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Horké prázdniny jsou za námi,
čeká nás bohatý podzim
Máme za sebou skutečně horké prázdniny.
Slunce se nevyhýbalo letos ani našemu městu,
přehrada byla neustále obležená návštěvníky
a kvalita vody byla natolik dobrá, že se koupání
kvůli možným zdravotním obtížím nemuselo
vůbec omezovat. 

Léto bylo horké také pro stavbaře. Dva prázd-
ninové měsíce jsou pro oddělení správy objektů,
silnic i investiční výstavby velmi krátké na
všechno, co je třeba opravit a postavit. A když se
ještě na poslední chvíli podaří získat dotační pe-
níze, mají tyto sezónní práce naloženo vrchova-
tě. Přesto se všichni snaží udělat i nemožné, aby
napjaté termíny stíhali. A když se to někdy úpl-
ně nepodaří, jako například v případě školky
v Mechové ulici, snažíme se vše ostatní zabezpe-
čit tak, aby byly opravy dokončeny s co nejmen-
ším dopadem na občany. 

Ačkoliv ještě cítíme na kůži hřejivé sluneční
paprsky, na zimním stadionu je plocha náležitě
vychlazená, jen si obout brusle, vyzbrojit se ho-

kejkou a snažit se vmanévrovat puk do branky.
Své síly v minihokeji hned první zářijový víkend
poměří sedmi a osmiletí hokejisté z osmi repub-
likových oddílů, kteří se utkají o putovní pohár
města, jenž vítěznému týmu v neděli 6. září spo-
lečně s hokejovou legendou Milanem Hnilič-
kovu předám. Tak přijďte fandit.

Září je vůbec bohaté na množství událostí.
Kromě koncertů, jimiž bude vrcholit festival
Město plné tónů, jsou připravené důležité bese-
dy k návrhu nového územního plánu, při Dni
evropského dědictví můžete poznávat historii
běžně ukrytou, nebo se těšit na Jablonecké pod-
zimní slavnosti. Hlavně však do prvních tříd při-
jdou poprvé letošní prvňáčci. A těm bych rád po-
přál, aby 1. září vykročili pravou nohou, aby si
našli ve třídě to správné místo i dobré kamarády
a aby je škola bavila. 

Pavel Svoboda, 
náměstek primátora

Festival pod hrází se konal v sobotu 15. srpna v parku u jablonecké přehrady. Pohodovou akci navštívilo přes tisíc lidí. 
Festival pořádal Jizerský filmový spolek. Promítaly se filmy, hrálo se divadlo, na pódiu se vystřídala řada kapel, 

jedním z vystupujících zpěváků byl i populární Ondřej Ruml. Foto Roman Čejka

Letní pohoda v Jablonci. 
Foto Markéta Hozová



(2)

jablonecký měsíčník / září 2015 aktuální téma

Jablonecké mateřské školy, zvláště ty ze 70.–80. let
minulého století, panelové, jsou ve velmi špatném
technickém stavu. Proto se město snaží získat co nej-
více peněz na jejich opravy, které spočívají hlavně ve
výměně starých oken a zateplení střech i obvodového
pláště. 

Letos těsně před prázdninami Státní fond životního
prostředí (SFŽP) ve své 64. výzvě přiznal Jablonci do-
taci na opravu pěti mateřských škol. Protože město
nemělo v té chvíli dostatek peněz ke spoluúčasti na fi-
nancování oprav, jelikož ve výběru daní bylo v pat-
náctimilionovém propadu, muselo dva dotační tituly
odmítnout. Stavební práce se proto letos týkají tří
školských zařízení. 

MŠ Mechová, Mšeno
Pavilonová školka přešla do rukou stavbařů 27. čer-
vence, celková rekonstrukce potrvá do 31. října. Do
konce prázdnin měla mít školka nová okna a vyzděné
sloupky mezi nimi, bohužel výroba oken byla delší,
a tak je řemeslníci začnou měnit v průběhu prvního
zářijového týdne. Do konce října pak získá školka za-
teplenou střechu a fasádu. Samozřejmostí jsou nové
klempířské prvky, hromosvody a další. Celý projekt
přijde na 4,4 mil. korun a dotace SFŽP činí 3,6 mi-
lionu korun. 

MŠ Josefa Hory, Mšeno
Na rekonstrukci další sídlištní školky se začalo praco-
vat 3. srpna a firma se zde bude činit do 15. listopadu.
Náklady na realizaci přesahují čtyři miliony a přizna-
ná dotace činí 2,5 milionu korun. 

„Tato školka má už nová okna, ale je nutné jí zatep-
lit střechu a fasádu. Dělníci proto začali pracovat nej-
prve na straně, kde je vstup do budovy, aby stavba
provoz školky co nejméně omezovala,“ konstatuje ná-
městek primátora Pavel Svoboda, který má na staros-
ti oblast školství.

MŠ Dolní, Kokonín
Rekonstrukce této školky se oproti ostatním zpozdila
o měsíc. Důvodem byl nedostatečný výběr daní, po
nichž v rozpočtu zbyla patnáctimilionová díra. Situace
se naštěstí v červenci zlepšila a bylo možné začít
i s touto realizací. Proto se s rekonstrukcí začalo až na
konci srpna a potrvá do 25. listopadu. Rekonstrukce je
za 5,1 mil. korun, přičemž dotace činí 3,6 mil. 

Proč se nezačalo dřív?
Logickou námitkou proti pracím ve školním roce je,
proč stavebníci nenastoupili k dílu už na začátku čer-
vence, ale do prvního zařízení přišli až na přelomu
prázdnin. „Důvod je jednoduchý. Žádost o dotaci na
opravu pěti školských zařízení jsme uplatnili v 64. vý-
zvě na jaře tohoto roku a dotace nám fond přiznal na
konci května. Rychle jsme připravili realizaci, rozpo-
čty, výběrová řízení na zhotovitele staveb, která mají
své zákonné lhůty, a nakonec se musela objednat ok-
na, jejichž výroba si vyžádala pět týdnů,“ vysvětluje
běh času náměstek pro rozvoj města Lukáš Pleticha. 

Školy pod čarou
Na jaře město žádalo fond o dotaci na celkem pět za-
řízení a na všechny projekty byla přiznaná dotace.
Kvůli nedostatku peněz v rozpočtu se však realizují
jen tři. Zbylé dvě – MŠ Hřbitovní s projektem za
19 milionů korun a pavilon D základní školy na síd-
lišti Šumava za cca 5,2 mil. korun – bylo nutné odložit.
„V případě školky si vysoký podíl města na spolu-
financování vyžádají statická opatření. U školy na Šu-
mavě jsme zjistili výskyt azbestu, takže oprava bude
náročnější, a tedy i dražší. Znovu však o dotaci požá-
dáme na podzim, abychom realizaci mohli připravit
na příští rok,“ ujišťuje vedoucí odboru územního
a hospodářského rozvoje Otakar Kypta. Na žádosti
o dotační peníze se připravují ještě další dva projekty,
a to MŠ Tichá a MŠ Slunečná. (jn)

Dotace se rozdělovaly
v květnu, proto opravy
stále probíhají
Těsně před prázdninami se městu podařilo získat od Státního fondu životního prostředí
dotaci na opravu tří mateřských škol. I když všechny práce nebudou hotové do 1. září,
dvě ze školek budou k dispozici hned, jedna otevře později.

■ Opravy a údržbu 
platí město a školy

Vedle velkých investičních akcí
zateplování školních budov došlo
v jabloneckých školách a škol-
kách během prázdnin k větším či
menším opravám hrazeným z roz-
počtu města i z vlastních zdrojů
jednotlivých škol. Opravovala se
vzduchotechnika v kuchyních,
elektroinstalace i rozvody vody
a kanalizace, kotelny, toalety
i střecha. 

„Požadavků na opravy máme
mnoho, bohužel rozpočet nám ne-
umožňuje provést všechno najed-
nou, vždycky je potřeba stanovit
priority,“ říká náměstek Miloš
Vele a chválí jablonecké školy
a školky, že se snaží hospodařit
tak, aby si mohly méně nákladné
práce zaplatit samy. 

Letos se kvůli instalaci konvek-
tomatů, zařízení pro zdravější
a šetrnější vaření, na náklady
města upravovaly prostory kuchy-
ní školek Mechová, Havlíčkova,
Švédská, Tichá a speciální mate-
řinky Palackého. Konvektomaty si
většinou školky pořizovaly ze
svých zdrojů. Úpravou prošla
i školní kuchyně základní školy
v Mozartově ulici, kde se měnily
kotle, a škola bude v souvislosti
s probíhající revitalizací sítě cent-
rálního zásobování teplem přepo-
jena na horkovodní vytápění. V ZŠ
Pod Vodárnou se opravovala vzdu-
chotechnika v kuchyni, v ZŠ
Liberecká na žáky čekají mimo ji-
né nové šatny. Staré drátěné kóje
nahradily moderní dřevěné skříň-
ky, ty si škola zaplatila ze svých
zdrojů, stavební úpravy prostor za
250 tisíc byly hrazeny z městské
pokladny. 

Výměny střešní krytiny za 360
tisíc se dočkala Speciální mateř-
ská škola v Palackého ulici. Novou
kotelnu má MŠ Havlíčkova. V MŠ
Švédská se opravovala přístupová
cesta a v rýnovické mateřince
v ulici Čsl. armády se opravovalo
zadní venkovní schodiště. V ma-
teřské školce ve Střelecké ulici se
letos opravily další toalety. Už
před prázdninami se počítalo
s tím, že k opravě přístupové tera-
sy v Mateřské škole Slunečná do-
jde na podzim.

I letos školy a školky využily
k prázdninovému stěhování a růz-
ným menším opravám a nátěrům
pracovníky veřejně prospěšných
prací. 

„Pracovní náplň lidí zaměstna-
ných v režimu veřejně prospěš-
ných prací se stále rozšiřuje. Od
prostého uklízení odpadků, přes
výpomoc se stěhováním nebo ma-
lováním, údržbu zahrad u škol-
ských a dalších městských objek-
tů, až po hlídání u přechodů pro
chodce. Práce je ve městě pořád
dost a stejně tak je v ulicích patr-
ná práce odvedená těmi, kteří by
mohli zůstat doma nezaměstnaní
na dávkách a jen tak koukat z ok-
na. Jdeme správnou cestou,“ kon-
statuje primátor města Petr Beitl.

(mh) 

Foto Markéta Hozová
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Druhý rok se intenzivně pracuje na rozsáh-
lé rekonstrukci poslední velké pavilonové
školy, a to v Arbesově ulici. Stavba za téměř
30 milionů korun s dotací téměř 16,5 milio-
nu z EU včetně příspěvku ze státního roz-
počtu se chýlí k závěru. „Do konce prázdnin
budou zcela hotové interiéry, během září se
bude pracovat ještě venku,“ říká náměstek
primátora pro rozvoj města Lukáš Pleticha. 

Základní škola v Arbesově ulici se skládá ze
šesti jednotlivých pavilonů propojených takz-
vanými krčky. Cílem projektu bylo zateplit fa-
sády všech pavilonů včetně spojovacích krčků,
pásová okna nahradit novými plastovými a bo-

letické panely vyzdívkami z tvárnic. Před hlav-
ním vstupem do školy vznikla rampa pro bez-
bariérový přístup a úpravou prošla také zeleň
okolo školy. 

„Aktuální cena stavby činí 28 mil. Kč včetně
DPH. Městu se podařilo v rámci 50. výzvy Ope-
račního programu Životní prostředí získat do-
taci 16,5 milionu korun, z toho je 15,5 milionu
z Evropské unie a jeden milion ze Státního fon-
du životního prostředí. Zbytek hradí město ze
svého rozpočtu,“ vysvětluje Iveta Habadová, ve-
doucí oddělení dotací. Kvůli velkému rozsahu
oprav bylo nutné rekonstrukci rozdělit do dvou
částí a let. „Loni se pracovalo na pavilonech tě-
locvičny, družiny, bytové jednotky a hlavního

pavilonu s kancelářemi, sborovnou a šatnami
včetně spojovacích krčků,“ popisuje postup re-
konstrukce Petr Mikulášek z oddělení investiční
výstavby s tím, že bylo třeba také krátit školní
rok, a to ten letošní. 

„V současné chvíli víme, že se objevily více-
práce za zhruba 300 tisíc korun a se zhotovite-
lem ještě jednáme o způsobu ochrany nového
pláště tělocvičny, který by mohl být poškozený
míči odlétávajícími ze školního hřiště, což zname-
ná dalších 250 tisíc korun,“ dodává Pleticha.

(jn) 

Arbesovka je po rozsáhlé rekonstrukci 

Od září roku 2014 město Jablonec nad Nisou
podporuje rodiny s dětmi od dvou do sedmi
let, které z různých příčin nebyly přijaty do
mateřské školy zřizované městem. Důvodem
může být například příliš nízký věk dítěte,
zdravotní znevýhodnění nebo nástup rodiče
do zaměstnání a potřeba urychleného zajiš-
tění dítěte.

Podpora ve výši 1 000 Kč za měsíc na dítě je po-
skytována formou příspěvku na školné v sou-
kromém zařízení na území města, a to podle
přísných pravidel. 

„Subjekt poskytující služby pro děti se musí
předem zaregistrovat a splnit přísné podmínky
města, rodiče dítěte zase musí být zaměstnaní
a mít například trvalý pobyt v Jablonci nad

Nisou,“ říká Zdeňka Květová, vedoucí oddělení
školství, kultury a sportu.

Za období září 2014 až červenec 2015 celkem
podpory využilo 34 jabloneckých dětí a město
na podporu těchto dětí v soukromých zaříze-
ních vynaložilo částku 198 000 Kč. Podpora dě-
tí pokračuje i v novém školním roce 2015/2016.
„Rodiče dětí, které se nedostaly do mateřské
školy zřizované městem, mohou využít kvalit-
ních výchovných a vzdělávacích služeb v sou-
kromých školkách na území města. Město jich
pro nový školní rok prověřilo a následně zare-
gistrovalo celkem pět,“ informuje dále Květová. 

Na sídlišti Šumava nabízí své služby nový
subjekt – Dětská skupina Bublina, v Kokoníně
působí Dětské centrum Neználek, ve Vrkosla-
vicích je otevřena Miniškolka Motýlek a pro ty
nejmenší fungují v Jabloneckých Pasekách Ta-
deáškovy jesličky. Pro rodiče se zájmem o peda-
gogiku Montessori je ve Vrkoslavicích otevřena
Lesní třída při Montessori, o. s. Více informací
naleznete na webech jednotlivých soukromých
zařízení. (bk)

Seznam zařízení
Dětská skupina Bublina – Andrea Pravcová,
Pasecká 23, www.bublina-jbc.cz, 
e-mail:pravcovaandrea@seznam.cz, 
tel.: 777 477 122.

DC Neználek – Veronika Fukalová,
Dalešická 50, www.dcneznalek.cz, 
e-mail: info@dcneznalek.cz, tel: 728 095 074.

Miniškolka Motýlek – Renáta Jeřábková,
Vrkoslavická 7, 
www.miniskolka-motylek.cz, 
e-mail: info@miniskolka-motylek.cz, 
tel.: 724 124 088

Tadeáškovy jesličky – Simona Havlová,
Jindřichovská 220/3, 
www.tadeaskovyjeslicky.cz, 
e-mail: info@tadeaskovyjeslicky.cz, 
tel.: 775 188 580.

Lesní třída – Montessori, o. s., 
5. května 76, 
www.montessori-jbc.cz, 
e-mail: montessori.jbc@seznam.cz, 
tel.: 483 302 625.

Statutární město přispívá na děti 
v soukromých mateřských školách

Příspěvek na školné je poskytován prostřednictvím zare-
gistrovaného a prověřeného soukromého subjektu, který
rodičům sníží poplatek za své služby o příspěvek města.

Foto 3 x Jiří Endler
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V Pobřežní ulici zmizela ruina
Rozestavěná ruina domu, která byla celá
léta ostudou Pobřežní ulice, už nestojí. 

Začátkem roku 2015 se objekt stal majetkem
města a v průběhu léta došlo k jeho zbourání.
Občané jabloneckého Mšena v anketě i v dis-
kuzi s vedením statutárního města projevili
přání, aby bylo na ploše po zbouraném domě
vybudováno parkoviště, které by zlepšilo ne-
utěšenou dopravní situaci v této lokalitě.
Ovšem k tomu je ale potřeba změnit územní
plán.

Již během několika týdnů budou všichni odběratelé tepla od Jablonecké energetické, kterých se týkala první etapa revita-
lizace, přepojeni na nový systém vytápění. Všechny výměníky jsou již kompletně osazeny novými kotli, na většině míst jsou
již také zahrnuty a zaasfaltovány výkopy a vše běží podle harmonogramu. V průběhu září přijde na řadu stavba komínů. 

Ve frekventované ulici Palackého jsme místo výkopu zvolili speciální metodu podvrtu.
Provoz tak nebyl nikterak omezen. Navážení nových kotlů do výměníku v ulici Josefa Hory.

K revitalizaci patří i pokládka nových plynovodů. Foto 4 x archiv JEInstalace kotlů ve výměníku v Mechové ulici.

Projekty IPRM jsou úspěšné
Od roku 2009 zlepšuje Jablonec v rámci In-
tegrovaného plánu rozvoje území (IPRM) ve
vymezené zóně Žižkův Vrch a okolí jednu
městskou část. 

Již jednou Ministerstvo pro místní rozvoj oce-
nilo kvalitu projektů, když jablonecký lesopark
zařadilo do svého prezentačního dokumentu.
Nyní ministerstvo začlenilo do svého katalogu
Úspěšné projekty integrovaného operačního
programu 2015 také projekt Sportovní a dětská
hřiště Nová Pasířská. 

„Cílem projektu z roku 2011 byla přestavba
zastaralých hřišť v lokalitě ulice Nová Pasířská
na dvě dětská a dvě sportovní hřiště,“ vysvětlu-
je náměstek pro rozvoj města Lukáš Pleticha. 

V Nové Pasířské tak vzniklo dětské hřiště pro
věkovou kategorii 1 až 12 let s pryžovou dopa-
dovou plochou a herními prvky, jimž dominu-
je multifunkční sestava ve tvaru lodě s rozma-
nitou výbavou. Dále je zde hřiště pro děti od 5
do 15 let s pryžovou dopadovou plochou a la-
novou prolézačkou ve tvaru pavouka s trampo-
línou uprostřed. „Díky projektu vzniklo také
menší víceúčelové sportovní hřiště s umělým
trávníkem i cvičnou tenisovou odrazovou stě-
nou a větší víceúčelové sportovní hřiště s umě-
lým trávníkem, vybavené basketbalovými koši
s odrazovými deskami a sloupky na volejbal,“
dodává Pleticha.

Integrovaný operační program je spolufinan-
cován do konce roku 2015 z Evropského fondu

pro regionální rozvoj a řídí jej Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR. V IOP bylo dosud v celé Čes-
ké republice podpořeno téměř 8 500 projektů.
V katalogu úspěšných projektů jsou mezi 25
prezentovanými dva zástupci Libereckého kraje,
mimo Jablonce je zde také heliport liberecké
nemocnice. (jn)

Sportovní a dětská hřiště Nová Pasířská
Období fyzické realizace: květen–září 2011
Celkové náklady projektu: 8 400 148 Kč
Příspěvek Evropského fondu pro regionální rozvoj:
5 989 172 Kč

Foto Jiří Endler Foto Jiří Endler

■ Zprávy z JE – Revitalizace jde do finále
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Ve sběru elektra náš kraj vede
Jablonečané odevzdali za rok 2014 kolektivním
systémům Elektrowin a Asekol 84,773 t elektra,
které tzv. „pracuje“ (lednice, pračky, vrtačky
atd.) a 54,232 t elektra, které „hraje“ (televi-
ze, přehrávače, monitory atd.). Tím se dosá-
hla nemalá úspora primárních zdrojů, vo-
dy, elektrické energie, nebo třeba i snížení
produkce nebezpečných odpadů.

Co se týče krajů, tak v roce 2014 byli nejpilněj-
ší Středočeši s 3 469 tunami, druzí Pražané
s 3 107 tunami a třetí Jihomoravané s 2 864
odevzdanými tunami starého elektra. Jinou
optiku ale nabízí přepočet výsledků krajů na
množství jejich obyvatel. „Z tohoto pohledu to-
tiž bezkonkurenčně vede Liberecký kraj. Každý
z obyvatel kraje včetně nejmenších dětí (podle
aktuálních údajů je jich 438 767) loni odevzdal
k recyklaci 5,85 kilogramu elektrozařízení,“ ří-
ká Nikola Horčíková ze správy veřejné zeleně
jabloneckého magistrátu.

Lidé v dalších dvou krajích – Olomouckém
a Zlínském – pak loni stále ještě dokázali jen
prostřednictvím Elektrowinu překročit stávají-
cí kvótu platnou pro všechny členské země EU.
Obyvatelé Olomouckého kraje odevzdali 4,47 kg
na osobu, obyvatelé Zlínského kraje 4,15 kg. 

„Základní podmínkou umožňující lidem ten-
to ekologický přístup je dostatečně hustá sběr-
ná síť, kde mohou spotřebiče zdarma odevzdá-
vat k recyklaci, aniž by s nimi museli podnikat

dlouhou cestu. Jen Elektrowin za deset let své
existence vytvořil na 13 000 míst zpětného od-
běru, která se nacházejí zejména ve sběrných
dvorech obcí a u posledních prodejců,“ upozor-
ňuje Horčíková. Sbírají ale např. i hasiči, školy,
firmy, elektrospotřebiče je možné odevzdat
i v rámci mobilních svozů odpadů.

Co nás čeká a nemine
Pro splnění požadavků EU zatím stačilo České
republice vysbírat a recyklovat čtyři kilogramy

na obyvatele, tedy celkem zhruba 40 000 tun.
Ve skutečnosti Češi v posledních letech odevz-
dávají ročně průměrně pět kilo starého elekt-
ra, dohromady tedy něco mezi 50–55 tisíci tu-
nami.

„Už v roce 2016 ale nebude kvóta stanovena
takto pevně, naším společným úkolem bude se-
brat 40 procent množství nově prodaných spo-
třebičů - počítáno průměrem za tři roky na-
zpět,“ informuje Horčíková. Podle současných
prodejů, které se za dva roky nejspíš nijak dra-
maticky nezmění, to tedy bude ročně něco přes
70 tisíc tun čili o něco víc než sedm kilo na oby-
vatele.

Jak nakupujeme
Podle průzkumu si jen v loňském roce pořídilo
novou žehličku, rychlovarnou konvici nebo ji-
ný malý spotřebič 44,1 % dotázaných, velké
spotřebiče, jako jsou pračky, lednice nebo spo-
ráky, už od začátku roku 2014 nakoupilo 16,4 %
Čechů. Během loňského roku nakupovalo malé
elektro 45,4 % spotřebitelů, velké si pořídilo
37,3 %.

Průzkum také naznačil, že při nákupu není
vždy rozhodujícím kritériem jen nejnižší cena.
Tu sice zohledňuje 65,6 % zákazníků, 77,1 % ale
pozorně sleduje také parametry výrobku. Jen
pro 36,1 % dotázaných je důležitá značka,
24,7 % klade zvýšený důraz na design. 

(nh)

Asistenti prevence mají oči otevřené
Od začátku července působí u Městské poli-
cie Jablonec nad Nisou dva asistenti preven-
ce kriminality - Jiří Netušil a Radek Džobák.
Pohybují se po Jablonci zejména v riziko-
vých lokalitách, spolupracují se sociální
pracovnicí, chodí i do romských rodin a při-
spívají ke zklidnění konfliktních situací. 

„Zatím chodí ve dvou, je to tak lepší, mohou se
doplňovat. Mají oči otevřené a jsou aktivní,“
chválil své svěřence jejich mentor, zkušený
jablonecký strážník Luboš Nigrin na setkání
u primátora v polovině prázdnin. „Ráno dosta-
neme plán práce se záchytnými body a podle
něj jdeme. V procházených lokalitách si děláme
poznámky, které pak konzultujeme s mento-
rem,“ ukazoval primátorovi sešit s poznámka-
mi mladší z asistentů Radek Džobák.

„Měl jsem trochu obavu z toho, jak komunita
na naši práci zareaguje,“ přiznal se Jiří Netušil
a vzápětí spokojeně konstatoval, že byl příjem-
ně překvapen, že je lidé přijímají dobře. „Ptají

se, o co vlastně jde, zajímají se,“ usmíval se
sympatický asistent prevence kriminality. „Čin-
nost asistentů je dalším dílkem do skládačky
v naší snaze o bezpečnější město. Jablonec je
důkazem toho, že jak projekt asistentů preven-
ce kriminality, tak zaměstnávání dlouhodobě

nezaměstnaných pomáhá řešit sociální otázky
a přispívá k sociálnímu smíru ve společnosti,“
konstatoval primátor Beitl, zdůraznil jedno-
značně pozitivní dojem i přínos pro město
z práce pracovníků veřejně prospěšných prací.
„Legislativní prostředí zatím zásadnějšímu ře-
šení sociálních otázek příliš nepřeje a stát pře-
náší zodpovědnost na obce, aniž by jim k tomu
dal nástroje. Domnívám se, že cesta, kterou
v Jablonci prošlapáváme, se zatím ukazuje jako
ta správná a je to v současné situaci umění
možného,“ dodal primátor. 

Dotaci na asistenty prevence kriminality ve
výši 248 tisíc získalo město od Ministerstva
vnitra ČR v rámci programu prevence krimina-
lity na zřízení pozic dvou asistentů, jejich pro-
školení, provoz a supervizi mentorem na dobu
6 měsíců. „Celorepubliková koncepce progra-
mu prevence kriminality počítá s pokračová-
ním projektu,“ informoval primátora Jiří
Vaníček z odd. krizového řízení, který projekt
v Jablonci připravil. (mh)

Zvelebování hřbitova pokračuje i letos
Po zásadní opravě smuteční síně v roce 2013
a rekonstrukci sociálního zařízení v loň-
ském roce přišla na řadu fasáda správního
domku, který spolu se smuteční síní a kova-
nou bránou tvoří vstup na hřbitov z ulice
Na Roli.

„Hřbitov zvelebujeme postupně s ohledem na
finanční prostředky,“ říká náměstek primátora
pro ekonomiku Miloš Vele. Letos pokračují prá-
ce na domku hřbitovní správy. 
„V loňském roce jsme nechali udělat novou

střechu, vyměnit okna a zrekonstruovali jsme
toalety pro veřejnost v zadním traktu budovy.
Tyto úpravy byly zaplaceny z městského rozpo-

čtu a stály milion korun. Letos je v rozpočtu
připraveno 900 tisíc na novou fasádu a zároveň
s tím opravíme i vstupní portál hřbitova,“
upřesňuje Vele. 

Pracovat na fasádě správní budovy se začalo
v první polovině srpna a do konce září by mělo
být hotovo. „Provedeme reprofilaci fasádních
prvků a výměnu klempířských prvků na fasádě
domku hřbitovní správy i technického zázemí.
Budova dostane také nové vstupní dveře. Pís-
kováním se zrenovují kamenné sokly a přístu-
pové schodiště, nakonec se fasáda opatří stej-
ným nátěrem jako protější budova smuteční síně,“
vypočítává Jiří Cvrček, stavební technik magis-
trátu, který má opravu na starosti. (mh)Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler

Foto Markéta Hozová
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Malování gynekologie 
a porodnice
Z důvodu malování bude od pondělí 28. září
uzavřeno celé oddělení gynekologie a porodni-
ce. Od rána od 7.00 hodin přestanou být přijí-
mány maminky k porodu a k hospitalizaci
i další pacientky. Malovat se začne postupně,
podle propouštění pacientek a maminek po po-
rodu z předchozího období. V provozu bude
standardně porodnická a gynekologická ambu-
lance. Akutní případy budou převezeny do okol-
ních nemocnic. Oddělení včetně porodnice by
mělo být otevřeno nejpozději do 11. října. V pří-
padě, že se podaří práce stihnout rychleji, otevře
se oddělení dříve. Informace najdete na webu
www.nemjbc.cz. Děkujeme za pochopení.

Cesty ke zdraví – co nám 
brání v narovnání
Oddělení rehabilitace a fyzikální medicíny ne-
mocnice v Jablonci nad Nisou ve spolupráci
s léčitelkou Zdeňkou Štroblovou z chaty Roz-
hled v Krkonoších zve všechny zájemce o ce-
lostní přístup ke zdraví a léčení na seminář:
Co nám brání v narovnání? Seminář se koná

8.–11. 10. 2015. Máme pro vás připravené před-
nášky, společná cvičení, diskuze, hry, relaxace
a další, to vše v krásném prostředí Krkonošské-
ho národního parku v místě klidu v nadmořské
výšce 1 207 m s neuvěřitelným rozhledem, s mož-
ností vycházek či krátkých výletů včetně in-
struktáže chůze s trekovými holemi. 

Čeká vás prodloužený víkend plný nových
poznatků a informací o vašem těle fyzickém
i psychickém se zaměřením na páteř a v sou-
vislostech s vnitřními orgány, s psychikou, se
vztahy, umožníme vám pohlédnout na vaše po-
tíže z různých úhlů.

Těší se na vás primářka rehabilitace MUDr.
Alena Svárovská, fyzioterapeutka Mgr. Zuzka Kou-
tová a léčitelka Zdenka Štroblová. Bližší info

a přihlášky: rehabilitační oddělení nemocnice,
pí Görnerová – tel. 483 345 811, e-mail: svarov-
ska@nemjbc.cz, chata Rozhled Z. Štroblová –
tel. 721 554 728. Podrobné informace jsou zve-
řejněny také na www.nemjbc.cz.

Den otevřených dveří 
v nemocnici
Ve středu 16. září se uskuteční 5. ročník Dne
otevřených dveří. K vidění bude 15 zdravotnic-
kých a dvě zajímavá technická pracoviště. „Pro
návštěvníky bude připravena výstava o historii
nemocnice a premiéra dokumentu, dále sou-
těžní kvíz s dárkem a další doprovodný pro-
gram,“ říká Petra Hybnerová, mluvčí jablonec-
ké nemocnice.

Program: 
9.00–11.30 hodin: Program pro školy. Prohlíd-
ku pracoviště je třeba si předem rezervovat.
Informace zaslány na školy, zveřejněny též na
webu nemocnice.
14.00–17.00 hodin: Program pro veřejnost.
K prohlídce pracoviště se zaregistrujte v pro-
storu vedle lékárny.

Podrobný program a další informace najdete na
www.nemjbc.cz. 

■ Zprávy z Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Magistrát města Jablonec nad Nisou každo-
ročně organizuje hromadné povinné očko-
vání psů proti vzteklině a nabízí ho chova-
telům psů zdarma. 

Očkování psů se koná ve čtvrtek 24. září od
11.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 hodin v Ješ-
tědské ulici u MVDr. Baudyše. Pejsek musí mít
náhubek a vodítko a musí přijít v doprovodu
dospělé osoby.

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 vztek-
lině a následně revakcinováni dle použité vak-
cíny. Výrobce námi použité vakcíny doporučuje

zvíře nechat očkovat v roce následujícím po
první vakcinaci, a poté vždy jednou za dva roky. 

Pes musí být opatřen náhubkem a vodítkem
a musí být v doprovodu dospělé osoby.

Termín:
Čtvrtek 24. 9. 2015
11.00–12.00 hodin Ještědská ul. (MVDr. Baudyš)
14.00–16.00 hodin Ještědská ul. (MVDr. Baudyš)

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

Povinné očkování psů zdarma

Jablonecký měsíčník uspěl v celostátní sou-
těži O nejlepší městský zpravodaj 2014, kde
v konkurenci dalších 140 městských zpravo-
dajů získal druhé místo.

Soutěž již počtvrté vyhlásila Katedra politologie
a evropských studií Filozofické fakulty Univer-
zity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Civi-
polis, o. p. s., Unives.eu a Angelus Aureus, o. p. s.
Vyhlášení výsledků se již tradičně konalo 4. čer-
vence na Velehradě u příležitosti Dnů lidí dob-
ré vůle. 

Úkolem poroty, ve které zasedají zástupci vy-
hlašovatelů a profesionální novináři, bylo zhod-
notit přihlášené zpravodaje nejen po stránce
obsahové pestrosti, grafické přehlednosti, ale
vzít v potaz i celkový dojem zpravodaje. Podle
členky poroty Heleny Sedláčkové, která se mi-
mo jiné zabývá i lektorskou činností v oblasti
obecních zpravodajů, si Jablonecký měsíčník
zaslouží vedle pestrého obsahu i ocenění za gra-
fickou čistotu a jedinečnou vizuální podobu.

Soutěž má podle Pavla Šaradína z pořádající
Univerzity Palackého v Olomouci podpořit ob-
ce a města v aktivitě, kterou organizátoři pova-

žují za velmi důležitou zvláště v současné době
bulvarizace médií. „Zpravodaje tak zůstávají
věrny původnímu poslání tisku, tedy informo-
vání občanů,“ řekl při slavnostním vyhlašování
výsledků. 

Jablonecký měsíčník vydává radnice v Jab-
lonci už od roku 1998, v květnu 2007 se změni-
la jeho grafická podoba, již si radniční zpravo-
daj udržel do současnosti. Měsíčník vychází
11× ročně v nákladu 22 tisíc výtisků. Občané
města jej dostávají do svých schránek zdarma.
Důležitou a čtenáři sledovanou součástí každé-
ho čísla je kalendář kulturních a sportovních
akcí na každý měsíc. Pravidelnou rubrikou jsou
také Zajímavosti ze zastupitelstva města nebo
Osobnost měsíce, v níž je vždy představen zají-
mavý jablonecký nebo regionální občan. 

Od února 2012 patří jedna strana seniorům,
kteří si ji také obsahově sami připravují.
Samozřejmostí jsou servisní informace ze živo-
ta města o probíhajících stavebních a dalších
akcích. V měsíčníku každoročně vychází plán
zimní údržby s mapou nebo výklad rozpočtu
města.

(mh)

Ocenění pro Jablonecký měsíčník

Foto Graphis

Foto archiv Nemocnice Jablonec n. N.



(7)

jablonecký měsíčník / září 2015 užitečné informace

■ Významná 
jubilea 
Gratulujeme
Augusta Faiglová slaví v září 95 let.

Zlatá svatba
Padesát let společného žití oslavili
v srpnu manželé Albína a Jaro-
mír Kuchtovi. Syn Roman spolu
s rodinou přejí mnoho krásných
společných dnů, stálou lásku,
štěstí a zdraví.

Smaragdové svatby
Leon a Ludmila Vajcovi oslavili
13. srpna pětapadesát let společ-
ného života. Dcera Ludmila s rodi-
nou přeje rodičům mnoho štěstí,
lásky, zdraví a mnoho další spo-
kojených dnů společného soužití. 

Jaroslava a Josef Slukovi oslavili
ve čtvrtek 13. srpna na jablonecké
radnici smaragdovou svatbu. Vše
nejlepší do dalších společných
dnů jim přeje rodina.

Zdeněk Neruda oslavil 
pětadevadesát
Čestný občan Jablonce nad Nisou,
Zdeněk Neruda, oslavil v červenci
95. narozeniny. K tomuto životní-
mu jubileu mu přišel poblahopřát
i primátor města Petr Beitl. Ve
svém přání vyjádřil nejen obdiv
nad kondicí oslavence, ale popřál
hlavně hodně zdraví a pohody do
dalších let. 

Rubrika Jubilanti končí
Oznamujeme čtenářům, že po do-
hodě redakce s Radou starších, po-
radním orgánem ředitelky Centra
sociálních služeb a zároveň zá-
stupcem seniorské veřejnosti, do-
chází od září 2015 ke zrušení pra-
videlné rubriky Naši jubilanti.

Zveřejňování jubilantů je v roz-
poru se zákonem č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů. Rada
starších proto schválila zrušení té-
to společenské rubriky s tím, že
v budoucnu se bude zveřejnění
narozenin týkat pouze občanů,
kteří oslaví 90 a více let a budou
s uvedením v Jabloneckém měsíč-
níku souhlasit.

Děkujeme za pochopení.
redakce

Ministryně Marksová navštívila Jablonec
V pondělí 24. srpna zavítala do Jablonce ministryně práce a sociál-
ních věcí Michaela Marksová Tominová. Dopoledne navštívila
Turnov a Tanvald, kde diskutovala se starosty obcí. „Sociální proble-
matika se úzce dotýká našeho regionu, domnívám se, že konkrétně
Jablonec je dobrým příkladem využívání nástrojů veřejné služby
a veřejně prospěšných prací pro řešení sociálních problémů, xenofo-
bie a napětí ve společnosti,“ řekl jablonecký primátor Petr Beitl, kte-
rý se setkání v Tanvaldu rovněž zúčastnil. V Jablonci bylo hlavním
bodem jejího odpoledního programu setkání s představiteli města
a se zástupci organizací poskytujících na Jablonecku sociální služby.
Návštěvu ministryně připravila poslankyně Parlamentu ČR Jana Pastu-
chová a Senátor Parlamentu ČR za Jablonecko Jaroslav Zeman. (mh)

Originální skleněné šaty Blanky Matragi, 
skleněná plastika EXPO2 Reného Roubíčka 

či výstava designerů Mistr Křišťálu 
v režii Preciosy – to byla největší lákadla 

na 4. ročník reprezentativní výstavy Křehká
krása 2015. Foto Václav Novotný

SPS Janáček absolvoval v červenci turné do
Newcastlu a Skotska. Tři koncerty

v prestižních místech zhlédlo téměř 1400
diváků. Největším zážitkem pro zpěváky

i diváky bylo vystoupení v St. Giles’ Cathedral
v Edinburghu. Foto Archiv SPS Janáček

Jabloneckého kulturní léto přineslo do města
řadu krásných hudebních zážitků. K nim patřil

také koncert Juvana Jenkins & Her All – Star
Band (USA/ČR), který se na letní scéně 

jabloneckého Eurocentra konal ve čtvrtek 
13. srpna. Foto Ivana Mošnová

Žádat je možno 
do konce září
Ještě měsíc mohou vlastníci kul-
turních památek v jablonecké
městské památkové zóně žádat
prostřednictvím města o dotaci
Ministerstva kultury ČR na jejich
obnovu. „Žádosti o zařazení do
Programu regenerace městských
památkových rezervací a měst-
ských památkových zón na rok
2016 včetně povinných příloh lze
podat na Magistrátu města Jablo-
nec nad Nisou, oddělení dotací, do
30. září 2015 do 17.00 hodin,“ říká
Iveta Habadová, vedoucí oddělení
dotací. Bližší informace včetně
podmínek, formuláře žádosti, kon-
taktní osoby atd. jsou na webu
www.mestojablonec.cz v části Ma-
gistrát, sekce Životní situace – Pa-
mátková péče. 

Připomínkujte 
komunitní plán
Pracovní skupiny komunitního
plánování letos intenzivně praco-
valy na 3. komunitním plánu so-
ciálních a souvisejících služeb
Jablonecka na období 2016–2019.
„Zpracovaný plán budeme před-
kládat na listopadové jednání
městských zastupitelů,“ říká koor-
dinátorka komunitního plánování
Simona Hušková s tím, že od 1. do
30. září má veřejnost možnost ma-
teriál připomínkovat. V tištěné po-
době bude k dispozici v informač-
ním centru radnice a na recepci
spolkového domu, v elektronické
formě bude zveřejněný na webu
města. Připomínky je možné zasí-
lat do konce září na email huskova
@mestojablonec.cz, telefon pro
případné dotazy 483 357 630.

Most v Jánské 
bude uzavřen
Upozorňujeme, že po dobu pláno-
vané opravy bude uzavřen most
v Jánské ulici. Žádáme řidiče, aby
sledovali dopravní značení. Scho-
dy na autobusové nádraží se zpří-
stupní během září.

V průběhu měsíce září dokončí
Technické služby Jablonec nad
Nisou, s. r. o., práce na opravě scho-
diště od Eurocentra na autobusové
nádraží. Zatímco oprava spodní
části schodiště nebyla tak náročná
a realizovala se za provozu, horní
část schodů je v horším stavu a vy-
žádala si úplné uzavření. Ve spod-
ní části se prováděly pouze menší
opravy – srovnání schodových stup-
ňů, vyspárování, výměna krajníků
a přeložení kamenných desek na
odpočinkových částech schodiště,
tzv. mezipodestách. 

Horní část schodiště je ale v hava-
rijním stavu a bylo nutné opravit
podklad a schody přeložit. Oprava
schodů bude městskou pokladnu
stát 400 tisíc korun. 

Oslavy 130. výročí 
založení SDH
Jabloneckých Pasek
SDH Jablonecké Paseky připravu-
je na sobotu 5. 9. oslavy 130. výro-
čí založení sboru. Program začne
spanilou jízdou, sraz všech účast-
níků bude před HZS v Jablonci
nad Nisou ve 12.40 hodin. K vidění
bude jak historická, tak současná
technika používaná hasiči. 

Ve 13.00 hodin celá kolona pro-
jede městem až k prostorám Taj-
vanu, kde začne oficiální program.
Zde budou k vidění ukázky veškeré
techniky, ukázka práce lezeckého

družstva u HZS SŽDC, dále vyproš-
tění z havarovaných vozidel a ukáz-
ka útoku mladších hasičů. Pro ne-
jmenší budou připraveny soutěže,
skákací hrad a možnost stříkání
z hadic. Občerstvení pro malé
i velké zajištěno. Vstup zdarma. Akce
probíhá za finanční podpory statu-
tárního města Jablonec nad Nisou.

Dýňobraní aneb 
Svátek dětí, dýní 
a strašidel
V pátek a sobotu 18.–19. září se bu-
de na Komenského náměstí v Jab-
lonci konat 10. ročník podzimní
slavnosti pro děti i dospělé. Letoš-
ním tématem je Zvířata kolem
nás. Dýňobraní je ojedinělou akcí
svého druhu v severních Čechách,
při které si na své přijde celá rodi-
na. Pro návštěvníky je připraven
kulturní program s hudebním do-
provodem, soutěžemi a výstavou
vyřezaných a ozdobených dýní od
žáků ze čtrnácti ZŠ a MŠ z Jab-
lonce a okolí. Dýňobraní je pod-
zimní oslavou burčáku a úrody. 

Gymnázium
U Balvanu oslaví
sedmdesátiny
Oslavy 70. výročí založení českého
gymnázia v Jablonci nad Nisou se
uskuteční 10. října od 9.00 do 15.00
hodin v sídle školy Gymnázia
U Balvanu. Vedení školy v čele
s ředitelem Jiřím Kozlovským zve
všechny žáky, absolventy a příz-
nivce Gymnázia U Balvanu na
oslavy 70. výročí založení českého
gymnázia v Jablonci nad Nisou.
Podrobné informace zveřejníme
na webu školy (www.gymjbc.cz)
a v budově jablonecké radnice.

Foto Markéta Hozová

Manželé Slukovi 
Foto Zdeňka Vokatá
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NÁRODNÍ TÉMA 
Památky znovuzrozené
V sobotu 12. září se v Jablonci nad Nisou
otevře osmnáct památkových objektů. Letoš-
ním národním tématem Dne evropského dě-
dictví jsou Památky znovuzrozené. 

Kromě tradičních městských dominant jsou le-
tos připravené také tři novinky, které budou
v rámci Dnů evropského dědictví otevřeny ve-
řejnosti vůbec poprvé. Jedná se o kostel Nej-
světější Trojice, kapličku sv. Anny a své zákuli-
sí otevřou i kina Radnice a Junior. Pro velký
zájem bude i letos zpřístupněna Schneiderova
vila se zahradou, kterou při loňské premiéře
navštívily téměř čtyři stovky návštěvníků. Na
programu je další upomínková exhibiční ražba,
historický autobus a také oblíbená rodinná po-
znávací trasa, která se tentokrát ponese v du-
chu řemesel. Symbolickou osobností pro letošní
ročník je Viktor Vorlíček, významný výtvarník
a představitel jablonecké kultury. Do historie
Jablonce se nezapsal jen díky své umělecké
tvorbě, ale měl také významný podíl na pová-
lečné obnově uměleckoprůmyslové školy a na
vzniku nového jabloneckého muzea. Jako kon-
zervátor státní ochrany památek přispěl k zá-
chraně důležitých kulturních hodnot.

Časový harmonogram 

9.00–9.30 Zahájení v kostele sv. Anny
9.00–14.00 Rodinná poznávací trasa
9.00–17.00 (pokud není uvedeno jinak) Otevření
památek pro veřejnost

Rodinná poznávací trasa
Tradiční rodinná poznávací trasa upozorní na
řemesla a jejich význam pro obnovu památek.
Účastníci mají možnost seznámit se například
s iluminátorstvím, pasířstvím, sochařstvím ne-
bo tesařstvím. Připraveno je šest stanovišť. Pro
získání odměny v cíli stačí absolvovat čtyři
z nich. Pracovní listy budou k dispozici
na všech zastaveních. Trasa bude otevřená me-
zi 9.00 a 14.00 hodinou a odměnu lze vyzved-
nout až do 17. hodiny v cíli trasy v Domě Jany
a Josefa V. Scheybalových. Která stanoviště
a v jakém pořadí absolvujete, je jenom na vás.
Být konzervátorem a vyhledávat zajímavé pa-
mátky bylo určitě i dobrodružné, a tak i vaším
úkolem bude pomocí dílků skládačky, které
získáte na každém stanovišti za splnění úkolu,
odhalit významnou památku našeho města.

Stanoviště rodinné poznávací trasy 
• Památník Domu Jany a Josefa V. Scheybalových 
• Městská knihovna v Jablonci nad Nisou
• Muzeum skla a bižuterie

• sokolovna
• kaplička sv. Anny
• jablonecká přehrada
• cíl: přízemí Domu Jany a Josefa V. Scheybalových

Zpřístupněné památkové 
objekty:
1. Kostel sv. Anny, Kostelní ulice
9.00 – Slavnostní zahájení Dne evropského dě-
dictví v Jablonci n. N. V kostele fotografická vý-
stava k Naučné stezce Jany a Josefa V. Scheyba-
lových Krajinou manželů Scheybalových. 

2. Dům Jany a Josefa V. Scheybalových,
Kostelní ulice
Otevřené Turistické informační centrum, Měst-
ská galerie MY a Památník Jany a Josefa V.
Scheybalových. V památníku bude k vidění te-
matická expozice Jan Prousek a Národopisná
výstava českoslovanská v Praze. Soutěž o ceny
pro znalce Českého ráje a Jizerských hor.

3. Městská galerie MY, (Dům Jany 
a Josefa V. Scheybalových, Kostelní ulice).
Výstava Malíř Jan Prousek /1857–1914/. Vysta-
veny budou krajinomalby, vlastivědné kresby
z Českého ráje a Jizerských hor, národopisné
studie z Pojizeří. Výstava Z cyklu výstav věno-
vaných výtvarným umělcům, o kterých psal
Josef V. Scheybal jako historik umění.

4. Městská knihovna, Dolní náměstí
Otevřeno 9.00–14.00. Zpřístupněné oddělení pro
děti a mládež a audiovizuální sál (10.00–11.00),
kde bude čtení vybraného příběhu pro děti.
Možnost prvoregistrací zdarma. Znalostní
kvízy na téma jabloneckých památek o drobné
ceny.

5. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci
nad Nisou, hlavní budova, ulice U Muzea.
Výstavy POHYB–VÝRAZ–EMOCE – Figury a fi-
gurky v českém sklářském umění a řemesle
a HOT & COLD – Současné stolní sklo a porce-
lán ze zemí střední Evropy. Stálé expozice –
Nekonečný příběh bižuterie a Čarovná zahrada
– Česko sklo sedmi století. 

6. Nová radnice, Mírové náměstí
Zpřístupněny budou: obřadní síň, předsálí,
salonek, sekretariát primátora, pracovna pri-
mátora. Vystaveny budou městské insignie, pa-
mětní medaile a knihy. Radniční věž (výstupy
na věž 9.00–16.30).

7. Kina Radnice a Junior
Kino Radnice: 10.00, 10.30, 11.00, 13.00, 13.30
komentované prohlídky, ukázková projekce, pro-
hlídka promítací kabiny. Od 10.00 do 14.00
kreativní dílna v dolním foyer kina – návštěvní-
ci si mohou vyrobit památeční kartičku s filmo-
vým políčkem. 
Kino Junior: filmová projekce – 16.00 Vynález
zkázy, 18.00 Filmový dobrodruh Karel Zeman,
20.00 Amatér.

8. Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola, Horní náměstí
Upomínková exhibiční ražba. Prohlídka pro-
stor školy (vstup ze dvora), zpřístupněny dílny,
historické stroje, vybavení ryteckých dílen.
Výstava prací studentů.

9. Kostel Dr. Farského, náměstí Dr. Farského 
Zpřístupněna loď kostela a přilehlé kolumbá-
rium, prohlídky s průvodcem. Od 11.00 do
12.00 zazní varhanní hudba v podání Jiřího
Svatoše.

10. Městské divadlo, Liberecká ulice
Otevřeno 14.00–17.00. Zpřístupněno jeviště,
zvuková a světelná kabina – s výkladem. Od
15.00 vernisáž výstavy Jaroslava Valečky, malí-
ře špičkové umělecké úrovně, tvůrčí píle a pro-
fesionální poctivosti (Soukromé sbírky ČR,
Francie, Chile, Izrael, Kanada, Německo, Nizo-
zemí, Norsko, Polsko, Slovensko, Rakousko,
Španělsko, USA, VB).

11. Kostel Povýšení sv. Kříže, náměstí
Boženy Němcové 
Zpřístupněn interiér kostela.

12. Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,
Horní náměstí 
Otevřeno 10.00–17.00. Zpřístupněn interiér
kostela.

13. Schneiderova vila, ulice Svatopluka
Čecha
Zpřístupněna vila a zahrada. 9.30 komentovaná
prohlídka s autorem zahrady Josefem Souč-
kem. 10.30 koncert k oslavám 10. výročí Iuven-
tus, gaude! pod taktovkou zakládajícího sbor-
mistra Tomáše Pospíšila. 13.00 Krása Nesmírná
– Amatérské sdružení taškářů – loutková po-
hádka pro děti i dospělé.

14. Kaplička sv. Anny, ulice Palackého
Otevřeno 9.00–17.00. Zpřístupnění interiéru
kapličky.

15. Kostel Nejsvětější Trojice, ulice
U Kostela
Otevřeno 10.00–17.00. Zpřístupnění interiéru
kostela. 

16. Kostel Seslání Ducha svatého, ulice
Pod Vodárnou
Zpřístupnění interiéru kostela. 

17. Dům česko-německého porozumění,
ulice Československé armády
Otevřeno 9.00–19.00. Zpřístupněn bude celý
Dům česko-německého porozumění. Výstava
z historie Jablonce. Ukázka domácí výroby při
našívání knoflíků na karty. Dobové občerstvení.

18. Sokolovna, Tyršovy sady
Otevřeno 9.00–17.00. Prohlídka sokolovny od
sklepa až po věž. 9.30–15.00 – pohybové aktivi-
ty pro zájemce: Z pohádky do pohádky pro nej-
menší, opičí dráha pro školáky, Otestuj svou
kondici pro dospělé (gymnastika, judo). Cvi-
čební obuv s sebou!

Historický autobus
Po celý den bude městem projíždět historický
autobus. Jízdní řád naleznete na webových
stránkách www.jablonec.com.

Den evropského dědictví 2015 /sobota 12. 9. 2015/

Foto Milan Bajer Foto Milan Bajer



(9)

jablonecký měsíčník / září 2015 aktuálně

Folklorní soubor Šafrán oslaví v září 20. vý-
ročí založení. Souborem od jeho vzniku pro-
šlo téměř 100 tanečníků a muzikantů. 

Jedná se o generační soubor, který má ve svých
řadách pradědečka, několik babiček a dědečků,
ale také maminky. „I když jsme jablonecký
soubor, máme členy z celého okresu, z Liberce,
od Mladé Boleslavi, od Hořic a nejvzdálenější
člen souboru dojíždí pravidelně na zkoušky
z Prahy,“ říká Aleš Václavík, vedoucí souboru,
který se folkloru věnuje od svých šestnácti let
a 28. 9. oslaví významné životní jubileum.

Aleše Václavíka k folkloru přivedla Marta
Nováková, která byla zakládající členkou folk-
lorního hnutí na Jablonecku. „V roce 1995 jsem
se svou manželkou Jaroslavou založil Folklorní
soubor Šafrán. Mnozí jako Helena Hajská,
Jaroslav Hajský, Šárka Tomášková či Jiří Neu-
mann jsou v něm dodnes,“ tvrdí Václavík.

Šafrán má za cíl udržovat v regionu severo-
východních Čech lidové tradice. Čerpá přede-
vším ze sbírek Pavla Krejčího, libereckého ro-
dáka a sběratele lidových písní a tanců z tohoto
kraje. V programu má proto soubor písně a tan-
ce z Podještědí, Podkrkonoší a Pojizeří, tedy pís-

ně, které jsou jejich srdci nejbližší. Kroje jsou
rovněž podobné těm, co se v tomto kraji nosily.
V repertoáru má Šafrán mimo jiné též Českou
besedu, což je dvacetiminutový soubor lido-
vých tanců, v této podobě se tančí již přes 150
let. V roce 2006 členové souboru nastudovali
pásmo podkrkonošských koled s názvem Živý
Betlém. 

„Nikdy jsem si nemyslel, že se souborem do-
sáhneme takových úspěchů a že jej povedeme
letos již 20 let. Původní záměr totiž byl jen ob-

čas si zatančit s partou nadšenců pro potěšení.
Nyní dokážeme zajistit až hodinový program.
Tance máme různě tematicky zaměřené, v po-
slední době má největší úspěch tanec s dřeváky.
Ten velmi dobře choreograficky zpracoval náš
tanečník Vlastik Stecker,“ informuje vedoucí
souboru.

Nedílnou součástí souboru je kapela, bez kte-
ré bychom se těžko obešli. Během dvaceti let
Šafrán vydal za podpory statutárního města
Jablonec nad Nisou jedno CD a dvě DVD s pís-
ničkami. „Muzikanti hrají při vystoupeních
i dětskému souboru Šafránek, který vznikl v ro-
ce 1997,“ zmiňuje další podskupiny souboru
Václavík.

Se svým repertoárem navštívil již FS ŠAFRÁN
mnoho zemí Evropy, ale také Tunis a Mexiko.
Dále vystupuje na prestižních folklorních festi-
valech u nás i v zahraničí. Za největší úspěch
považují třetí účast na Mezinárodním folklor-
ním festivalu ve Strážnici a na MFF Pod Zvi-
činou v Lázních Bělohrad.

Výročí založení souboru i jubileum svého
vedoucího oslaví členové Folklorního souboru
Šafrán v sobotu 26. září od 17.00 hodin v pros-
torách firmy BAK. (end)

Šafrán slaví dvacáté narozeniny

Trocha středověku pro jeho milovníky
Pro fanoušky komorní hudby je připravený
na září a říjen XVIII. ročník Mezinárodního
festivalu komorní hudby, nad kterým pře-
vzal záštitu náměstek primátora Pavel
Svoboda. 

Festival, jehož pořadatelem je Sdružení přátel
školy hudby, o. s., v Jablonci n. N, tvoří dva

koncerty: „Jeden je vždy v Městském divadle
v Jablonci, druhý v zajímavém kulturním ob-
jektu v blízkém okolí, kterým je letos vranov-
ský hrad na Malé Skále,“ říká umělecká ředitel-
ka festivalu Bohumila Nitschová-Poznarová
a dodává, že v komponovaných pořadech se
prolínají hudba, tanec, mluvené slovo, šerm
a výtvarné umění.

V průběhu 18 let se představilo mnoho umělců
z ČR, PL, SRN, Japonska, Ruska, USA, Anglie.
„Například hobojový kvartet Thuri ensemble,
Štěpán Rak a Alfréd Strejček, trubadúr Jaroslav
Jung, flétnista Jan Ostrý, smyčcový kvartet Jak
Amadeusz z Polska, úspěch měli dva Angličané
– flašinetář Henri Noubel a loutnista Brian
Wright, jenž našel v Jablonci své příznivce, ne-
boť pochází z Cornwallu, kde stával legendární
hrad krále Artuše – Kamelot,“ dodává Nitscho-
vá-Poznarová.

Program 
STŘEDOVĚKÁ NOC, 25. 9. od 18.00 hodin,
skalní hrad Vranov (Pantheon) na Malé Skále.
Účinkují: historická kapela Duro Nux – nápěvy
a písně středověké Evropy, skupina historické-
ho šermu Golem, středověká tanečnice Paula. 

BEST OF…, 20. 10. od 19 hodin, 
Městské divadlo v Jablonci nad Nisou. 
Účinkují: Brian Wright (Anglie) – loutna, Jar-
mila Chaloupková – zpěv, Jakub Nitsche – skle-
něné flétny, středověký bard Lubomír Holzer –
zpěv, loutna a další lidové nástroje z celého světa,
Olga Novotná – recitace.

(jn)

Město plné tónů má své obecenstvo
Jablonecký festival hudby a divadla Město
plné tónů prošel horkým létem, které však
návštěvníky jednotlivých koncertů neodra-
dilo, a spěje ke svému vyvrcholení. Letos se
podíval do nového prostředí Slunečních láz-
ní a přivedl k obecenstvu také divadelní
představení, a to amatérská i profesionální.

Dramaturgie festivalu se pohybovala hned na ně-
kolika scénách – zahrnula letní amfiteátr v Euro-
centru i altán v Tyršových sadech, okusila opět
houpavou půdu přehradního mola i improvizo-
vané pódium Slunečních lázní, zpříjemňovala
posezení u kávy na Mírovém náměstí a neza-
lekla se ani prostor divadelních či kostelních. 

„Jeden prázdninový den jsem spojil hned ně-
kolik žánrů dohromady, jelikož jsem navštívil

nejprve operetní melodie doprovázené tancem
na letní scéně a večer jsem si zavzpomínal na
dětství u nás doma, kdy rodiče poslouchali pís-
ně skupiny ABBA. Když to shrnu, bylo to velmi
příjemné odpoledne. Musím konstatovat, že mě
velmi příjemně překvapila poměrně vysoká ná-
vštěvnost jednotlivých pořadů, řekl jsem si, že
festival ve velké většině naplnil náš cíl,“ zhod-
notil dosavadní průběh náměstek Pavel Svo-
boda. 

Září pak nabídne program neméně kvalitní.
Varhanní koncert Petra Hostinského v kostele
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, recitál Jitky
Zelenkové v divadle, už zdomácnělou kapelu
Sto zvířat na Mírovém náměstí a finále 30. září
bude patřit koncertu orchestru Musica Florea
v městském divadle. (jn)

Foto Radka Baloghová

Foto archiv Šafrán
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V Domě Jany a Josefa V. Scheybalových si bě-
hem letošního podzimu připomeneme životní
osudy Jana Prouska, umělce, který potlačil
vlastní ambice a věnoval tvůrčí síly i vlastní
prostředky k povznesení rodného kraje.

Syn úspěšného nájemce svijanského pivovaru
se nejprve vydal za vysněnou malířskou dráhou
a prošel několik výtvarných akademií – v Praze,
Vídni a Mnichově. Studium završil v krajinář-
ské speciálce v německém Karlsruhe. Měl
všechny předpoklady stát se úspěšným malí-
řem v některé z uměleckých metropolí střední
Evropy. Zvolil však návrat do rodného Pojizeří
k matce do Turnova. Byl zaujat krásou domov-
ského kraje, jeho přírodou, historickými pa-
mátkami i lidovou architekturou. Začal doku-
mentovat mizející venkovské stavby a věnovat
se ochraně historického dědictví. Patřil mezi
zakladatele turnovského muzea. V časopisech
propagoval rodný kraj, jeho krásy a zajímavos-
ti. Usiloval o rozvoj turismu, byl iniciátorem
rozvoje cestovního ruchu. 

Výčet všech jeho aktivit by byl velmi dlouhý.
Svými idealistickými představami poněkud
předešel dobu, ve které nenalezl pochopení

a nedočkal se uznání, jež mu náleželo. Ke splátce
dluhu vůči Janu Prouskovi, který stále máme,
by chtěla přispět také výstava v Městské galerii
MY, kde bude představen Prousek nejen jako
malíř, ale také jako vlastivědný kreslíř a náro-
dopisný dokumentátor a sběratel. 

Své kreslířské dovednosti využil Jan Prousek
při ilustrování rozsáhlých encyklopedických
děl, která vycházela na přelomu 19. a 20. stole-
tí. Tato činnost ho zavedla také do Jizerských
hor a do Podještědí. Jako průkopník národopis-
né kresebné dokumentace ovlivnil a inspiroval
v tomto oboru i Josefa V. Scheybala. 

Výstavu Jana Prouska v galerii doplňuje men-
ší expozice v památníku manželů Scheybalo-
vých, která je věnována 120. výročí Národopis-
né výstavy českoslovanské, účasti Jana Prouska
na ní a událostem, jež s touto důležitou celoná-
rodní přehlídkou souvisejí. 

Výstavy v Domě Jany a Josefa V. Scheybalo-
vých se konají ve spolupráci s Muzeem České-
ho ráje v Turnově, odkud byla zapůjčena větši-
na exponátů. Zahájení se uskuteční ve čtvrtek
10. září, výstavy potrvají do konce listopadu le-
tošního roku.

Jan Strnad

Malíř, který se obětoval rodnému kraji

Iuventus, gaude! – dětský sbor ZUŠ Jablonec
oslaví v září desáté narozeniny. Narodil se
přesně v sobotu 3. září v 8.30 hodin na louce
u kapličky na Hraběticích za účasti tehdejšího
i současného vedení školy, tehdejšího a zá-
roveň současného sbormistra a první třicít-
ky zpěváčků s jejich rodiči. 

Od té doby uteklo v Nise, navzdory letošnímu
suchu, mnoho vody, mnoho dětí již zasedlo do
sborových řad nejprve v koncertním sále hlav-
ní budovy v ulici Podhorské, pak ve vlastní zku-
šebně v pobočce na Horním náměstí. Původní
třicítka se rozrostla na bandu 180 báječných dě-
tí, které se během týdne ve zkušebně vystřídají
v šesti odděleních – od předškolních Gaudíků,
přes tři věkové přípravky, chlapecký sbor, až po
pětapadesátičlenný sbor koncertní.

Nejen voda a čas utíká, i sbor se pod vedením
sbormistra – rychlého duší i svým jménem –
rozběhl všemi možnými cestami. Ty české ved-
ly k mnohým posluchačům, kamarádům z ji-
ných sborů a k inspirujícím umělcům. Ty svě-
tové za inspirací největších sborových soutěží,
kde čekalo děti povzbuzení od nejlepších sborů
a porotců a odkud si každý rok přivezly za svou
poctivou přípravu i radost ze zlata. Úspěchy ve
světě ocenila Unie českých sborů titulem Sbor

roku 2012 a v letošním roce byl Iuventus na tu-
to cenu opět nominován.

Zatím poslední byla letošní červencová cesta
na soutěž duchovní hudby do Říma, cesta plná
krásných koncertů pod Alpami i v chrámech
rozpáleného věčného města. I v Římě si děti vy-
slechly překrásná vystoupení a hodnocení na-
dšených porotců, pro které byly jablonecké dě-
ti překvapením, s jakou schopností reagovaly
na podněty tzv. „soutěže nanečisto“. Konečné
druhé místo z finále vítězů všech kategorií pak
bylo prvním dárkem k našim podzimním naro-
zeninám.

Oslavovat bude Iuventus své výročí hned
třikrát 

V pátek 4. září se v 17.00 hodin sejde s ka-
marády z Litoměřic, Pardubic, Semil a Jablonce
nad Jizerou na happeningu na parkovišti
v Hraběticích, kde pan Rakušan (současný ře-
ditel ZUŠ) kdysi přečetl formuli ustanovující
založení sboru. 

Po celý měsíc pak budeme vzpomínat na
výstavě ze sborového života, kterou 15. září
v 17.00 hodin odstartuje vernisáž v informač-
ním centru budovy magistrátu.

Výstavu ukončí 16. října slavnostní koncert
v jabloneckém divadle, kam za Iuvenťáky přije-
dou světové sbory z Jihoafrické republiky a Lo-
tyšska.

Ptají se mě děti i moji spolupracovníci, jaký-
mi cestami se budeme ubírat dál. Myslím, že ať
už to bude cesta na Pražské jaro, kam jsou děti
příští rok pozvány, nebo cesta za nadšeným
publikem do sousední Smržovky, budou-li na
nich cítit podporu tolika lidí, školy, města a kra-
je, bude-li nás jimi stále vozit tak ochotní do-
pravci společnosti Busline a budou-li po nich
putovat tyto báječné děti a stejně báječní a ne-
zištní spolupracovníci, budou to cesty pokaždé
úspěšné.

Tomáš Pospíšil, sbormistr

Všechny cesty nevedou jen do Říma

Jan Prousek – Trosky od Ktové

Zapsaný spolek Minerál klub Jablonec při-
pravuje 32. výměnnou a prodejní výstavu
minerálů, drahých kamenů, zkamenělin
a šperků z přírodních kamenů. 

Akce se uskuteční v rámci Projektu Jablonec
nad Nisou 2015 v sobotu 3. října od 9.00 do
14.00 hodin v prostorách Gymnázia U Balvanu.
První takováto jednodenní výstava se konala
v roce 1983 v sále restaurace Střelnice. Od té
doby se podobné výstavy pořádaly na různých
místech v Jablonci n. N. „Loňského ročníku se
účastnilo celkem 400 návštěvníků a vystavova-

telů. Ze zahraničí tradičně přijeli sběratelé
z Polska a Německa,“ ohlíží se za 30. ročníkem
Antonín Zajíček, jednatel Minerál klubu.
Výstava je určena pro odbornou i laickou veřej-
nost.

„Náš spolek zavádí pro návštěvníky jedinečnou
bezplatnou službu určování drahých kamenů,
minerálů a zkamenělin. Zájemci se mohou ob-
rátit na pořadatele u pokladny. Více o našem
spolku najdete na našich webových stránkách
www.mineralklub.jbc.cz,“ upozorňuje Antonín
Zajíček. 

(end)

Výstava minerálů opět U Balvanu

Foto Libor Slovák
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

/R/ kino Radnice
/J/ kino Junior

1. 9. /úterý/
17.30 /R/ BLÁZNIVÁ DOVOLENÁ
17.30 /J/ MIMONI (2D/D) /RP/
20.00 /R/ KRYCÍ JMÉNO U.N.C.L.E.
20.00 /J/ DOMÁCÍ PÉČE

2. 9. /středa/
17.30 /R/ ANT-MAN (2D/T) /RP/
17.30 /J/ PÍSEŇ MOŘE /RP/
20.00 /R/ VETŘELCI
20.00 /J/ VĚČNĚ MLADÁ

3. 9. /čtvrtek/
17.30 /R/ NIKDY NENÍ POZDĚ
17.30 /J/ MALLORY /FK/
20.00 /R/ KURÝR: RESTART
20.00 /J/ REBEL BEZ PŘÍČINY /FK/

Zahájení projekcí FK v kině
Junior – vstup 60 Kč / pro
členy FK vstup volný!

4. 9. /pátek/
17.30 /R/ WE ARE YOUR FRIENDS

– PÁRTY ZAČÍNÁ
17.30 /J/ ŽIVOT JE ŽIVOT
20.00 /R/ KURÝR: RESTART
20.00 /J/ AMY /FK/

5. 9. /sobota/
15.00 /R/ V HLAVĚ (3D/D) /RP/
15.30 /J/ UUUPS! NOE 

ZDRHNUL… /RP/
17.30 /R/ WE ARE YOUR FRIENDS

– PÁRTY ZAČÍNÁ
17.30 /J/ PAPÍROVÁ MĚSTA
20.00 /R/ NIKDY NENÍ POZDĚ
20.00 /J/ DOMÁCÍ PÉČE

6. 9. /neděle/
15.30 /R/ MUNE – STRÁŽCE

MĚSÍCE (2D/D) /RP/
15.00 /J/ SEDMERO KRKAVCŮ /RP/
17.30 /R/ NIKDY NENÍ POZDĚ
17.30 /J/ DALEKO OD HLUČÍCÍHO

DAVU
20.00 /R/ KURÝR: RESTART
20.00 /J/ IRACIONÁLNÍ MUŽ /FK/

7. 9. /pondělí/
17.30 /R/ KRYCÍ JMÉNO U.N.C.L.E.
18.00 /J/ STÁLE SPOLU
20.00 /R/ NIKDY NENÍ POZDĚ
20.00 /J/ PRIDE /FK/

8. 9. /úterý/
10.00 /R/ DALEKO OD HLUČÍCÍHO

DAVU
Projekce (nejen) pro seniory

17.30 /R/ BLÁZNIVÁ DOVOLENÁ
17.30 /J/ DOMÁCÍ PÉČE
20.00 /R/ KURÝR: RESTART
20.00 /J/ AMY /FK/

9. 9. /středa/
17.30 /R/ WE ARE YOUR FRIENDS

– PÁRTY ZAČÍNÁ
17.30 /J/ MIMONI (2D/D) /RP/
20.00 /R/ VETŘELCI
20.00 /J/ NASLEPO

Tajné dramaturgické
překvapení!

10. 9. /čtvrtek/
17.30 /R/ PIXELY (2D/D)
18.00 /J/ RYTMUS: SÍDLISKOVÝ SEN
20.00 /R/ GANGSTER KA
20.00 /J/ SCHMITKE /FK/

11. 9. /pátek/
17.30 /R/ AMERICAN ULTRA
17.30 /J/ VĚČNĚ MLADÁ
20.00 /R/ GANGSTER KA
20.00 /J/ V HLAVĚ (2D/T) /RP/
22.15 /R/ SINISTER 2

12. 9. /sobota/
10.00–14.00 /R/ DEN EVROPSKÉHO

DĚDICTVÍ
15.30 /R/ MUNE – STRÁŽCE

MĚSÍCE (3D/D) /RP/
17.30 /R/ AMERICAN ULTRA
20.00 /R/ GANGSTER KA
22.15 /R/ SINISTER 2

PROJEKCE U PŘÍLEŽITOSTI DNE
EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ:
16.00 /J/ VYNÁLEZ ZKÁZY
18.00 /J/ FILMOVÝ DOBRODRUH

KAREL ZEMAN
20.00 /J/ AMATÉR
Vstup na projekce volný do naplnění
kapacity sálu!
Volné vstupenky si vyzvedněte na
pokladnách kin a recepci Eurocentra,
rezervace není možná

13. 9. /neděle/
15.00 /R/ V HLAVĚ (2D/D) /RP/
16.00 /J/ BIJÁSEK: O MAŠINCE
17.30 /R/ AMERICAN ULTRA
17.30 /J/ PÍSEŇ MOŘE
20.00 /R/ GANGSTER KA
20.00 /J/ POUTNÍK – NEJLEPŠÍ

PŘÍBĚH PAULA COELHA

14. 9. /pondělí/
17.30 /J/ KOBRY A UŽOVKY
20.00 /J/ CESTA VZHŮRU

Vstup 100 Kč/ pro členy
ALPENVEREIN.CZ vstup
80 Kč!

15. 9. /úterý/
17.30 /J/ MALLORY /FK/
20.00 /J/ GANGSTER KA

16. 9. /středa/
17.30 /J/ VĚČNĚ MLADÁ
20.00 /J/ GANGSTER KA

17. 9. /čtvrtek/
17.00 /J/ AMY /FK/
20.00 /J/ SLEPÁ /FK/

18. 9. /pátek/
17.30 /J/ PRIDE /FK/
20.00 /J/ GANGSTER KA

19. 9. /sobota/
15.30 /J/ MUNE – STRÁŽCE

MĚSÍCE (2D/D) /RP/
17.30 /J/ GANGSTER KA
20.00 /J/ LABYRINT: ZKOUŠKY

OHNĚM

20. 9. /neděle/
14.30 /J/ V HLAVĚ (2D/D) /RP/
17.00 /J/ LABYRINT: ZKOUŠKY

OHNĚM
20.00 /J/ GANGSTER KA

21. 9. /pondělí/
17.00 /J/ LABYRINT: ZKOUŠKY

OHNĚM
20.00 /J/ LOVE /FK/

22. 9. /úterý/
17.30 /J/ IRACIONÁLNÍ MUŽ /FK/
20.00 /J/ GANGSTER KA

23. 9. /středa/
10.00 /J/ MIMIkiNO: BEZ KALHOT

XXL
17.30 /J/ GANGSTER KA
20.00 /J/ iSHORTS – DIVNÉ LÁSKY

24. 9. /čtvrtek/
17.00 /J/ LABYRINT: ZKOUŠKY

OHNĚM
20.00 /J/ TAKOVEJ BAREVNEJ

VOCAS LETÍCÍ KOMETY /FK/

25. 9. /pátek/
17.30 /J/ V HLAVĚ (2D/D) /RP/
20.00 /J/ GANGSTER KA

26. 9. /sobota/
15.00 /J/ MIMONI (2D/D) /RP/
17.30 /J/ NIKDY NENÍ POZDĚ
20.00 /J/ GANGSTER KA

27. 9. /neděle/
14.00 /J/ MUNE – STRÁŽCE

MĚSÍCE (2D/D) /RP/
16.00 /J/ ROMEO A JULIE

Záznam Královského baletu
Londýn

20.00 /J/ LOVE /FK/

28. 9. /pondělí/
17.30 /R/ GANGSTER KA
17.30 /J/ DALEKO OD HLUČÍCÍHO

DAVU
20.00 /R/ VETŘELCI
20.00 /J/ DOMÁCÍ PÉČE

29. 9. /úterý/
17.00 /R/ EVEREST (2D/T)
17.30 /J/ NIKDY NENÍ POZDĚ
20.00 /R/ ROGER WATERS THE

WALL
20.00 /J/ IRACIONÁLNÍ MUŽ /FK/

30. 9. /středa/
15.00 /R/ DOMÁCÍ PÉČE

Projekce (nejen) pro seniory
17.30 /R/ GANGSTER KA
17.30 /J/ ŽIVOT JE ŽIVOT
20.00 /R/ EVEREST (2D/T)
20.00 /J/ AMY /FK/

Vysvětlivky zkratek 
(pokud existuje více verzí filmu):
(3D/D) = 3D projekce s dabingem 
(3D/T) = 3D projekce s titulky 
(2D/D) = 2D projekce s dabingem
(2D/T) = 2D projekce s titulky
/RP/ = rodinné představení – možnost
získat bonusovou vstupenku zdarma 
Podrobnější informace 
na www.kinajablonec.cz nebo
www.jabloneckarodina.cz

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

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

Vstupenky lze zakoupit prostřednictvím
informačního a rezervačního systému
www.evstupenka.cz. Divadelní pokladna
je otevřena každý pracovní den
od 10.00 do 14.00 hodin a v den konání
představení do 19.00 hodin. Prodej
abonmá na novou sezónu prodloužen
do 15. 9. 2015 v divadelní pokladně.

6. 9. /neděle/ 19.00 hodin
ZAHAJOVACÍ KONCERT
DIVADELNÍ SEZÓNY 2015–2016
Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova,
Horní náměstí, 
Petr Hostinský – varhany, 
Pavel Herzog – trubka. 
Program: skladby autorů J. S. Bacha,
L. Janáčka, P. J. Vejvanovského,
M. Regera a dalších. 

12. 9. /sobota/ 14.00–17.00 hodin
DEN EVROPSKÉHO 
DĚDICTVÍ 2015
Více na straně 8.

16. 9. /středa/ 19.00 hodin
JMÉNO
Divadlo Verze. 
Hrají: R. Zach, J. Janěková ml.,
P. Lněnička, J. Dolanský, L. Rybová.
Salonní komedie, jež nabízí pohled na
sebejisté zastánce svobodného myšlení.
Činohra. Skupina ND.

22. 9. /úterý/ 19.00 hodin
JITKA ZELENKOVÁ 
se svou kapelou 
V rámci projektu Město plné tónů,
pod záštitou náměstka primátora Pavla
Svobody a s finanční podporou
statutárního města Jablonec nad Nisou. 

23. 9. /středa/ 19.00 hodin
BIOSTORY
Divadlo Malé(h)ry Brno.
Režie: Malé(h)ry. Hrají: B. Seidlová,
D. Zbytovská, N. Zbytovská. Komedie
o tom, jak se na jedné straně viditelně
prospěšná idea může v rukou „nepra-
vých“ stát pastí pro ty slabší, hledající.
Činohra.

27. 9. /neděle/ 15.00 hodin 
PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA
DFXŠ Liberec – Divadlo pohádek Praha.
Hrají a zpívají: L. Jeník, K. Baranová/
B. Mottlová, M. Maléř, Š. Prýmková,
P. Houška a další. Pohádkový příběh
o smutné princezně Lence a králi, který
si neuměl poradit ani s kralováním ani
s drakem. Oživen je známými písněmi
Zdeňka Svěráka a Jaroslav Uhlíře.
Pohádka. Skupina RD

29. 9. /úterý/ 19.00 hodin 
V + W REVUE
Divadlo ABC. 
Hrají a zpívají: V. Fridrich, V. Gajerová,
R. Říčař, L. Pernetová, R. Kalvoda,
Z. Kalina a další. Hudební revue, která
připomíná slavnou éru Osvobozeného
divadla. Činohra. Skupina DA.

30. 10. /středa/ 19.00 hodin
MUSICA FLOREA
Petra Matějová – hammerklavier.
Dirigent: Marek Štryncl. Tentokrát se
představí s programem, ve kterém vy-
užívá dobové rukopisy či tisky klavírní
komorní literatury českého klasicismu.
V rámci projektu Město plné tónů pod
záštitou náměstka primátora Pavla
Svobody a s finanční podporou statu-
tárního města Jablonec nad Nisou.

VÝSTAVY 
12. 9.–29. 10.
ČESKÁ KRAJINA 
– JAROSLAV VALEČKA
Výstavy ve foyer divadla jsou zpřístup-
něny v době divadelních představení.
Vernisáž 12. 9. od 15 hodin.

Filmové lahůdky v kině Junior

12. 9. /sobota/ kino Radnice a Junior.
Jablonecká kina se letos poprvé zúčastní Dne evropského dědictví.
Zpřístupněno bude kino Radnice, ve kterém se můžete těšit na ko-
mentovanou prohlídku kina, prohlídku promítací kabiny, ukázkovou
projekci, kreativní dílnu a oblíbené rozdávání filmových plakátů. Kino
Junior nabídne tři projekce, na které bude vstup volný: Vynález zkázy
(16.00 hodin), Filmový dobrodruh Karel Zeman (18.00 hodin), Amatér
(20.00 hodin).
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■ 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

Památník Jany a Josefa 
V. Scheybalových

10. 9.–25. 11.
JAN PROUSEK A NÁRODOPISNÁ
VÝSTAVA ČESKOSLOVANSKÁ
V PRAZE
Expozice přibližuje národopisnou
činnost Jana Prouska a jeho další
aktivity. Připomínka 120. výročí konání
národopisné výstavy (1895–2015)
a 100. výročí úmrtí Jana Prouska
(1914–2014).

22. 9. /úterý/ 17.00 hodin
SEVEROČESKÉ MOTIVY JANA
PROUSKA
Vlastenecké a lidově výchovné umělecké
poslání v díle J. Prouska představí
historik umění PhDr. Miroslav Cogan,
kurátor výtvarného umění Muzea
Českého ráje v Turnově.

■ 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.

11. 9.–28. 11. 
MALÍŘ JAN PROUSEK /1857–1914/
Z cyklu výstav věnovaných výtvarným
umělcům, o kterých psal Josef
V. Scheybal jako historik umění.
Krajinomalby, vlastivědné kresby
z Českého ráje a Jizerských hor,
národopisné studie z Pojizeří. 
Zahájení výstavy 10. září v 17.30 hodin. 

■ Kostel sv. Anny
www.jablonec.com

7. 9. /pondělí/ 18.00 hodin
ZVONKY DOBRÉ ZPRÁVY
Vystoupení unikátního dětského
souboru z Valašska hrajícího na ruční
zvonky. 
Pořádá Farní sbor ČCE v Jablonci,
partnerem je JKIC, o. p. s.

12. 9. /sobota/ 9.00–17.00 hodin
DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Více na straně 8.

do 12. 9. /sobota/ 
KRAJINOU MANŽELŮ
SCHEYBALOVÝCH
Fototoulky z Kopaniny do Dolánek na
jaře a v létě. II. část Naučné stezky
Jany a Josefa V. Scheybalových očima
členů fotoklubu Balvan a jejich přátel.
Výstava je přístupná pondělí–pátek
10.00–12.00 a 13.00–16.00 hodin, 
v sobotu 10.00–12.00 hodin.

28. 9. /pondělí/ 19.00 hodin
SLAVNOSTNÍ KONCERT KE DNI
ČESKÉ STÁTNOSTI
Účinkují spojené pěvecké sbory
Janáček a Ještěd Liberec za doprovodu
orchestru Miroslava Halamy. 
Na programu je Mše D dur Antonína
Dvořáka. Pořádá SPS Janáček, 
partnerem akce JKIC, o. p. s.

29. 9. /úterý/ 16.00 hodin
ZAHÁJENÍ TÝDNE SENIORŮ
ZA DOPROVODU PĚVECKÝCH
SBORŮ IZERÍNA A IUVENTUS,
GAUDE! 
Více na straně 18.

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

25. 9. /pátek/ 9.00–17.00 hodin
BARVY PODZIMU
Akce pro širokou veřejnost pořádaná
v rámci Podzimních slavností.
Dopoledne /9.00–12.00/ je rezervováno
pro školy, odpoledne /12.00–17.00/ pro
širokou veřejnost – zejména pro
rodiny s dětmi.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

20. 9. /neděle/ 14.00 hodin
JABLONEČANKA
Odpoledne s dechovým orchestrem
pro seniory.

25.–26. 9. /pátek–sobota/, 
Mírové náměstí
JABLONECKÉ PODZIMNÍ 
SLAVNOSTI
Největší jablonecké městské slavnosti,
stylový trh, celodenní program. 
Pořádá statutární město Jablonec nad
Nisou ve spolupráci s Eurocentrem. 
Více na straně 18.

30. 9.–4. 10. /středa–neděle/
TÝDEN SENIORŮ
Podrobnosti na straně 18.

30. 9. /středa/ 10.00 hodin, malý sál
ZAHÁJENÍ VÝSTAV

30. 9. /středa/ 15.00 hodin, malý sál
MRAKY NAD BARRANDOVEM

2. 10. /pátek/ 15.30 hodin, malý sál
ZEMĚŽIVLY

4. 10. /neděle/ 14.00 hodin, velký sál
JSME TO MY JAK ZA MLADA,
ANEB STÁLE NÁM TO TANČÍ.

30. 9.–4. 10. /středa–neděle/,
10.00–16.00 hodin
ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH
DĚDEČKŮ A BABIČEK 
ANDĚLÉ MEZI NÁMI
Výstavy seniorů pro seniory.

Výstavy
Do 23. 9. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin
JAN KRAJNÍK
Autorská výstava fotografií.

25. 9.–1. 11. /pondělí–pátek/
8.00–18.00 hodin
KRKONOŠE: ČTVERO ROČNÍCH
OBDOBÍ
Výstava fotografií pěti nezávislých
polských autorů. 
Vernisáž: 25. 9. v 16.00 hodin.

Taneční kurzy:
TANEČNÍ ŠKOLA JOSEF SVOBODA
Základní taneční kurzy pro mládež
14 lekcí a pro dospělé 13 lekcí, včetně
prodloužených, stolování, diskolekce
a věnečku. 
Zahájení: středa 2. září, 18.00 hodin
www.tanecnisvoboda.cz, 
info@tanecnisvoboda.cz, 
tel.: 603 512 887

TOPDANCE
Základní taneční kurzy pro mládež
První lekce: čtvrtek 3. 9., 18.30 hodin.
www.topdance.cz, 
kurzy@topdance.cz, 
tel.: 602 17 14 12

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

7. 9. /pondělí/ 10.00 hodin
LOUTNA – KYTARA
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

8. 9. /úterý/ 14.00 hodin
EVROPSKÁ POBŘEŽÍ
Pravidelné promítání.

8. 9. /úterý/ 17.00 hodin
NOVÝ SVĚT 
Co víme o Plutu? Astronomické okénko
Martina Gembece.

12. 9. /sobota/ 9.00–14.00 hodin
DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
2. patro – stanoviště dětské trasy,
znalostní kvízy, prvoregistrace zdar-
ma, sál – v 10.00 a v 11.00 hodin čtení
příběhů pro děti.
Více na str. 8.

15. 9. /úterý/ 17.00 hodin
SEVERNÍ MORAVA, OSTRAVSKO
Cestopisný pořad Milana Vika.

22. 9. /úterý/ 14.00 hodin
HRADY A ZÁMKY STŘEDNÍCH
ČECH
Pravidelné promítání z cyklu 
Krásy Čech, Moravy a Slezska.

22. 9. /úterý/ 17.00 hodin
UTAJENÝ ODPOSLECH
Bohuslav Kočárek nám představí svůj
román o utajovaném vývoji sledovacího
systému lodí a ponorek v době studené
války.

24. 9. /čtvrtek/ 17.00 hodin
DĚTI A ROZVOD
Jak děti rozvod prožívají a jak s nimi
o tom mluvit?
O tomto problému budeme hovořit
s psycholožkou Jitkou Selingerovou,
vedoucí Poradny pro rodinu,
manželství a mezilidské vztahy
v Jablonci nad Nisou.

29. 9. /úterý/ 14.00 hodin
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU 
téma: BAROKNÍ ARCHITEKTURA
V ČECHÁCH
Neváhejte a přijďte se podívat na
zahajovací hodinu!

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

NOVÁ VÝSTAVA
ČERNOBÍLÉ VZPOMÍNKY
Své fotografie v prostoru schodiště
představí Milan Vik.

SETKÁNÍ S NAŠIMI HOSTY
Výstava na chodbě k multimediálnímu
oddělení.

■ DDM Vikýř
Telefon na pracovníky
na www.vikyr.cz, info@vikyr.cz.
Pobyty s volnými místy, podrobnější
informace na webových stránkách.

1.–3. 9. /úterý–čtvrtek/ 10.00–13.00
a 15.00–17.00 hodin
ZÁPISY NA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
informace o nabídce jednotlivých
kroužků naleznete na stránkách
www.vikyr.cz nebo u jednotlivých pra-
covníků DDM Vikýř.

4.–6. 9. /pátek–neděle/
JIZERA JE NAŠE ŘEKA
Víkendová akce pro celé rodiny na
řece Jizeře nejen s vodáckým progra-
mem, informace, přihlášky M. Šípková.

4.–6. 9. /pátek–neděle/
VÍKENDOVÝ KURZ ANGLIČTINY
Během víkendu absolvujete 10 lekcí
výuky za 500 Kč, další podrobnější
informace získáte u lektorky Karolíny
Hovorkové na e-mailu: 
hovorkova@vikyr.cz.

11. 9. /pátek/ 14.00–18.00 hodin
KMENY ANEB FESTIVAL
MĚSTSKÝCH KULTUR
V okolí jablonecké přehrady,
představení různých subkultur 
– tanec, tatérství, skatebording, graffiti,
hipsteři, atd. 
Přijďte si poslechnout příběhy lidí, kteří
žijí pro svůj koníček. V rámci akce
bude připravena výstava o jednotlivých
subkulturách, které jsou kolem nás,
v nás. Připraveno bude několik
zastavení u lidí, kteří si s vámi budou
povídat, ukazovat, zkoušet to, co oni
sami prožívají. Informace
A. Tauchmanová.

Výstava fotografii Jana Krajníka

Do 23. 9. /pondělí–pátek/ 8.00–18.00 hodin Eurocentrum
Ve foyer jabloneckého Eurocentra je do středy 23. září k vidění autor-
ská výstava fotografií Jana Krajníka. Vstup zdarma.
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11.–13. 9. /pátek–neděle/
VÍKEND PRO RODINY NA FARMĚ
V NOUZOVĚ
Eko a environmentální program, péče
o zvířata, zabíjačka, prohlídka farmy,
výlet a mnoho dalšího, informace
a přihlášky M. Šípková.

od 14. 9. /pondělí/
ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉ
KROUŽKOVÉ ČINNOSTI
Od tohoto dne bude oficiálně zahájena
činnost jednotlivých kroužků, které byly
v průběhu zápisu naplněny, informace
u jednotlivých vedoucích oddělení.

18. 9. /pátek/ 16.00–18.00 hodin
KURZ VÝUKY NA HUDEBNÍ
NÁSTROJE
Jedná se o celoroční kurz výuky na
kytaru, klávesy, případně i zobcovou
flétnu pro zájemce od 15 let a pro 
dospělé, cena kurzu za 10 lekcí po
2 hodinách 1 300 Kč, za jednotlivý 2
hodinový kurz 150 Kč. Informace
a přihlášky do 11. 9., S. Příhonská.

18. 9. /pátek/ 18.00–20.00 hodin
HUDEBNÍ KLUB
Setkání se všemi zájemci, kteří již na
jakýkoliv hudební nástroj hrají, nebo
v minulosti hráli, a potřebují si připo-
menout a osvěžit písně, techniky, akor-
dy. Klub je určen pro všechny zájemce,
kteří chtějí poznat nové lidi, získat nové
zkušenosti a naučit se i nové písně.
Přihlášky do 16. 9., S. Příhonská.

18.–19. 9. /pátek–sobota/ 
19.00–9.00 hodin
MLÁDEŽNICKÝ KLUB
Noc ve Vikýři strávená s náctiletými
a budoucími dobrovolníky. První
Mládežnická noc v tomto školním roce
je zaměřena na bližší seznámení se
zájemci o tuto činnost a na vytýčení cí-
lů, plánů pro nový školní rok a do bu-
doucna. Kam se chceme dostat, co
chceme zažít? Cena 50 Kč zahrnuje
drobné večerní občerstvení, snídani
a pitný režim. Informace a přihlášky
do 11. 9., S. Příhonská.

19. 9. /sobota/
VAŘENÍ POD ŠIRÝM NEBEM
Jednodenní výlet pro rodiny –  co může-
me ve volné přírodě najít k jídlu, co
dokoupíme na farmářských trzích a co
si z toho na našem jednodenním výletě
uvaříme. Informace a přihlášky
M. Šípková.

28. 9. /pondělí/ 10.00 hodin
POHÁDKOVÝ POCHOD ZA
HOUBOVÝM DĚDKEM 
Start na paseckém nádraží, cíl na
rozhledně Nisanka, cestou děti budou
plnit drobné, zajímavé úkoly, potkají
tématické pohádkové postavy, tento-
kráte z vodní (podvodní i nadvodní)
říše, informace všichni zaměstnanci
Vikýře.

28. 9. /pondělí/
DRAKIÁDA NA NISANCE
Akce navazuje na Pohádkový pochod
za houbovým dědkem, více na
plakátech a webových stránkách, 
informace M. Šípková.

■ Muzeum skla 
a bižuterie
U Muzea 4, www.msb-jablonec.cz
tel. 483 369 011

úterý–neděle 9.00–17.00 hodin

V rámci oslav Dne české státnosti bude
muzeum mimořádně otevřeno
v pondělí 28. září, a to zdarma, včetně
Památníku sklářství na Kristiánově.

STÁLÉ EXPOZICE
NEKONEČNÝ PŘÍBĚH BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA
České sklo sedmi století

VÝSTAVY
do 4. 10.
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.

do 4. 10.
HOT & COLD
Současné stolní sklo a porcelán ze
zemí střední Evropy. Výstavní projekt
připravený pro Ministerstvo zahraničí
ČR v rámci platformy Východní
partnerství představí design a produkci
firem a studií z pěti zemí.

MUZEJNÍ PROGRAM
12. 9. /sobota/ 10.00–14.00 hodin
BIŽUTERNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
První lekce podzimního cyklu
bižuterních kurzů, ve kterých si
návštěvníci pod lektorským dohledem
vyrobí z korálků originální bižuterii.
Rezervace do 6. září na adrese: 
jaroslava.novotna@msb-jablonec.cz,
tel.: 483 369 021.

Památník sklářství
v Jizerských horách, Kristiánov
Bedřichov v Jizerských horách,

tel.: 483 369 011
otvírací doba: do 28. 9., 9.00–17.00 hodin

Stálá expozice:
KRISTIÁNOV – KLÍČ K SRDCI
JIZERSKÝCH HOR.

5. 9. /sobota/ 9.00–16.00 hodin
MARIÁNSKÁ SKLÁŘSKÁ POUŤ, 
24. ROČNÍK
Po 128 letech se na Kristiánově bude
opět tavit sklo! Foukání skla přímo
u pece předvede Floriánova huť
z Častolovic u České Lípy, dále je
připraven obvyklý kulturní program,
stylové atrakce a bohaté občerstvení.

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

4. 9. /pátek/ 19.00 hodin
EXOTS NAPOSLEDY
Poslední vystoupení jablonecké kapely
Exots na domácí Rampě před roční
pauzou, nebo vůbec! 
Zahrají: Exots, BB69, Junkaspect,
Artishart. 

12. 9. /sobota/ 20.00 hodin
20 LET JOHNA SILVERA
Rock-big-beatová kapela ze Smržovky
slaví 20 let! 

15. 9. /úterý/ 20.00 hodin
TONY SPINNER BAND (USA)
Rock, blues, jazz, funk, velká dávka
improvizace – to vše ve špičkovém
provedení. Nadčasový, retrem zaváně-
jící kytarový rock mimořádné kvality. 

18. 9. /pátek/ 20.00 hodin
LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P
Matador české hudební scény
s hlasem, který si nespletete, pěknou
řádkou hitů na kontě a dobrou
kapelou. 

21. 9. /pondělí/ 18.00 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Co zjistila sonda New Horizons při
červencovém průletu kolem Pluta
a další novinky a zajímavosti z astro-
nomie a astronautiky. V případě
jasného počasí pozorování oblohy. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

22. 9. /úterý/ 20.00 hodin
RAMPA FREE PRO KAŽDOU
KAPELU 
I začínající si může vyzkoušet „prkna“
Rampy s dobrým ozvučením. Dejte
o sobě vědět a přijďte si zahrát!

23. 9. /středa/ 20.00 hodin
DUCHOVÉ MOŘE
Dokument o posledních hlubinných
potápěčích z ostrova Mabul u Bornea,
kteří používají neobvyklou
kompresorovou techniku
k harpunovému lovu ryb. 

25. 9. /pátek/ 20.00 hodin
LADĚ
Opavská kapela sdružená okolo
charismatického zpěváka a básníka
Michaela Kubesy patří k tomu
nejlepšímu z české hudby. 

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

29. 9. /úterý/ 20.00 hodin
OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE
Pro Divadlo jednoho herce novelu
Bohumila Hrabala upravil a hraje
Václav Helšus. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

3. 10. /sobota/ 20.00 hodin
ZRNÍ
Koncert kladenské osobité, hypnotické,
hutné, energické kapely.

4. 10. /neděle/ 19.30 hodin
LEIF DE LEEUW BAND (HOL.)
Jedna z nejnadanějších kapel
Holandska v čele s dvacetiletým blues
rockovým kytaristou a skladatelem.
Blues, rock, funk i fusion. 

BUBENICKÉ DÍLNY od října 2015
Nový cyklus pro začátečníky i pokročilé.
Zájemci hlaste se na: 
info@klubnarampe.cz do 10. 9. 2015!

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

2. 9.–9. 9. /týden/ čas dle jednotlivých
kroužků
UKÁZKOVÉ HODINY ZÁJMOVÝCH
KROUŽKŮ ZDARMA 
Přijďte si vybrat ten pravý kroužek pro
vás. Nabízíme stávající i nové kroužky,
pěvecké, výtvarné, rytmické, taneční
i sportovní, pro všechny věkové
skupiny, děti i dospělé. Více na
www.mcjablicko.cz. 

11. 9. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
BESEDA NA TÉMA OČEKÁVÁNÍ
Co vás čeká: Co je očekávání? Mít, či
nemít očekávání? Očekávání od našich
dětí, partnerů, práce, života. Začala
škola, co očekáváme od svých dětí?

25. 9. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
KLUB ZDRAVÍ – KVALITNÍ
BÍLKOVINY
Přednáška s diskuzí o tom, proč jsou
bílkoviny důležité, kde je najdeme
a které jsou kvalitní, rozdíly mezi
rostlinou a živočišnou bílkovinou +
malá ochutnávka.

ŽENA VŠECH KRÁS – MÁMA
Harmonogram přednášek a workshopů
9. 9. /středa/ 10.00 hodin – Krása
a zdraví začíná uvnitř
16. 9. /středa/ 10.00 hodin – Tancem
ke kráse a zdraví
23. 9. /středa/ 10.00 hodin – Krásná je
sebevědomá
30. 9. /středa/ 10.00 hodin – Zdravá
pleť – základ krásné ženy
Projekt, který je realizován ve spolu-
práci s fotografickým ateliérem Alsine
design a jehož cílem je ukázat mamin-
kám, že jsou stále krásnými ženami.
Docílit toho chceme souborem předná-
šek a workshopů, kde jim poradíme
a ukážeme cestu, jak je toho možné
dosáhnout. Pro projekt jsme vybrali 5
nejdůležitějších aspektů krásy – strava
a životní styl, sebevědomí, pohyb, péče
o pleť, oblékání. Akce bude pokračovat
také v říjnu.

Stálý program
PONDĚLÍ
9.00–12.00 hodin – hravé dopoledne
s programem pro nejmenší, každé
první a třetí pondělí v měsíci dětská
psycholožka odpovídá na individuální
dotazy rodičů, každé druhé a čtvrté
pondělí vztahový poradce pomáhá
řešit vaše problémy ve vztazích. Určeno
pro děti od 3. měsíců s doprovodem
(rodiče, prarodiče, tety).

Tony Spinner Band v Klubu Na Rampě

5. 9. /úterý/ 20.00 hodin
Americký kytarista a zpěvák známý i ze skupiny Toto, kapel Pata Tra-
verse, Paula Gilberta udržuje při životě kytarový rock přelomu 60. a 70.
let a je považován za jednoho z nejlepších ve své branži vůbec. Band
tvoří skvělí muzikanti. Baskytarista Michel Mulder a bubeník Alex Steier.
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13.30–14.30 – rytmohrátky pro nej-
menší + africké bubnování.

14.30–16.00 – africké bubnování, bub-
nování na tělo.

16.00–17.00 – bubnování – dospělí.

17.00–19.00 – Gospel – pěvecký sbor,
pro dospělé a děti od 12 let.

ÚTERÝ
9.00–12.00 – hravé montessori dopoled-
ne s programem pro nejmenší, určeno
pro děti od 3. měsíců s doprovodem.

16.00–17.00 – kurz orientálních tanců
pro pokročilé.

17.30–18.30 – kurz orientálních tanců
pro těhotné a začátečníky.

STŘEDA 
9.00–12.00 – hravé dopoledne s progra-
mem pro nejmenší, určeno pro děti od
tří měsíců s doprovodem.

13.00–15.00 – poradenství se sociálními
pracovnicemi – pomoc při řešení vý-
chovy a péče o děti, pomoc při problé-
mech s vyplácením alimentů, stanove-
ní výživného, pomoc při orientaci při
žádostech o dávky ze systému sociální-
ho zabezpečení, jak podat příslušné
návrhy k soudu, poradenství v náhrad-
ní rodinné péči (adopce, pěstounská
péče, poručenství) nebo doporučení
další odborné pomoci či služeb.

15.30–16.30 – výtvarka s Helčou od 3
do 7 let.

17.00–18.00 – tanečky – děti od 3 do
7 let.

ČTVRTEK 
9.00–12.00 – hravé dopoledne s progra-
mem pro nejmenší, určeno pro děti od
tří měsíců s doprovodem.

10.00–11.00 – tematické přednášky na
aktuální témata – zdarma.

15.00–18.00 – klub dvojčat – každý třetí
čtvrtek v měsíci.

18.30–19.30 – jóga pro začátečníky
a středně pokročilé.

PÁTEK
9.00–12.00 – hravé dopoledne s progra-
mem pro nejmenší, určeno pro děti od
tří měsíců s doprovodem.

10.00–11.00 – hudebně-výtvarný krou-
žek – kroužek je rozdělen na dvě části,
děti si vytvoří svá první výtvarná díla
s pomocí různých materiálů a ve druhé
části si zazpívají za doprovodu kláves,
naučí se nové písničky. Pro děti od
dvou let.

17.00–19.00 – Šťastně až do smrti? –
každý druhý a čtvrtý pátek. Přednášky
navazující na semináře Manželství je
umění z minulého roku, kde se zdoko-
nalujeme v toleranci, respektu v man-
želském či partnerském svazku,
výchově dětí a dalších dovednostech,
které zlepšují naše vztahy v rodině.
Děti můžete vzít s sebou, hlídání
zajištěno.

15.00–18.00 – Klub pěstounů – každý
první pátek v měsíci.

SOBOTA
9.00–12.00 – hravé soboty – hraní
deskových her aneb nekupujte, co jste
nevyzkoušeli, přijďte si k nám hry
vyzkoušet. Hlaste se předem na
telefonu či emailu.

■ Český červený 
kříž
ul. E. Floriánové (Spolkový dům)
www.cck-jablonec.cz

5. 9. /sobota/ 
DEN S JABLONECKÝM DENÍKEM
Veselé bláznivé odpoledne, barevné,
rozmanité masky, pohádkové postavičky
v družné zábavě. Přijďte mladí i staří,
od 3 do 99 let. 

11. 9.–7. 8. /pátek/ 15.00–17.00 hodin
MAŠKARNÍ REJ
Máte rádi masky, hudbu, zábavu
a společné chvíle strávené s dětmi?
Přijďte se za námi podívat a zaskotačit
si, velký sál.

12. 9. /sobota/ 9.00–13.00 hodin
SCHŮZE HUMANITÁRNÍ JEDNOTKY
Chceš se přidat i ty? Pravidelné setkání
dobrovolníků, kteří mají zájem udělat
více než jen to, co je nutné. Příprava
na katastrofy a jiné pohromy. Nikdo je
nechce vidět přicházet, ale spousta lidí
pak potřebuje pomoc.

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

23. 9. /středa/ 16.00–17.00 hodin
PŘEDÁVÁNÍ BRONZOVÝCH
MEDAILÍ ZA BEZPŘÍSPĚVKOVÉ
DÁRCOVSTVÍ KRVE
Proběhne tradiční oceňování bronzových
medailí v reprezentativních prostorech
nemocniční kaple, spolu s kulturním
programem a drobným občerstvením.
Kaple jablonecké nemocnice.

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

Program pro ZŠ:
DOMA, VENKU, VE ŠKOLE,
VE ZDRAVÍ A V POHODĚ!
Připraveno podle věku dětí pro
jednotlivé třídy. Aktivní formou se děti

učí první předlékařské pomoci
a základům vlastní ochrany.

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

■ Muzeum hraček
U Zeleného stromu 2,
Jablonec n. N.,
www.muzeum-hracek-jablonec.cz,
tel.: 736 533 092
otevřeno: úterý–pátek
10.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin,
sobota 11.00–16.30 hodin,
neděle 10.00–16.30 hodin

ORIGAMI
Také po prázdninách si mohou děti
složit postavičky z papíru – origami
(pejsek, kočička a další).

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

3. 9. /čtvrtek/ 18.30 hodin
LOUKA V LA KAVÁRNĚ
Vernisáž floristické výstavy 
studentky zahradní architektury 
Dity Landovské.

23. 9. /středa/ 17.00 hodin
LE THÉ FRANCOIS
Tematický večer o Francii 
– Les parfums.

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

17. 9. /čtvrtek/ 18.00 hodin
NEMŮŽEME MÍT DĚTI
Přednáška Igora Pavelčáka a Martiny
Kunclové, a to formou modelových
rodinných konstelací.

■Galerie FR
Dům česko-německého
porozumění

www.dumrynovice.org
Galerie FR
otevřeno út–so 13.00–19.00 hodin

1.–4. 9. /úterý a pátek/ 
13.00–19.00 hodin
ZÁPIS DO KURZŮ NĚMČINY
Děti i dospělí.

do 12. 9. /sobota/ 
STARÝ JABLONEC V OBRAZECH
Pavel Vincek Kudr objevuje kouzlo
starého Jablonce.

12. 9. /sobota/ 
DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Entnoložka Christa Petrásková
představuje podklady ze své knoflíkové
sbírky.

17. 9. /čtvrtek/ 18.00 hodin
OKNO DO VESMÍRU
Povídání o hvězdách a vesmíru
s rýnovickým učitelem a astronomem
Martinem Gembecem spojené
s pozorování oblohy. 

18. 9. /pátek/ 18.00 hodin
ZE ZEMĚ ÚSMĚVŮ
Procházka operními áriemi s Eugenem
Hallbergem.

24. 9. /čtvrtek/ 18.00 hodin
HOVORY O VŠEM 
Autorská poezie, próza a hudba. Večer
s Milan Brožem a jeho hosty.

26. 9. /sobota/ 16.00 hodin
PARTNEŘI V SRDCI EVROPY
Německý kunsthistorik Dieter Klein
sleduje stopy souznění partnerských
měst Jablonce nad Nisou
a Kaufbeurenu. Při vernisáži vystoupí
DIE BAND MAUKE, muzikanti
z Neugablonz, kteří zpívají v jablonec-
kém dialektu – (paurische Mundart).

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

4. 9. /pátek/ 20.00 hodin
DUB VIBES
Extatic sound+guest, reggae, dub,
dance hall.

11. 9. /pátek/ 20.00 hodin
DC GROUND

18. 9. /pátek/ 20.00 hodin
BASS SOUND
Lathis(B-day)/Meehay, Vitto & Matts,
vstup free, two stages, Tequila 30,–.

25. 9. /pátek/ 20.00 hodin
ENDLESS WAVES
Djs Shark8/Joshua Pi, and guests,
Chicago house,deep house.

26. 9. /pátek/ 20.00 hodin
URBAN ROBOT
Mic-key/Raazyph, Dreadalist, 
reggae-Dancehall-dubstep.

■ Spolkový dům
E. Floriánové 8

15. 9. /úterý/ 18.00 hodin
BIOTRONIK TOMÁŠ PFEIFFER
Beseda ve Spolkovém domě,
informace: www.dub.cz

Partneři v srdci Evropy

26. 9. /sobota/ 16.00 hodin – Galerie Franze Riegra
Kumm ock wiedr! Zase přijď! Dialekt jabloneckých Němců, ale i jejich
kulturu a životní styl představí v rýnovické Galerii Franze Riegra hu-
dební skupina Mauke. Band s devítiletou tradicí, sbírá nové fanoušky
mezi někdejšími Jablonečany i současnými obyvateli partnerského měs-
ta Kaufbeurenu. Před koncertem otevře v galerii výstavu fotografiií o po-
dobnostech obou měst historik umění Dieter Klein.
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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

HÁZENÁ

5. 9. /sobota/ 10.30 hodin
NISA HANDBAL CUP 2015
Mezinárodní turnaj za účasti týmů
mužů a žen z místního TJ ELP
Jablonec, Turnova a německých měst
Neugablonz a Neugersdorf. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

6. 9. /neděle/ 9.00 hodin
TURNAJ NEJMLADŠÍ ŽACTVO
Přípravka + Minižactvo,

13. 9. /neděle/ 9.00 hodin
TURNAJ
Mladší žáci

SKOKY NA TRAMPOLÍNĚ

25.–26. 9. /sobota–neděle/ 9.00 hodin
POHÁR PŘÁTELSTVÍ VE SKOCÍCH
NA TRAMPOLÍNĚ
43. ročník mezinárodního závodu
přátelství ve skocích na trampolíně.
Pořádá Sportovní klub Sportaktiv, o. s.

Stadion Střelnice
ATLETIKA
www.atletika-jbc.cz

5. 9. /sobota/ 9.00 hodin
ATLETICKÉ UTKÁNÍ NA STŘELNICI
Souboj regionů Liberecký kraj – Sasko
– Dolní Slezko.

10. 9. /čtvrtek/ 9.00 hodin
KPD MLADŠÍCH ŽÁKŮ
3. kolo, atletika.

19. 9. /sobota/ 9.00 hodin
KP VE VÍCEBOJÍCH
Nejmladší žactvo.

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

13. 9. /neděle/ 15.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– AC SPARTA PRAHA
Synot liga, 6. kolo.

26. 9. /sobota/ 17.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FK MLADÁ BOLESLAV
Synot liga, 8. kolo.

Sportovní areál Mšeno
Jablonec n. N.

BASEBALL
www.baseball-blesk.cz

19.–20. 9. /sobota–neděle/
JABLONECKÝ KLOKÁNEK
Baseball Club BLESK pořádá 28. ročník
turnaje v pálkovací hře – slowpitchi
pro veřejnost.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

FOTBAL
4. 9. /pátek/ 8.30 hodin
MEZINÁRODNÍ TURNAJ V MALÉ
KOPANÉ
SKP Maják pořádá ve sportovním
areálu ve Mšeně fotbalový turnaj. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

ČLTK Bižuterie
Proseč nad Nisou, www.cltkjbc.cz.

10. 9. /čtvrtek/ 9.00 hodin
NEJTALENTOVANĚJŠÍ MŠ 
V JABLONCI N. N.
5. ročník soutěže.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

Sportovní areál Břízky
www.fkjablonec.cz

4. 9. /pátek/ 13.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FC SLOVAN LIBEREC
Juniorská liga.

21. 9. /pondělí/ 14.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– 1. FC ZNOJMO
Juniorská liga.

Sportovní rekreační kluby Břízky
Sportovní 310
www.srk-brizky.cz

Pondělí 16.00–17.00 hodin
ATLETICKO HERNÍ PŘÍPRAVKA
5–8 let, Monika Všetečková

Pondělí 19.00–20.15 hodin
KONDIČNĚ AEROBNÍ CVIČENÍ
Helena Kolářová

Úterý 18.00–19.00 hodin
PILATES
Pavel Gilar

Úterý 19.00–20.30 hodin
KONDIČNÍ CVIČENÍ ŽEN
Libuše Franckeová

Středa 15.00–16.00 hodin
ZDRAVOTNÍ KONDIČNÍ CVIČENÍ
Helena Kolářová

Středa 15.00–16.00 hodin
KARDIACI
Bolesti zad
Helena Kolářová

Středa 18.00–19.00 hodin
SÁLOVÁ KOPANÁ
Břetislav Skrbek

Středa 19.15–20.30 hodin
KONDIČNÍ KULTURISTIKA MUŽŮ
A ŽEN
Jiřina Vargová

Čtvrtek 10.00–11.00 hodin
CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI
1,5–3 roky, Sandra Šulcová

Čtvrtek 16.00–17.00 hodin
LYŽAŘSKÁ PŘÍPRAVKA
Lenka Michálková, Lada Lanková

Čtvrtek 17.00–18.00 hodin
REHABILTAČNÍ CVIČENÍ
Jitka Hrubá

Pátek 16.00–17.00 hodin
PILATES
Pavel Gilar

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

Pravidelné cvičební hodiny v týdnu 
od 7. 9. Přesný rozvrh bude uveřejněn
ve vývěsce sokolovny, přihlášky přímo
před lekcí.

Rodiče s dětmi /od 2 let/
úterý 9.30–10.30 hodin
čtvrtek 15.30–16.30 hodin
pátek 9-30 – 10.30 hodin

Předškoláci a školáci /5–8 let/
čtvrtek 16.30–17.30 hodin

Ženy seniorky – zdravotní cvičení
pondělí 9.30–10.30 hodin
čtvrtek 9.30–10.30 hodin

Aby záda nebolela (ženy + muži)
úterý 16.30–17.30 hodin

19. 9. /sobota/ 9.30–11.30 hodin
BAZÁREK JABLONECKÝCH
MAMINEK
info H. Krupková tel. 725 920 614

Aerobik Elán
Tel. 603 812 214,
brezinova.dasa@gmail.com
Městská sportovní hala Jablonec n. N.

Pondělí
19.00–20.00 hodin
CALANETIKA – lektorka Lenka

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

Středa
19.00 hodin
CALANETIKA – lektorka Lenka.

Tělocvična ZŠ Šumava Jablonec
(od 7. září)
Pondělí 18.00 hodin
BODYBUILDING
Středně rychlé posilování celého těla.
Lektorka Dáša.

Úterý 19.00 hodin
ZUMBA S DANEM

Středa 19.00 hodin
P CLASS
Formování břicha, hýždí, nohou.
Lektorka Dáša.

Čtvrtek 17.30–18.55 hodin
KRUHOVÝ TRÉNINK – novinka. 
Pro všechny věkové kategorie, 
na všechny svalové skupiny, 
pro každého, kdo pro sebe chce něco
udělat, lektorka Iva Kočíbová.

Nabídka sportovních pořadů

■ Sportovní pozvánky

Nisa handbal 
cup 2015
Házenkáři TJ ELP Jablonec po-
řádají v Městské sportovní hale
v Jablonci 3. ročník mezinárod-
ního turnaje NISA HANDBAL
CUP 2015. 

Akce s finanční spoluúčastí sta-
tutárního města Jablonec nad Ni-
sou v rámci Projektu Jablonec nad

Nisou 2015 se uskuteční v sobotu
5. září. „Klání se zúčastní mužstva
mužů a žen z místního TJ ELP
Jablonec, Turnova a spřátelených
německých měst Neugablonz a Neu-
gersdorf,“ zmiňuje jména účast-
níků David Ziebiker, poradce
předsedy TJ ELP Jablonec.

Předpokládaný začátek turnaje
je v 10.30 hodin a mužstva sehrají
zápasy každý s každým. „Jedná se
o každoroční zahájení házenkář-
ské sezony, kde se představí hráči,
kteří budou jablonecké barvy hájit
v nové sezoně, a je zároveň i vyvr-
cholením letní přípravy našeho tý-
mu,“ říká Ziebiker.

První ročník Nisa handbal cup
vyhráli domácí házenkáři vedení
zkušeným trenérem Františkem
Dědečkem. Loňský ročník vyhrál
juniorský výběr Libereckého kra-
je. (end)

Zvučná jména 
zvyšují prestiž 
turnaje
První ročník turnaje v miniho-
keji ročníků 2007 o Pohár statu-
tárního města Jablonec n. N. se
uskuteční první zářijový víkend
na zimním stadionu. Pořadate-
lem je HC Vlci a záštitu nad klá-
ním převzal náměstek primátora
Pavel Svoboda. 

Patronem turnaje je olympijský
vítěz z Nagana v roce 1998 Milan
Hnilička. „Účast potvrdila druž-
stva zvučných jmen, jež našemu
turnaji dodávají punc malého
mistrovství ČR,“ říká za organizá-
tory Tomáš Kubín. „Podpora spor-
tování dětí a mládeže je velmi dů-
ležitá. Je součástí prevence krimi-
nality, rozvíjí fyzické schopnosti,

smysl pro týmovou práci, čest
a disciplínu, proto jsem velmi rád
nad turnajem převzal záštitu,“
konstatuje Pavel Svoboda, náměs-
tek jabloneckého primátora, který
má sport ve svém rezortu. Patron
turnaje Milan Hnilička společně
s Pavlem Svobodou pak v závěru
turnaje předají vítězi skleněný pu-
tovní pohár. 

„Cílem takového klání je posílit
práci s mládeží – podpořit finanč-
ně více profesionálních trenérů
v malých klubech a pokračovat
v jednotné metodice výuky. Zá-
roveň bychom rádi přilákali k ho-
keji více dětí, a to i v menších měs-
tech,“ konstatuje Milan Hnilička,
který je od letošního července ře-
ditelem nového oddělení pro roz-
voj hokeje Českého svazu ledního
hokeje.

(end)
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■ Poděkování
Ve čtvrtek 23. 7. 2015 kolem 19.00 hod
jsem přicházela ulicí Na Čihadle
k parku ve Vrchlického sadech
a u kontejnerového stání na tříděný
odpad (ul. Nástrojářská) jsem byla
svědkem velice sprostého chování
přibližně 20–25letého řidiče s dredy
(žlutá SPZ SMH...) vůči starší paní,
která ho slušně upozornila, aby ze ze-
mě uklidil kartonové krabice, které
nevhodil do kontejneru, ale nechal
ležet před ním. Za to slušné upozor-
nění si bohužel vyslechla mnoho vul-
gárností a mj. větu, že má být ráda, že
on třídí odpad místo aby ho odvezl do
lesa. S takovýmto přístupem nebude
brzy Jablonec město pro lidi, ale pro
krysy. Děkuji proto všem, kteří buď
pracovně, nebo z vlastní iniciativy
uklízejí nepořádek a odpadky, které
někteří naši spoluobčané odhodili,
kde je to zrovna napadlo.

H. Jiřičková

■ Hrdinský čin
Studenti a profesorka
zachránili životy
Zachránit životy dvou dětí pomohli
studenti Martin Bartoš, Matěj Hulík
a profesorka Barbora Jarolímová
z Vyšší odborné školy mezinárodního
obchodu a Obchodní akademie v Jab-
lonci nad Nisou. Při vodáckém kurzu
na Jizeře vytáhli z vody tříletého
chlapce a tříměsíční holčičku, kteří
spadli do vody souhrou událostí. 

Za jejich čin jim přijela do školy
poděkovat Alena Losová, členka Rady
Libereckého kraje. Při vodáckém kur-
zu Vyšší odborné školy mezinárodní-
ho obchodu a Obchodní akademie
Jablonec nad Nisou se studenti 2. roč-
níku obchodní akademie stali svědky
mimořádné události. 

Dne 17. června 2015 proplouvali na
kánoích řekou Jizerou nad jezem
v Dolánkách a viděli, jak tříletý chla-
pec na odrážedle sjel z břehu do vody.
Maminka chlapce okamžitě skočila
z břehu do vody, aby chlapce vytáhla.
Na pomoc vyrazili i žáci školy Martin
Bartoš a Matěj Hulík. Maminka však
v rozrušení zapomněla zabrzdit ko-
čárek s tříměsíční holčičkou, který se
rozjel, spadl také do vody a začal té-
měř okamžitě klesat. Děti byly od se-
be vzdáleny asi dvacet metrů. Martin
Bartoš tedy plaval ke kočárku a sou-
časně se k němu blížila i loď s učitel-
kou Barborou Jarolímovou. Když do-
razili na místo, byl již kočárek zaplněn
vodou. Holčička naštěstí dýchala. Obě
děti byly usazeny do kajaku a pře-
vezeny na břeh. Ostatní studenti za-
půjčili mamince ručníky k osušení
a zabalení dětí, aby neprostydly. Pře-
devším díky duchapřítomnosti všech
zúčastněných se žádnému z dětí ani
mamince naštěstí nic nestalo.

Jak jste se dostal k tanci?
Bylo to v tanečních, kde jsem zjistil, že mě tanec ba-
ví. Vstoupil jsem do Jabloneckého tanečního klubu
(JATAK), kde jsem soutěžil ve standardních tancích
a latině. Měl jsem také několik úspěchů při soutě-
žích. 

Jak jste se tedy dostal do Nisanky?
To, že jsem začal tančit v Nisance, byla do jisté míry
náhoda. Jednou jsem ve městě potkal kamaráda,
který šel na trénink do školy v Pivovarské ulici, slo-
vo dalo slovo a šel jsem s ním. Soubor tehdy vedla
Marta Nováková, mně se to líbilo a do Nisanky jsem
vstoupil. On nakonec s tancováním skončil a já byl
členem do roku 1992.

V tomto roce jste založili Šafrán, jak k tomu došlo?
Nebylo to cílené. Předcházely tomu jisté neshody
v Nisance, která se po revoluci rozdělila na soubory Ni-
sanka a Anka. Tehdy chtěli lidé, kteří soubory vedli,
dělat folklor trochu jinak, my jsme měli jiný názor,
nelíbilo se nám to a naše cesty se rozešly. V tomto
období mě napadlo založit vlastní soubor a moji
myšlenku podpořila manželka Jaroslava. Bez ní
bych to nedokázal, je mojí velkou oporou. Spolu
s námi začali tančit i další přátelé, bez nichž by sou-
bor nebyl tam, kde je. Všem, kteří se na jeho chodu
podíleli a podílejí, patří velký dík, stejně jako part-
nerům – statutárnímu městu Jablonec, pivovaru Vra-
tislavice, Nadaci Preciosa a dalším drobným spon-
zorům.

Jak vznikl název Šafrán?
V Lukášově kdysi bývalo místo s velmi hojným vý-
skytem šafránu, jedno z největších v Evropě. Jsme

z Rýnovic, a proto nás napadla paralela se šafránem.
Tehdy nás opravdu bylo málo jako šafránu. 

Kolik vás tehdy bylo a jaké jste měli plány?
Začínaly jsme tři taneční páry, tři dětští muzikanti
a jeden dospělý. Postupně jsme se rozrostli, ale naše
cíle byly skromné. Chtěli jsme tančit a rozdávat ra-
dost sobě i divákům. Nakonec se naše choreografie
začaly líbit. Byli jsme zváni na různé festivaly a tan-
ci museli věnovat mnohem více času, než jsme si
původně plánovali. Tančili jsme například již třikrát
na prestižním folklorním festivalu ve Strážnici,
v Lázních Bělohrad, ale i za hranicemi naší vlasti.
Vystupovali jsme v Mexiku, na Mallorce, v Tunisu,
Srbsku a v mnoha dalších evropských zemích.
Myslím, že máme splněno, ale nabídky na různá vy-
stoupení stále chodí, dokonce musíme odmítat i vy-
stoupení na festivalech, což nás nenapadlo ani
v nejdivočejším snu a vůbec nás to netěší, ale sou-
boráci také potřebují mít volno pro sebe, své blízké
a koníčky. Nejsme schopni vše časově zvládnout.

Jak často vystupujete?
V průměru jsou tak dvě vystoupení za měsíc. Máme
i různá pásma, na Vánoce Betlém, v únoru Maso-
pust, velikonoční pásmo. Vystupujeme při různých

příležitostech, nejvíce nabídek však přichází v let-
ním období, kdy je času nejméně. Letos jsme napří-
klad vystupovali v Srbsku a většina členů souboru
i s rodinami pokračovala na společnou dovolenou
do Chorvatska. Pro utužení kolektivu je také potře-
ba sem tam něco udělat. 

Kdo tvoří choreografie?
Některé vymyslela manželka a mnohé udělal
Vlastimil Stecker. V programu má soubor také písně
a tance z Podještědí, Podkrkonoší a Pojizeří. Kroje
jsou rovněž podobné těm, co se v tomto kraji nosily.

Máte stále stejnou radost z tance jako v mládí?
Radost z tance stále mám. Ve zralejším věku je vše
složitější, přicházejí různé nemoci, v minulosti jsem
si zlomil obě nohy, něco jsem přibral a tančím mé-
ně.

Máte v rodu pokračovatele?
Věřím, že ano. Dcera je v Šafránu velmi aktivní, syn
hraje na housle a vnoučata už mají také svůj kroj,
rodina drží pospolu.

Máte i jiné koníčky?
Mou velkou vášní jsou flašinety. Vlastním jich něko-
lik, ale musel jsem si najít prostory, abych je uložil,
neboť se nám domů nevešly. Také se pravidelně
účastním srazu libereckých flašinetků, na který jez-
dí flašinetáři z celé republiky. Bohužel, tolik času,
abych s nimi absolvoval všechny akce, které jsou,
nemám.

Jiří Endler

Aleš Václavík
Radost z tance mám stále

■ Osobnost Jablonecka

Aleš Václavík se narodil 28. září 1955 v Novém Boru. Krátce poté se s rodiči, kteří žili
v České Kamenici, přestěhoval do Jablonce nad Nisou, kde postupně navštěvoval
„žlutou a zelenou“ ZŠ a školu v ulici E. Floriánové. Poté se vyučil zámečníkem
a pracoval v okresním stavebním podniku, nynějším BAKu. Od mládí sportoval, hrál
fotbal, věnoval se judu, kde ho trénoval Jablonečanům známý kouč Vrkoč. V patnácti
letech ho oslovil tanec, v JATAKu se věnoval standardním tancům a latině, poté
účinkoval v souboru Nisanka a v roce 1995 spolu s manželkou Jaroslavou založili
soubor Šafrán, který tento měsíc slaví 20. narozeniny.

Foto archiv Aleše Václavíka
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Premiéra gigathlonu se vydařila
Jiří Vavruška a Zuzana Kocumová zvítězili
v premiérovém ročníku Gigathlon Tour, kte-
rý se uskutečnil na jablonecké přehradě.
Závodu se zúčastnilo šedesát dospělých
a dvacet dětí. 

Gigathlon vznikl ve Švýcarsku, český závod se
koná vždy druhý víkend v červenci a obsahuje
tyto disciplíny: plavání, běh, in line brusle, kolo
(horské či silniční) a znovu běh do cíle, což byl
i příklad Jablonce, kde se konal exhibiční zá-
vod. „Na programu byly i doporučované kate-
gorie – single – jednotlivci, každý absolvoval
všech pět disciplín, couple – mix dvojice (žena
absolvuje min. dvě disciplíny) a štafety s mini-
málně dvěma ženami v týmu, kdy každý absol-
vuje jednu disciplínu,“ vysvětluje Tomáš Ja-
nata, jeden z pořadatelů závodu z Tri clubu
Jablonec.

Sportovní nadšenci potvrdili, že jim tento styl
sportu není neznámý, vždyť triatlon se tu poprvé
pořádal v roce 1982, další varianty jako zimní
či terénní mají i zde svou historii. A reprezen-
tantů, těch bylo – Milichovský, Chroustovský,
Vodičková a nyní Erbenová. V deset hodin do-
poledne v očekávání velkého vedra, které do-

sáhlo 35 stupňů, naskákalo na 500metrovou
trať do 25 stupňů teplé vody 30 mužů, 6 žen, 3
dvojice a 6 štafet, z toho jedna ryze ženská. Trať
dále vedla pro běh na lyžařské kolečko (2,3
km), kde probíhaly závody na in line bruslích
(6 km) a horském kole (15 km), a poté opět běh
zpět do cíle na přehradě.

Z mužů byl tedy nejvšestrannější jablonecký
Jiří Vavruška z libereckého Kerda týmu a o ne-
celé dvě minuty za ním Pavel Kubričan z Olym-
pu Praha, bývalý vodní slalomář, který v závě-
ru mohutně stahoval. Předběhl i Pavla Mužíčka,

který tak vybojoval třetí místo. Mezi ženami
systémem start – cíl vyhrála Zuzana Kocumo-
vá, bývalá reprezentantka v běžeckém lyžová-
ní, která se podobných akcí pravidelně účastní.
Druhá skončila bývalá plavkyně Bižuterie Iveta
Marešová a třetí Barbora Soukupová (Sparta
Praha). Ve dvojicích byli nejlepší manželé
Václav a Míša Pušovi, druzí Velvet – Řezáč a tře-
tí Milan a Hana Rippelovi. 

„Asi nejzajímavější je soutěž štafet, kde se
střetávají ženy proti mužům, většinou bývalí
sportovci, otcové rodin a hlavně maminky, tak
jako to bylo u jediné ryze ženské štafety, která
skončila ze šesti na pátém místě. V disciplínách
se vystřídaly – Petra Janatová, Lenka Wintero-
vá, Lucie Špringlová a Petra Petrželová,“ upo-
zorňuje Janata. Vítěznou štafetu posílil pražský
propagátor Gigathlonu v Čechách Jan Plachý,
dívčí duo tvořily Jany Janoušková a Čermáková
a vše řídil Tomáš Hulswit. Druhá štafeta v po-
řadí měla složení Lucie Vavrušková, Luboš
Tomášek, Viktor Hájek a Zuzana Tučková a mě-
la ztrátu necelých 40 vteřin na vítěze. Třetí mís-
to si vybojovalo kvarteto Ivo Brzobohatý, Zde-
něk Novák, Petra Macháčková a Michaela
Dubská. (end/lj)

Třetí triumf v řadě Tomáše Slavíka 
Třetí ročník fourcrossového závodu JBC 4X
Revelations proběhl koncem července v areá-
lu Dobrá Voda. Ve finále se obhájce titulu
Tomáš Slavík střetl s hvězdami Quentinem
Derbierem, Davidem Robertsem a Alexan-
derem Metcalfem. Jablonecký biker své soky
opět porazil a zvítězil potřetí v řadě.

JBC 4X Revelations patří mezi nejtěžší závody
světové fourcrossové série. Místní trať je velmi
prudká, plná nástrah, masivních skoků a po-
prat se s ní dokážou pouze ti nejlepší. „Spojíme-li
to s fanoušky, kteří svojí účastí překonali loň-
ský rekord (na svah jich přišlo více než deset ti-
síc) a kteří to umí na kopci pořádně rozjet, vy-
jde nám jednoznačně nejlepší závod sezony.
Třešničku na dortu pak tvoří doprovodný pro-
gram, který mimo rozličných živých koncertů
a DJs zahrnoval letos, stejně jako v loňském ro-
ce, i představení akrobatické letky Red Bull
Flying Bulls,“ uvedla za pořádající tým JBC
4X Revelations Hedvika Mikešová.

Primátor Petr Beitl, pod jehož záštitou se svě-
tový pohár tradičně konal, po závodě řekl:

„Velmi mě těší, že se Jablonec stal středem
fourcrossového dění. Tomáš Slavík potvrdil, že
to v Jablonci umí a opět dokázal zvítězit.
Závody si našly oblibu mezi fanoušky, kteří i le-
tos přišli v hojném počtu.“

Závod JBC 4X Revelations odstartoval čtvr-
tečními tréninky, po kterých následovalo slav-
nostní zahájení v jabloneckém amfiteátru na
letní scéně jabloneckého Eurocentra, kde ride-

ři společně s primátorem města Jablonec nad
Nisou Petrem Beitlem celou akci zahájili. Pátek
byl, jak je již zvykem, ve znamení kvalifikace,
ve které zvítězil hlavní favorit závodu Tomáš
Slavík před domácím Ondřejem Štěpánkem. Do
závodu se jich kvalifikovalo 28. Ženskou kvali-
fikaci vyhrála Helene Fruhwirth. 

V den závodu se do finále probojovalo kvarte-
to Tomáš Slavík, Quentin Derbier, David Ro-
berts a Alexandr Metcalf. Hned v první zatáčce
se Slavík ve finálové jízdě dostal do vedení
a s přehledem si vedoucí pozici hlídal až do cí-
le, kde ho čekali nadšení diváci. Žen se na start
postavilo více než v loňském roce a výsledek
své páteční kvalifikace potvrdila vítězstvím
Helene Fruhwirth. Hned za ní dojela druhá
Simona Jirková. 

„Po předání cen se naplno rozjel hudební
program a sjezdovka v jabloneckém bikeparku
se zaplnila lidmi, kteří společně s ridery oslavili
vydařený závod. Na závěr bychom rádi poděko-
vali všem sponzorům, bez kterých by to nešlo,
ale i městu Jablonec nad Nisou a Libereckému
kraji,“ doplnila Hedvika Mikešová. (end)

Foto Václav Novotný

Foto Jakub Jirman

Fotbalisté šíří věhlas města i za hranicemi
Prvoligoví fotbalisté FK BAUMIT Jablonec
obsadili v loňském ročníku Synot ligy vý-
borné třetí místo, probojovali se do finále
domácího FAČR poháru a zajistili si účast
v předkolech Evropské ligy.

Tým, který prvním rokem vedl trenér Jaroslav
Šilhavý, splnil cíle, které stanovil majitel klubu.
„Byl to skvělý rok. Podařilo se nám sestavit tým,
jenž měl jasný cíl a ten splnil. Naplnili jsme
ambice majitele klubu, kvůli kterým nás anga-
žoval. Vše se podařilo v krátkém čase a věřím,
že v podobném duchu budeme dále pokračo-
vat,“ přeje si trenér Jablonce Jaroslav Šilhavý.

Jablonec zahájil o prázdninách boje o účast
v Evropské lize, ve třetím předkole vyřadil dán-
ský tým FC Kodaň. Sice doma prohrál 0:1, ale
v odvetě zvítězil 3:2 a postoupil do play off
o Evropskou ligu, kde v prvním zápase podlehl
slavnému FC Ajax Amsterodam 0:1. O tom, zda

se Jablonec probojoval do Evropské ligy, neví-
me, odveta byla sehrána po vydání Jabloneckého
měsíčníku. „I tak je to velký úspěch jablone-
ckého klubu, který šíří věhlas města za hrani-
cemi České republiky. Postup přes Kodaň byl
medializován a jméno Jablonec znělo v různých
jazycích po celé Evropě. Také v prvním zápase

play off bylo o městě slyšet a jeho věrné fanouš-
ky i vidět, když vážili cestu do Amsterodamu. Za
reprezentaci města patří všem hráčům a funk-
cionářům klubu velký dík,“ oceňuje výkony ze-
lenobílého klubu Petr Beitl, primátor města. 

Ať už boje v Evropské lize dopadly jakkoli,
Synot liga je na samém počátku a v ní má Jab-
lonec, i přes počáteční neúspěchy, stejné cíle ja-
ko loni. „Bohužel v úvodu sezony jsme trochu
doplatili na účast v pohárech, kdy hráči nedoká-
zali dokonale přepnout mezi jednotlivými zápa-
sy. Zatímco v mezinárodních zápasech podávali
kvalitní výkony, v lize tomu často tak nebylo.
Přesto věřím, že počáteční bodové manko brzy
smažeme a co nejdříve se dostaneme na přední
příčky,“ věří ve výkony svých svěřenců Šilhavý.
Cíle FK Jablonec jsou pro letošek stejné. „Kádr
jsme v létě opět kvalitně doplnili a cíle zůstaly:
skončit co nejlépe a zajistit si účast evropských
soutěžích,“ uzavírá Jaroslav Šilhavý. (end)

Foto archiv FK Jablonec
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Poslední zářijový pátek a sobotu
se v Jablonci uskuteční největší
jablonecké městské slavnosti,
které navazují na tradici výroč-
ních jarmarků povolených roku
1808 císařem Františkem I. u pří-
ležitosti povýšení Jablonce na
městys. 

Kromě stylového trhu na Mírovém
náměstí a v Podhorské ulici se ná-
vštěvníci mohou těšit na kulturní
program, který bude probíhat
v centru města po celý pátek a so-
botu.

KULTURNÍ PROGRAM 

Pátek 25. 9.

Cyril a Metoděj – autentický pří-
běh naší země
10.00 Kvízy a hry se soluňskými

bratry a ukázka řemesel
10.30 Jak se žilo na Moravě před

příchodem slovanských věro-
zvěstů – divadelní představení

11.00 Cyril a Metoděj na Velké
Moravě – divadelní předsta-
vení

11.30 Historický průvod městem
12.00 Kvízy a hry se soluňskými

bratry a ukázka řemesel
14.30 Slavnostní zahájení

primátorem města
14.30 Nautica – folkrock
15.15 Vojta Vrtek. Velká cirkusová

pohádka – představení pro
děti od 3 let

16.30 Adriano Trindade & Los
Quemados (Brazílie/ČR) –
samba

17.20 Spolek loutkářů Vozichet.
Karmen – opera pro děti od
10 do 100 let

18.00 The Vintage Band – rock’n’
roll

sobota 26. 9.

10.00 Taneční studio Image –
disco dance, show dance

10.20 Orientální studio Tasmina
– orientální tance

10.40 Xtream – country tance
11.00 Jablonecká jablíčka – mažo-

retky
11.40 Mauke (Německo)
12.20 Furiant – folklorní soubor
12.50 Šafrán – folklorní soubor
13.15 Beskyd – cimbálová muzika

a tanečníci z Valašska
14.00 Studio Damůza, Dešťová

víla – divadelní představení
pro děti od 4 let

15.00 Sarah & The Adams –
folk/pop

16.15 Marilyn Oliver Band
(USA/ČR) – blues

17.00 Toy Machine. Baron Prášil
– divadelní představení pro
děti od 6 do 100 let 

17.55 Fork Road – bluegrass
19.00 Sto zvířat – ska 

Stánkový prodej 
pátek a sobota 9.00–19.00 hodin 
Mírové náměstí, Podhorská ulice 

www.slavnosti.mestojablonec.cz

AKCI FINANCUJE 
STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC
NAD NISOU

Jablonecké podzimní slavnosti 15.–26. září 2015
pořádá statutární město Jablonec nad Nisou ve spolupráci s Eurocentrem

Také tento rok statutární město
Jablonec nad Nisou připravilo
pro jablonecké seniory týden pl-
ný kultury, umění a zábavy.
Programově bohatá nabídka
Týdne seniorů proběhne od 29. 9.
do 4. 10. 2015 a uskuteční se již
popatnácté. 

Netradičně, ale o to svátečněji bude
týden akcí zahájen v kostele sv.
Anny, a to koncertem sboru senio-
rů Izerína a vystoupením „zlatých“
dětí z Říma, Iuventus, gaude! „Ten-
to rok jsme se zaměřili na rozma-
nitý program, aby byl zajímavý pro
všechny seniory bez ohledu na
věk,“ říká Pavel Svoboda, náměstek
primátora

Úterý 29. 9. 
Kostel svaté Anny 
16.00 – slavnostní zahájení Týdne
seniorů za doprovodu pěveckých
sborů Izerína a Iuventus, gaude!
Doprava pro seniory autobusem
zdarma. Více informací od září na
webu www.mestojablonec.cz a v do-
mech pro seniory.

Středa 30. 9.
Malý sál, Eurocentrum
10.00 – zahájení výstavy Šikovné
ruce našich dědečků a babiček
a výstavy fotografií seniorů z DD
ve Velkých Hamrech – Andělé
mezi námi. Vernisáž se swingovou
muziku s Jabloneckým klarineto-
vým kvartetem.
15.00 – Mraky nad Barrandovem,
přednáška a filmový dokument

Stanislava Motla. Spisovatel, repor-
tér a dokumentarista Stanislav Motl
odhalí osudové kauzy a životní pří-
běhy. Dokumentární film a před-
náška o hvězdách A. Mandlové,
L. Baarové, N. Gollové, S. Benešovi
a dalších. 

Čtvrtek 1. 10.
Informační středisko magistrá-
tu, budova radnice 
10.00 a 11.00 prohlídka rekon-
struovaných prostor Informač-
ního střediska magistrátu a archi-
vu stavebního úřadu v suterénu
radnice. Komentované prohlídky.
Sraz účastníků v 10.00 a v 11.00 ho-
din v Informačním středisku ma-
gistrátu. Počet míst omezen, nutná
rezervace na e-mailu: kocourkova@
mestojablonec.cz, tel. 483 357 277.

Centrum sociálních služeb
15.00 – Jablonecké zelobraní. 
Letos ve znamení zelných pokrmů
a výrobků ze zelí. Vstupenky k vy-
zvednutí u Markéty Jeníčkové ve
Spolkovém domě od 14. 9. 2015, ka-
pacita míst je omezena. Kontakt:
specialista.senior@centrumjablo-
nec.cz, tel. 774 722 942.

Pátek 2. 10.
Keramický ateliér, Řetízkova 9
10.00 – Keramická dílna. Tvůrčí
dílna, ve které je možné vytvořit dí-
la z keramiky. Počet míst omezen,
rezervace u Lucie Kocourkové tel.
483 357 277, e-mail: kocourkova
@mestojablonec.cz

Malý sál, Eurocentrum
15.30 – Zeměživly. Koncert flétnistky

a muzikoterapeutky Bohumily Nit-
schové-Poznarové a jejích hostů. 

Sobota 3. 10. 
Osada Jizerka – Sklárna
10.00 – Dětský den na Jizerce.
Nebojte se názvu Dětský den, tento
den je určen pro celou rodinu a na-
bízí možnost být spolu. Pátý ročník
nabídne bohatý program, aktivity
zaměřené na děti a prarodiče.
Kyvadlová doprava je zdarma za-
jištěna z nádraží Kořenov na par-
koviště Jizerka a zpět. Jízdní řád
v září na www.mestojablonec.cz
a vyvěšen v domech pro seniory.

Kino Radnice
13.30 – Stoletý stařík, který vylezl
z okna a zmizel – filmové předsta-
vení. Filmová adaptace populární-
ho bestselleru Jonase Jonassona,
kterého se prodalo 6 milionů kusů
ve více než 40 zemích světa. 

Eurocentrum
17.00–19.00 Taneční večer pro
osamělé. K tanci a poslechu hraje
DNS-MUSIC.

Neděle 4. 10.
Velký sál, Eurocentrum
14.00 – Jsme to my jak za mlada
aneb Stále nám to tančí. Taneční
zábavu moderuje Zdeněk Kaňka,
k tanci hraje dechová hudba Celes-
týnka. Vstupné 20 Kč. Předprodej
v pokladně Eurocentra od 30. 9.,
tel. 483 704 400. Doprava pro se-
niory autobusem zdarma. Více in-
formací od září na www.mestojab-
lonec.cz a v domech pro seniory.

Pestrý program tradičního Týdne seniorů

Stanislav Motl vystoupí ve středu v 15 hodin v Eurocentru s pořadem 
Mraky nad Barrandovem. Foto Lubomír Stiburek

Foto Ivana Mošnová



Na přelomu září a října začne oddělení
územního plánování projednávat návrh no-
vého Územního plánu Jablonece nad Nisou. 

„Pro všechny Jablonečany jsme připravili nej-
prve sérii informativních besed k návrhu územ-
ního plánu. Každá z nich se přizpůsobí vždy
vymezené lokalitě, aby bylo možné diskutovat
do větších podrobností,“ informuje náměstek
primátora pro rozvoj města Lukáš Pleticha. 

Jakmile proběhne série informativních be-
sed, přistoupí město k veřejnému projednávání
návrhu nového územního plánu. O způsobu,
jak je možné do něj zasáhnout, jak vznést ná-
mitky a připomínky apod., jsme podrobně psa-
li v prázdninovém vydání Jabloneckého měsíč-
níku na str. 2.

Další informace jsou na webu města v sekci
územní plánování, v článku Nový územní plán. 

(jn)

Besedy o návrhu
vždy od 17 hodin 
• 22. 9. – jídelna ZŠ Mozartova ul. – Mšeno n. N.,

Rýnovice a Lukášov 

• 24. 9. – malý sál Eurocentra – Jablonce n. N.
a Jablonecké Paseky

• 30. 9. – Kulturní dům  Kokonín – Vrkoslavice
a Kokonín 

• 1. 10. – malý sál Eurocentra - Proseč n. N.

Veřejné projednávání
návrhu Územního plánu města Jablonec n. N.
včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
(dle stavebního zákona) pro veřejnost, dotčené
orgány, krajský úřad, okolní obce proběhne
7. října od 17.00 hodin – zasedací místnost
č. 202, 2. patro radnice.

Projekt Zpracování nového územního plánu Jablonec nad
Nisou je spolufinancován z prostředků Evropského fondu
pro regionální rozvoj a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Projednávání územního plánu
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Období čekání na miminko je obvykle ra-
dostné. Každý se těší po svém a plánuje, jaké
to bude, až se narodí, až si začne hrát. Jenže
někdy je všechno trochu jinak, u děťátka se
projeví závažné zdravotní postižení a sta-
rost o zdraví dítěte a únava z intenzivní pé-
če o něj, obavy z budoucnosti, nepříznivé
zprávy lékařů – to vše obrací rodině život
naruby. Proto existují služby pro rodiny –
raná péče.

Cílem rané péče je maximální podpora vývoje
dítěte zdravotně postiženého nebo s ohrožením
zdravého vývoje, a to od narození do maximál-
ně 7 let. Velmi důležitá je také podpora rodiny
jako fungujícího celku a budování vztahů dítě-
te i jeho rodiny s okolím, širší rodinou a komu-
nitou. 

„Raná péče je terénní služba poskytovaná pří-
mo v bydlišti klienta, kdy poradkyně navštěvu-
je rodinu v jejím přirozeném prostředí. Obsah
a rozsah poskytovaných služeb vždy záleží na
potřebě klientské rodiny,“ říká Lucie Holá a do-
dává, že poradkyně je odborníkem, který vy-
slechne rodiče, nabídne radu, poskytne infor-
mace, zapůjčí hračky či pomůcky, jež jsou pro

podporu vývoje dítěte vhodné, pomáhá rodi-
čům orientovat se v nezvyklé situaci. 

Rodiny mají možnost využít také ambulantní
programy s diagnostickým či podpůrně terape-
utickým charakterem. Jimi se myslí například
posouzení zrakových funkcí či pohybového vý-
voje dítěte, screening symptomatiky poruch au-
tistického spektra CARS, stimulaci zraku a zra-
kový trénink, muzikoterapii a nácviky sociál-
ních dovedností, komunikace a hry. 

V posledních letech se na středisko obrací
stále více rodin s dětmi s poruchami autistické-
ho spektra. „Proto jsme založili nové sociálně
aktivizační služby (SAS) pro rodiny s dětmi
s autismem do 10 let,“ vysvětluje Holá. V nabíd-
ce SAS budou programy zaměřené na přímou
práci s dětmi, např. diagnostika CARS, nácviky
sociálních dovedností, herní skupiny ve smyslu
příměstského tábora a další podpůrné ambu-
lantní programy. Od ledna 2016 nabídne SAS
programy také pro rodiče i celé rodiny, např.
informativní konzultaci se speciálním pedago-
gem zaměřenou na problematiku poruch autis-
tického spektra, individuální psychoterapeutic-
kou podporu pečujících rodičů a rodičovské
skupiny vedené psychoterapeutem, vzdělávací
semináře a workshopy. 

Středisko pro ranou péči Liberec, o. p. s., pos-
kytuje služby rodinám dětí s postižením v ce-
lém Libereckém kraji již 21 let. Pro žádost
o služby nepotřebuje rodina potvrzení od léka-
ře ani žádné jiné doporučení. 

Informace o poskytovaných službách najdete
na www.ranapece.eu 

Kontakt: liberec@ranapece.eu, tel: 724 400 832
(sh)

Někdy je vše jinak, pak je tu raná péče

Občanská sdružení Srnčí důl, Žižkův Vrch
a Nová Ves nad Nisou s účastí spolku Koko-
nín pořádají besedu k návrhu územního
plánu. Ta se uskuteční ve čtvrtek 17. září od
18.00 hodin ve školní jídelně ZŠ Pasířská na
Žižkově Vrchu.

Vážení spoluobčané,
územní plán ovlivňuje rozvoj města a kvalitu
života jeho obyvatel na dlouhá desetiletí, ovliv-
ňuje, zda se lidé budou do města stěhovat nebo
z něj utíkat. Abychom vám pomohli porozumět
úskalím připravovaného územního plánu, vy-
tvořili jsme web http://srnci-dul.cz a vydali bro-
žuru Příroda nebo zástavba, kterou si na tomto
webu můžete stáhnout.

Na besedách města a při veřejném projedná-
vání konceptu územního plánu Jablonce nad
Nisou nebylo možno dostatečně důkladně dis-
kutovat o nejdůležitějších připravovaných změ-

nách tak, aby byly vysvětleny důležité souvis-
losti, zákonitosti, rizika a alternativy:

Pomůže přeložka silnice I/14 přes Srnčí důl
odlehčit centrum města, nebo vyvolá celkový
nárůst dopravy tak, že hustota dopravy zůstane
stejná?

Povede masivní převod volné krajiny a příro-
dy na stavební pozemky k rozvoji Jablonecka
nebo k jeho úpadku?

Jaké jsou alternativy a jaké mají výhody a ne-
výhody?

Například tyto a další otázky můžete položit
a diskutovat s námi a našimi hosty, mezi který-
mi budou např.: Ing. arch. Petr Klápště, Ph.Dr.,
odborný asistent na Fakultě architektury ČVUT,
vyučuje územní plánování; Ing. arch. Ivan Lej-
čar, autorizovaný architekt, spolupracoval na
dopravním řešení stávajícího územního plánu
Jablonce nad Nisou. Důkladné pochopení širo-
kou veřejností důležitých záležitostí, které se

týkají nás všech, umožňuje kvalitní rozhodová-
ní a jednání jednotlivců a ve svém důsledku
prosazení nejlepších myšlenek a cest k prospě-
chu a prosperitě celého města a jeho okolí. 

Děkujeme Změně pro Jablonec za poskytnutí
prostoru v Jabloneckém měsíčníku k uveřejně-
ní tohoto pozvání.

Tomáš Török (za o. s. Srnčí důl), 
Jiří Krejčík (za o. s. Žižkův Vrch) 

a Kamila Lubasová (za o. s. Nová Ves nad Nisou)

Poznámka redakce: Redakce Jabloneckého mě-
síčníku nikdy neodmítla zveřejnit texty zastupi-
telům, ani občanským sdružením, spolkům či
jednotlivým občanům. Hnutí Změna pro Jab-
lonec, které nám výše uvedený příspěvek zaslalo,
svůj prostor v měsíčníku přenechalo na základě
svého rozhodnutí.

Občanská sdružení pořádají besedu
k návrhu územního plánu města

Foto Jiří Endler
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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. září 1915, 241, 1 - 2, R
Rotterdam. Nový přístav pro ponorky si našli
Němci v Zeebrügge. Je to plavební kanál, který
se táhne až k Brügge. Vysokými zdmi je chrá-
něn před útoky britských letadel. Nyní se tam
prý nachází pět ponorek.

2. září 1915, 242, 1, R a V
Luck byl dobyt rakouským vojskem, které pro-
lomilo haličskou frontu v délce 30 km. Do zaje-
tí upadlo 36 ruských důstojníků a 15 250 mužů.

Petrohrad. Carská rodina se chystá k útěku,
protože se obává náletů na město. Šlechta se již
uchýlila na své venkovské statky. Příštím hlav-
ním městem Ruska by se měl stát Nižní Nov-
gorod.

6. září 1915, 246, 6, V
Potočná. Včerejší povodeň v povodí jizerských
přehrad poničila zdi, ploty, domy a mosty
zvláště v Desné. V lesích řádila vichřice. Obě
přehrady, zvláště ta na Černé Desné (Souš), se
osvědčily. Poslední zadržela 2 a 3/4 milionů m3

a mimo to přijala ještě 40 % vody z přehrady na
Bílé Desné. Bez těchto přehrad by se z povodně
stala katastrofa!

8. září 1915, 248, 3, V
Pulečný. Smrt při máchání prádla. 38letá Anna
Hartigová, manželka nádeníka Josefa Hartiga,
utonula při máchání prádla v korytě, které je
pro tento účel zřízeno na Lískovém potoku ved-
le domu pana Josefa Maie. Příčinou pádu do
koryta byl patrně epileptický záchvat. Manželé
se den předtím vrátili z česání chmele.

10. září 1915, 250, 3, V
Jablonec. Nedostatek chleba ve městě i v okre-
se stále trvá. Před branou Liberecké dělnické
pekárny a před haratickým mlýnem se každé
ráno houfují lidé a když dorazí na pulty chleba,
vypukne „boj o chléb náš vezdejší“, v němž
prohrávají především děti. Představitelé okresu
se domnívali, že válka nepotrvá dlouho a neza-
jistili dostatek zásob obilí.

11. září 1915, 251, 9, V
Toulon. Trosečníci z Gambetty. Před delší dobou
(duben 1915) byl potopen francouzský křižník
Leon Gambetta. Po katastrofě se jeden troseč-

ník zachytil hřbetu jednoho rovněž ztroskotav-
šího vola a kormidloval ho k italským břehům.
Vůl se však řídil vlastním instinktem a úspěšně
přistál v blízkosti Santa Maria di Leuca. Vůl byl
pokřtěn jménem Gambetta a užívá si chleba
z milosti na jednom statku u Syrakus.

12. září 1915, 252, 2, R
Jablonec. Císařské panoráma uvádí od 12. do
18. září pásmo obrázků ze Samarkandu v cent-
rální Asii. V tomto městě pobývá v zajetí mnoho
Jablonečanů, kteří byli zajati po pádu Pře-
myšlu. Samarkand byl už ve středověku vý-
znamným střediskem vědy, obchodu a územní
správy. Nový Samarkand má široké, rovné uli-
ce, krásné zahrady a aleje. Nachází se tu také
nádherný palác guvernéra.

13. září 1915, 253, 3, 4, V
Ze soudní síně. Moravská Ostrava. Před pol-
ním soudem se projednává spor s podvodnými
dodavateli vojenské obuvi. Obžalování jsou
Adolf Neuron z Vídně, David Baar z Hranic, to-
várníci A. Lederer a Adler z Litomyšle, Deszö
Adler s tchyní a agent Samuel Adler. Objednáno
bylo 5 000 párů pevné, odolné vojenské obuvi.
Při vojenském cvičení byly dodané boty vy-
zkoušeny a ukázaly se jako šmejd. Skládaly se
z nejpodřadnější kůže a z lepenky, při prvním
použití se zcela rozmočily, podpatky upadávaly
samovolně. Pokud by s nimi narukovali vojáci
do boje, mělo by to katastrofické následky.

14. září 1915, 254, 6, V
Stoletý tulák. Vojenská hlídka zadržela při pat-
role u St. Stephanu v údolí Gaily muže, který se
legitimoval rodným listem z roku 1815. Udal, že
putuje na horu Luschari a že šel pěšky z Grazu
přes Klagenfurt. Mluví německy, slovinsky
a italsky. Byl předán na vojenské velitelství ve
Villachu.

15. září 1915, 255, 1, V
Panika v Kijevě. Kodaňské noviny píší, že oby-
vatelé chtějí opustit město. Nádražní pokladny
jsou obléhány cestujícími, všudy leží hory za-
vazadel, vlaky jsou přeplněny a jízdenky vy-
prodány na několik měsíců dopředu. Přednost
mají uprchlíci a pacienti z lazaretů. Panika
vládně i v Poltavě.

16. září 1915, 256, V
Lučany. Z ruského zajetí se ohlásil Otto Görner,
syn hostinského v Kreuzschenke (Krojčenk)
z 94. regimentu. Píše, že se nachází v nemocni-
ci v Kazlově a za 14 dní prý má jet na Sibiř. Byl
zajat při útoku v Karpatech.

20. září 1915, 260, 1, R
Wilno padlo. Po pádu pevnosti Kowno pronikly
Hindenburgovy pluky k hranicím litevské gu-
bernie a dobyly její hlavní město (nyní Vilnius).

23. září 1915, 263, 9, V
Válečná móda. Pařížanky nosí klobouky a la
Bersaglieri, německé dámy se inspirují u sta-
tečných „Štajeráků“ a nosí zelené sametové klo-
boučky – včetně kamzičí štětky. Námořnictvo
nabídlo lesklý nepromokavý vodotěsný klo-
bouk, který nevyžaduje jehlice. Kazajky se in-
spirují polskou halenou ze sametu nebo hedvá-
bí v barvě hnědé, zelené nebo černé. Sukně se
nosí široké a stále se zkracují.

24. září 1915, 264, 1, R
Titulky: Ruské úřednické kruhy se obávají vy-
puknutí revoluce. Japonský parlament si přeje
mír s centrálními mocnostmi.

27. září 1915, 267, 1, R
Zprávy ze západní fronty: Anglicko-francouz-
ská ofenzíva trvá. V Argonách zajali Němci
3 800 Francouzů, z toho 39 důstojníků. U Neu-
ville bylo 1 200 zajatců a 1 brigádní generál.
Dlouho připravovaná ofenzíva nepřinesla zna-
telné úspěchy. Na pobřeží se pokusily anglické
lodě zaútočit na Zeebrügge. U Ypru utrpěl ne-
přítel velké ztráty.

29. září 1915, 269, 1, V
Brindisi. Italský křižník Benedetto Brin (13 400
tun) vyletěl do vzduchu! Z posádky v síle 820
mužů bylo zachráněno 8 důstojníků a 379 ná-
mořníků. Mezi oběťmi je kontraadmirál Rulin
de Cerbin.

R – ranní vydání, V – večerní vydání
Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Spolek Kokonín, z. s., připravuje humaniza-
ci pramene – výstavbu lázeňského altánu.
Výzkumná skupina Viktora Goliáše z Ústa-
vu geochemie, mineralogie a nerostných
zdrojů, Přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy v Praze prozkoumala vodní zdroj
a nazvala jej Schindlerův pramen. 

„Tento pramen je nejlepší zdroj radioaktivních
minerálů vody na tanvaldském granitu, tedy
v oblasti od Liberce po Tanvald. Vyvěrá na vý-
znamném kokonínském zlomu v Lesoparku
Kokonín,“ říká Josef Šikola, předseda osadního
výboru Kokonín.

Pramen byl nazván podle významného jablo-
neckého rodáka a vodoléčitele Josefa Schind-
lera (1814–1890), pokračovatele odkazu lázeň-
ského genia Vincenze Priessnitze. Silný pramen
sloužil jako vodní zdroj pro Kokonín až do 70.
let 20. století. Jeho vysoká radioaktivita byla

rozpoznána až v září roku 2014. Pramen ukry-
tý v kokonínském lesoparku tak může sloužit
místním a pěším turistům, kteří chtějí udělat
něco pro své zdraví. „Pramen je vhodný i k pití,
avšak zatím na vlastní riziko, dokud nebudou
provedeny všechny potřebné testy, především
bakteriologické. V radioaktivních vodách je
nejvhodnější se koupat či užívat jej k výpla-

chům, obkladům a mokrým zábalům. Radon
však z vody rychle uniká, proto je nejlepší kou-
pat se přímo v místech vývěru. Pro nepohyblivé
strádající je možné vodu nabrat do těsných lah-
ví. Vodu je z důvodu krátkého poločasu rozpa-
du radonu (3,8 dne) nutno rychle spotřebovat.
Místa, kde radonová voda vyvěrá, jsou příznivá
i mikroklimaticky. Je tam přirozeně zvýšená
radioaktivita i velký obsah lehkých volných
iontů ve vzduchu, což příznivě působí na lidský
organismus. Na takovém místě sice není dobré
trvale pobývat, krátkodobě je to ale velmi pro-
spěšné,“ říká Viktor Goliáš. 

Podle jeho názoru nastal čas pro diskuzi
o způsobu využití pramene. „Vyzýváme spolu-
občany k diskuzi na našich webových strán-
kách: www.spolekkokonin.cz, nebo prostřed-
nictvím e-mail: info@spolekkokonin o možnosti
využití tohoto léčivého pramene,“ apeluje na
Jablonečany Josef Šikola. (red)

Schindlerův pramen je výzvou k diskuzi

Kreuzschenke (Krojčenk) v Lučanech

Foto archiv osadního výboru Kokonín
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■ Ohlédnutí
Zpátky v období středověku
Ve sportovně rekreačním areálu
v Srbsku se 11. července sešla pa-
desátka seniorů z Jablonce, Liber-
ce a Frýdlantu na letním retro tá-
boře. Táborníci byli rozděleni do
pěti družstev – rodů a začali plnit
připravené úkoly. „Každá skupina
měla svoji barvu a hned první den
jsme si pojmenovali rod, vytvořili
erb a rodový pokřik a začali psát
rodovou kroniku,“ popisuje začát-
ky táborové hry jedna z účastnic. 

Následující den se všichni pře-
nesli do režimu, který začínal
rozcvičkou, snídaní a společným
nástupem, na kterém se dozvěděli
program na celý den. A protože tá-
bor byl tematicky směřován na
středověk a historii, každý nástup
byl pro seniory překvapením.
Střídavě je vítalo poselstvo od krá-
le, lidé z podhradí a také loupežní-

ci, kteří je seznamovali s celoden-
ním programem a večer hodnotili
úspěchy rodů. Senioři si vyzkoušeli
svoji schopnost života ve 13. stole-
tí. Poznávali jedovaté a jedlé plodi-
ny, stříleli z kuše, nebo lovili ryby
v bazénu. 

„Úkolem bylo, abychom mezi
sebou v družstvu spolupracovali,
komunikovali, byli ve střehu, aby

nám neutekla žádná informace,
ustupovali a někdy dělali i kom-
promisy, a to opravdu nebylo jed-
noduché,“ podotkl další z účastníků.

I při plnění úkolů si senioři našli
čas na odpočinek. Nechyběl ani
autobusový výlet na hrad Hum-
precht s procházkou údolím Pla-
kánku na Kost. Ti nejzdatnější do-
šli pěšky až do tábora. Poslední

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

Z programu na září vybíráme: za-
hájení tréninku kuželek – pondělí
7. září od 14.30 hodin v kuželně TJ
Bižuterie U Remize, Cestujeme po
Evropě/Maďarsko – čtvrtek 24. 9. od
13.30 hodin ve velkém sále Spol-
kového domu, další pochod Jab-
loneckého škrpálu spojený s kon-
certem v Chrámu navštívení Panny
Marie v Hejnicích – pondělí 28. 9.

Další informace u Markéty Jeníč-
kové, specialisty pro volnočasové
aktivity, tel.: 774 722 942, e-mail:
marketa.jenickova@centrumjab-
lonec.cz, v recepci Spolkového
domu nebo na www.centrumjab-
lonec.cz.

Turistice jsem 
zůstal věrný
Jan Němec je aktivní senior, který
pracoval jako strojař a elektronik.
Ve volném čase se věnoval svým
koníčkům, a to především amatér-
skému vysílání a turistice. Turisti-
ce zůstal věrný i v seniorském vě-
ku a po loňském úspěšném cyklu
výletů na přehrady Libereckého
kraje připravil další výlety pro le-
tošní rok, tentokrát s poznáváním
rozhleden LK.

Více jak šedesát let žijete v Jab-
lonci, co si myslíte, že se za tu do-
bu změnilo a co by se ještě dalo
zlepšit?

V posledních letech se podařilo
zlepšit vzhled města – zlepšila se
údržba komunikací, zcela zmizely
prašné cesty, domy mají nové fasá-
dy, přibyla zeleň v centru města.
A co by se dalo ještě zlepšit? I když
se průběžně stále něco zlepšuje,
upravují se parky, dětská hřiště,
kultivují se zanedbaná zákoutí,
pořád ještě je co vylepšovat. Hlav-
ně v centru města, odkud zmizela
místa k posezení, odpočinku i zá-
bavě – pamětníci stále vzpomínají
na doby, kdy fungovalo Corso, ho-
tel Praha, Jizera nebo v poslední
době i občerstvení Adam a Eva.

(bs)

Oslavíme páté 
výročí
Na začátku prosince oslavíme 5. vý-
ročí založení TJ KARDIO, z. s.,

Jablonec n. N. Vše začalo zaháje-
ním komplexního programu reha-
bilitace kardiaků na oddělení re-
habilitační a fyzikální medicíny
v nemocnici v Jablonci – program
probíhá stále v cyklech po 8 týd-
nech. Řídícím pracovníkem je
MUDr. Jana Nosková. U základní-
ho cyklu však nezůstalo. MUDr.
Jana Nosková založila TJ, která
poskytuje svým členům příležitost
ke sportovním aktivitám v zájmu
zlepšení fyzické kondice a zdravot-
ního stavu. KARDIO organizuje
turistické výlety, cvičení v těloc-
vičně v Břízkách, návštěvy fitness
centra a plavání v bazénu. Jednou
až dvakrát ročně je organizováno
soustředění s turistickými výlety,
cvičeními s fyzioterapeuty, lékař-
skými přednáškami a prohlídka-
mi. Realizace programu probíhá
za podpory Magistrátu města Jab-
lonec n. N., Nemocnice Jablonec
nad Nisou, p. o., Centra sociálních
služeb Jablonec n. N., SPORTu
Jablonec nad Nisou, s. r. o., spor-
tovních a rekreačních klubů i Profi
Fitness Jablonec nad Nisou, s. r. o.
Všem těmto organizacím členové
KARDIA děkují.

„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

8. 9. /úterý/
Rozhledny LK
– Dubecko a Kozákov

15., 22., 29. 9. /úterý/ 10.00 hodin
Zdravotní a relaxační cvičení
s Hankou

17. 9. /středa/ 13.30 hodin
Čas dožínek

30. 9. /středa/ 15.30 hodin
Literární kavárna v nové kavárně
Fit studia vedle kostela Dr. Farského

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

15., 22., 29. 9. /úterý/ 13.00 hodin
Cvičíme v bazénu

17. 9. /čtvrtek/ 15.00 hodin 
Setkání členů klubu

18. 9. /pátek/
Za poznáním do Železného
Brodu – výstava

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

2. 9. /středa/ 14.00 hodin
Tanec po prázdninách 

9. 9. /středa/ 14.00 hodin
Promítání fotografií
z prázdninových vycházek 
a z výletu na Smrk

16. 9. /středa/ 14.00 hodin
Posezení u kávy

23. 9. /středa/ odjezd z Horního
nám. v 7.30 hodin
Výlet Polsko – Swieradov Zdroj –
lázně, hrad Czocha

30. 9. /středa/ 14.00 hodin
Měření tlaku

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

Program naleznete na webu
www.centrumjablonec.cz

den bylo pro účastníky přichystá-
no velké překvapení – navštívil je
Albrecht z Valdštejna s doprovo-
dem a po vyhodnocení vítězného
týmu pasoval všechny účastníky
do stavu rytířského. Následovalo
společné fotografování, projížďka
kočárem pro vítězný rod, večerní
karneval s diskotékou a grilováním
masa a závěrečná ohňová show.
Před odjezdem dostali účastníci
obrovský dort v podobě středově-
kého hradu. A potom už nastalo
nezbytné loučení, slova díků orga-
nizátorům tábora, slzy a sliby, že
se všichni brzy uvidí. (bs)Foto CSS – Letní tábor seniorů

Foto TJ KARDIO – České Švýcarsko

Jan Němec

Foto CSS – Letní tábor seniorů

Foto CSS
Letní tábor seniorů



(22)

jablonecký měsíčník / září 2015 inzerce

PROBLÉMY S ·ED¯M ZÁKALEM
RYCHLE VY¤E·ÍME

Problémy s ‰ed˘m zákalem (katarakta) trápí stále více lidí. Lze
je odstranit jedinû operací, pfii níÏ se pomocí ultrazvuku od-
straní zakalená ãoãka, která je nahrazena vysoce kvalitní ãoã-
kou umûlou. Zákrok je nebolestiv˘ a provádí se ambulantnû.
Oãní klinika LIBEREC jej provádí vãas, rychle a ze zdravotní-
ho poji‰tûní. 

Bezplatné operace ‰edého zákalu zde mají poji‰tûnci v‰ech 
zdravotních poji‰Èoven v mimofiádnû krátk˘ch termínech
a vãetnû vy‰etfiení na‰imi oãními specialisty i bez doporu-
ãení lékafie.

Více informací o moÏnostech léãby a typech ãoãek najdete na
internetov˘ch stránkách Oãní kliniky LIBEREC, která patfií ke
‰piãce v regionu. Je vybavena nejmodernûj‰ími pfiístroji, naj-
dete tu ale i pfiíjemné prostfiedí, zku‰en˘ a ochotn˘ t˘m lékafiÛ,
sester a oãních optikÛ. 

Bezbariérov˘ pfiístup a bezplatné parkování je samozfiej-
mostí. Více na tel. 482 311 792, 725 409 509 

www.ocni-klinika-liberec.cz
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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 nad Nisou

Rozhodli jste se pro zmûnu? 
Zaãnûte od podlahy!

Nabízíme Vám moderní vinylové dílce, 
tradiãní dfievûné podlahy, pfiíjemné koberce,

mûkãené PVC nebo komfortní korek. 
UÏ víte, kterou podlahu si k nám pfiijdete vybrat?

Více informací na www.rejsek-podlahy.cz
e-mail: info@rejsek-podlahy.cz

mobil: 724 119 523

AUTOSERVIS MOKO·ÍN
Pozor – AKCE na antikorozní nástfiik

podvozku a dutin zn. DINITROL 
pouze bûhem mûsíce ZÁ¤Í 2015 –15% sleva. 

Dal‰í na‰í specializací jsou BRZDY, jsme
certifikované brzdové centrum ATE. 

Za kvalitu nabízíme NEJLEP·Í CENY!!!
Více o nás na: www.autoservismokosin.cz

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

NAJLA – orientální studio s tradicí
www.studionajla.simplesite.com
NÁBOR zaãáteãníkÛ i pokroãil˘ch

bûhem prázdnin VÎDY ST¤EDY 18–20 h,
zápisy: 9., 16. a 23. 9. od 16.30 h.
NOVÉ KURZY pro zaãáteãnice Ïeny, 

dívky i muÏe.
Pondûlí 15.30–16.15 dívky od 6ti let,

16.30–17.30 Ïeny + muÏi ORIENTPOP.
Nedûle 17 h Ïeny + muÏi PERSIE 

SÍDLO: ul. 28. fiíjna 23, JBC
!PARKOVÁNÍ V MÍSTù!

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

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

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

Autoservis AUTOSABI nabízí
ve‰keré opravy osobních a dodávkov˘ch

vozidel, plnûní klimatizace 
za akãní cenu 599 Kã,

pfiezutí vozidla od 250 Kã.
Více o akãních cenách www.autosabi.cz.
Pfiíprava a zaji‰tûní STK + ME, antikorozní 
nástfiiky spodkÛ a dutin, ãi‰tûní interiéru, 
montáÏe taÏn˘ch zafiízení – SVC, Bosal, 

laserová GEOMETRIE.
NOVù prodej a montáÏ zabezpeãení 

automobilÛ hlídání GPS.
Îelivského 13, areál SBD-Liaz

YOKO STUDIO – JOGA A RELAXACE
powerjoga, senior joga,
joga pro dûti, pilates.

NOVù OD ZÁ¤Í:
ranní powerjoga, joga pro tûhotné

a semináfie:
Máme více lékÛ a více nemocn˘ch

Hormonální joga
www.yokostudio.cz

ROZVOZY OBùDÒ 
v Jablonci nad Nisou a okolí

Domácí kuchynû. 
Objednávky a informace 

na tel.: 483 318 157

MASÁÎE MONIKA
V pohodlí Va‰eho domova, kanceláfie nebo

firmy. MasáÏe Breussova, regeneraãní,
relaxaãní, tûhotenská, lymfatická, antistresová,

ãínská a havajská. Dornova metoda.
V PRODEJI I DÁRKOVÉ POUKAZY.

KaÏdé úter˘ dle objednávek salon Terasa
v Podhorské ul.

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

Kontakt: 732 733 219, 
mala.monika.75@seznam.cz 

SLENDER FIT JABLONEC 
PRODÁM vybavení studia pro Ïeny:

cviãicí stoly, Vacufit, vibraãní plo‰ina. 
MoÏné pfienechání pronajat˘ch prostor 

v centru mûsta. Cena dohodou. 
Májová Jana, tel.: 605 270 103.

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

Prodej, montáÏ, opravy. Tel.: 604 980 398
www.pazoutinterier.cz

ÚVùRY, PÒJâKY PRO ZAMùSTNANCE,
DÒCHODCE I ÎENY NA MD. 

Pro podnikatele 30 tisíc 
bez dokladování pfiíjmu. 

PÛjãujeme i agenturním zamûstnancÛm.
Pracuji pro jednoho vûfiitele.

Kontakt: 604 305 290

JAZYKOVÁ ·KOLA 
v záfií jiÏ 18. rokem otevírá jazykové kurzy

ANGLIâTINA
NùMâINA

pro zaãáteãníky a pokroãilé

✱ osvûdãené metody v˘uky pod 
vedením lektorek s nûkolikaletou praxí
✱ v˘uka v centru Jablonce nad Nisou
✱ 2 vyuãovací hodiny jednou t˘dnû

✱ kurzovné 3 900 Kã na cel˘ rok (35 t˘dnÛ)

tel.: 603 365 653 ✱ 723 069 177 
e-mail: skola-abc@volny.cz

skola.abc@centrum.cz

www.abc-jazykovaskola.cz

24 let zku‰eností, akreditace, v˘borní lektofii, seriózní jednání. 

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

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

HLEDÁTE LEP·Í UPLATNùNÍ, ZÁBAVU,
SPOLEâNOST? – STUDUJTE!

✔ JAZYKY • Pfiíprava na zkou‰ky FCE, CAE, ãín-
‰tina, ‰panûl‰tina, opakovací ru‰tina, intenzivní
kurzy v sobotu, firemní, 1+1 a dal‰í... Budete mluvit,
zlep‰íte gramatiku a porozumûní! DùTSKÉ KURZY!!! 

✔ DA≈OVÁ EVIDENCE, ÚâETNICTVÍ, MZDY
– rekvalifikaãní kurzy

✔ PC KURZY • Pracujete na poãítaãi, ale jste
samouk? Zefektivnûte práci – pomÛÏeme Vám!

✔ KURZY PRO ANIMÁTORY Novinka!

Opût v nabídce!

Hlaste se!
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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

Na Horní Proseãi se
ztratil roãní kocourek 

Je cel˘ ãern˘, má bílé tlapky
a náprsenku, na ãumáãku ãern˘
flíãek a sly‰í na jméno Tomík.
Pfiípadné informace prosíme

na tel. 602 863 432

PONDùLÍ–PÁTEK
7.00–19.00

Otevírací doba
SOBOTA

7.00–12.00
NEDùLE
zavfieno

Nákup za pár kaãek
Kubálkova 5264/5, Jablonec n. Nisou
(ze zastávky Obchodní akademie smûrem na Mírové námûstí)

Nakupujte i Vy „za pár kaãek“

Jinde akãní ceny jsou u nás normální !!!

Sledujte novinky na facebook.com/nakupzaparkacek

Přijmeme nové kolegy 
do našeho týmu na pozici osobní asistent 

pro práci převážně se seniory.

Životopis a motivační dopis zasílejte 
na e-mailovou adresu: 

stana.stovickova@rodina24.org

www.rodina24.org 

PRODEJNA KÁVY, 
âAJÒ A O¤Í·KÒ NA NOVÉ ADRESE 

Od záfií místo v Jugoslávské ul. 
(vedle b˘valé prodejny JABLO≈) 
nás najdete v Podhorské ul. 16 
(naproti levn˘m knihám). 
V nov˘ch prostorách roz‰ifiujeme 
sortiment o bylinky, bylinné smûsi a svíãky.

JAKOB, s. r. o.


