-
ment zaměřená na české a evrop-
ské dějiny v časových souvislos-
tech. „Praktickým doplňkem jsou
přehledné časové osy, které zná-
zorňují období vlády významných
panovníků a jsou zpestřeny infor-
macemi o přelomových vynále-
zech a kulturních počinech. Kniha
může být výborným pomocníkem
nejen při studiu dějepisu, ale oce-
ní ji i fanoušci historie,“ myslí si
Zbyněk Duda, ředitel Městské
knihovny Jablonec. Další novinky
fondu studovny jsou pro vás při-
praveny každý pracovní den od
8.00 do 18.00 hodin.

■ Krátce
Jablonečtí posbírali tunu 
odpadu
V rámci akce Ukliďme Česko na-
shromáždili Jablonečané tunu od-
padků. Je vidět, že obyvatelům
Jablonce není lhostejné prostředí,
v němž žijí a umí přiložit ruku
k dílu i před plotem svých zahrá-
dek a dveřmi svých domovů.
Dobrovolníci uklízeli u přehrady,
v Srnčím dole, na Proseči i v cent-
ru města. Děkujeme všem, kteří
se do úklidu zapojili.

Kulatý stůl i pro seniory
Diskuzi u kulatého stolu pořádá
v pátek 22. května dopoledne
Centrum sociálních služeb (CSS)
a Diakonie ČCE. Hovořit se bude
o stárnutí. O přípravě na problé-
my, které tato životní etapa může
přinést, o nabízených službách
a poskytované podpoře v oblasti
zdravotní a sociální. 

„Navazujeme na loňský kulatý
stůl, který se velmi povedl a přine-
sl své ovoce. Důležitou součástí je
diskuze odborné i laické veřejnos-
ti, proto bychom rádi, kdyby přišlo
co nejvíce lidí,“ vysvětluje za po-
řadatele Michaela Albrechtová
z Diakonie ČCE. V oblasti zdravot-
ní a sociální péče přetrvává mno-
ho společenských stereotypů
a chybí provázanost oblastí sociál-
ní, zdravotní a navazujících slu-
žeb. Cílem je přispět ke zlepšení
situace a k lepšímu nastavení spo-
lupráce mezi jednotlivými služba-
mi na Jablonecku. 

„Současný způsob odděleného
financování sociální a zdravotní
péče nereaguje na skutečnost
a tím výrazně ovlivňuje kvalitu ži-
vota seniorů,“ vysvětluje ředitelka
CSS Naďa Jozífková. Pozvaní jsou
politici, kteří mohou přispět k po-
třebným změnám, i odborníci.
Hlavním hostem bude MUDr.
Zdeněk Kalvach z Institutu dů-
stojného stárnutí Diakonie ČCE.
Akce se koná v pátek 22. 5. 2015
od 9 hodin ve velkém sále spolko-
vého domu v ul. E. Floriánové
v Jablonci n. N.

Kdy jste začal dělat své první modely?
V osmi letech. V tehdejším Aeroklubu v Kolíně, který
měl pobočku pro děti, jsem s kamarádem začal stavět
letadýlka. Tehdy to byly funkční, balzové modely,
rychlostní motoráky na laně. Modelování mě bavilo
a později jsem letadýlka nejen stavěl, ale po absolvo-
vání výcviku také na velkých větroních létal. Dokonce
jsem byl školený i pro vojenské účely a chtěl jít na vo-
jenské učiliště do Košic, ale nakonec z toho sešlo.
Zájmů jsem měl víc, věnoval jsem se i kanoistice.
V zimě však nebylo možné trénovat a u nás v oddíle
byla taková místnost, kterou jsme začali využívat na
stavění lodních modelů. Klub vedl můj táta a postup-
ně jsme stavěli lepší modely, s nimiž jsme začali jez-
dit i na závody.

Jakých úspěchů jste se svými modely dosáhl?
Z kanoistického oddílu jsme přešli pod Svazarm, kte-
rý nám zajistil kvalitní zázemí. Díky podpoře a sou-
činnosti jednotlivých odvětví jsme mohli jezdit na zá-
vody po celém Československu. Jako junior jsem ve
volné plachetnici získal titul mistra České republiky,
to je zřejmě můj největší úspěch. Tím, že jsem krou-
žek vedl, a poté studoval VŠ, nebylo na stavbu mode-
lů moc času, za to jsem začal rýsovat jejich plány
a podle některých stavíme dodnes. 

Přestěhoval jste se do Jablonce, jaké byly začátky
Admirál klubu?
Zprvu jsem modelařil doma, ale pak jsem se seznámil
s Milanem Marešem. Domluvili jsme se, že bychom
mohli najít prostor, kde bychom modely dělali.
Podařilo se nám sehnat místnost v jedné vile v ulici
U Rybníka, kde jsme pracovali na modelech několik
let, ale poté jsme získali prostory v bývalém Svazarmu
v Jungmannově ulici. Tam jsme měli velkou dílnu.
Tehdy nás bylo asi 15 dospělých, klub jsme nazvali
Admirál a navrhli vlastní vlajku.

Byl o klub zájem?
Působili jsme pod patronací Preciosy, která nás pod-
porovala. Již tehdy měla Preciosa velké kopírky, kde
jsme si mohli rozmnožovat plány, také nám nakupo-
vala technickou literaturu. Udělali jsme si nábor ve

školách a brzy měli naplněnou kapacitu. Nyní máme
zhruba 75 členů, z nichž je 15 dětí. Úzce spolupracuje-
me s DDM Vikýř, jmenovitě s Pavlem Dostálem, ve Vi-
kýři se ti nejmenší seznamují se základy modelařiny.

Jaké lodě stavíte a jak jsou jejich stavby časově ná-
ročné?
Mladí začínají s jednoduchými stavebnicemi. Máme
tři různé modely, které jsme si sami navrhli, nechali
vyrobit a děti je pod odborným vedením staví. Modely
za zimu postavíme, nalakujeme, vložíme do lodí mo-
torky a vše připravíme na to, aby se model dal dálko-
vě rádiově ovládat. To je práce tak na 100 hodin. Poté,
co je loď takto dokončena, oslovíme rodiče, zda chtějí
investovat do ovládání (regulátoru), zdroje a dalších
technických věcí nutných k provozu. Nejedná se
o malou investici, jde řádově o tři čtyři tisíce korun.
Starší modeláři staví náročnější lodě. Průměrově nel-
ze určit, kolik hodin na jednotlivém modelu trávíme,
někdy jsou to stovky, jindy i tisíce hodin.

Jaké jste stavěl největší či nejtěžší modely?
To asi nelze přesně určit, modelařina je celý můj ži-
vot. Postavil jsem asi 25 modelů, nebylo jich více jed-
nak z důvodu časových, ale také proto, že by je neby-
lo možno ani kde skladovat. Postavili jsme několik
modelů pro různá muzea a na některém z nich trávi-
li i 3 500 hodin. 

Nedávno jsme dokončili modely rakousko-uher-
ských válečných lodí pro Technické muzeum v Praze,
nyní stavíme lodě pro muzeum v Gdaňsku. Za utrže-
né peníze a díky podpoře Nadace Preciosa financu-
jeme chod klubu. Zajímavostí asi je, že práce pro
muzea je termínovaná a naše modely musí vydržet
minimálně 100 let, to je podmínka zakázky. Také jsme
dělali například průřez pyramidou pro hradecké mu-
zeum. 

Kromě stavění pořádáte také závody?
První jsme připravili v roce 1969, měli jsme dost širo-
kou základnu a závody na přehradě se jmenovaly
Jablonecká kotva, jednalo se o mistrovství ČR.
Pomáhali nám skauti i ostatní organizace. Bylo zde
mnoho kategorií – plachetnice, volný motorák, rádi-
em řízený motorák, upoutanci na laně atd. 

Tyto závody jsme pořádali mnoho let po sobě a od
těch dob jsou všechny závody v Jablonci velmi oblí-
bené. Každoročně pořádáme několik závodů v růz-
ných kategoriích i s mezinárodní účastí. Od roku 1971
jsme pořádali také soutěže stolních modelů neplovou-
cích. Nejprve na Malé Skále, později na výstavišti.
V roce 1981, 1992 a 2008 jsme dokonce pořádali MS
v této kategorii. V roce 2018 budeme slavit padesát let
klubu a na tento rok jsme mezinárodní organizaci po-
žádali, abychom zde podobné závody opět mohli
uspořádat. V pátek 1. května pořádáme spolu s DDM
Vikýř tzv. Setkání mládeže do 18 let – soutěž lodních
modelů, a to na Novoveském koupališti. Velkou akci
následně připravujeme do Hrádku nad Nisou, kde na
Kristýně proběhne v termínu 14. až 17. května osmý
Evropský pohár historických plachetnic s mezinárod-
ní účastí modelářů z Ruska, Polska, Slovenska,
Německa a domácích z České republiky.

Jiří Endler

Zdeněk Tomášek
Modelařina je celý můj život

■ Osobnost Jablonecka

Zdeněk Tomášek se narodil v únoru 1944 v Chlumci nad Cidlinou. Po válce se s rodiči
odstěhoval do Kolína. Zde vychodil základní školu a následně vystudoval střední průmyslovou
školu strojní. V roce 1968 úspěšně zakončil Strojní fakultu ČVUT. Na umístěnku nastoupil
do jablonecké Preciosy. Později pracoval v Nisasportu, dále v Autobrzdách jako vedoucí vývoje
závodu, po roce 1989 v Granátu Turnov. Od mládí se věnoval modelování letadel a lodí
a v roce 1968 spoluzaložil oddíl lodního modelářství, který byl později nazván Admirál klub. 

Foto Jiří Endler
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Varhan Orchestrovič v Jablonci
Světová premiéra na výstavě EXPO 2015
v Miláně 15. května, první česká v jablonec-
kém kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
19. května a druhá v pražské svatovítské ka-
tedrále 15. června. To je cesta, která čeká
v nejbližších dnech oratorium Pražské Jezu-
látko. Jeho autorem je skladatel a dirigent
Varhan Orchestrovič Bauer a nastudoval jej
mimo jiné i s jabloneckým dětským pěvec-
kým sborem Iuventus, gaude!

Proč se stalo Pražské Jezulátko námětem va-
šeho oratoria?
Pražské Jezulátko je jedním z nejnavštěvova-
nějších symbolů Prahy. Proto mě inspirovalo
k vytvoření unikátního vokálně-symfonického
hudebního díla. Rád bych jím oslovil každého
člověka, a to oslavou symbolického významu
dítěte – Jezulátka jako toho, co je nevinné, čisté
a dobré v nitru člověka.

Oratorium jste nastudoval s Okamžitým filmo-
vým orchestrem, dvěma sólisty a Iuventus, gau-
de! Proč jste zvolil právě jablonecký sbor? 
Poslední dobou hodně pracovně cestuji do se-
verních Čech a při jedné z cest jsem se setkal se
sbormistrem Tomášem Pospíšilem. Jaké bylo
mé překvapení, když jsem zjistil, že se známe
z teplické konzervatoře, kam jsem jezdil dirigo-
vat. Na koncertě jeho sboru Iuventus, gaude!
jsem viděl, jak moc jsou precizní. Řekl jsem si,
že právě oni jsou dokonalí kandidáti na můj

projekt oratoria, navíc se rychle a kvalitně učí
a jsou opravdu precizní.

Oratorium v sobě nese duchovní náboj, kon-
zultoval jste jej s Janem Kotasem, duchov-
ním správcem vyšehradské kapituly. Proč je
podle vás v současném světě spiritualita pro
člověka důležitá?

Rozhodně důležitá je, protože materiální věci
nás tady válcují, a to doslova. Přitom nemohou
přece existovat odtrženě od idejí a duchovní
stránky světa. Je to po staletí starý, aristotelov-
ský pohled. Je tu materie i duchovní obsah –
hmota a idea ve vzájemné symbióze tak, jak to
říká Aristoteles. A to je moje cesta, to chci uka-
zovat lidem, tím se řídím a to je potřeba v živo-
tě najít - rovnováhu mezi těmito dvěma zdánli-
vě odlišnými a přitom spojenými světy.

Jaké jsou vaše nejbližší plány?
Roky 2015 a 2016 jsou už vlastně rozplánované.
Od konce toho loňského mám novou manažer-
ku, tím mám konečně víc času a prostoru na
tvorbu jako takovou, což jsem potřeboval jako
sůl. Do konce roku 2015 kromě oratoria Praž-
ské Jezulátko, které budeme hrát letos celkem
pětkrát a příští rok s ním máme i velké zahra-
niční plány, se připravuji s mistrem Vadimem
Petrovem na prosincový koncert v Obecním do-
mě. Na ten se opravdu těším. Navázal jsem
dlouhodobou spolupráci s Nadačním fondem
Vadima Petrova pro podporu umělecky nada-
ných studentů a já osobně mám tu čest být ná-
pomocný při dokončení jeho velmi rozsáhlého
díla. Je pro mě opravdu čest pracovat po boku
takového odborníka, umělce a pedagoga. Pra-
cuji také například na hudbě pro nový film
Petra Vachlera, čeká nás každoroční Vánoční
koncert u sv. Salvátora.

(jn)

Děti z Iuventus, gaude! 
vystoupí na EXPO 2015
Přišlo to jako blesk z nebe. Známý a kontro-
verzní skladatel Varhan Orchestrovič Bauer
(mimo jiné autor hudby Formanova snímku
Goyovy přízraky) je autorem nového orato-
ria Pražské Jezulátko, které bude slavnostně
uvedeno na dnech české kultury světové vý-
stavy EXPO 2015 v pátek 15. května v Miláně. 

„Zakázka byla organizačně komplikovaná
a na přípravu nezbývalo mnoho času, skladatel
hledal schopný dětský sbor, který by v krátkém
čase nastudoval téměř padesátiminutové dílo.
Doporučení padlo na náš dětský sbor Iuventus,
gaude,“ říká sbormistr Tomáš Pospíšil, který
nechal týden na poradu s rodiči a nakonec na-
bídku přijal. „Bylo rozhodnuto: 3. a 10. května
nás čeká soustředění s autorovým orchestrem
a 13. května na večer odcestujeme společně
s Okamžitým filmovým orchestrem přes Alpy
do Milána,“ vysvětluje Pospíšil.

Noty s vlhkým rukopisem přichází na zkouš-
ky doslova za pět minut dvanáct, ale sbor sází
nejen na zkušenosti ze světových soutěží, ale
i na pověstnou schopnost rychlého nácviku.
„Že o dobrodružství nebude nouze, víme, ale
věřím, že vše zvládneme,“ doufá sbormistr. Za
poslechem nového oratoria v podání Iuventus,

gaude! není třeba jezdit do Milána. Česká pre-
miéra zazní po příjezdu sboru v Jablonci nad
Nisou, a to v úterý 19. 5. v kostele Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova za doprovodu Okamžitého filmo-
vého orchestru a provede ji sám autor. Pražská
premiéra zazní 15. června v katedrále sv. Víta
při hlavní poutní mši, kterou bude sloužit čes-
ký kardinál Dominik Duka. 

Kytička písniček
Dvanáctý ročník přehlídky dětských pěveckých
sborů mateřských škol Libereckého kraje se
v jabloneckém Eurocentru uskuteční 19. květ-
na od 16.00 hodin. 

„Záštitu nad soutěží převzala Alena Losová,
radní Libereckého kraje,“ říká Věra Pokorná,
sbormistryně DPS Skřivánek, který akci spolu-
pořádá s Eurocentrem.

Na přehlídce vystoupí sbory Beruška z Li-
berce a jablonecké Jablíčko, Notička, Sluneč-
nice, Sluníčko a Skřivánek. Moderátory odpo-
ledního programu jsou zpěváčci z dětského
pěveckého sboru Skřivánek, Kristýnka Kouři-
lová a Lukášek Hrubý.

Přehlídku finančně podporuje statutární město
v rámci Projektu Jablonec nad Nisou 2015.
Akce je také zakomponována v kalendáři Unie
českých pěveckých sborů.

Zlatá Vrabčata a Vrabčáci 
Podesáté se na scéně Městského divadla
v Jablonci nad Nisou v dubnu konalo kraj-
ské postupové kolo 25. celostátní přehlídky
dětských školních pěveckých sborů. Celkem
22 sborů z celého kraje se prezentovalo ve
čtyřech soutěžních kategoriích a jedné ne-
soutěžní.

„Smyslem přehlídky, která má již pětadvaceti-
letou tradici, není soutěž mezi dětskými sbory,
ale vytvoření příležitostí pro vzájemnou inspi-
raci a předávání zkušeností. Měla by být po-
vzbuzením pro sbormistry a příjemnou sváteč-
ní událostí pro děti,“ říká Pavel Žur, ředitel
městského divadla a sbormistr DPS Vrabčáci
a Vrabčata, při ZŠ Mozartova Jablonec.

Zlaté pásmo v kategorii školních sborů star-
šího školního věku získal DPS Vrabčáci pod ve-
dením Pavla Žura a za klavírního doprovodu
Romany Halamové. Přípravný sbor Vrabčata se
umístil ve zlatém pásmu školních sborů mladší
věkové kategorie a zároveň se stal absolutním
vítězem ve své kategorii. Ocenění odborné po-
roty – bronzové pásmo, získal jablonecký školní
sbor, a to DPS Rolnička při ZŠ Liberecká, jehož
zakladatelkou a sbormistryní je Jaroslava Po-
korná, za klavírního doprovodu Libora Sasky.
Na celostátní přehlídku v Uničově porota vy-
brala DPS Čekanky ze ZUŠ Semily.

■ Jablonecké pěvecké sbory

Varhan Orchestrovič Bauer (*21. 1. 1969 v Praze)
Na Akademii Jaroslava Ježka založil experimentální
symfonický orchestr Worchester Scandal, posléze
Okamžitý filmový orchestr, s nímž pracuje dodnes.
Je autorem hudby k filmům Eliška má ráda divočinu
(1999) a Hodinu nevíš (2009), k dokumentům Čes-
ký sen a Kniha rekordů Šutky (2004–2005). Nej-
významnější byla spolupráce s Milošem Formanem
na filmu Goyovy přízraky (2006). 
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V pátek 29. května se mezi 16.00 a 24.00 ho-
dinou opět otvírají kostely a modlitebny,
které zvou k prohlídce, nabízejí povídání,
hudbu, ztišení atd.

Program Noci kostelů v České republice připra-
vuje více než 1 100 kostelů a modliteben.
V Jablonci se do akce zapojilo šest kostelů
a modliteben. 

V loňském roce se do Noci kostelů v České re-
publice zapojilo více než 1 400 kostelů, ve kte-
rých připravili pořadatelé pro návštěvníky na
8 000 programů. 

O mimořádném zájmu veřejnosti o program
Noci kostelů svědčí i 450 000 návštěvnických
vstupů zaznamenaných během večera a noci.
Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách
otevřených kostelů poznávat a obdivovat du-
chovní a umělecké skvosty křesťanství, které
nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé pří-
tomnosti. Jde o pozvání všech lidí dobré vůle ke
společnému setkání a k objevování krásy křes-
ťanských výtvarných a architektonických po-
kladů. 

Další informace a program naleznete na
webové stránce www.nockostelu.cz.

(rf)

Společné putování Jabloncem

16.00–16.30 hodin
Církev adventistů sedmého dne
Modlitebna, P. Bezruče 61, hudební vystoupení
souboru Izerína.

17.00–18.00 hodin
Římskokatolická církev
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Horní nám.
Úvodní mše sv. k Noci kostelů.

18.15–18.45 hodin
Ochranovský sbor při ČCE
Modlitebna, Máchova 29. O životě v církvi –
vážně i nevážně. Divadelní pásmo.

19.00–20.00 hodin
Českobratrská církev evangelická
Modlitebna, Pod Baštou 10. Opravdu pro malé
i velké? Příběhy z Knihy knih hrou i poučením.

20.30–21.30 hodin
Církev československá husitská
Kostel Dr. Farského, nám. Dr. Farského. Zpěvy
a modlitby z Taizé. Kostel bude přístupný od
18.00 do 24.00 hodin, zazní živá varhanní hudba.

22.00–22.30 hodin
Starokatolická církev
Kostel Povýšení svatého Kříže, B. Němcové.
Hudební vystoupení Generace Gospel Choir.
Kostel bude přístupný od 20.00 do 23.00 hodin.

17.00–23.00 hodin
Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s.,
bývalý farní kostel sv. Anny, Kostelní ulice. Kos-
tel bude po celou dobu přístupný pro tichou
meditaci nebo prohlídku.

Noc kostelů v Jablonci nad Nisou

Pokud máte v Jablonci oblíbené místo, kam
chodíte rádi se svými dětmi, můžete ho
označit jako Místo pro děti. Jejich označová-
ní probíhá ve městě už rok a zároveň se při-
pravuje mapa těchto míst. 

Kritéria, která takové místo musí splňovat, vze-
šla od pracovní skupiny pro rodinu, děti a mlá-
dež. „Dětský koutek, přebalovací pult, možnost
vstupu s kočárkem, vstřícný přístup personálu

k dětem,“ vyjmenovává požadavky Simona
Hušková, manažerka komunitního plánování.
Za splnění kritérií získají obchody, restaurace,
cukrárny, kavárny a další instituce nálepku se
sluníčkem doplněným jednou, dvěma nebo tře-
mi kytičkami. Místem pro děti se již loni staly
MC Jablíčko, Oříšek – studio pro děti, DDM
Vikýř, Pizza Express, obchod Mišákov, jablone-
cká pobočka VZP, Policie ČR v ulici 5. května.
„Hledáme další vhodná místa a připravujeme

také jejich mapu. Na městských stránkách
v sekci životní prostředí je již mapa dětských
hřišť,“ konstatuje manažerka pracovní skupiny
Jana Hamplová. 

Informace o kritériích pro místo pro děti, for-
mulář k nominaci a další informace jsou na
ww.jabloneckarodina.cz, www.mestojablonec.cz.
Případně můžete váš tip zaslat na e-mailovou
adresu: huskova @mestojablonec.cz.

(red)

Hledáme další přátelská místa dětem 

Foto Milan Bajer

Dalším dokladem toho, že Jablonec nad Ni-
sou se komunikace s lidmi nebojí, je připoje-
ní do aplikace Lepší místo. Aplikace slouží
k rychlému hlášení nedostatků ve městě pro-
střednictvím fotografií pořízených mobilem.

„Lidé, kteří se denně pohybují ulicemi města, ať
už pěšky, na kole či autem, jsou nejlepší zpět-
nou vazbou. Sebelepší technické služby nebo
úřady nemohou vidět vše,“ říká primátor Petr
Beitl. „Jednoduché vyfocení nepořádku mobi-
lem a odeslání kliknutím v aplikaci výrazně
zrychlí celý proces prověření a zjednání nápra-
vy,“ dodává Beitl, a zároveň upozorňuje, že ne
všechny záležitosti se dají vyřešit na radnici.
Zejména za výkopy při pokládání či opravách
inženýrských sítí jsou odpovědní právě jejich
správci. Nicméně rychlou reakcí odpovědného
pracovníka úřadu se dá celá záležitost vysvětlit
a předat k řešení.

Aplikace nahrazuje možnost upozorňovat na
nedostatky ve městě prostřednictvím MMS
zprávy zaslané na kontaktní telefon magistrátu.
MMSky mohou lidé na jabloneckou radnici po-
sílat už více než rok, zatím se to ale příliš ne-
osvědčilo, pravděpodobně je to i výší platby za
odeslání MMS. Stažení i použití aplikace Lepší
místo je zdarma, je potřeba pouze internetové
připojení. Lepší místo najdete na webové adre-
se www.lepsimisto.cz, nebo si ho můžete stáh-

nout do svého chytrého telefonu. Výhodou je
možnost obousměrné komunikace, tedy ten,
kdo je odpovědný k řešení problému, může
podnět okomentovat a podat vyjádření. Princip
spočívá ve vyfotografování problému a vložení
fotografie s krátkým komentářem na web Lepší
místo. Poté už může každý sledovat, jak je s je-
ho tipem ze strany města nakládáno. 

Z podnětů již zveřejněných na webu lepsi-
misto.cz vyplývá, že nejčastěji lidé upozorňují
na záležitosti typu rozbitého odpadkového ko-
še, povalené dopravní značky, nepořádku v uli-

cích, poškozené lavičky či zimní údržbu. Lepší
místo je tak dalším ze způsobů komunikace,
které město Jablonec nabízí. 

Obyvatelé města si již zvykli na možnost zasílat
své podněty a dotazy na web města do aplikace
Otázky a odpovědi, která patří k velmi využíva-
ným komunikačním kanálům. V roce 2014 bylo
v rámci této aplikace položeno a vyřízeno téměř
500 dotazů, což je o cca 130 více než v roce 2013.

Jablonec v mobilu umožňuje neustálý
kontakt s městem
Od června loňského roku také funguje mobilní
aplikace Jablonec v mobilu, která umožňuje
obyvatelům města být neustále ve spojení s dě-
ním v Jablonci, ať jsou kdekoli. 

„Díky této aplikaci mají lidé vše důležité stá-
le při ruce. Ať už jde o aktuality, kalendář akcí
nebo kontakty na jednotlivé úředníky. Pod-
robné návody v životních situacích nabízejí od-
povědi na mnohé otázky od vyřízení osobních
dokladů až po možnost pronájmu městského
bytu. Navíc není nutné být neustále on-line, sta-
čí pouze občas aplikaci aktualizovat,“ říká pri-
mátor Beitl.

V současné době je aplikace dostupná pro
operační systémy Android (od verze 4.0) iOS
a Windows Phone. I aplikace Jablonec v mobi-
lu je ke stažení zdarma.

(mh)

Nelíbí se vám něco ve městě? Vyfoťte to!
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Jednání zastupitelstva online, Jablonecký mě-
síčník, setkávání s občany, emailové adresy pro
zasílání dotazů. Je to dost, nebo málo, abychom
Jablonec nad Nisou mohli považovat za otevře-
nou instituci, která poskytuje objektivní infor-
mace svým občanům a nebojí se veřejné, tzn.
nemoderované diskuze?

Zalistovala jsem Jabloneckým měsíčníkem,
březnovým vydáním, dočetla jsem se mimo ji-
né o příchodu jara, Tyršových sadech, územ-
ním plánu a dalších pozitivních počinech vede-
ní města a pozitivních zajímavostech ze zase-
dání zastupitelstva. Následně jsem přeskočila
pět stran věnovaných kulturním a sportovním
akcím a konečně stránku s velikonočními ak-
cemi, abych se dostala k jedné jediné stránce,
devatenácté z celkového počtu 24, na jejíž jed-
né polovině si občan může přečíst také nějaký
jiný názor, alternativní k tomu, čím je čtenář,

s prominutím, krmen na stranách předchozích.
I Jablonecký měsíčník ale představuje tzv. rad-
niční noviny, které jsou hrazeny z veřejných
prostředků a nestojí nás zrovna málo. Neměly
by tedy sloužit k propagaci vedení města. Ano,
jako opoziční zastupitelé máme možnost zaslat
svůj příspěvek. Proč ale není možné reagovat
na všechna zásadní témata, která v měsíčníku
jsou? Netvrdím tedy, že by opozice měla dostat
v měsíčníku prostor na deset stran, a ani to, že
musí jít vždy o názory protichůdné k tomu, co
říká primátor a jeho náměstci. Více pohledů na
věc ale může pomoci čtenáři, aby se v dané vě-
ci zorientoval a udělal si vlastní názor.

Existují nezávislé expertizy a studie včetně
Kodexu dobrého radničního periodika. Za zcela
zásadní výstup z těchto zdrojů považuji dopo-
ručení, že by redakční rada takového periodika
měla být v podstatě jedním z výborů zastupitel-

stva, tzn. měla by být složena ze členů zastupi-
telstva napříč stranami. Ba naopak starostovi
nebo primátorovi a členům rady města by mě-
lo být členství zapovězeno, protože ti mají ve-
řejnost zaujmout svojí činností, nikoliv schop-
ností ovládat to, co v radničním periodiku vyjde
nebo nevyjde. Taková redakční rada by pak
mohla podpořit onu názorovou různorodost,
kterou by měla doplňovat i komunikace města
prostřednictvím dalších, dnes již standardních
kanálů, jako jsou sociální sítě. Elektronická ko-
munikace umožňující veřejnou diskuzi (ve
smyslu, že se k jednomu tématu může vyjádřit
více lidí, nikoliv ve smyslu pseudodiskuze na
webu města), ač má i svá negativa, hraje zcela
zásadní roli, obzvlášť v životě mladých lidí, kte-
ří jsou budoucností našeho města.

Jana Pastuchová
Hnutí ANO Jablonec nad Nisou

Jak Jablonec nad Nisou ne/komunikuje s občany?

■ Došlo do redakce

Pochybení?
Velmi mě zklamalo jednání provozovatelky
útulku Dášenka, která 4. 3. 2015 odmítla pros-
bu o odvoz nalezeného zraněného zvířete
v centru města. Odbyla mě větou, že nemá čas,
je sama a ať zvíře odchytím, oběhnu lidi v oko-
lí a seženu si odvoz. Jak jsem později zjistila,
není to poprvé, kdy se takto zachovala. Do-
konce stejný případ, který jsem jí hlásila já, ji
přede mnou oznámila jiná obyvatelka Jablon-
ce, ale pochodila stejně jako já. Provozovatelka
útulku nesplnila svoji povinnost, její neprofe-
sionální chování ohrozilo zraněné zvíře na ži-
votě. Očekávala bych minimálně radu, na koho
jiného se mám obrátit, proč její práci, na kterou
přispívá statutární město, suplují strážníci
městské policie? Gabriela Linková

Paní Linková bohužel uvádí informace, se kte-
rými nemohu souhlasit. 

Paní Linková mi dne 4. 3. 2015 v 9.11 hod. te-
lefonicky oznámila, že před jejím domem leží
zraněná kočka, která potřebuje okamžitou péči.
Vysvětlila jsem jí, že jsem v útulku sama a od
9.00 hod. mám otevřeno pro veřejnost a v sou-
časné době se věnuji zájemcům o psa. Navrhla
jsem jí, ať se pokusí zjistit ve svém okolí, zda
kočka není někoho ze sousedů, ale v žádném
případě jsem ji nenabádala k odchytu kočky.

Paní mi odsekla, že nemá čas někde běhat po
domech, a zavěsila. Snažila jsem se jí ještě něko-
likrát zavolat zpět, abych ji informovala o dal-
ším postupu, ale vždy mi byl mobil vypnut. 

Mezitím kočku odchytli strážníci městské po-
licie a předali ji do ordinace MVDr. Baudyše,

který mě kolem 10.00 hod. informoval o prove-
dené kontrole a konstatoval, že kočka má nara-
žený bok.

Okamžitě po ukončení práce v útulku jsem si
kočku převzala do své péče. Situace je taková,
že jsem v útulku sama a starám se o 50 zvířat,
popř. se věnuji návštěvníkům útulku, není tedy
technicky možné vyrazit ihned po oznámení do
terénu, což paní oznamovatelka nebyla ochotna
přijmout.

V dopise také uvádí, že městská policie su-
pluje moji práci, ale s tímto nemohu souhlasit.
Se strážníky městské policie aktivně spolupra-
cujeme již několik let a společně se snažíme ře-
šit nastalé situace dle aktuálních podmínek.

S pozdravem 
D. Kubištová

Jablonecký měsíčník si klade za cíl přinášet
zprávy z radnice, nikoli být politickým kolbiš-
těm. Pokud by tomu tak bylo, lidé by jej nečetli.
Měsíčník se snaží nabízet ucelené a pestré in-
formace o dění v Jablonci, aby ho lidé měli chuť
číst. Poptávka po aktuálním čísle v prvních
dnech měsíce dokazuje, že zatím ji mají.

Značná část textů v měsíčníku se týká spole-
čensky zajímavých lokálních témat ze života ve
městě. Svůj stálý prostor zde má kulturní
a sportovní přehled, školy a školky, senioři.

Příspěvky do měsíčníku mají možnost zasílat
jak občané, tak zastupitelé. Bylo tomu tak

v uplynulém volebním období a je tomu tak
i v současné době. Zaslané příspěvky byly
a jsou zveřejňovány. Zastupitelům a jejich ná-
zorům je, a vždy byl, poskytnut prostor. 

Komunikace s občany je v Jablonci nad Nisou
na mnohem vyšší úrovni než v jiných městech
Libereckého kraje. Kromě pravidelných každo-
ročních i aktuálně tematických setkání vedení
města s občany, která probíhají už od roku
2006, mají lidé možnost anonymně pokládat
dotazy na webu města v aplikaci Otázky a od-
povědi. Aplikace patří k velmi využívaným ko-
munikačním kanálům.

Diskuze na webu města je zavedena jako re-
gistrovaná. Rada města rozhodla o změně pra-
videl pro webovou diskuzi na stránkách města
poté, co se anonymní webová diskuze stala dva-
krát předmětem šetření Policie ČR v důsledku
podaných trestních oznámení. Je na místě kon-
statovat, že od té doby, co je nutná personifikace
diskutujících, výrazně poklesl počet příspěvků.
Vyjádřit se anonymně je jaksi snazší a charak-
ter těchto vyjádření bývá vulgární. Je pak po-
chopitelné, že přihlásit se ke svým výrokům se
lidé stydí. 

Petr Beitl, primátor města

Měsíčník by neměl být politickým kolbištěm

Ještě ke konci roku 2014 bylo podle Minis-
terstva financí ČR a jabloneckého magistrátu
povoleno v Jablonci n. N. 388 automatů. Ke
konci letošního března už jen 121.

Hraní na „proherních“ automatech je nebez-
pečný sociopatologický jev s mnoha negativní-
mi vedlejšími jevy jako alkoholismus, drogová
závislost, zneužívání sociálních dávek, předlu-
ženost, rozpady rodin atd. Komu tedy vděčíme
za to, že po letech neřízeného rozvoje automa-
tů v hernách a kasinech přišel alespoň
v Jablonci jejich konec?

Zastupitelstvo přijalo 15. 12. 2011 díky hla-
sům ODS, Domova, TOP 09 a VV (Nová bu-
doucnost) obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011
o úpravě provozování loterií a jiných podob-
ných her na území města Jablonec nad Nisou.
Ta k 1. 1. 2015 ukončila provoz všech heren
a kasin na území města. Všichni provozovatelé
tak měli přepychové tříleté přechodné období,
kdy se mohli na konec „nejtvrdší formy ha-

zardu“ připravit. Je zřejmé, že ze strany koalice
šlo o čirý alibismus, aby se mohla před volbami
pochlubit, že automaty zakázala, ale přitom
z nich za tříleté přechodné období měla příjem
přes 70 mil. Kč.

Po volbách měly být automaty podle plánu
opět povoleny. I mnozí hazardní „podnikatelé“
do poslední chvíle věřili tomu, že zastupitelstvo
vyhlášku zvrátí. Nestalo se tak. A to zejména
díky Změně pro Jablonec, která ve spolupráci
se spolkem Jablonec bez hazardu udělala z té-
to problematiky silné předvolební téma. Také
po volbách sledujeme pokoutné tlaky hazardní
lobby na vedení města i jednotlivé zastupitele,
aby platnou a nyní i účinnou vyhlášku zvrátili.
Věřím, že se tak nestane a Jablonec zůstane bez
automatů. Změna pro Jablonec pro to udělá
maximum.

Proč však i po začátku účinnosti vyhlášky ně-
které automaty fungují? Všem 99 automatům,
které povolilo město, skončilo povolení k 31. 12.

2014. Zbylé zhruba tři stovky automatů povoli-
lo Ministerstvo financí ČR. Polovinu naštěstí
jen do 31. 12. 2014. Zbylé automaty mají povo-
lení např. i do roku 2020. Část z nich jejich pro-
vozovatelé zrušili sami a zbytek čeká na zruše-
ní povolení ministerstvem financí s ohledem na
účinnou vyhlášku. Odstranění všech automatů
bychom se tak měli dočkat do několika měsíců.

Přesto není vyhráno. Hazardní podnikatelé
hledají způsoby, jak vyhlášku obejít. Ve svých
provozovnách např. instalují tzv. kvízomaty ne-
bo z podniků dělají privátní kluby se vstupem
jen pro registrované. Obě metody jsou však
protizákonné a hrozí za to vysoké sankce. Rád
bych proto apeloval na všechny občany, kteří se
s tímto setkají, aby to ohlásili policii, příp. mi to
oznámili na e-mail jakub.macek@zmena.cz.
Předem děkuji za spolupráci a stejně jako vy se
těším na Jablonec bez hazardu.

Jakub Macek, zastupitel

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

1. května 1915, 118, strana 1, 3, V
Vídeň. Ponorka U 5 potopila křižník „Leon
Gambetta“. Velitel ponorky von Trapp sdělil, že
uviděli nepřátelskou loď okolo půlnoci 20 ná-
mořních mil jižně od kapu Leuca. Ponorka od-
pálila asi z 500 metrů jedno torpédo na záď
a druhé do části s předními komíny. Devět mi-
nut po zásahu druhého torpéda se loď potopila.
Mužstvo stihlo spustit 5 záchranných člunů. Po-
norka z bezpečnostních důvodů opustila pros-
tor katastrofy.

Paříž. Ministerstvo námořnictví sděluje, že
110 trosečníků z „Leona Gambetty“ bylo dopra-
veno do Syrakus a 26 do Brindisi. Kontradmirál
Senet a 22 námořníci byli pohřbeni v Santa Ma-
ria de Leuca.

Londýn. „Times“ píší, že vzducholoď, která
včera po půlnoci přelétávala nad Upswichen,
shodila celkem 5 bomb, z toho 2 zápalné, které
zapálily 3 domy.

Jablonec. Dvorní dodavatel R. Matuschek,
zdejší umělecký a obchodní zahradník, sepsal
příručku „Krátký návod výnosného pěstování
zeleniny“. Ženy a dívky! Nedovolte nepříteli,
aby nás vyhladověl! Ukažte své vlastenectví
a pěstujte si zeleninu pro vlastní kuchyň! Kníž-
ka je k dostání u pana Reinholda Wünsche ve
Wiener Strasse a v knihkupectví pana Franze
Lutze, Hauptstrasse za 20 haléřů.

8. května 1915, 125, strana 1, V
Londýn. Americký parník „Lusitania“ byl tor-
pedován. Jedna z nejmodernějších lodí Cunard
Line se potopila. Bližší okolnosti zatím nejsou
známy. Byla postavena v roce 1907, tonáž
31 550 tun, rychlost 25 námořních mil za hodinu.

9. května 1915, 126, strana 1, V
Londýn. Na palubě Lusitánie bylo asi 1 900
osob. Podle admirality se zachránilo na pobře-

ží 500 až 600 přeživších. Berlín hlásí, že mimo
dělostřeleckou výzbroj nesla značné množství
válečného materiálu a munice. Mimo milioná-
ře Alfreda Vanderbilta byl na palubě ještě pet-
rolejový král Pearson. Loď vezla i velký počet
zlatých cihel v hodnotě 400 milionů marek.

10. května 1915, 127, strana 5, V
Mšeno. Putovní biograf v hotelu „Slunce“. Na
prvním představení uvidíte válečné dokumenty
ze severní a jižní fronty, potom film „Svatá vál-
ka“ a postupně další dramata a veselohry.

15. května 1915, 132, strana 2, 5, V
Itálie. Královna Margherita dala k dispozici
pro sanitární účely druhé patro svého římské-
ho paláce. Umělecké poklady celé Lombardie
a Benátska se rychle dopravují do bezpečí.

Proseč. Lesní divadlo zahájí sezónu lidovým
představením „Elsa z osikového dvora“. Těšte se
na příjemné hodiny v našem nádherném di-
vadle!

18. května 1915, 135, strana 1, R
Vídeň – Pešť. Začíná další obležení Přemyšlu
– tentokrát našimi vojsky. Rusové vykopali ko-
lem pevnosti zákopy, kryté cementem. Jsou pod
palbou našeho dělostřelectva.

23. května 1915, 140, strana 1, R
Itálie – Řím. Hodiny nejvyššího napětí. Trvají
manifestace proti válce s Rakousko-Uherskem.
Rakouský a německý konzul opustili Benátky.

24. května 1915, 141, strana 1, 2, 3 a 4, V
Itálie vyhlásila válku Rakousko-Uhersku. Vy-
hlásí válku i Německu a Turecku? Itálie si dělá
nároky na Trentino a pobřeží, dále na maďar-
ské Littorale s Fiume, na Dalmácii s Bosnou
a Hercegovinou a na Albánii. Nechce se však
angažovat na bojištích Dohody.

Vídeň. Císař vydal další manifest „Mým ná-
rodům“, ve kterém oznamuje zradu Itálie na
svých spojencích.

Italská armáda má 3 442 150 mužů ve zbrani.
Elitními jednotkami jsou bersagliéři – branci se
vybírají ve všech okresech. Alpini jsou horské
prapory. Jezdectvo má 29 regimentů po 5 es-
kadronách, dalších 5 eskadron je v Lybii. Jezdci
jsou ozbrojeni šavlí, karabinou a někteří i kopím.
Dělostřelectvo prošlo před válkou modernizací
a má jak francouzská, tak i Kruppova děla.

26. května 1915, 143, strana 5, V
Rokytnice. Polní pošta. Voják Otto Schütz pí-
še svým příbuzným: „Krátce Vám sděluji, že
jsem utekl z ruského zajetí. Skrýval jsem se, než
dosáhla naše vítězná armáda Jaroslavi. Byl
jsem poslán do svého kádru v Terezíně. Až do-
stanu dovolenou, pošlu Vám telegram. Jsem si-
ce zdravý, ale vypadám velmi špatně, jsem vy-
hladovělý – nejprve hlad v Přemyšlu a pak po-
slední dva měsíce v úkrytu. Hodně jsem zkusil
– všechno si povíme ústně. Vroucně zdravím,
na shledanou!

R – ranní vydání, V – večerní vydání

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Od založení českého gymnázia v Jablonci
nad Nisou uplyne v září tohoto roku 70 let.
Po velkolepých oslavách 50. výročí a skrom-
nějších k 60. výročí si tak škola po deseti le-
tech opět připomene vznik českého gymna-
ziálního vzdělávání v Jablonci nad Nisou.

Nahlédneme-li do úplných začátků českého Gym-
názia U Balvanu, objevíme na listu č. 11 Kro-
niky státního reálného gymnázia v Jablonci
nad Nisou, jejíž stránky se začaly psát v roce
1945, tento text: „Na vybídnutí zemského školní-
ho inspektora pana Dr. Wanglera navštívil pro-
fesor při státním reálném gymnáziu v České
Třebové, Antonín Sisr, dne 11. července 1945
Okresní správní komisi a Místní správní komisi
v Jablonci nad Nisou, zda by bylo možné zříditi
v tomto městě českou střední školu, zároveň měl
tam sdělit, že ministerstvo školství a osvěty má
v úmyslu, kdyby k tomu byly nutné předpokla-
dy, zříditi v Jablonci nad Nisou střední školu.“

Protože ministerstvo školství a osvěty vyho-
vělo žádosti Místní správní komise o zřízení
státního reálného gymnázia v Jablonci nad
Nisou, bylo výnosem č. A-68.727-1945/III/3

otevřeno namísto bývalého státního německého
reálného gymnázia české státní reálné gymná-
zium v Jablonci nad Nisou, a to od 1. září 1945.

Toto rozhodnutí tak odstartovalo vznik dneš-
ního Gymnázia U Balvanu, jehož třídy se žá-
kům znovu otevřely po ukončení činnosti ně-
meckého reálného gymnázia. K prozatímnímu
zápisu, který proběhl ve dnech 16.–18. srpna
1945, se tehdy přihlásilo v sedmi třídách cel-

kem 108 žáků. Nejpočetnější byla třída druhá,
která čítala 37 žáků.

Oslavy vyvrcholí v sobotu 10. října 2015. Ab-
solventy, příznivce školy a veřejnost budeme
o oslavách průběžně informovat. Pro zájemce
o další informace k 70. výročí školy je již nyní
zřízen samostatný odkaz na www.gymjbc.cz.

Za přípravný výbor Mgr. Jiří Kozlovský, 
ředitel školy

První české gymnázium v Jablonci slaví 70

Potopení parníku Lusitania. Tragédie se odehrála
7. května 1915, jen tři roky po potopení Titanicu.
Zatímco luxusní parník narazil na ledovec, pro
Lusitaniu se stal osudný zásah torpéda z německé
ponorky. Titanicu trvalo téměř tři hodiny, než klesl
na dno, Lusitania sa potopila za pouhých 18 minut.
Zahynulo 1 198 osob.
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■ Ohlédnutí
Druhý ročník turnaje 
v šipkách ovládli seniorští
hráči z Jablonce
Jarní měsíce vyzývají k pohybu
a soutěžním kláním. V dubnu se
konal putovní turnaj v elektronic-
kých šipkách, na kterém senioři
z Jablonce a ze spřátelených měst
zúročili své celoroční trénování.
Letošní druhý ročník, který se ko-
nal 15. dubna, přilákal pětasedm-
desát šipkařů z Jablonce, Liberce
a Frýdlantu. Ve čtyřkolové bitvě
měl každý závodník čtyřiadvacet
hodů. První a druhé místo obsadili
hráči z Jablonce, kdy první nahrál
547 a druhý 436 bodů. Třetí místo
putovalo do Frýdlantu a s cenou útě-
chy odjížděla hráčka z Liberce. Dí-
ky skvělé organizaci probíhal turnaj
hladce, v dobré náladě a ve správ-
ném sportovním duchu, kdy platilo
známé sportovní heslo, že není dů-
ležité vyhrát, ale zúčastnit se. (mj)

O Jabloneckém škrpálu se
mluví a píše
O Jabloneckém škrpálu se mluví
nejen ve městě, ale přidávají se
k nám i senioři z Liberce a Frýd-

lantu a zájem o tuto ojedinělou ak-
ci projevili i pracovníci redakce
odborného časopisu Sociální služ-
by, který vydává Asociace poskyto-
vatelů sociálních služeb ČR. Po
přečtení krátkého informačního
příspěvku nás oslovili a nabídli
nám prostor v celostránkové rub-
rice „pro inspiraci,“ kde také člá-
nek o Jabloneckém škrpálu spolu

s fotografiemi v březnovém čísle
vyšel. A tak pracovníkům redakce
časopisu děkujeme za jejich zájem
a podporu a seniorům z ostatních
krajů a okresů přejeme, aby se stal
inspirací i pro ně a aby jim výlety
do přírody přinesly tolik zážitků,
dojmů i legrace, jako seniorům
z Jablonecka. (bs)

■ Z bloku seniorů
EsKá Novoveská
My senioři z klubu seniorů v DZU
Novoveská jsme živým příkladem
toho, že datum narození je jen
údaj v rodném listu, který vůbec
není rozhodující pro kvalitu života
v seniorském věku. Kromě toho,
že se denně scházíme ve svém klu-
bu, povídáme si, nebo hrajeme
společenské hry, zcela jsme pro-

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

Sdělení o květnovém programu
a jednotlivých akcích získáte u Mar-
kéty Jeníčkové, specialisty pro vol-
nočasové aktivity, tel.: 774 722 942,
e-mail: marketa.jenickova@centrum
jablonec.cz, nebo jsou ke stažení
z www.centrumjablonec.cz sekce
Aktivity seniorů – Programy ve Spol-
kovém domě.

Rychle a efektivně 
pomocí QR kódu
Co je QR kód? QR kód (z anglické-
ho Quick Response) je kód rychlé
reakce a je novým a rychlým ná-
strojem pro sdělení informací. Je
to prostředek pro automatizovaný
sběr dat a dokáže zakódovat mno-
hem větší množství dat než klasic-
ký čárový kód. Většina chytrých te-

lefonů umí QR kódy číst, a to buď
jako vestavěnou funkci, nebo po-
mocí aplikace, kterou si lze zdar-
ma stáhnout a nainstalovat. Po
načtení QR kódu mobilním prohlí-
žečem (telefonem či tabletem) se
načtou libovolné informace. Určitě
jste se už s těmito černobílými
čtverečky setkali – najdete je na
plakátech, v časopisech, nejrůz-
nějších reklamách nebo na vizit-
kách. Proto i naše organizace při-
stoupila k používání QR kódu
z důvodu efektivního a rychlého
přenosu informací o službách, kte-
ré poskytujeme.

Odpověď na 
nejčastější otázku: 
Jaký je význam éčka 
pro zdraví?

Vitamín E je důležitý vitamín, kte-
rý naše tělo chrání před vznikem
celé řady onemocnění. Konzuma-
ce potravin bohatých na vitamín E
pomáhá předcházet Alzheimerově
chorobě, rakovině a náhlým pří-
hodám mozkovým. 

Éčko zpomaluje proces stárnutí
a je důležité pro správné fungo-
vání imunitního systému. Vita-
mín E obsahují především tuky
a živočišné produkty. 

Najdeme ho v olejích, mléce,
luštěninách, listové zelenině, jako
je špenát nebo kadeřávek. 

Éčko dále obsahují vejce, mand-
le, burské oříšky, obilné klíčky
a švestky. 

Žádoucí není ani nadměrná
konzumace vitamínu E, předávko-
vání tímto vitamínem z potravin
však nehrozí.

„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

5., 12. 5. /úterý/ 10.00 hodin
Zdravotní a relaxační cvičení
na židlích s Hankou

5. 5. /úterý/ 
Rozhledna Liberecká výšina

28. 5. /čtvrtek/ 15.30 hodin
Literární kavárna 

připravujeme 
(termín bude upřesněn)
Výlet na hrad Trosky v Českém ráji

Dia-club senior
Informace H. Korcinová – tel.: 724 206 367

5., 12., 19., 26. 5. /úterý/ 13.00 hodin
Cvičíme v bazénu

21. 5. /čtvrtek/ 15.00 hodin
Pravidelné setkání členů klubu

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

6. 5. /středa/ 
Od pramenů Nisy do sokolovny
v Lučanech, odjezd z AN, 
stanoviště č. 12 v 10.10 hod.

11. 5. /pondělí/ 14.00 hodin
Oslava Dne matek v ZUŠ
Jablonec – vstupenky
pouze pro členy SD ČR 

13. 5. /středa/ 14.00 hodin
Tanec a poslech hudby

20. 5. /středa/ 
Zájezd do Lysé nad Labem
a Poděbrad

27. 5. /středa/ 14.00 hodin
Měření tlaku

30. 5. /sobota/
Staročeské řemeslné trhy
v Turnově, odjezd z AN stanoviště
č. 8 v 8.30 hodin.

KARDIO Jablonec
Informace K. Křivánek – tel.: 728 366 951

Program naleznete na webu
www.centrumjablonec.cz v sekci
Aktivity seniorů – Kluby seniorů
– KARDIO Jablonec

padli kouzlu hry pétanque. A tak
s prvním sluníčkem vyrážíme na
zahradu. Kdo jen trochu může,
ten hraje. Komu to zdravotní stav
nedovoluje, tak ten alespoň fandí.
A že hru bereme opravdu vážně,
potvrzuje skutečnost, že jsme si
pořídili i jednotná trička s nápi-
sem SK Novoveská, ve kterých há-
jíme barvy svého klubu na turna-
jích seniorů. A tak si do budoucna
můžeme jen přát, ať nám elán
a radost ze hry a pohybu vydrží
ještě hodně dlouho a ať své úsilí
zúročíme i na některém z dalších
turnajů. Za klub seniorů 

DZU Novoveská Květa Čílová

QR kód do mobilu. Foto CSS

Jablonecká šipka 2015. Foto J. Appeltauer

Foto CSS

Foto CSS
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Setkání s obãany 

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

zve na tradiãní

Setkání s obãany 
Pfiijìte se zeptat na to, co vás zajímá!
Na dotazy budou odpovídat pfiedstavitelé mûsta 

a dal‰í odborní pracovníci.

VÏdy od 17.00 hodin v pfiíslu‰né lokalitû.

úter˘ 5. kvûtna 2015
R˘novice, jídelna Z· Pod Vodárnou

úter˘ 12. kvûtna 2015
Proseã nad Nisou, hasiãská zbrojnice

ãtvrtek 14. kvûtna 2015
Centrum, Mal˘ sál Eurocentra

úter˘ 2. ãervna 2015
·umava a Jablonecké Paseky

jídelna Z· ·umava

ãtvrtek 4. ãervna 2015
M‰eno a Luká‰ov, jídelna Z· Mozartova

M‰eno

20152015

Místo
PRÁVĚ

pro VAŠI 
reklamu

Místo
PRÁVĚ

pro VAŠI 
reklamu

•
kontaktní osoba Jana Fričová

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

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

466 01 Jablonec nad Nisou
•

Jablonecký měsíčník vychází v nákladu
22 000 ks!
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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 – PODZIM 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.

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 %,
V˘prodej dvefií a obloÏek za 500 Kã, 

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

Jan Rejsek – PODLAHY
vzorkovna RÛÏová 29, Jablonec n. Nisou
Víte, Ïe lze oÏivit lak na dfievûné podlaze 
za cenu od 170 Kã/m2 za pomoci nov˘ch

diamantov˘ch kotouãÛ a jedné vrstvy laku
pro silnou zátûÏ? 

Nabízíme také kompletní renovace dfievûn˘ch
podlah ‰védsk˘mi laky a oleji BONA.

Informujte se na: www.rejsek-podlahy.cz
mobil: 724 119 523

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
DOPORUâUJEME kontrolu 
a odborné vyãi‰tûní brzd –

nyní jarní AKCE: Kã 800–1 200 Kã/auto!!!
Pfiezouvání pneu, jarní prohlídka, 

brzdové centrum ATE. 
Na‰e pfiednosti: profesionalita, individuální
pfiístup, poctivost, záruky, potfiebné náfiadí,
pfiístroje a PC programy, vozy parkujeme

v hlídaném prostoru.
www.autoservismokosin.cz

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

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

vypsán NOV¯ KURZ pro zaãáteãnice Ïeny
pondûlí 16.30 hodin – pop orient

tance stfiední Asie – nedûle 18–19 h
flamenco arabic – stfiedy 18.30–19.30 h

open class ãtvrtky – 17.30–18.30 h pop orient
sídlo: ul. 28. fiíjna 23, Jablonec nad Nisou,

!parkování v místû!

VELKÁ SLEVA NA JAZYKY – 30 % SLEVA 
na otevfiené kurzy pro vefiejnost 

na kvûten a ãerven.
Velká nabídka jazykÛ a úrovní, rÛzní lektofii. 

Mal˘ poãet posluchaãÛ v kurzu. 
Dále nabízíme: 

POMATURITNÍ STUDIUM 2015/16 
MZDOVÉ ÚâETNICTVÍ, ÚâETNICTVÍ, 
DA≈OVÁ EVIDENCE – rekvalifikace. 

Nov˘ kurz INTERNETOV¯ MARKETING – 
pro firmy a podnikatele – nauãte se efektivnû

rozesílat nabídky sv˘m zákazníkÛm.
24 let zku‰eností, akreditace, v˘borní lektofii,

seriózní jednání.
EDUCA – vzdûlávací centrum Jablonec n. N., 

info@educa-jbc.cz, 602 505 288

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.pujckyrychle.eu 

OPTIK DO DOMU
Zdarma náv‰tûva optického poradce

u vás vám umoÏní zakoupit dioptrické br˘le
aÏ o 50% levnûji neÏ v kamenn˘ch optikách. 
Tel. 778 814 717, www.levnebryle.webnode.cz

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

více neÏ 250 odstínÛ a dekorÛ, slevy aÏ 35 %,
KUCHY≈SKÉ LINKY vãetnû dodávky spotfiebiãÛ,

3D grafické návrhy ZDARMA. 
Akce pro rok 2015:

ke kaÏdé kuchyni granitov˘ dfiez zdarma!
Vzorková prodejna v nákupním centru Géãko

Liberec (GLOBUS)
tel.: 485 102 762, mobil: 734 723 734

prodejna@skrine-liberec.cz
www.skrine-liberec.cz, www.vyroba-kuchyni.cz

YOKO STUDIO
5. 5. od 17 h – Jak se staví BOJOVNÍCI

15. 5. od 18 h – Partnerská intuitivní kresba
16. 5. 9–15 h – semináfi Má du‰e
www.yokostudio.cz, 777 066 967

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

malífiské a natûraãské práce.
Kalkulace a poradenství ZDARMA.

www.interierynovotny.cz, tel. 604 503 848

AUTOSABI, Îelivského 13, tel. 608 961 363
ve‰keré opravy osobních a dodávkov˘ch vozidel,

plnûní klimatizace za akãní cenu 549 Kã
pfiezutí vozidla od 250 Kã.

Více o akãních cenách www.autosabi.cz 

KONOPNÉ V¯ROBKY CARUN
Komu nepomohou léky, tomu pomÛÏe pfiíroda.
V˘robky: mast, sirup, semínka, ústní voda, atd.

Romana Szabo, Îelivského 13,
www.autosabi.cz

HLEDÁME KADE¤NICI NA ÎL
Kadefinictví KOBRA, Podhorská 7,

Jablonec nad Nisou
Tel: 603 294 637

NABÍZÍME DORNOVU METODU,
Breussovu masáÏ, ruãní lymfodrenáÏ.

Kurzy Dornovy metody s A. Veli‰kovou 
v Jablonci n. N.

Objednávky – P. Du‰ek, 604 154 133.

PROVÁDÍM ZEDNICKÉ PRÁCE 
pfieváÏnû drob. charakteru – údrÏbu zamûfienou

na rÛzné opravy a úpravy dle poÏadavkÛ 
zákazníka jako napfi: strÏ. tapet s moÏností 

‰tuk. omítek a bílení, opravu vnûj‰ích 
i vnitfiních omítek, betonÛ, komínÛ, garáÏí, 
bytÛ, chat a rod. domkÛ jak pro soukromé

osoby, tak RK, druÏstva, SVJ apod. 
Dodání vãetnû materiálÛ.

Info: 732 570 702, 
e-mail: reslvladislav@seznam.cz 

PRODÁM GARÁÎ
v Pfiíãné ulici v Jablonci nad Nisou

tel: 702 689 172

NOVÁ ORDINACE 
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 

PŘIJÍMÁME 
NOVÉ PACIENTY 

JJ AA   ––   AA mm bb uu ll aa nn cc ee

MUDr. Jan Adamec
praktický lékař pro dospělé

28. října 1660/14
460 01 Jablonec nad Nisou

tel.: 739 088 485
e-mail: ja.ambulance@seznam.cz
www.ja-ambulance.cz

�
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Lipolytick˘ vibraãní pfiístroj 
DREAM HEALTHER

> nové fie‰ení pro spalování tuku – 
zejména v okolí bfiicha 

> cviãení v krátkém ãase, 
bez potfieby namáhavé fyzické síly – 

staãí pouh˘ch 10 minut 
> sniÏuje cholesterol, zlep‰uje 

celkov˘ svalov˘ tonus a stabilitu
kloubÛ, stabilizuje tûlesnou hmotnost 

Po pfiedloÏení tohoto kupónu 20 minut 
navíc zdarma pfii zakoupení permanentky.
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Rehabilitace na Poliklinice I v Jablonci n. N. 
tel. 483 341 275

www.medsix.cz

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

V září 2015 otevíráme nový domov 
pro seniory a osoby s demencí VILA VITAE.

Dům rodinného typu 
na Masarykově třídě v Liberci.

Příjem žádostí zahájen. Tel.: 608 973 674
www.rodina24.org

M U D r .  Z d e n ě k  Š r o l l  s t.
z u b n í  l é k a ř ,  s t o m a t o c h i r u r g

S T O M A - H y g i e i n o s ,  s . r . o .

Zubní  ordinace  př i j ímá  nové  pac ienty
• smlouva se všemi pojišťovnami

• ošetření v oboru stomatologie, stomatochirurgie, 
implantologie, dentální hygiena

• odborné konzultace a vyšetření – zdarma

Pro více informací nebo objednání nás kontaktujte 
na telefonním čísle: 721 210 399 nebo na adrese:

STOMA-Hygieinos, s. r. o., Poštovní, Jablonec nad Nisou 
( jablonecká poliklinika – 2. patro)

Autocentrum FICS
prodej a servis vozů SUZUKI

Želivského 1, Jablonec n. N. (u Alberta), www.autofics.cz
Tel.: 483 368 891, mobil: 606 608 997, 602 466 148


