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Letopočty s šestkou na konci
hrály v historii důležité role
Vážení spoluobčané,
stojíme opět na prahu nového roku. Roku, který
má na konci číslici šest. Letopočty s šestkou na
konci hrály v historii Jablonce důležité role. Na-
příklad v roce 1356 se objevila vůbec první písem-
ná zmínka o Jablonci, v roce 1736 byla vysvěcena
kaple křížové cesty, roku 1866 povýšil císař Franz
Josef I. Jablonec na město, v listopadu 1896 se
Jablonečané měli možnost seznámit s biografem
a v prosinci 1906 získalo město svůj znak s jablo-
ní, který užíváme dodnes, a také přívlastek nad
Nisou. Do té doby se město jmenovalo prostě
Jablonec. Na jaře téhož roku se začala stavět pře-
hrada a v srpnu byl položen základní kámen bu-
dovy divadla. Druhá polovina 19. století byla pro
Jablonec velmi úspěšným obdobím. K těm velkým
milníkům v jablonecké historii patří i rok 1946,
kdy došlo k odsunu Němců a z celého Jablonecka
odešly zhruba 2/3 obyvatel. Teď na konci roku,
kdy píšu tento úvodník, právě probíhají jednání
o finální podobně programu oslav v roce 2016.
S logem města, které bylo vytvořeno speciálně pro
příští rok a bude nás celým rokem provázet, už jste
se mohli seznámit na plakátech na některých za-
stávkách MHD. Kromě tradičních městských slav-

ností na Velikonoce, na podzim a na Vánoce chys-
táme i další akce v průběhu roku. Prvním počinem
je výstava jabloneckých malířů v Galerii MY, jež
začala už v polovině prosince a potrvá do poloviny
března. Tím skutečným startem pak je tradiční
Novoroční koncert v městském divadle. U příleži-
tosti výročí města bychom také rádi poděkovali
lidem, kteří se pozitivním způsobem podílejí na ži-
votě města a šíří jeho dobré jméno. Chceme tak
učinit medailí, kterou jednotlivým osobnostem
předáme na galavečeru během Jabloneckých pod-
zimních slavností. Oceněné osobnosti bude na zá-
kladě nominací od občanů vybírat stejná komise,
která se zabývá udělováním nejvyšší městské ceny
Pro Meritis – Za zásluhy. Cena Pro Meritis zůstane
zachována. Medaile má být spíše symbolickým po-
děkováním za věci ne úplně samozřejmé, a přesto
mnohdy zůstávají bez povšimnutí. Pokud víte
o někom ve svém okolí, kdo by si poděkování za
práci pro Jablonec zasloužil, dejte nám, prosím,
vědět.

Vážení spoluobčané, přeji vám do nového roku
hlavně hodně zdraví, štěstí a co nejvíce příjem-
ných zážitků.

Petr Beitl, primátor

Foto Václav Novotný

Vysvěcení křížku ve Vysoké ulici



(2)

jablonecký měsíčník / leden 2016 aktuální téma

Diskuzi o návratu k Zascheho řešení podpořilo v ne-
dávné době i memorandum významných osobností
jablonecké kultury. Sochař a medailér, emeritní ředitel
SUPŠ a VOŠ Jiří Dostál, sochař a restaurátor, pedagog
SUPŠ a VOŠ Vladimír Komňacký, fotograf Siegfried
Weiss, publicista Otokar Simm, galerista a publicista
Jan Strnad, archivář a historik Jan Kašpar, architekti
Petr Kopal a Jakub Chuchlík navrhují zahájení pole-
miky na téma obnovy náměstí včetně instalace
Metznerovy kašny – významného uměleckého díla,
které je nedílnou součástí původního Zascheho pro-
jektu. 

Josef Zasche
Architekt Josef Zasche se narodil v Jablonci nad Ni-
sou v listopadu 1871. V deseti letech osiřel a díky ot-
cově pozůstalosti se mohl stát úspěšným architektem.
Vychodil měšťanku v Jablonci, průmyslovku v Liberci
a absolvoval šest semestrů na Akademii výtvarných
umění ve Vídni. Po studiích se usadil natrvalo v Praze,
ale svůj chlapecký sen, postavit v rodném Jablonci
nový kostel, neopustil. 

Ačkoli začal pracovat na návrzích katolického kos-
tela na Živnostenském, dnes Horním náměstí, jeho
prvním kostelem postaveným v Jablonci se v roce
1902 stal starokatolický kostel Povýšení sv. Kříže na
náměstí B. Němcové, údajně nejkrásnější secesní sak-
rální stavba v Evropě. Projektování římskokatolické-
ho kostela pro Jablonec se Zasche věnoval plných

30 let a vytvořil několik stylově zcela odlišných pro-
jektů, z nichž první, secesní, vznikl již v roce 1898.
Součástí posledního návrhu, dokončeného v roce
1930, byla také úprava prostoru dnešního Horního
náměstí. Vedle kostela vznikla parková plocha s kaš-
nou od sochaře Franze Metznera. Kamenný taras měl
být zakončen tzv. schodišťovým domem, který se ne-
realizoval.

Kostely ale nejsou jedinými Zascheho jabloneckými
díly. Je autorem Scheiblerovy hrobky na městském
hřbitově nebo Dresslerovy vily v Jugoslávské ulici či
domu advokáta Giebische na rohu ulic Korejská
a Opletalova. Jako jeden z mála architektů německé-
ho původu se Josef Zasche stýkal s českými kolegy
a udržoval s nimi přátelské vztahy. Byl respektova-
ným architektem a členem řady významných společ-
ností. Ač nikdy nebyl nacistou, v roce 1945 musel
Prahu opustit. Navzdory přímluvám českých kolegů
a přátel byl vysídlen do Německa, kde 11. října 1957
významný architekt zemřel v zapomnění ve vesnici
Schackensleben poblíž Magdeburku.

Franz Metzner
Franz Metzner se narodil v roce 1870 ve Všerubech
u Plzně v chudé rodině. Vyučil se kameníkem a samo-
studiem si talentovaný mladík doplňoval sochařské
vzdělání. Stal se profesorem vídeňské uměleckoprů-
myslové školy a uznávaným sochařem. Spolupracoval
s významnými architekty, například i s Josipem Pleč-
nikem, architektem Pražského hradu v době prezi-
denta T. G. Masaryka, a samozřejmě s Jablonečanem
Josefem Zasche. Výsledkem jejich společné práce jsou
vysoce umělecky ceněný palác Vídeňské bankovní
jednoty Na Příkopech, za nějž získal Josef Zasche ce-
nu za nejlepší stavbu Rakousko-Uherska 1900–1910,
nebo palác Asekuračního spolku cukrovarnického
průmyslu na Senovážném náměstí v Praze. 

Jablonec se díky spojení architekta Zasche a sochaře
Metznera zapsal do dějin evropského umění a mohl
se patnáct let chlubit cennou urbanistickou kompozicí
s kostelem a kašnou. O znovuobnovení tohoto uspo-
řádání se začalo v poslední době hovořit v jablonec-
kých uměleckých a odborných kruzích. Jedná se o dí-
lo evropského významu, které bývalo dominantou
města.

Metznerova kašna 
Horní náměstí ve 30. letech 20. století mělo náladu určovanou kompozičně vytříbeným
řešením Josefa Zasche (1871-1957), zdejšího rodáka a jedné z nejvýznamnějších
postav jablonecké architektury. Dnes jde ovšem o plochu ve svém původním
významu silně degradovanou a nepříliš městotvornou. U příležitostí oslav 150. výročí
města se k tomuto prostoru opět obrací pozornost a město prověřuje možnosti jeho
restaurování a oživení. 

■ Kašna s rytířem
Socha rytíře, který byl součástí
Metznerovy kašny v Jablonci,
vznikla v roce 1904. Celé dílo mě-
lo původně stát ve Vídni před
Votivním kostelem, k tomu však
nedošlo. Ve dvacátých letech mi-
nulého století získal uměnímilov-
ný jablonecký starosta Karl R.
Fischer toto umělecké dílo evrop-
ského významu pro Jablonec,
kam nedokončená socha přices-
tovala v roce 1923, tedy už po
sochařově smrti. Jejího docize-
lování a dopatinování se ujali
profesoři místní uměleckoprů-
myslové školy. 

Jablonečtí začali hledat vhodné
místo a rytíř dočasně nahradil so-
chu císaře Josefa II. odstraněnou
z parčíku pod kostelem sv. Anny.
Konečné umístění sochy se na
konci 20. let minulého století stalo
předmětem urbanistických soutě-
ží a architektonických studií. V té
době se rovněž řešila podoba
centra města. Byla vypsána soutěž
na novou radnici a také na vzhled
Živnostenského, dnes Horního ná-
městí s kostelem navrženým rodá-
kem, architektem Josefem Zasche.
Byl to právě on, kdo navrhl urba-
nistické spojení kostela a Metzne-
rovy kašny původně určené pro
Vídeň. 

Kašna se sochou zamyšleného
rytíře vznikala podle plánů ulože-
ných v pozůstalosti sochařovy ro-
diny a slavnostně odhalena byla
v roce 1930. V červnu 1945 se ry-
tíř stal obětí protiněmeckých ná-
lad, socha byla stržena a ocitla se
v městském stavebním dvoře, po-
sléze v depozitáři Národní galerie,
odkud v roce 1970 spolu s roze-
branou kašnou putovala do ně-
meckého Neugablonz jako připo-
mínka původního domova pro
odsunuté Jablonečany německé
národnosti. Tam, v parku před kos-
telem Nejsvětějšího srdce Páně,
stojí dodnes. (mh)

Více se dočtete v knize Kapitoly ze
stavebního vývoje v Jablonci nad
Nisou, která je k zakoupení v Jab-
loneckém kulturním a informač-
ním centru.

Socha rytíře nahradila Josefa II.
Horní náměstí s dominantou kostela sloužilo vždy jako 
přirozené shromaždiště – trhy, průvody, demonstrace.
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Pod Vodárnou je devět mostků 
Poslední velkoplošnou opravou komunikace
v Jablonci nad Nisou v loňském roce, kterou
financovala radnice, byla oprava povrchu
v ulici Pod Vodárnou v Rýnovicích. 

Ulice Pod Vodárnou je, ač to tak na první pohled
nevypadá, prošpikovaná mosty a propustky. Od
rýnovické školy až po hranice katastru s Li-
bercem byste napočítali šest propustků a tři
mosty. Většina z nich prošla v posledních dvou
letech opravami a všechny mají nová zábradlí.
Propustek u Selské ulice, nejblíž ke škole v Rý-
novicích, byl v nejhorším stavu, a proto byl
loni na podzim kompletně zrekonstruován za
necelých 400 tisíc korun. 

„Vzhledem ke stavbě silnice I/14 přes Kun-
ratice a Lukášov, která v příštím roce uzavře
stávající komunikaci, předpokládáme, že se
osobní doprava ve směru na Liberec částečně
přesune právě do ulice Pod Vodárnou. Proto se
snažíme tuto komunikaci uvést do co nejlepší-
ho stavu,“ vysvětluje náměstek primátora Miloš
Vele. Ulice Pod Vodárnou nebude ale figurovat
mezi oficiálními objízdnými trasami, které vy-
tyčí Ředitelství silnic a dálnic. Těmi bude cesta

přes Vratislavice a Proseč a také cesta po rych-
lostní komunikaci přes Rádelský mlýn.

Aby ulici Pod Vodárnou nevyužívala nákladní
auta, bude na propustcích a mostech snížena
tonáž na 7 t, pro představu – autobus váží 15 t.

Zmiňovaná velkoplošná oprava se týkala
zhruba 300 metrů dlouhého úseku ulice Pod
Vodárnou od křižovatky s ul. Čsl. armády po
křižovatku s ulicí Zemědělskou a stála jablonec-
kou radnici 2,6 milionu korun. „Jednalo se
o nový asfaltový povrch, srovnání obrub, nové

dopravní značení a na jaře, po skončení zimní
údržby, přidáme dva úplně nové retardéry před
školou,“ vypočítává rozsah prací Pavel Kozák,
vedoucí oddělení správy komunikací. Peníze
použité na opravu povrchu a propustku pochá-
zejí z úspor za zimní údržbu. „Na konci kalen-
dářního roku počítáme na zimní údržbu vždy
s 5 miliony korun, díky dosavadnímu průběhu
zimy jsme mohli přesunout 3 miliony právě do
oprav komunikací,“ říká náměstek Vele. 

Fakta Silnice I/14 
Kunratice–Jablonec nad Nisou 
Hlavní trasa nové silnice bude měřit 2 514 met-
rů, objeví se na ní nově dva mosty o celkové
délce 161 metrů. Silničáři musejí vybudovat ta-
ké šest protihlukových stěn, dlouhých 808 met-
rů a šest opěrných zdí v délce 679,6 metrů.
Stavba má začít v březnu příštího roku a ob-
jízdná trasa povede přes Vratislavice nad Nisou.
Silnici má postavit firma M – Silnice, a. s., z Hrad-
ce Králové. Její cena vyjde na 296 488 881 ko-
run bez DPH. Investorem je Ředitelství silnic
a dálnic ČR a peníze přijdou ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. (mh)

V restauraci Radnice si sedne sto hostů
Rekonstrukce značkové restaurace Pivovaru
Svijany, a. s., s názvem Radnice v prostorách
bývalé restaurace Adam a Eva na Mírovém
náměstí v Jablonci zdárně pokračuje. 

Po dokončení bude otevřena restaurace se stov-
kou míst, tradiční českou kuchyní a různými
druhy svijanského piva.

Rekonstrukce je složitější, než investor plá-
noval, neboť prostory byly po bývalém nájemci
zdevastovány. „Interiér byl nejprve deratizován
a dezinfikován,“ říká Jiří Vávra, oblastní vedou-
cí Pivovaru Svijany, a. s.

Uvnitř se po vyčištění dělaly nové rozvody
elektřiny, vody a plynu. „Nově jsme udělali ta-
ké vzduchotechniku, lepší shoz do sklepa a no-
vé bude i bezbariérové sociální zařízení,“ zmi-
ňuje další úpravy Vávra.

Celý interiér bude laděn v podobném duchu,
ve kterém jsou restaurace pivovaru budovány
i v jiných městech. „Při opravách jsme objevili
originální traverzu, kterou jsme se rozhodli
přiznat. Celkově restaurace nabídne sto míst,
salónek, barový plut, venkovní 2,5 m širokou
zahrádku s padesáti místy i okno pro možnost

rychlého občerstvení. Vařit se bude tradiční
česká kuchyně a točit široká škála svijanských
piv, takže každý si přijde na své,“ je přesvědčen
Vávra. (end)

O průběh rekonstrukce prostor restaurace v domě,
který patří městu, se průběžně zajímá náměstek

primátora Miloš Vele. Foto Markéta Hozová
Vizualizaci vytvořila 
firma VAXO, s. r. o.

Změny jízdních řádů si vyžádali
zákazníci městské dopravy
K výrazným změnám jízdních řádů městské
autobusové dopravy v Jablonci nad Nisou
došlo od 13. prosince loňského roku. Změny
byly provedeny téměř po dvaceti letech na
základě přání zákazníků, což potvrdil i ře-
ditel Dopravního podniku měst Liberec
a Jablonec nad Nisou, a. s. (DPMLJ) Luboš
Wejnar.

Největší koncepční změny byly provedeny 2. zá-
ří 1996 a od té doby žádné výraznější úpravy
v městské dopravě nenastaly. „Ke změnám ob-
čas docházelo, ale byly jen drobného charakte-
ru, zejména v souvislosti s ukončením zajištění
obsluhy Dolního náměstí v Jablonci a přesunu
přestupního bodu do ulic Lipanské a Kamenné,“
říká ředitel Luboš Wejnar. Dopravní uzel v těchto
místech však nebyl pro cestující ideální, a pro-
to vedení DPMLJ přivítalo nový záměr města.

V roce 2011 tak došlo k zásadní změně pře-
stupních vazeb, kdy MHD začala využívat au-
tobusové nádraží. „To bylo první velké plus pro
naše zákazníky. Díky tomuto kroku se výrazně
zlepšily přestupní vazby. Cestující přestupují
v jednom místě a v konkrétních časech. A prá-
vě to bylo impulzem k podnětům od cestujících
k celkové změně koncepce jízdních řádů,“ vy-
světluje Wejnar. Ti si přáli, zda by autobusy pá-
teřních linek (č. 101 od Bedřichova, Janova
a Rychnova, č. 102 z Pasek, č. 104 z Maxova,
Lučan a Lukášova a dalších) mohly být na au-
tobusovém nádraží v jednom čase. „Vyhověli
jsme jim a všechny tyto autobusové linky odjíž-
dějí z autobusového nádraží vždy v patnáctou
a pětačtyřicátou minutu. Do úvahy byly brány
i vlakové spoje, na které naše autobusy navazu-
jí,“ vysvětluje Wejnar a je si vědom, že ze za-
čátku budou změny pro cestující náročné. 

„Úpravy ovšem nejsou výrazné. Jen je nutné
si uvědomit, že některé autobusy jezdí dříve
a je třeba s tím před cestou počítat. Kromě
úpravy časů páteřních linek jsme přidali i spo-
je na lince č. 113, a to v dopoledních hodinách.
Jedná se o spoje vedené přes Malé Vrkoslavice
na autobusové nádraží. Přidání spojů bylo pro-
vedeno na základě požadavků, které jsme obdr-
želi na besedách se seniory,“ tvrdí ředitel.

DPMLJ si od zavedení nových jízdních řádů
slibuje spokojenost svých zákazníků. „Průběž-
ně děláme monitoring spokojenosti našich zá-
kazníků, kdy každý měsíc klademe určitému
počtu cestujících několik otázek, jež následně
vyhodnocujeme. Uvidíme, jaké budou reakce
na změny, a jsme v případě potřeby připraveni
drobné korekce učinit,“ uzavírá Luboš Wejnar. 

(end)

Foto Jiří Endler
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Nad bezpečností bdí kamery
Klidnější mohou být rodiče dětí navštěvují-
cích Mateřskou školu Pohoda v Jablonci
nad Nisou, a to díky projektu na ochranu
bezpečnosti dětí.

Cílem projektu bylo zajistit bezpečnost dětí dle
školského zákona v souladu s metodickým
doporučením – Minimálním standardem bez-
pečnosti. „Projekt kladl důraz na inovaci stáva-
jícího nevyhovujícího systému zabezpečení
a vybudování nového, kvalitního audio i video
mechanického systému zabezpečení pro zajiš-
tění bezpečnosti dětí v mateřské škole v dnešní
i budoucí době,“ vysvětluje ředitelka MŠ Po-
hoda Pavla Macháčková. 

Na základě dotace Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy byla MŠ Pohoda v Tiché uli-
ci jediná z Libereckého kraje, která ve výběru
uspěla. Proto v ní byl vyměněný nevyhovující
audio systému za nový, všechny třídy jsou dnes
vybavené přenosnými telefony a obrazovkami,
na nichž se zobrazuje prostor přede dveřmi

obou vstupů do školky snímaný kamerami.
„Učitelky osobu, která se jim ohlásí domácím
zvonkem, slyší i vidí a mají tedy kontrolu, koho
do budovy vpouští. V případě ohrožení mohou
včas zajistit bezpečnost dětí,“ tvrdí Macháč-
ková. 

Součástí projektu bylo oplotit zahradu MŠ ze
dvou stran a zajistit oba vstupy do ní vrátky
s mechanickým zavíráním mimo dosah dětí.
Obojí si školka hradila z vlastního rozpočtu. 

„Na úspěšný projekt navazovala i výstavba
parkoviště v režii statutárního města. Nová par-
kovací místa rovněž zvýšila bezpečnost dětí.
Rozšířila se také jednosměrná komunikace,
která v případě potřeby umožní mimo jiné
i lepší přístup složek integrovaného záchranné-
ho systému,“ vysvětluje ředitelka školky a po-
chvaluje si větší komfort při parkování rodičů,
kteří přiváží své ratolesti. Mimo provozní dobu
školky slouží parkoviště i návštěvníkům zdejší
sportovní a rekreační lokality. 

(end)
Foto Jiří Endler

Městská policie s pandou Fandou v MŠ
Každoročně se v rámci plánu primární pre-
vence kriminality dostavil preventista Měst-
ské policie Jablonec nad Nisou i k těm nej-
menším předškolákům. 

Během října a listopadu letošního roku navští-
vil 1 527 dětí ve dvaadvaceti mateřských školách
s interaktivní přednáškou zaměřenou na ne-
bezpečné situace a dopravu.

Děti provázel příběhem již dobře známý
medvídek panda Fanda, který je již po několik
let ikonou preventivních akcí pro nejmenší.
„Prezentaci jsme od loňska trochu upravili
a nově jsme do ní zařadili u dětí oblíbenou
ukázku výstroje strážníků,“ prozradil preven-
tista Miloš Lejsek. Děti si tak na konci přednáš-

ky mohly na sebe vzít část uniformy městských
strážníků a „jako“ si vyzkoušet zastavování vo-
zidel, které je nedílnou součástí práce městské
policie

Podle statistik městské policie se preventiv-
ních přednášek v jabloneckých školkách zú-
častnilo celkem 1 527 dětí. V několika mateřin-
kách dokonce preventista přednášku opakoval
pro velký počet předškoláků. „Náklady byly
hrazeny z rozpočtu městské policie z části ur-
čené na prevenci kriminality. Děti dostaly za
svou aktivitu a dobré znalosti malý dárek – no-
vé omalovánky a pexesa s pandou Fandou,
upřesnil ředitel jabloneckých městských stráž-
níků Luboš Raisner.

(mh)

V průběhu roku 2016 je naplánováno něko-
lik akcí týkajících se odpadového hospodář-
ství. Stejně jako v minulých letech je v plánu
jarní a vánoční přistavení kontejnerů na
velkoobjemový odpad a jarní a podzimní
svoz bioodpadu.

Fungování sběrných dvorů zůstává stejné jako
v roce 2015, změna proběhla u sběrného místa
v Dalešické ulici, kam je možné odevzdávat
bioodpad. 

Přehled vybíraných odpadů na jednotlivých
místech je uveden v tabulce. Další informace
k odpadovému hospodářství naleznete na we-
bových stránkách města v záložce životní pro-
středí a odpady.

Přehled akcí
14.–15. 4. – svoz velkoobjemového odpadu
28. 5. – svoz nebezpečného odpadu
18. 6. – svoz bioodpadu
29. 10. – svoz nebezpečného odpadu

5. 11. – svoz bioodpadu
15.–16. 12. – svoz velkoobjemového odpadu

Svoz vánočních stromků
První svoz vánočních stromků se koná ve stře-
du 13. 1. 2016. Dále budou probíhat svozy pod-
le potřeby. Stromky odkládejte ke stanovištím
na separovaný odpad. V ideálním případě ne-
chte stromek vcelku a nedávejte ho do jakékoli
nádoby na odpad. Stromky budou následně se-
štěpkovány.

Kalendář akcí odpadového hospodářství 

Sběrný dvůr
Proseč ano ano ano ne ano

nebezpečný
odpad

DRUH ODPADU PŘIJÍMANÉHO NA SBĚRNÉM DVOŘE

velkoobje-
mový odpad bioodpad stavební 

odpad
elektro-
zařízení

separovaný
odpad

Sběrný dvůr
Smetanova ano ne ne ne ano ne

Sběrné místo
Dalešická
Kokonín

ano ano ano ne ano ne

Sběrné místo
Belgická ano ano ano ne ano pouze papír

✔

✔

✔

✔

✔

✘

✔

✔

✔

✘

✔

✔

✔

✘

✘

✘

✘

✔

✔

✔

✔

✘

✘

ano
(včetně eternitu)

Foto Jiří Endler

Foto archiv MP Jablonec n. N.
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V Jablonci se sešli veřejní opatrovníci
Opatrovnictví, neexistence zákona o něm
a s tím spojené problémy se statusem veřej-
ného opatrovníka vyvolaly potřebu vyměnit
si zkušenosti. Proto na konci listopadu pro-
běhla ve spolkovém domě celodenní konfe-
rence veřejných opatrovníků z regionu, nad
kterou převzal záštitu jablonecký náměstek
Pavel Svoboda. 

Kromě veřejných opatrovníků byli na konfe-
renci přítomní také zástupci poskytovatelů so-
ciálních služeb – Fokus Liberec, Rytmus, Do-
mov Harcov a Domov Maxov. Své odborné po-
hledy do diskuze vnesly i právnička Barbora
Rittichová z Ligy lidských práv, z jabloneckého

okresního soudu přinesly své zkušenosti vyšší
soudní úřednice Lenka Šourková a soudní ta-
jemnice Barbora Keilová.

„Už dva roky vůbec nefunguje metodické ve-
dení nás, opatrovníků, z krajského úřadu, není,
kde se poradit, neexistuje legislativa. Nechceme
tady tvořit pravidla, chceme si ujasnit situaci,
vyměnit si zkušenosti, najít příklady z dobré
praxe,“ říká ke konferenci za pořadatele, oddě-
lení sociální péče jabloneckého magistrátu,
veřejná opatrovnice Alena Přichystalová. Pořá-
dající oddělení připravilo pro účastníky konfe-
rence také některé vzory formulářů, které
může opatrovník potřebovat a které oficiálně
neexistují. 

Podle náměstka primátora pro sociální oblast
Pavla Svobody je oblast opatrovnictví upravená
legislativně velmi obecně. „To u opatrovníků
z řad příbuzných nevadí, naopak je to vhodné.
U veřejného opatrovníka to ale vytváří nejisto-
tu, neboť veřejný opatrovník – obec, by měl zá-
sadně jednat v rozsahu, který mu ukládají
právní předpisy. Obce tak odpovídají státu za
řádný výkon opatrovnictví, ale chybí jasné
mantinely. Proto Svaz měst a obcí ČR už loni
inicioval přijetí zákona o veřejném opatrovnic-
tví. To je však v tuto chvíli v nedohlednu,“ kon-
statuje Svoboda. 

Jeho slova podporuje také Barbora Rittichová
z Ligy lidských práv, která říká, že otázku opat-
rovnictví si mezi sebou bez konkrétního výstupu
přehazují hned tři ministerstva – zdravotnictví,
vnitra a práce a sociálních věcí. „V podstatě ne-

existuje ani přesná statistika. Podle údajů Mi-
nisterstva vnitra ČR z letošního října je v re-
publice 1 285 veřejných opatrovníků, kteří se sta-
rají o 11 140 osob,“ konstatuje Rittichová s tím, že
data se však velmi různí.

Ambicí jablonecké konference nebylo vytvo-
řit pravidla, ale otevřít dialog. „Očekávám, že
jednotlivé obce jabloneckého regionu sjednotí
svůj přístup. Opatrovníci si vymění zkušenosti,
navážou odbornou spolupráci do budoucna.
Veřejné opatrovnictví je věc tak složitá, že touto
konferencí můžeme vlastně jen otevřít dlouho-
dobou problematiku, které bych se rád věnoval
i nadále,“ uzavírá Pavel Svoboda.

(jn)

Finanční dar podpoří taneční terapii
V Domově důchodců v Jabloneckých Pase-
kách už od roku 2013 provozují taneční te-
rapii pro seniory s psychickým a fyzickým
postižením.

Na poslední hodině dalšího cyklu předal náměs-
tek Pavel Svoboda ředitelce domova Jaroslavě
Fojtíkové šek na 15 000 korun na pokračování
této terapie. Ta je určená hlavně klientům, kte-
ří se pohybují s francouzskými holemi, s cho-
dítky nebo na vozíku, a klientům s různými
typy demence, převážně s Alzheimerovou cho-
robou. 

Na poslední lekci před závěrem roku 2015 si
„zatančil“ také náměstek primátora Pavel Svo-
boda. „Organizace už v minulosti žádala město
o finanční podporu v rámci dotačního progra-
mu pro oblast sociální péče a zdravotnictví.
Letos však nebyly příspěvkové organizace
oprávněnými žadateli, proto se město rozhodlo

příspěvek na terapii darovat. Přesvědčil jsem
se, že to bylo rozhodnutí správné, protože tanec
seniorům pomáhá po všech stránkách a bylo by
škoda, kdyby terapie nemohla dál pokračovat,“
konstatoval Svoboda. 

Kromě taneční terapie je pět tisíc z celkových
patnácti určených na průběžné vzdělávání dob-
rovolníků, pravidelně a dlouhodobě do domova
pro seniory docházejících.

„Taneční terapie nemá nic společného s kla-
sickým tanečním posezením při hudbě s vý-
hradně společenským zaměřením. Její výsled-
ky se dostavují prakticky ihned. Na klientech je
vidět radost a potěšení z tance. Dlouhodobým
efektem je zlepšení hybnosti, uvolnění, navázání
nových kontaktů a celková spokojenost,“ po-
psala ředitelka domova Jaroslava Fojtíková lekce
probíhající pod vedením zkušeného lektora a do-
dala, že smysluplnost terapie zaručuje její pra-
videlné opakování alespoň po dobu tří měsíců. 

Domov důchodců Jablonecké Paseky je přís-
pěvkovou organizací Libereckého kraje, poskytu-
je sociální služby pobytovou formou 59 klientům
v domově pro seniory a 36 klientům v domově
se zvláštním režimem. (jn)

Předvánoční setkání se seniory v domech
s pečovatelskou službou jsou už tradiční po-
ložkou v diáři náměstka primátora Pavla
Svobody. „Je moje milá adventní povinnost
popřát seniorům hezké svátky vánoční
a dobré vykročení do nového roku,“ usmívá
se náměstek. 

Postupně si tak Pavel Svoboda u kávy pohovořil
s obyvateli domů v ulicích Boženy Němcové,
Palackého, Opletalově, v Novoveské a v Kokoní-
ně. Navštívil také Domov důchodců ve Velkých
Hamrech. 

Nikam nepřijel s prázdnou, letos však už ne-
vozil na rozdíl od předešlých let nic sladkého.
„Bylo to takové nošení dříví do lesa. Ke kávě
vždy ochutnám něco z domácího tradičního vá-
nočního cukroví, proto jsem tentokrát nadělo-
val balíčky s ozdobou na stromek, jejímiž auto-
ry byly děti z DDM Vikýř,“ svěřil se Svoboda.
Podle něj mají tato předvánoční setkání velký
smysl. „Senioři tak mají možnost říci mi, co je
trápí, co se za rok změnilo, co by bylo v jejich
domech třeba opravit, nebo co jim naopak udě-
lalo radost,“ konstatoval náměstek Pavel Svo-
boda. (jn)

Foto 4 x Radka Baloghová

Náměstek nadělil seniorům vánoční ozdoby
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Tři mateřské školky jsou již zateplené
Jablonecké mateřské školy jsou částečně
umístěné v krásných starých vilách, částečně
v panelových pavilonech. Všechny potřebují
opravy, ale technický stav těch panelových je
výrazně špatný. Tři z nich se podařilo zre-
konstruovat v téměř šibeničním termínu,
a to díky dotaci ze Státního fondu životního
prostředí. 

„Těsně před prázdninami se nám podařilo zís-
kat dotaci na výměnu starých oken a zateplení
střech i obvodových plášťů z 64. výzvy Státního
fondu životního prostředí (SFŽP), a to pro pět
mateřských škol. Protože město nemělo v té
chvíli dostatek peněz ke spoluúčasti, museli
jsme dva dotační tituly odmítnout,“ konstatuje
náměstek pro rozvoj města Lukáš Pleticha.
A tak se v polovině prázdnin začalo pracovat na
trojici mateřských škol – Mechová, J. Hory a v Ko-
koníně, respektive do poslední jmenované při-
šli stavbaři až na konci srpna. 

Rekonstrukce pavilonové školky v Mechové
ulici trvala do konce října. Nejvíce ji zdržela
výroba oken, které bylo třeba vyměnit. Nyní má
školka kromě nich také zateplenou střechu
a fasádu. Stavba přišla na necelých 5,5 milionu
korun, dotace SFŽP činí téměř 3,7 milionu.
Další byla školka v ulici J. Hory. Jelikož měla

okna už nová, potřebovala jen zateplit. I tak se
náklady vyšplhaly na konečných téměř 5 milio-
nů korun, z nichž 2,5 milionu je přiznaná dota-
ce. Novou fasádu má od poloviny listopadu. 

Práce na školce v Kokoníně začala hned, jak
se finanční kondice města v polovině prázdnin
zlepšila. Novou, zateplenou tvář za skoro 6 mi-
lionů korun včetně dotace ve výši 3,6 mil. Kč
dostali její uživatelé skoro pod vánoční strome-
ček. „Takto pozdní stavební práce mohly pro-
běhnout hlavně díky neuvěřitelně příznivému
počasí i díky laskavosti sousední základní ško-
ly, která poskytla náhradní prostory pro škol-
ku,“ tvrdí Pleticha a dodává: „Opravy všech tří
objektů by se nemohly uskutečnit bez skvělé

spolupráce jejich zaměstnanců a bez pochope-
ní rodičů.“ Téměř deset milionů korun na dota-
cích se tak podařilo získat ve velmi krátké do-
bě. „Ty nám pomohou hradit 90 % uznatelných
nákladů rekonstrukcí, zároveň jsme však ve
školkách ještě opravili zábradlí, některé fasád-
ní prvky apod.,“ vysvětluje vedoucí oddělení
územního a hospodářského rozvoje Otakar
Kypta, který připomíná, že o další dotace bude
město usilovat i tento rok. 

Nyní čeká na výměnu oken a zateplení ma-
teřská škola ve Hřbitovní ulici a jeden pavilon
ZŠ na Šumavě. „V současné době se zpracová-
vají energetické posudky, na objekt na Šumavě
je třeba ještě počítat s likvidací azbestu, který
obsahují boletické panely. U školky jsou před-
běžné náklady vyčíslené na 18 milionů, oprava
školního pavilonu včetně odstranění azbestu se
pohybuje kolem deseti milionů korun. Návrh
městského rozpočtu už počítá i se spoluúčastí,
konečné rozhodnutí o realizaci však závisí na
faktu, zda dotaci získáme,“ uzavírá Lukáš
Pleticha. Pokud by město letos dotaci nezískalo,
požádá o ni znovu v případné další výzvě.

(jn)

Prezentace OC Central měla úspěch
Zhruba padesátka Jablonečanů se sešla krát-
ce před Vánoci ve velkém sále Eurocentra na
prezentaci developerské společnosti Crestyl,
která ve městě staví novou obchodní galerii
na místě bývalé velkoprodejny Jabloň. Nový
Central Jablonec by měl první zákazníky
přivítat na jaře 2017.

Společnost, její komerční i rezidenční projekty
představil v úvodu Petr Štyler ze skupiny
Crestyl. Podrobněji se věnoval podobnému ná-
kupnímu centru v Kladně, jež bylo otevřené lo-
ni v březnu, a pak přešel k prezentaci jablonec-
kého záměru. Popsal jeho umístění, rozložení
parkovacích i obchodních ploch, připomněl
možnost občerstvení apod. „Každé naše ob-
chodní centrum chceme nějak odlišit, i když
všechny spojuje společný název Central a jmé-
no města. Central funguje jako značka záruky
pro naše obchodní partnery, s nimiž pak jedná-
me o pronájmu. V Kladně jsme se dohodli s tu-
zemským výrobcem stavebnice Lego a v ob-
chodním domě jsou rozmístěné modely sedmi
divů světa a různé velké figurky. V Jablonci jed-

náme se společností Preciosa, jelikož máme
město spojené se sklem a bižuterií,“ odpověděl
Štyler na otázku, zda se neuvažuje o zachování
zažitého názvu Jabloň. 
Nejvíce dotazů padalo na téma obsazení galerie
obchodními značkami, jeho průchodnosti, po-
čtu parkovacích míst, ale i případné možnosti
nových pracovních příležitostí. „Parkování
v budově bude pro 182 vozů, počítáme však

i s obnovou zhruba třicítky parkovacích míst
vně budovy. Samozřejmostí je, že návštěvníci
nedalekého divadla budou moci v době před-
stavení nechat své automobily v našem pod-
zemním parkovišti, jako byli zvyklí parkovat
u Jabloně,“ konstatoval Petr Štyler.
„Jsem rád, že veřejná prezentace v Eurocentru
proběhla. Plusem byla velká kultivovanost be-
sedy, přítomní kladli seriózní otázky, které zá-
stupci Crestylu beze zbytku zodpověděli. Osob-
ně jsem přesvědčený, že vznik OC Central
bude mít na Jablonec a zvláště na jeho centrum
pozitivní vliv. Zvětší se do budoucna možnost
parkování ve středu města, v němž bude déle
více lidí díky prodloužené provozní době ob-
chodů. S novou obchodní galerií přijdou do
Jablonce i prodejci, za nimiž jsme museli dojíž-
dět nejméně do Liberce. To by mohlo být vý-
hodné i pro obyvatele Tanvaldska, Železno-
brodska či Semilska,“ komentoval veřejnou
prezentaci skupiny Crestyl náměstek Lukáš
Pleticha s tím, že nezanedbatelným faktem jsou
i zhruba dvě stovky nových pracovních příleži-
tostí pro místní občany. (jn)

O dar lze žádat do konce března
Sto tisíc korun na obnovu památek na úze-
mí města je rezervováno v městském rozpo-
čtu 2016. Podmínky, za jakých může o dar
požádat vlastník nemovitosti nebo drobné
památky, projednala komise městské pa-
mátkové péče. 

Podle nich lze dar získat na obnovu památek či
prostředí, které s ní souvisí a podílí se na její
prezentaci, např. na úpravu dřevin, terénu či
dalších porostů. „Dar je možné získat na obno-
vu drobných památek, jako jsou sochy, křížky,
kapličky, boží muka, ale i na umělecká díla 20.
století apod., nebo na součásti veřejně přístup-
ných nemovitostí. Věc, na kterou je dar žádán,
ale nemusí být kulturní památkou ve smyslu

zákona o památkové péči,“ vysvětluje předseda
komise Miloš Krčmář s tím, že dar je určený na
práce provedené v průběhu roku 2016.

Minimální výše daru je pět tisíc, maximální
50 tisíc korun. „V odůvodněných případech mů-
že komise rozhodnout, že lze horní mez pře-
sáhnout, ale jen tehdy, když součet všech darů
nepřesáhne 100 tisíc korun,“ poznamenává
Krčmář.

Žádosti je možné podávat do 15. března 2016
na originálních formulářích a musí obsahovat
identifikaci památky: název, katastrální území,
parcelní číslo, číslo popisné, foto, dále identifi-
kační údaje žadatele, specifikované práce a fi-
nanční rozvahu. Podat je pak lze hned několika
způsoby. Buď osobně na podatelně úřadu, nebo

poštou na adresu Magistrát města Jablonec nad
Nisou, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad
Nisou (podatelna – sekretariát náměstka pri-
mátora Lukáše Pletichy), dále prostřednictvím
datové schránky MMJN (ID datové schránky:
wufbr2a) či e-mailem se zaručeným elektronic-
kým podpisem (epodatelna@mestojablonec.cz). 

Informace k žádosti o dar zájemci získají na
sekretariátu náměstka Pletichy, III. patro/č. dv.
309, na oddělení ŽPaPP, Ing. Sanigová, Mgr.
Horčičková, III. patro/č. dv. 321 nebo na webo-
vých stránkách města v sekci Životní situace –
Dotace – Individuální dotace z rozpočtu statu-
tárního města Jablonec nad Nisou, kde jsou
k dispozici také formuláře ke stažení.

(jn)

Foto Markéta Hozová

Foto Jiří Endler
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■ Oznámení 
Oznamujeme čtenářům, že po do-
hodě redakce s Radou starších,
poradním orgánem ředitelky
Centra sociálních služeb a záro-
veň zástupcem seniorské veřej-
nosti, došlo od září 2015 ke zrušení
pravidelné rubriky Naši jubilanti.
Zveřejňování jubilantů je v rozpo-
ru se zákonem č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů. Děku-
jeme za pochopení.

redakce

■ Vítání dětí
sobota 21. 11. 2015
Matěj Hájek, David Laurin, Vanessa
Najmanová, Matyáš Benš, Nela
Anna Brázová, Laura Hanková,
Filip Dostál, Rozálie Vytlačilová,
Eliška Kroková, Tereza Nyčová,
Bedřich Novotný, Lukáš Mlejnec-
ký, Jaroslav Kupr, Pavel Michálek,
Barbora Štěrbová, Lola Kopecká,
Richard Javůrek, Petr Reim, Kris-
týna Počtová, Valentýna Šrejmová,
Jiří Cerman, Adéla Pourová, Ště-
pán Mičán, Tadeáš Špánek, Alena
Vtípilová, Jan Zíma

sobota 12. 12. 2015
Jan Chalupa, Eliška Laschová, Ši-
mon Janků, Milan Kozák, Josef
Krupa, Alexandr Ernest Novotný,
Matěj Šikola, Ida Ariman, Štěpán-
ka Malá, Kristýna Kolovratníková,
Tadeáš Koudelka, Nikolas Šari,
Mikuláš Štrobl, Vojtěch Frič, Kris-
tián Němec, Isabela Černá, Adéla
Jungová, Julie Krajová, Ester Bárt-
lová, Jakub Josef Wolf, Natálie
Fejglová, Anna Chladová, Patricie
Janečková, Eliška Michalerová,
Viktorie Musilová, Anna Loser-
tová.

Dejte hlas prosečské
kapličce
Jablonec nad Nisou se s rekonst-
ruovanou kapličkou Panny Marie
v Proseči účastní národní putovní
výstavy Má vlast cestami proměn.
Součástí výstavy je i hlasování
o nejzdařilejší proměnu roku 2015.
Jak obstojí prosečská kaplička
v konkurenci dalších 99 proměně-
ných staveb a míst, které se účast-
ní letošního ročníku? Hlasujte pro
číslo 24 na www.cestamipromen.cz.
Prosečská kaplička se zároveň
uchází o Cenu Národního památ-
kového ústavu PATRIMONIUM
PRO FUTURO. Hlasovat můžete
celé léto na stránkách Národního
památkového ústavu.

Navrhujte osobnosti 
na ocenění
V roce 2016 si město Jablonec při-
pomíná řadu významných výročí.
Jedním z nejvýznamnějších je 150
let od povýšení Jablonce na město.
U této příležitosti bychom rádi oce-
nili v rámci Jabloneckých podzim-
ních slavností osobnosti, které se
zapojují do veřejného života, svý-
mi postoji a skutky vytvářejí pozi-
tivní obraz Jablonce. Vyzýváme
proto občany, aby svoje návrhy na
držitele tohoto ocenění posílali do
31. března 2016 na adresu sekreta-
riát primátora, Mírové náměstí 19,

Jablonec nad Nisou nebo elektro-
nicky na e-mail: matechova@me-
stojablonec.cz. Návrh musí obsa-
hovat: jméno a příjmení navrho-
vaného, důvod nominace, adresu
bydliště a kontakt na nominované-
ho i kontakt na nominujícího.

Kulaté razítko pro
radost
Téměř třem stovkám dětí z Jab-
lonce přišel dopis od Ježíška s ma-
lou pozorností. „Kartičku s podě-
kováním za milé dopisy a ujištění,
že i když je Ježíšek velmi zane-
prázdněný, pokusí se připravit ty
nejlepší dárky podle napsaných
přání, jsme odeslali přesně na 275
adres,“ konstatovala Lucie Ko-
courková z oddělení kultury ma-
gistrátu, která vyřizuje přání
z Ježíškovy vánoční schránky pod
městským stromem na Mírovém
náměstí a dopisy opatřuje kulatým
razítkem Ježíškovy pošty.

Výtěžek z aukce 
zachrání dětské 
životy
Aukce panenek známých osobnos-
tí, jejichž součástí byla i panenka
Šenýrka z jablonecké bižuterní díl-
ny ŠENÝR Bijoux, zachrání život
1 213 dětem. Už 13. ročník benefič-
ní aukce panenek vytvořených

předními českými designéry a zná-
mými osobnostmi, která se konala
v Českém muzeu hudby, přinesl
výtěžek ve výši 728 000 Kč. Ten bu-
de použit na program komplexní-
ho očkování proti šesti smrtelným
dětským nemocem (spalničky,
černý kašel, dětská obrna, tetanus,
tuberkulóza, záškrt).

OHK ocenila 
nejlepší a zvolila
nové vedení
Na malém sále jabloneckého Eu-
rocentra se v pondělí 30. listopadu
konalo jednání nejvyššího orgánu
podnikatelské samosprávy Jablo-
necka – shromáždění delegátů
Okresní hospodářské komory v Jab-
lonci nad Nisou. Představenstvo
OHK ocenilo firmy i jednotlivce za
jejich mimořádné výsledky a pří-
nos v oblasti podnikání. 

Ocenění převzali: Petr Morávek
za ATREU, s. r. o., Irena Špringlová
za CK TRIP, s. r. o., Stanislav
Bachtík za Českou mincovnu, a. s.,
Josef Pulíček za FIPOBEX, spol.
s r. o., Vladimír Stanislav za JAB-
LOTRON GROUP, a. s., Ludvík Karl
za PRECIOSU, a. s., umělecký sklář
Karel Sobotka a Olga Kopalová za
ŠENÝR Bijoux, s. r. o. Letošní jed-
nání bylo volební, delegáti si zvoli-
li nové představenstvo a dozorčí
radu. Staronovým předsedou se
stal Ing. Vladimír Opatrný.

Foto Zdeňka Vokatá

Primátorský svařák opět trhl rekord
Letošní již 9. ročník tradiční
dobročinné předvánoční ak-
ce Primátorský svařák, opět
překonal loňský rekord. Výtě-
žek z prodeje hrnečků s věží
je o téměř 4 tisíce korun vyš-
ší než vloni. „Celkem jsme
prodali 743 hrnků za 41 251
korun a rozlili jsme 160 litrů
vína a 10 litrů čaje. Děkuje-
me všem, kteří přišli a pod-
pořili dobrou věc,“ říká pri-
mátor Jablonce nad Nisou
Petr Beitl, který spolu s kolegy
náměstky rozléval svařené víno a horký čaj. Barevné hrnečky na Primátorský svařák letos
nesly motiv věže kostela na Vrkoslavicích. Autorem motivu je jako tradičně akademický so-
chař Jiří Dostál. Peníze za hrníčky poputují jabloneckému klubu Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí jako příspěvek na automobil pro přepravu dětí do škol.

Taneční studio Magdaléna z Rychnova nad
Nisou připravilo tradiční pásmo scénického

tance Vánoce s Magdalénou. Své taneční
umění na pódiu jabloneckého kina Junior

předvedla děvčata všech věkových kategorií.
Foto Jiří Endler

V divadle se uskutečnil 22. adventní koncert
DPS Vrabčáci a Vrabčata za klavírního
doprovodu Romany Halamové a Petra

Hostinského. Hosty koncertu byli
Michal Kindl, Tereza Aster Vágnerová

a Marian Vojtko. Foto archiv Pavla Žura

Součástí Vánočních slavností byla i letos
vánoční ekodílna v Ekocentru. Děti i dospělí

si mohli ozdobit perníčky, vyrobit přáníčko
nebo dárek či ozdobu z tradičních 

přírodních materiálů. 
Foto Markéta Hozová

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Markéta Hozová
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Zápisy do prvních tříd základních škol
Odbor humanitní, oddělení školství, kultury
a sportu Magistrátu města Jablonec nad
Nisou oznamuje:

Zápis dětí do 1. tříd základních škol v Jab-
lonci nad Nisou na školní rok 2016–2017 se
uskuteční v souladu s Obecně závaznou vy-
hláškou o školských obvodech ZŠ v Jablonci
nad Nisou

ve čtvrtek 4. února 2016
od 12.00 do 18.00 hodin
na těchto základních školách:

• ZŠ Jbc, Liberecká 26
• ZŠ Jbc, 5. května 76 (zápis do třídy

Montessori)
• ZŠ Jbc, Sokolí 9 (zápis do běžné třídy ZŠ)
• ZŠ Jbc, Na Šumavě 43
• ZŠ Jbc, Pasířská 72
• ZŠ Jbc-Mšeno, Mozartova 24
• ZŠ Jbc, Pivovarská 15
• ZŠ Jbc-Kokonín, Rychnovská 215, Janáčkova 42
• ZŠ Jbc-Mšeno, Arbesova 30
• ZŠ Jbc-Rýnovice, Pod Vodárnou 10

Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36
zák. č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které dovrší
do 31. 8. 2016 šestý rok věku, k zápisu k povin-
né školní docházce. Zákonný zástupce dítěte,
kterému byl povolen odklad povinné školní do-
cházky, se musí rovněž dostavit k zápisu. Při
zápisu zákonný zástupce předloží rodný list dí-
těte a svůj občanský průkaz. Konečné rozmístě-
ní žáků do 1. tříd bude provedeno v souladu

s OZV o školských obvodech ZŠ a s přihlédnu-
tím k počtu míst na příslušných školách.

Základní školy budou přijímat žáky dle těchto
jednotných kritérií: trvalý pobyt v příslušném
školském obvodu, sourozenec již navštěvující
školu, v případě většího počtu přihlášených bude
provedeno losování. Základní škola Jablonec,
5. května bude do třídy s Montessori pedagogikou
přednostně přijímat žáky podle následujících
kritérií: sourozenec navštěvující třídu Montessori,
účast na předškoličce nebo pravidelný kontakt
se školou, dlouhodobý zájem o pedagogiku Mon-
tessori, sladěnost s principy Montessori, děti,
které navštěvovaly MŠ Montessori.

Zápis do 1. třídy ZŠ Antonína Bratršovského
proběhne
v úterý 26. ledna 2016
od 13.00 do 18.00 hodin
ZŠ Antonína Bratršovského, Opletalova 1266/4,
Jablonec nad Nisou 

Zdeňka Květová,
vedoucí oddělení školství, kultury a sportu

Kritéria pro přijímání dětí do ZŠ 
a problematika odkladu školní docházky
Pro školní rok 2016/2017 budou základní
školy zřizované statutárním městem Jablo-
nec nad Nisou organizovat zápis dětí do
prvních tříd ve čtvrtek 4. února 2016.

Pro přijímání dětí budou mít základní školy sta-
novena stejná kritéria. Stejně jako v loňském
roce se ředitelé jabloneckých škol shodli na
jednotných podmínkách, které zůstaly nezmě-
něny. Zákonným kritériem je trvalý pobyt dítě-
te ve školském obvodu základní školy. Dalším
kritériem je sourozenec, který již základní ško-
lu navštěvuje. V případě většího počtu přihláše-
ných dětí, které lze do prvního ročníku dané
školy přijmout, bude provedeno losování.

„Základní škola v ulici 5. května vedle běžných
tříd opět otevírá třídu s Montessori pedagogi-
kou, na kterou se vztahují specifická kritéria.
Veškeré potřebné informace týkající se zápisu
do 1. tříd základních škol jsou zveřejněny na
plakátech vyvěšených v základních a mateř-
ských školách, na webových stránkách základ-
ních škol i města,“ říká Zdeňka Květová, vedou-
cí oddělení školství, kultury a sportu.

Odklad povinné školní docházky
Se zápisem dětí do prvních tříd úzce souvisí
i problematika odkladů školní docházky. O od-
klad může požádat zákonný zástupce dítěte pí-
semnou formou ředitele školy nejpozději do
31. května kalendářního roku, v němž má dítě
zahájit povinnou školní docházku. „Společně
s žádostí musí zákonný zástupce předložit ředi-
teli školy doporučující posouzení dítěte přísluš-
ným školským poradenským zařízením (Peda-
gogicko-psychologická poradna nebo Speciální
pedagogické centrum) a odborným lékařem
nebo klinickým logopedem,“ upozorňuje Kvě-
tová. Na základě těchto dvou dokumentů pak
ředitel školy rozhodne o odložení povinné škol-
ní docházky o jeden školní rok.

„Není bez zajímavosti, že ředitel školy může
také se souhlasem zákonného zástupce odložit
žákovi školní docházku dodatečně, a to v přípa-
dě, že se u žáka v průběhu plnění prvního roku
povinné školní docházky projeví nedostatečná
tělesná nebo duševní vyspělost,“ vysvětluje ve-
doucí oddělení školství. O dodatečném odkladu
rozhoduje ředitel školy v průběhu prvního po-

loletí daného školního roku. Dítě, kterému je
dodatečným odkladem školní docházka odlože-
na, se může vrátit do mateřské školy a k plnění
školní docházky nastoupí až v novém školním
roce po absolvování nového zápisu. 

„V posledních letech má každoročně odlože-
nou povinnou školní docházku téměř 20 % dě-
tí, které by měly nastoupit do prvních tříd,“
konstatuje k situaci v Jablonci Zdeňka Květová.
Děti s odkladem školní docházky nadále do-
cházejí do mateřských škol a bohužel ze zkuše-
nosti z posledních let vyplývá, že velký počet
těchto dětí přináší do mateřských škol i problé-
my. I přes veškerou snahu učitelek se velká
skupina těchto dětí ve školkách nudí. Chtějí
změnu, s ohledem na věk už prostě vyžadují
něco navíc.

„Mateřské školy mají v tomto směru omeze-
né možnosti, proto by měl každý rodič odklad
školní docházky u svého dítěte pečlivě uvážit,
aby odklad splnil svůj účel a zbytečně nezbrz-
dil dítě v rozvoji,“ apeluje na rodiče Zdeňka
Květová.

(ll)

Kurz o doprovázení vážně nemocného
Diakonie českobratrské církve evangelické
připravila na pátek 22. ledna kurz složený
ze dvou částí s názvem Doprovázení vážně
nemocného. Školení je určeno laickým peču-
jícím, starajícím se zejména o seniory. 

Na kurzu se seznámíte se základy péče o nevy-
léčitelně nemocného i se zásadami komunika-
ce s ním, získáte potřebné rady, informace,
osvojíte si ošetřovatelské techniky, vyměníte
zkušenosti s dalšími pečujícími, připravíte se
na situace, které mohou nastat. „Kurzy jsou
součástí projektu Podpora laické péče o geria-
tricky nemocné a nemocné v závěru života pod-

pořeného z Programu implementace švýcar-
sko-české spolupráce. Pro účastníky jsou zdar-
ma,“ říká Drahomíra Duštírová z oddělení soci-
álních služeb. 

Program kurzu Doprovázení vážně
nemocného
Teoretická část
Pátek 22. 1. od 12.00 do 16.00 hodin
Komunikace s nemocným i lékaři. Nést nemoc
společně; fáze smíření nemocného i pečujícího;
co prožívá nemocný v závěru života; výhody
doprovázení v domácím prostředí; spolupráce
s organizacemi.

Praktická část
Pátek 22. 1. od 16.00 do 19.00 hodin 
Co předpokládá pečování doma. Nezbytné po-
můcky; uspokojení fyziologických potřeb; kri-
zové situace, příznaky umírání, smrt. Kurz vede
Dagmar Pecová.

Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se
přihlásit co nejdříve, a to poštou na adresu
Diakonie ČCE, Pečuj doma, Pod Baštou 10, 466 01
Jablonec nad Nisou, e-mailem na pecujdoma
@diakonie.cz, přes webový formulář na webu
www.pecujdoma.cz nebo telefonicky na čísle
603 167 539. 

(end)

Foto archiv MMJN
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Školy zvou na Dny otevřených dveří
Dny otevřených dveří na základních ško-
lách v Jablonci nad Nisou pro budoucí prv-
ňáčky ve školním roce 2016/2017

7. 1. /čtvrtek/ 10.00–17.00 hodin
ZŠ Jablonec n. N., Pasířská 72 (Žižkův vrch)
www.zspasirskajbc.cz
Škola zve nejen rodiče budoucích prvňáčků a bu-
doucích žáků 6. ročníků, kteří projeví zájem
vstoupit do sportovní 6. třídy se zaměřením na
atletiku, k prohlídce. Zveme všechny, kteří se
chtějí podívat a přesvědčit se, zda bychom byli
tou správnou volbou pro vzdělávání jejich dětí.
Podrobný program dne otevřených dveří najde-
te na webových stránkách školy.
Místo: Pasířská 72, Jablonec n. N.

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

19. 1. /úterý/ 16.00 hodin 
– začíná se společným srazem
ZŠ Jablonec n. N.-Mšeno, Arbesova 30
www.arbesovka.cz
Den otevřených dveří začíná v 16.00 hodin spo-
lečným srazem v budově ZŠ, informační schůz-
kou s vedením školy, následuje prohlídka školy.
Děti absolvují „kolečko“ čtyř patnáctiminuto-
vých činností. Mezi 17.00–17.15 hodin bude pros-
tor pro individuální konzultace. Ukončení set-
kání a předání dětí rodičům 17.15–17.30 hodin.
Místo: Arbesova 30, Jablonec n. N.-Mšeno (vstup
hlavním vchodem)

21. 1. /čtvrtek/ 15.30–17.30 hodin
ZŠ Jablonec n. N., Liberecká 26
www.zsliberecka.cz
Den otevřených dveří začne společnou částí
a úvodními informacemi. Potom budou zájem-
cům zpřístupněny prostory školy. V učebnách
1. a 2. tříd na vás budou čekat paní učitelky
a vedoucí školní družiny, které budou odpoví-

dat na vaše dotazy. Dětem nabídneme různé
činnosti a hry. Zveme nejen budoucí prvňáčky
a jejich rodiče, ale samozřejmě i další zájemce.
Pedagogové a vedení školy podají informace tý-
kající se vzdělávání na naší škole či zápisu do
prvních tříd.
Místo: ZŠ Liberecká 26, Jablonec n. N.

21. 1. /čtvrtek/ 15.30–17.00 hodin
ZŠ Jablonec n. N., 5. května 76
www.zsjbc5kvetna.cz
Zájemci si mohou prohlédnout obě budovy
školy a navštívit moderní učebny. Podáme vám
veškeré informace o provozu školy (výuce,
školní družině, školní jídelně) a rádi zodpoví-
me případné dotazy. Další informace budou
uveřejněny na webových stránkách školy.
Program: 15.30 hodin – slavnostní zahájení
ředitelky školy Michaely Hanyšové ve školní
jídelně; 15.45–17.00 hodin – individuální pro-
hlídka prostor školy a zájmových útvarů spoje-
ná s občerstvením.
Místo: 5. května 76, Jablonec n. N.

21. 1. /čtvrtek/ 16.00–18.00 hodin
ZŠ Jablonec n. N., Na Šumavě 43
www.zssumava.cz
Den otevřených dveří pro rodiče a budoucí prv-
ňáčky aneb Putování po šumavských řemeslech.
Přijďte se svými dětmi projít zajímavý okruh po
prostorách školy, na kterém poznáte nejen škol-
ní prostředí a atmosféru, ale i učitelský sbor.

Místo: začátek okruhu ve školní budově v ulici
Švédská 12 (objekt bývalých jeslí), Jablonec
n. N.

21. 1. /čtvrtek/ 14.00 17.00 hodin
ZŠ Jablonec n. N.-Rýnovice, Pod Vodárnou 10
www.zsrynovice.cz
Zveme rodiče a hlavně budoucí prvňáčky na
prohlídku základní školy. Za doprovodu peda-
goga bude možné seznámit se s třídami, odbor-
nými učebnami, jídelnou i tělocvičnou. Lze se
též zúčastnit právě probíhající výuky a zájmové
činnosti. Počítačové učebny nabídnou možnost
vyzkoušet si opravdový školní výukový pro-
gram. 
Místo: Pod Vodárnou 10, Jablonec n. N.

26. 1. /úterý/ 15.30 hodin
ZŠ Jablonec n. N.-Mšeno, Mozartova 24 
www.6zs-jablonec.cz
Rodiče s dětmi si budou moci prohlédnout pro-
story školy i družiny, uvidí práci na 1. stupni
získají veškeré informace o škole a o děti se
hravou formou postarají žáci ze školního parla-
mentu. Srdečně zveme na návštěvu Mozartovky
ve Mšeně.
Místo: Mozartova 24, Jablonec n. N.

27. 1. /středa/ 15.00–17.00 hodin
ZŠ Jablonec n. N., Pivovarská 15
www.7zsjbc.cz
Zveme vás k prohlídce školy, během které vám
učitelé předají informace o jejím provozu a čin-
nosti. Odpoví i na vaše dotazy. Od 16 hodin mů-
žete zhlédnout ukázku výuky v 1. třídě.
Místo: Pivovarská 15, Jablonec n. N.

28. 1. /čtvrtek/ 15.30 hodin
ZŠ Jablonec n. N.-Mšeno, Mozartova 24 
www.6zs-jablonec.cz
Rodiče s dětmi si budou moci prohlédnout pro-
story školy i školní družiny, uvidí práci na 1.
stupni získají veškeré informace o škole a o dě-
ti se hravou formou postarají žáci ze školního
Parlamentu. Srdečně zveme na návštěvu
Mozartovky ve Mšeně.
Místo: Mozartova 24, Jablonec n. N.

Možnost výběru ZŠ má i svá rizika
Zápisy do jabloneckých základních škol
(ZŠ) se uskuteční 4. února 2016. Aby se rodi-
če budoucích prvňáčků v procesu zvaném
zápis lépe orientovali, pokusíme se některé
náležitosti více přiblížit a také je zasadit do
konkrétního prostředí jabloneckých základ-
ních škol.

Ve školním roce 2016/2017 by měli zákonní zá-
stupci do 1. tříd ZŠ v Jablonci nad Nisou přivést
518 dětí. K tomuto počtu je nutné připočíst i dě-
ti, kterým byl při loňském zápise povolen od-
klad školní docházky. 

Mnozí rodiče se v současné době zamýšlejí
nad dvěma otázkami. Do které školy nechají
své dítě zapsat a zda pro své dítě požádají o od-
klad školní docházky.

Jak si vybrat základní školu?
Odpověď na tuto otázku nám možná dají násle-
dující fakta. Město Jablonec nad Nisou zřizuje
devět plně organizovaných základních škol.
Každá má v souladu se školským zákonem sta-
noven školský obvod zakotvený v obecně zá-
vazné vyhlášce. V praxi to znamená, že každý
budoucí žák první třídy má zákonem garanto-

váno místo ve škole, v jehož školském obvodu
s rodiči bydlí. Rodič má dvě možnosti. Buď pů-
jde k zápisu se svým dítětem ve vlastním škol-
ském obvodu, nebo vybere školu v obvodu ji-
ném. Tam však místo dítě garantováno nemá
a snadno se pak může stát, že do vybrané školy
nebude z kapacitních důvodů přijato.

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

Základní školy s ohledem na svou celkovou
kapacitu nemohou počet prvních tříd navyšo-
vat více, než je uvedeno.

Jaká bude naplněnost prvních tříd
ve školním roce 2016/2017?
Na základě uvedeného očekáváme otevření
stejného počtu prvních tříd jako v loňském ro-
ce, tj. 20. Tímto optimálním počtem bychom
napomohli k rovnoměrnějšímu rozmístění prv-
ňáčků a některé třídy by se nemusely naplňo-

vat maximálním počtem žáků, tj. 30. Jak to ve
skutečnosti bude, záleží na rodičích budoucích
prvňáků, a to tím, že nechají zapsat své dítě ve
školském obvodu, který mají obecně závaznou
vyhláškou garantován. V opačném případě,
když si někteří rodiče vyberou jinou školu, než
spádovou, dá se očekávat, že se opět řada tříd
naplní 30 dětmi, a co je ještě horší, může se stát,
že pokud budou z cizího školského obvodu, vy-
braná škola je z kapacitních důvodů nebude
moci přijmout.

Převis poptávky nad nabídkou lze očekávat
s ohledem na kapacitu školy v ZŠ Liberecká
a Pivovarská. Dle statistik je zřejmé, že jejich
první třídy budou naplněny dětmi z vlastního
školského obvodu. Do ZŠ se stále přesouvají
početnější ročníky dětí z MŠ, proto je, a asi
v průběhu dalších několika let ještě bude,
situace se zápisy dětí do jabloneckých ZŠ složi-
tější a tím pádem výběr školy z jiného, než
vlastního školského obvodu, rizikovější. Bohu-
žel budovy jednotlivých škol mají dané kapacit-
ní možnosti a není v silách města tento stav
okamžitě změnit. Proto prosíme rodiče, aby uve-
dená fakta zahrnuli do svých úvah při výběru
školy. (ll)
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■ Krátce
Pavla Míšková, stříbrný
Okrskář roku 2015
Na Krajském ředitelství policie
Libereckého kraje byl v úterý 15.
prosince vyhlášen nejlepší Okrs-
kář roku 2015. Za vítězným novo-
borským Michalem Hložným byla
stříbrná Pavla Míšková z Jablonce
nad Nisou. Soutěž uspořádal Od-
bor služby pořádkové policie Li-
bereckého kraje pod záštitou hejt-
mana Libereckého kraje Martina
Půty. Soutěže se zúčastnilo 34 po-
licistů a policistek z celého Li-
bereckého kraje. Do užšího finále
bylo vybráno 11 policistů. Pozvání
také přijali členové hodnotící
komise, která se skládala nejen
z policistů, ale i ze starostů měst
o obcí, mezi nimiž nechyběli pri-
mátor města Jablonce nad Nisou
Petr Beitl a tajemník jabloneckého
magistrátu Marek Řeháček.

Vítězem I. ročníku soutěže Okrs-
kář roku se stal Michal Hložný
z OOP Nový Bor, kterému předal
putovní pohár Krajského ředitel-
ství policie Libereckého kraje ře-
ditel Vladislav Husák. 

Pracovníci VPP dostali 
vánoční dárek
Primátor Petr Beitl a tajemník ma-
gistrátu Marek Řeháček navštívili
ve čtvrtek 17. prosince pracovníky
veřejně prospěšných prací, aby
jim poděkovali za jejich práci pro
město, popřáli pěkné Vánoce
a předali dárek – elektrický ohří-
vač na teplé nápoje. 

Pracovníci VPP přijali primáto-
ra a tajemníka v prostorách býva-
lých dílen ve dvoře střední umě-
leckoprůmyslové školy, které
slouží jako shromaždiště a místo,
kde se rozděluje práce. Nálada pa-
novala skutku vánoční, lidé ve
vestách přivítali primátora i ta-
jemníka zapálenými prskavkami
a koledou, kterou secvičili. Alž-
běta Čarná pak přečetla poděko-
vání a přání do nového roku urče-
né právě vedení města Jablonec
nad Nisou.

Primátor byl překvapený: „Pra-
covníci VPP nám připravili neče-
kané překvapení, moc mě to potě-
šilo. Jejich práce si vážím, je ve
městě vidět a jsem rád, že i jejich
činností se můžeme chlubit. Dvoj-
násob mě těší, že i oni si to uvědo-
mují a mají ze své odvedené prá-
ce radost.“

„V současné době zaměstnává-
me v režimu veřejné služby a ve-
řejně prospěšných prací 110 lidí.
Pokud bude i nadále trvat skvělá
spolupráce s úřadem práce, jsme
připraveni počty zvýšit, práce ve
městě je pořád dost,“ řekl tajem-
ník Řeháček.

Zajímavosti z jednání zastupitelstva
Jablonec začátkem roku vždy hospodaří dle
rozpočtového provizoria 
V lednu a únoru bude Jablonec hospodařit podle
tzv. rozpočtového provizoria. Rozpočet města na
rok 2016 budou zastupitelé schvalovat v únoru
2016. Tento způsob je v Jablonci obvyklý už 22 let
a chod města nijak neomezuje.

„V současné době je rozpočet rozpracovaný, pro-
běhlo 1. a 2. čtení, byly stanoveny výdajové limity jak
pro výdaje města, tak příspěvkových organizací. V sou-
časné době připravujeme zpracování účetní uzávěrky
roku 2015, abychom mohli zapojit skutečné výsledky
hospodaření do rozpočtu roku 2016. Data vztahující
se k roku 2015 můžeme zpracovat až po 31. 12. Pokud
bychom rozpočet schvalovali před koncem roku, vy-
cházeli bychom pouze z předpokládaných výsledků
hospodaření, což by s sebou neslo další komplikace
a nutnost projednávání rozsáhlých rozpočtových
změn na začátku roku,“ vysvětluje náměstek Vele.
Rozpočet města na rok 2016 začátkem února projed-
ná finanční výbor, pak bude jeho návrh viset 15 dní
na úřední desce a následně bude v únoru předložen
ke schválení zastupitelům. 

Do doby schválení rozpočtu 2016, tedy v době roz-
počtového provizoria, jsou přesně stanoveny maxi-
mální výše měsíčních neinvestičních výdajů pro jed-
notlivé odbory magistrátu i pro výdaje příspěvkových
organizací města. 

Aplikace Lepší místo se v Jablonci ujala
Od loňského května využívá město pro komunika-
ci s občany mobilní aplikaci Lepší místo. Ta slouží
k rychlému hlášení nedostatků v Jablonci pro-
střednictvím fotek pořízených mobilem. Odd. in-
terního auditu a stížností eviduje od spuštění apli-
kace 137 podnětů, z nichž 107 je již vyřešeno, 16 je
v řešení a 17 spadá do kategorie neřešitelné.

„Vyřízení tipů se liší dle časové i finanční náročnos-
ti. V řádu jednoho či dvou dnů je vyřízen nepořádek
kolem popelnic, černá skládka, nefunkční pouliční
osvětlení. Větší časová náročnost je u podnětů, kde je
nutné dodržet zákonem stanovené lhůty, např. 60 dní
při likvidaci autovraků, nebo vypracovat projekty,
oslovit více dodavatelů, např. rozsáhlejší opravy vozo-
vek a chodníků, herních prvků a městského mobiliá-
ře,“ vysvětluje Martin Oklamčák, vedoucí odd. inter-

ního auditu a stížností, které podněty přebírá, evidu-
je, předává k vyřízení a poté doplňuje v aplikaci in-
formace o jejich řešení. 

Některé podněty se řeší ve spolupráci s městskou či
státní policií, technickými službami nebo dalšími or-
ganizacemi. Podněty nepatřící do působnosti města se
projednávají s vlastníkem, např. krajské silnice, vodo-
vody nebo další inženýrské sítě. „Mezi neřešitelné
podněty se řadí ty, které jsou v soukromém majetku,
nebo byly po prověření vyhodnoceny jako neopod-
statněné,“ konstatuje Oklamčák.

„Aplikace Lepší místo se v Jablonci ujala. Lidé na
úřad posílají okamžité náměty a dostávají zpětnou
vazbu. V tomto režimu funguje i aplikace otázky a od-
povědi na webu města. Mobilní aplikace Lepší místo
má tu výhodu, že posílá rovnou fotografie s údajem
o lokalitě. To je velká pomoc při správě města,“ kon-
statuje primátor Beitl.

Dotaci pro Liberec zastupitelé neschválili
Liberec požádal obce o dotaci na žáky, kteří nav-
štěvují liberecké základní školy a nemají tam trva-
lé bydliště. Mezi oslovenými byl i Jablonec. Dotace
je vyčíslená na 7000 korun na žáka za rok a Jab-
lonec by měl zaplatit za 33 žáků. 

Žádost libereckého magistrátu zastupitelé v prosin-
ci neodsouhlasili stejně jako ostatní obce ORP Jab-
lonec nad Nisou. „Jablonec zřizuje devět kvalitních
základních škol s nabídkou kroužků či zaměření
a dostatečnou kapacitou,“ vysvětluje náměstek pro
oblast školství Pavel Svoboda a dodává, že situace by
byla jiná, kdyby město nezřizovalo školu žádnou.
„Navíc požadavek Liberce nemá oporu v zákoně.“

„Ani trvalé bydliště nemusí odpovídat skutečnosti.
Rodiče a jejich děti sice mohou mít trvalý pobyt v Jab-
lonci, ale ve skutečnosti, a třeba už několik let, bydlí
v Liberci. Proto zapisují své děti do škol tam. Kdyby-
chom prověřili jmenný seznam tzv. jabloneckých žá-
ků, možná by jich nebylo 33, ale jen polovina,“ argu-
mentuje Zdena Květová, vedoucí oddělení školství,
kultury a sportu. 

„I jablonecké školy navštěvují děti z okolí, letos jich
je ve všech ročnících přes čtyři stovky a 18 má trvalý
pobyt v Liberci. My žádnou finanční kompenzaci ne-
požadujeme,“ připomíná Svoboda.

(mh/jn)

Foto Jiří Endler
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

/R/ kino Radnice
/J/ kino Junior

1. 1. /pátek/
15.30 /R/ ALDABRA: BYL JEDNOU

JEDEN OSTROV (3D/D)
15.30 /J/ JO NESBO/ : DOKTOR

PROCTOR A PRDÍCÍ
PRÁŠEK

17.30 /R/ PADESÁTKA
18.00 /J/ SCHMITKE /FK/
20.00 /R/ STAR WARS: SÍLA SE

PROBOUZÍ (2D/T)
20.00 /J/ ZBRUSU NOVÝ ZÁKON

/FK/

2. 1. /sobota/
14.30 /R/ HOTEL TRANSYLVÁNIE 2

(3D/D)
15.30 /J/ MRKÁČEK BILL
17.00 /R/ STAR WARS: SÍLA SE

PROBOUZÍ (2D/D)
17.30 /J/ PERFEKTNÍ DEN
20.00 /R/ PADESÁTKA
20.00 /J/ UŽ TEĎ MI CHYBÍŠ

3. 1. /neděle/
14.30 /R/ MALÝ PRINC (3D/D) 
15.30 /J/ SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2 
17.00 /R/ STAR WARS: SÍLA SE

PROBOUZÍ (3D/D)
17.30 /J/ UŽ TEĎ MI CHYBÍŠ
20.00 /R/ PADESÁTKA
20.00 /J/ PERFEKTNÍ DEN 

4. 1. /pondělí/
17.00 /R/ CREED
17.30 /J/ UŽ TEĎ MI CHYBÍŠ
20.00 /R/ BOD ZLOMU (2D/T)
20.00 /J/ MOST ŠPIÓNŮ

5. 1. /úterý/
17.30 /R/ BOD ZLOMU (3D/T)
17.30 /J/ MLÁDÍ /FK/
20.00 /R/ CREED
20.00 /J/ ZBRUSU NOVÝ ZÁKON

/FK/

6. 1. /středa/
17.30 /R/ BOD ZLOMU (2D/T)
17.30 /J/ PERFEKTNÍ DEN
20.00 /R/ CREED
20.00 /J/ UŽ TEĎ MI CHYBÍŠ

7. 1. /čtvrtek/
17.00 /R/ SÁZKA NA NEJISTOTU
18.00 /J/ LES SEBEVRAHŮ
20.00 /R/ OSM HROZNÝCH
20.00 /J/ SEDM /FK/

Zahájení nové sezóny FK –
členové FK vstup zdarma!

8. 1. /pátek/
17.00 /R/ SÁZKA NA NEJISTOTU
17.30 /J/ JOY
20.00 /R/ OSM HROZNÝCH
20.00 /J/ ZKÁZA KRÁSOU /FK/
22.00 /J/ LES SEBEVRAHŮ

9. 1. /sobota/
13.30 /R/ HODNÝ DINOSAURUS

(2D/D)
16.00 /J/ SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2
16.00 /R/ OSM HROZNÝCH
18.00 /J/ LES SEBEVRAHŮ
20.00 /R/ SÁZKA NA NEJISTOTU
20.00 /J/ JOY

10. 1. /neděle/
15.00 /R/ MALÝ PRINC (3D/D)
16.00 /J/ BIJÁSEK: VĚNEČEK

POHÁDEK
17.30 /R/ PADESÁTKA
18.00 /J/ ZKÁZA KRÁSOU /FK/
20.00 /R/ SÁZKA NA NEJISTOTU
20.00 /J/ LES SEBEVRAHŮ

11. 1. /pondělí/
17.00 /J/ MOST ŠPIÓNŮ
17.30 /R/ PADESÁTKA
20.00 /R/ STAR WARS: SÍLA SE

PROBOUZÍ (2D/T)
20.00 /J/ PERFEKTNÍ DEN

12. 1. /úterý/
10.00 /R/ OTCOVÉ A DCERY

Projekce pro seniory
17.00 /R/ SÁZKA NA NEJISTOTU
17.30 /J/ PAN BEZCHYBNÝ /FK/
20.00 /R/ PADESÁTKA
20.00 /J/ JOY

13. 1. /středa/
17.00 /R/ SÁZKA NA NEJISTOTU
17.30 /J/ UŽ TEĎ MI CHYBÍŠ
20.00 /R/ OSM HROZNÝCH
20.00 /J/ O KUŘATECH A LIDECH

(SCANDI) /FK/

14. 1. /čtvrtek/
17.30 /R/ MUZIKÁL ANEB CESTY

KE ŠTĚSTÍ
18.00 /J/ ZKÁZA KRÁSOU /FK/
20.00 /R/ OSM HROZNÝCH
20.00 /J/ DRUHÁ ŠANCE (SCANDI)

/FK/

15. 1. /pátek/
17.30 /R/ MUZIKÁL ANEB CESTY

KE ŠTĚSTÍ
18.00 /J/ LES SEBEVRAHŮ
20.00 /R/ SÁZKA NA NEJISTOTU
20.00 /J/ MRZOUT (SCANDI) /FK/

16. 1. /sobota/
15.00 /R/ LEDOVÁ SEZÓNA (2D/D)
15.00 /J/ MALÝ PRINC
17.00 /R/ PIDIOBŘI 3D (3D/D)
17.30 /J/ JOY
18.45 /R/ LOVCI PEREL

Georges Bizet
Záznam přenosu z Met NY

20.00 /J/ DCERA ČARODĚJKY
(SCANDI) /FK/

17. 1. /neděle/
13.30 /J/ TVOŘÍK
15.00 /J/ OVEČKA SHAUN

VE FILMU
15.30 /R/ LEDOVÁ SEZÓNA (2D/D)
17.30 /R/ MUZIKÁL ANEB CESTY

KE ŠTĚSTÍ
17.30 /J/ UŽ TEĎ MI CHYBÍŠ
20.00 /R/ OSM HROZNÝCH
20.00 /J/ VLNA (SCANDI) /FK/

18. 1. /pondělí/
17.00 /R/ STAR WARS: SÍLA SE

PROBOUZÍ (3D/D)
17.30 /J/ ZBRUSU NOVÝ ZÁKON

/FK/
20.00 /R/ REVENANT

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
20.00 /J/ NORSKÝ NINJA (SCANDI)

/FK/

19. 1. /úterý/
17.30 /R/ MUZIKÁL ANEB CESTY

KE ŠTĚSTÍ
17.00 /J/ MOST ŠPIÓNŮ
20.00 /R/ REVENANT

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
20.00 /J/ ZDE HAROLD (SCANDI)

/FK/

20. 1. /středa/
10.00 /J/ MIMIkiNO: VĚČNĚ

MLADÁ
17.30 /R/ PIDIOBŘI 3D (3D/D)
18.00 /J/ ZKÁZA KRÁSOU /FK/
19.00 /R/ WE ARE ALL MAD HERE

Vernisáž výstavy fotografií
kinotýmu od Ivy Mošnové

19.30 /R/ NASLEPO
Tajné dramaturgické
vernisážové překvapení –
vstupné DOBROVOLNÉ

20.00 /J/ ISHORTS - CZECH MY
SHORTS 

21. 1. /čtvrtek/
17.00 /R/ SÁZKA NA NEJISTOTU
17.30 /J/ UŽ TEĎ MI CHYBÍŠ
20.00 /R/ LÍDA BAAROVÁ
20.00 /J/ OD CALIGARIHO

K HITLEROVI /FK/

22. 1. /pátek/
17.30 /R/ PADESÁTKA
17.30 /J/ PAN BEZCHYBNÝ /FK/
20.00 /R/ LÍDA BAAROVÁ
20.00 /J/ THE BEST OF BRUTAL

RELAX SHOW 
Ozvěny festivalu Krátkých
filmů Praha – studenti vstup
VOLNÝ

23. 1. /sobota/
15.30 /R/ LEDOVÁ SEZÓNA (2D/D)
15.30 /J/ PRAGUE SHORTS DĚTEM

Ozvěny festivalu Krátkých
filmů Praha

17.00 /J/ SÁZKA NA NEJISTOTU

17.30 /R/ MUZIKÁL ANEB CESTY
KE ŠTĚSTÍ

20.00 /R/ LÍDA BAAROVÁ
20.15 /J/ TAJEMSTVÍ JEJICH OČÍ

24. 1. /neděle/
15.00 /R/ HODNÝ DINOSAURUS

(3D/D)
15.00 /J/ KRÁLOVÉ HOR
17.30 /R/ LÍDA BAAROVÁ
17.30 /J/ TAJEMSTVÍ JEJICH OČÍ
20.00 /R/ REVENANT

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
20.00 /J/ MOST ŠPIÓNŮ

25. 1. /pondělí/
16.30 /R/ PIDIOBŘI 3D (3D/D)
18.00 /J/ ZKÁZA KRÁSOU /FK/
18.00 /R/ GRAVITATION

+ delegace tvůrců a beseda!
20.00 /J/ ZBRUSU NOVÝ ZÁKON

/FK/

26. 1. /úterý/
17.30 /R/ PADESÁTKA
17.30 /J/ JOY
20.00 /R/ LÍDA BAAROVÁ
20.00 /J/ OSM HROZNÝCH

27. 1. /středa/
15.00 /R/ PADESÁTKA

Projekce pro seniory
17.30 /R/ MUZIKÁL ANEB CESTY

KE ŠTĚSTÍ
17.30 /J/ TAJEMSTVÍ JEJICH OČÍ
20.00 /R/ LÍDA BAAROVÁ
20.00 /J/ NASLEPO

Tajné dramaturgické
překvapení – vstupné
DOBROVOLNÉ

28. 1. /čtvrtek/
16.00 /R/ PIDIOBŘI 3D (3D/D)
17.30 /R/ MUZIKÁL ANEB CESTY

KE ŠTĚSTÍ
17.30 /J/ KRÁLOVÉ HOR
20.00 /R/ LÍDA BAAROVÁ
20.00 /J/ SEDM STATEČNÝCH /FK/

29. 1. /pátek/
15.00 /R/ LEDOVÁ SEZÓNA (2D/D)
15.00 /J/ MALÝ PRINC
17.30 /R/ PADESÁT ODSTÍNŮ

ČERNÉ
17.30 /J/ TAJEMSTVÍ JEJICH OČÍ
20.00 /R/ LÍDA BAAROVÁ
20.00 /J/ UŽ TEĎ MI CHYBÍŠ

30. 1. /sobota/
14.00 /R/ PIDIOBŘI 3D (3D/D)
15.30 /J/ SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2
15.30 /R/ LÍDA BAAROVÁ
17.30 /J/ PAN BEZCHYBNÝ /FK/
18.45 /R/ TURANDOT

Giacomo Puccini
Přímý přenos z Met NY

20.00 /J/ SÁZKA NA NEJISTOTU

31. 1. /neděle/
15.00 /R/ ALVIN A CHIPMUNKOVÉ:

ČIPERNÁ JÍZDA (2D/D)
15.00 /J/ RAPSODIE / DVA

HOLOUBCI
Přenos Královského baletu
Londýn

17.30 /R/ LÍDA BAAROVÁ
18.30 /J/ OSM HROZNÝCH
20.00 /R/ PADESÁT ODSTÍNŮ

ČERNÉ

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
/FK/ = sleva pro členy

Filmového klubu
(SCANDI) = výběrová žánrová pře-

hlídka aktuálních filmů
severské kinematografie

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

We Are All Mad Here v Kině Radnice

20. 1. /středa/ 19.00 hodin
Vernisáž fotografií kinotýmu od fotografky Ivy Mošnové se uskuteční
v kině Radnice ve středu 20. ledna od 19 hodin. Kdo všechno se skrý-
vá za provozem jabloneckých kin? Členové kinotýmu – kanceláří po-
čínaje a uvaděči konče – se stylizovali do svých oblíbených filmových
postav. Zachyceni jsou fotografkou Ivou Mošnovou, která fotografie
také přiblížila podobě filmového plakátu. Jak to dopadlo? Přijďte se
podívat! Od 19.30 následuje projekce v podobě tajného dramaturgic-
kého překvapení – NASLEPO (vstupné dobrovolné).
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■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

Vstupenky lze zakoupit prostřednictvím
informačního a rezervačního systému
www.evstupenka.cz. Divadelní pokladna
je otevřena každý pracovní den
10.00–13.00 a 14.00–16.00 a v den
konání představení do 19.00 hodin.

1. 1. /pátek/ 19 hodin
FILHARMONIE HRADEC
KRÁLOVÉ & BLUE STAR
Děkuji, bylo to krásné, 
dirigent: Misha Roháč. 
Slavnostní koncert k zahájení nového
roku. 

9. 1. /sobota/ 15.00 hodin
TŘÍKRÁLOVÉ ZPÍVÁNÍ
18. ročník, tradiční setkání dětských
pěveckých sborů Jablonecka.

13. 1. /středa/ 19.00 hodin
KRÁSNÁ HELENA
Severočeské divadlo Ústí nad Labem.
Účinkují sólisté, sbor, balet a orchestr
Severočeského divadla. 
Dirigenti: Norbert Baxa a Milan Kaňák.
Libreto: Henri Meilhac a Ludovic
Halévy. Jedna z nejpopulárnějších
operet slavného Jacquese Offenbacha.
Skupina ND.

19. 1. /úterý/ 19.00 hodin
NÁS TO TADY FURT BAVÍ
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers.

20. 1. /středa/ 19.00 hodin
JITKA ČECHOVÁ – klavír
Romantické setkání. Koncert vynikající
klavíristky, která je jako sólistka velmi
vysoko ceněna kritikou v mnoha
evropských zemích a také v zámoří.
Skupina H.

24. 1. /neděle/ 15.00 hodin
KLAUN BRUNO A ČAROVNÝ KLÍČ
Divadlo Lampion Kladno. 
Hrají: E. Burešová, K. Matějová,
W. Ritterová, F. Čahotský a další. 
Veselá pohádka z cirkusového
prostředí, kde každý večer vystupují
vynikající artisté, speciálně cvičená
zvířata i klaun Bruno. 
Skupina RD.

25. 1. /pondělí/ 19.00 hodin
KDO SE BOJÍ VIRGINIE
WOOLFOVÉ
Divadlo Rokoko. 
Hrají: V. Gajerová, A. Procházka,
V. Kubařová a V. Dvořák. Komorní hra
plná nečekaných dramatických zvratů
a napětí. Skupina DB.

29. 1. /pátek/ 19.00 hodin
KDO JE TADY ŘEDITEL?
Švandovo divadlo. 
Režie: Daniel Hrbek. Hrají: M. Dlouhý,
K. Halbich, A. Pyško/D. Sitek, J. Šmíd,
K. Frejová, R. Jašków a další. Svérázná
komedie o řediteli, kterého nikdy
nikdo neviděl. Skupina DA. 

31. 1. /neděle/ 19.00 hodin
RUKOJMÍ BEZ RIZIKA
Agentura Harlekýn. 
Hrají: V. Vydra, J. Štastný/S. Skopal,
J. Boušková/J. Malá, M. Zahálka/ 
M. Davídek, L. Zahradnická/B. Šťastná,
F. Skopal. Komedie s kriminální
příchutí. 

VÝSTAVA
13. 1.–22. 2. 2016
TAM, KDE NENÍ NAHOŘE ANI DOLE
ZDENĚK DANIEL – akryl na plátně.
Vernisáž 13. 1. od 17.00 hodin
Výstavy ve foyer divadla jsou
zpřístupněny v době divadelních
představení.

■ Dům manželů
Scheybalových
Kostelní ulice 1/6, tel.: 483 356 201.
Památník: otevřeno pondělí až pátek
9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin,
sobota 10.00–13.00 hodin.
Památník: otevřeno po–pá 9–12,
13–17 hodin, so 10–13 hodin
1. 1. 2016 /pá/ – svátek, zavřeno
2. 1. 2016 /so/ 10.00–13.00 hodin
– otevřen celý dům

Památník Jany a Josefa 
V. Scheybalových

26. 1. /úterý/ 17.00 hodin
PŘÍBĚHY ROZHLEDEN
O fenoménu rozhleden, minulosti,
současnosti i budoucnosti vyhlídkových
věží i o svém toulání za dalšími
„rozhlednovými“ knížkami budou
vyprávět jejich autoři Marek Řeháček
a Jan Pikous.

do 30. 1.
NOVÝ ROK NA DOBOVÝCH
POHLEDNICÍCH
Výstava pohlednic z první poloviny
20. století s vánoční tématikou
zapůjčených ze soukromé sbírky.

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

18. 12. 2015–19. 3. 2016
MĚSTO • LIDÉ • KRAJINA
Jablonečtí malíři první poloviny 
dvacátého století. 
Výstava ke 150. výročí povýšení
Jablonce nad Nisou na město.
Zahájení výstavy 17. prosince 2015
v 17.30 hodin. 

Výstava připomene výročí jabloneckých
výtvarných umělců. Pořádají Městská
galerie MY a Spolek přátel města
Jablonec n. N. 
Kulturní program k městskému
jubileu se koná s podporou statutárního
města.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

7. 1. /čtvrtek/ 9.00 hodin
NOVELA ZÁKONA O DPH 2016
Přednáší Ivana Pilařová, auditor a DP.
Tel.: 484 846 220, 
www.danevimjaknane.cz. 
Pořádá Commerce Base, s. r. o.

14. 1. /čtvrtek/ 17.00 a 20.00 hodin 
MADE IN JABLONEC 2016
Premiéra módní přehlídky Svazu
výrobců skla a bižuterie. 
Pořádá Svaz výrobců skla a bižuterie.

17. 1. /neděle/ 14.00 hodin
CHOTYŇSKÁ 12°
Taneční odpoledne s dechovým
orchestrem pro seniory.

20. 1. /středa/ 9.00 hodin
PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU FO
A PO 2015
Přednáší Ivana Pilařová, auditor a DP.
Tel.: 602 111 535, 
www.danevimjaknane.cz. 
Pořádá Commerce Base, s. r. o.

4. 2. /čtvrtek/ 9.00 hodin
NOVELA ZÁKONA O DANÍCH
Z PŘÍJMŮPRO ROK 2016
Přednáší Ing. Ivana Pilařová, auditor
a DP. Tel.: 602 111 535, 
www.danevimjaknane.cz. 
Pořádá Commerce Base, s. r. o.

VÝSTAVY
Do 4. 1., /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin
ZAOSTŘENO NA JIZERKY
Výstava nejlepších snímků stejnojmenné
soutěže.

6. 1.–1. 3., /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin
WENI WIESNER
ČESKÁ KRAJINA OČIMA MOTÝLŮ
Autorská výstava fotografií. 
Vernisáž: středa 6. 1. od 17.00 hodin

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

UMĚNÍ RANÉ RENESANCE V ITÁLII
Vyhlašujeme nové téma virtuální
univerzity třetího věku: 
semestr únor–duben 2016

4. 1. /pondělí/ 10.00 hodin
SLAVNÉ PŘÍDAVKY
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

5. 1. /úterý/ 14.00 hodin
NOVÝ ZÉLAND
Pravidelné promítání.

12. 1. /úterý/ 17.00 hodin
ROK 2015 V ASTRONOMII 
A KOSMONAUTICE
Astronomické okénko Martina
Gembece.

19. 1. /úterý/ 14.00 hodin
ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ
Pravidelné promítání z cyklu Krásy
Čech, Moravy a Slezska.

19. 1. /úterý/ 17.00 hodin 
ZELENÝ KNÍŽE
Besedovat s námi na toto téma bude
Christa Petrásková.

20. 1. /středa/ 17.00 hodin
JAK SI SAMI MŮŽEME ZLEPŠIT
KVALITU ŽIVOTA A SVÉ ZDRAVÍ
Přednáška a beseda s Lucií a Inkou
Krákorovými.

26. 1. /úterý/ 17.00 hodin
JAK VYCHOVAT NEŠŤASTNÉ DÍTĚ
aneb povídání o nerespektu a respektu
ve výchově. O tomto problému budeme
hovořit s psycholožkou Jitkou
Selingerovou, vedoucí Poradny pro
rodinu, manželství a mezilidské vztahy
v Jablonci nad Nisou.

28. 1. /čtvrtek/ 17.00 hodin
RÉUNION
Sopečný ostrov v Indickém oceánu.
Cestopisná beseda s Petrem
Schlindenbuchem.

VÝSTAVA

JIZERSKÉ HORY
Své fotografie představuje v prostoru
schodiště Hana Palečková.

SETKÁNÍ S NAŠIMI HOSTY
Výstava v chodbě k multimediálnímu
oddělení.

Pokračujeme v luštitelských 
soutěžích a hrách
O ZLATOU MAKOVICI, 
ZNÁTE-VÍTE-TUŠÍTE, 
LOVCI PEREL 2016.

■ DDM Vikýř
Tel. 483 711 725, www.vikyr.cz,
info@vikyr.cz.

9. 1. /sobota/ 14.30–16.00 hodin
BRUSLENÍ S VIKÝŘEM
Sportovní akce pro všechny zájemce
a natěšené bruslaře, bruslení se koná
ve spolupráci se Sport Jablonec, s. r. o.,
a HC Jablonec nad Nisou, děti mají
vstup zdarma, dospělí 40 Kč, 
informace P. Dostál.

Krásná Helena v městském divadle

13. 1. /středa/ 19.00 hodin
Jedna z nejpopulárnějších operet slavného Jacquese Offenbacha osobi-
tým způsobem, s vtipem a nadsázkou vypráví o pravé příčině vzniku
Trojské války. Zkrátka „cher-chez la femme – za vším hledej ženu“. Nebo
ženy…? Ženy se totiž nebojí zkomplikovat život ani hrdinnému trojské-
mu vojevůdci! Do Jablonce operu Krásná Helena přiveze Severočeské di-
vadlo Ústí nad Labem, režie díla se chopil Libor Žídek a v inscenaci se
představí sólisté, sbor, balet a orchestr Severočeského divadla. Dirigenty
jsou Norbert Baxa a Milan Kaňák. Libreto: Henri Meilhac a Ludovic
Halévy.
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■ DDM Vikýř
13. 1. /středa/ 16.00–18.00 hodin
ZÁPIS NA TRAMPSKOU KYTARU
Nadělil vám Ježíšek pod stromeček
kytaru? Chcete se začít učit na ni hrát
a nečekat až do září? 
Neváhejte a přijďte se přihlásit.
Otvíráme kroužek pro zájemce 
o hru na kytaru ve věku 7–13 let, 
který bude probíhat vždy ve čtvrtek 
od 16.00 do 17.00 hodin.
Cena na pololetí 750 Kč. 
Přihlášky jsou možné také e-mailem: 
prihonska@vikyr.cz. 
Info S. Příhonská.

OLYMPIÁDY

18. 1. /pondělí/ 9.00 hodin
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Okresní kolo soutěže pro přihlášené
žáky, koná se v DDM Vikýř. 
Prezence od 8.30 do 9.00 hodin, 
informace S. Příhonská.

19. 1. /úterý/ 8.00 hodin
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 
Z5 A Z9
Okresní kolo soutěže pro přihlášené
žáky, koná se v Gymnáziu Dr. Randy,
prezence od 8.00 hodin, informace
S. Příhonská.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

29. 1. /pátek/ 8.00–15.00 hodin
KOUZELNICKÝ KURZ
Další lekce kouzelnického kurzu
s Alexem pro začátečníky i mírně
pokročilé zájemce, ukázka nových
triků, tajů, kouzel získaných od
odborníka, cena 250 Kč, přihlášky
a informace do 26. 1., S. Příhonská.

29. 1. /pátek/ 8.00–14.00 hodin
SOUSTŘEDĚNÍ MAŽORETEK
Tréninková akce určená účastníkům
kroužku mažoretek Jablonecká
jablíčka skupin I. a II. Cena 100 Kč.
Přihlášky do 26. 1., S. Příhonská.

29.–30. 1. /pátek–sobota/
TVOŘIVĚ HRACÍ DNY
Pololetní den s výtvarným tvořením,
hraním her, pokud bude sníh, tak se
zimními hrátkami venku. 
V rámci akce je možné i přespat
ve Vikýři.

JARNÍ PRÁZDNINY

8.–12. 2. /pondělí–pátek/
Připravujeme rozmanité příměstské
i pobytové tábory v ceně 1 500 Kč,
kroužkové aktivity, různá soustředění.
Více na na webových a facebookových
stránkách Vikýře.

■ Muzeum skla 
a bižuterie
U Muzea 4, www.msb-jablonec.cz
tel. 483 369 011,
úterý–neděle 9.00–17.00 hodin
mimořádně otevřeno v pondělí 28. 12.
zavřeno 24. a 31. 12. 2015 
a 1. 1. 2016

STÁLÉ EXPOZICE
NEKONEČNÝ PŘÍBĚH BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA
České sklo sedmi století

VÝSTAVA
do 8. 5. 2016
OKOUZLENI PERLIČKAMI
Sbírka Bertranda Frieda. 
Perličkové kuriozity, originální módní
doplňky a interiérové vybavení ze

soukromé sbírky francouzského
sběratele Bertranda Frieda 
(ve spolupráci se společností Preciosa
– ORNELA).

do 24. 4. 2016
BAREVNÉ VÁNOCE
Vánoční ozdoby z exkluzivní muzejní
kolekce s doprovodným samoobslužným
programem, který návštěvníky seznámí
s rozličnými tvary vánočních ozdob.

MUZEJNÍ PROGRAM

29.–31. 1. /pátek až neděle/ 
9.00–17.00 hodin
DOBA CÍSAŘSKÁ
Výročí 700 let od narození českého
krále a římského císaře Karla IV. si
návštěvníci připomenou panelovou
výstavou KAREL IV., zapůjčenou
z Národního pedagogického muzea
a Knihovny J. A. Komenského v Praze.
V doprovodném programu mohou
hledat ve stálých expozicích repliky
skleněných pohárů a číší z doby
Karla IV., v tvůrčí dílně si pak ozdobit
skleněný medailonek a vyrobit
stylovou krabičku.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin
do 8. 1. 
OD ORNAMENTU KE KOMUNIKACI
Vybrané práce ze sbírek současného
šperku Galerie umění
v Legnici/Polsko.

19. 1.–15. 2. 
KDE
Semestrální práce studentů. Textilní
a oděvní návrhářství. Zahájení v úterý
19. 1. v 17.00 hodin.

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

8. 1. /pátek/ 18.00 hodin
KONCERT KONZERVATORISTŮ
Koncertní sál ZUŠ

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

4., 11., 18. a 25. /pondělí/ 19.00 hodin
SALSA TANČÍRNA 
S OPEN CLASS
Latino tančírna vč. výuky základů tanců
salsa a bachata (19.00–20.00 hodin)
pod vedením Martina Rejmana.

5. 1. a 19. 1. /úterý/ 18.30 hodin
KVÍZ NA RAMPĚ
Poskládejte 2-8členný tým a otestujte
své znalosti! 

6. 1. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA OPRAVDU 
PRO KAŽDÉHO
Vše o fotografování. 
Vede Zbyněk Cincibus. 

7. 1. /čtvrtek/ 17.30 hodin
SAMA NA MOTORCE 
DO KYRGYZSTÁNU A ZPĚT
Osamocených 13 000 km malinké
motorkářky v sedle malinké motorky.
Beseda s Dominikou Gawliczkovou. 

9. 1. /sobota/ 20.00 hodin
PIPINKY PIČO & Bukkake Brothers
Hudební produkce Divadla F. X. Kalby.
Parody Theatre Rap a 90’s Disco Top
Shits.

12. 1. /úterý/ 19.00 hodin
KUBA
4 000 kilometrů po ostrově svobody(?)
přiblíží Zdeněk Skořepa.

13. 1. /středa/ 19.30 hodin
ZÁPISKY MAROUŠKA BLÁZNA
Horolezec Mára Holeček a jeho další
pokus o novou cestu na Gashebrum I.

15. 1. /pátek/ 20 hodin
FERNANDO SAUNDERS BAND
(USA)
Virtuózní americký rockový a jazzový
baskytarista, zpěvák, skladatel
a producent patří mezi světovou
muzikantskou elitu.

16. 1. /sobota/ 20.00 hodin
REPUBLIC OF TWO 
A DISNEYBAND 
Koncert pražské indie folkové
a liberecké folk-rockové formace.

17. 1. /neděle/ 17.00 hodin
O BUDULÍNKOVI
Pohádku pro děti od 2 let zahraje
semilský loutkový soubor Matičky.

20. 1. /středa/ 19.30 hodin
NEPÁL, TREK KE KANCHENJUNZE
A ZEMĚTŘESENÍ 
Do málo známé oblasti východního
Nepálu zavede Radka Tkáčiková.

22. 1. /pátek/ 20.00 hodin
VLADIMÍR MIŠÍK A ETC
Rockový klasik české hudební scény
představí kromě průřezu tvorbou
a největšími hity i písně ze zatím
posledního alba Ztracený podzim. 

23. 1. /sobota/ 20.00 hodin
JUNKASPECT, WIDOWERS, 
JE NA MALINÁCH
Koncert mladých kapel, 
punk – rock – pop. 
DJ afterparty. 

26. 1. /úterý/ 19.30 hodin
NORSKO NA KOLE, AUTEM I LODÍ
A zimní na běžkách a sjezdovkách.
Promítá a povídá fotograf Jakub Kasl. 

28. 1. /čtvrtek/ 19.30 hodin
VODÁCKÁ SEZÓNA 2015
Honza Kolář promítá videa ze sjezdů
divokých řek nejvyšších obtížností
z celého světa. 

29. 1. /pátek/ 20.00 hodin
ZNOUZECTNOST
„30 let On The Road Tour“. 
Svérázný mix punku, undergroundu,
folku i šansonu z Plzně. 

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

STÁRPLEJ 2016 
únor – červen 2016. 
Soutež regionálních kapel.
Kapely hlaste se do 10. 1.
na bauer@sundisk.cz, 
info na www.klubnarampe.cz 
a FB klubu.

Fernando Saunders band (USA)

15. 1. /pátek/ 20.00 hodin – Klub Na Rampě
Špičkový baskytarista a zpěvák Fernando Saunders doprovázel 13 let
Lou Reeda, nahrával a vystupoval s hvězdami, jako jsou Steve Win-
wood, Eric Clapton, Joan Baez, Jeff Beck, Jimmy Page a mnoha další-
mi. Vydal čtyři autorská, kritikou uznávaná alba.
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■Mateřské centrum
Jablíčko
www.mcjablicko.cz
jablickomc@seznam.cz

BĚŽNÝ PROVOZ
/pondělí-pátek/ 9.00–12.00 hodin
Pobyt v centru je 40 Kč za dospělou
osobu, dítě zdarma. 
Dopoledne probíhá program pro
nejmenší – pásmo písniček, říkadel
a tanečků. Stálý program na webu
centra, rezervace na akce nutné. 
Odpolední kroužky najdete na našich
webových stránkách.

HRAVÉ ODPOLEDNE V JABLÍČKU
Probíhá každý první a třetí pátek
v měsíci a každý druhý a čtvrtý 
čtvrtek v měsíci.

6. 1. /středa/ 9.00–10.00 hodin
SCHŮZKA AKTIVNÍCH ČLENŮ
Jste akční typ, rádi tvoříte, pomáháte,
vymýšlíte nové věci, děti a rodina jsou
pro vás na předním místě? 
Přijďte mezi nás. 
Přidejte se k nám do týmu.

7. 1. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
KOMUNIKACE V PARTNERSTVÍ
ANEB MÁM DOMA TATARA
Přednáška Pavla Lufinky, jak mluvit
s muži, kde vznikají v komunikaci
chyby kvůli kterým pak dochází
v našich vztazích k nedorozumění. 

8. 1. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
PLÁNOVÁNÍ
Beseda o tom, jak efektivně plánovat
a proč jsou plány důležité. Ujasnění
důležitosti existence životních cílů
a nastínění možností, jak k nim dojít.
Tvorba a nastavení nových zvyků.

14. 1. /čtvrtek/ 10.00–11.30 hodin
STRAVOVÁNÍ PO VÁNOČNÍCH
SVÁTCÍCH
Kdyby náš žaludek uměl mluvit, tak by
nám za stravování o Vánocích asi
nepoděkoval. Přednáška výživové
poradkyně nám odpoví na otázky, jak
napravit chyby, které jsme na sobě
napáchali o svátcích.

20. 1. /středa/ 17.00–18.00 hodin
VESELÉ TANCOVÁNÍ S PÁJOU
Otevíráme pro vás nový kroužek, který
je určen pro kluky i holky od 3 do 5 let
(bez rodičů). Přijďte se podívat na
ukázkovou lekci zdarma.

21. 1. /čtvrtek/ 10.00–11.30 hodin
ZDRAVÉ ZOUBKY
Workshop na téma dentální hygiena.
Naučíte se, jak správně pečovat
o zoubky od miminek po dospělé. 
Pro děti bude připravené výtvarné
tvoření, maminky se naučí správnou
techniku čištění zubů.

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

22. 1. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
KLUB ZDRAVÍ – OBILOVINA NENÍ
JEN OBILÍ
Beseda, kde se dozvíte druhy známých
i neznámých obilovin, proč jsou
obiloviny tak důležité, rozdělení na
obiloviny s lepkem a bezlepkové a další. 

23. 1. /sobota/
ZIMNÍ RADOVÁNKY S JABLÍČKEM
Výlet s Áňou a Filípkem na Královku,
hromadné sáňkování, bobování,
stavění bunkrů i sněhuláků. 
Více informací na webu.

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

4 HODINY PRO ŽIVOT
22. 1. /čtvrtek/ 15.00–19.00 hodin
Základní čtyřhodinový kurz první
pomoci pro veřejnost a hlavně pro
uchazeče o řidičský průkaz. Učebna
ČČK Jablonec n. N. – spolkový dům.

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

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

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

V rámci akreditovaných programů na-
bízíme tyto kurzy první pomoci:

První pomoc pro pracovníky
poskytovatelů sociálních služeb
Akreditace MPSV č. 2013/0175-
PC/SP/VP. Prezenční forma kurzu
v délce šesti hodin ukončená

písemným testem obsahujícím
teoretickou přednášku a účast na
modelových situacích připravených
v reálním čase na namaskovaných
figurantech.

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

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

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

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

■Galerie FR
Dům česko-německého
porozumění

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

JABLEČNÉ MĚSTO 
Bulvárně naučná osvěta do hlubin
jablečné duše vytvořená ve spolupráci
s uživateli facebookové stránky
Jablečné město. 
Celoroční výstava fotografií v Cafe
Galerie FR

20. 1. /středa/ 17.00 hodin
VZPOMÍNKY NA ODSUN NĚMCŮ
Beseda s Christou Petráskovou
k výročí zahájení organizovaného
poválečného transportu Němců do
Německa. Ukázky z překladu knihy
věnované vzpomínkám pamětníků.

27. 1. /středa/ 18.00 hodin
HOVORY, OVŠEM
Autorská poezie, próza a hudba. Večer
s Milan Brožem a jeho hosty. 

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

8. 1. /pátek/ 18.30 hod
VERNISÁŽ JAN PICKO

14. 1 /čtvrtek/ 19.00 hodin
BANDA BRINCADEIRA
Koncert.

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

22. 1. /pátek/ 16. 00hodin
WORKSHOP
Palace Plus pořádá workshop.
Designerka Iva Mastníková si
připravila výrobu luxusní šité
soupravy s broušenými ověsy.

■ Galerie Kaplička
www.placjablonec.cz

Výstavy si lze prohlížet prosklenými
dveřmi.

do 31. 1. 2016
MOZAIKA
Vybrané návrhy prací studentů 3. roč-
níku grafického designu SUPŠ a VOŠ
Jablonec nad Nisou.

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

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

■ ZŠ Mozartova
23. 1. /sobota/ 8.00–12.00 hodin
MŠENSKÝ BAZÁREK
Nákup a prodej dětského sezónního
oblečení a sportovních potřeb ve
školní jídelně ZŠ Mozartova.
Rezervace stolu do 21. 1. na mob. 
720 247 167, nebo na e-mail: 
lea.sirova@seznam.cz.

Workshop Zdravé zoubky v Jablíčku

21. 1. /čtvrtek/ 10.00–11.30 hodin
Mateřské centrum Jablíčko připravilo workshop na téma dentální hy-
giena. V průběhu hodiny a půl se přítomní naučí, jak správně pečovat
o zoubky od miminek po dospělé. Pro děti bude připravené výtvarné
tvoření, maminky se naučí správnou techniku čištění zubů.
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Stadion Střelnice

Atletická hala
www.atletikajbc.cz
1. 1. 2015 – zavřeno
od 2. 1. 2016 – běžný provoz

6. 1. /středa/ 16.30 hodin
1. HALOVÁ STŘEDA
Otevřené atletické závody v disciplínách
dle rozpisů. Pořádá atletický oddíl
TJ LIAZ Jablonec.

9.–10. 1. /sobota a neděle/ 10.00 hodin
a 8.30 hodin
PŘEBORY LKAS OPEN
Ve vícebojích, chůzi, atletické závody
všech kategorií. Pořadatel AO TJ LIAZ.

13. 1. /středa/ 16.30 hodin
2. HALOVÁ STŘEDA
Otevřené atletické závody v disciplínách
dle rozpisů. Pořádá atletický oddíl
TJ LIAZ Jablonec.

16. 1. /sobota/ 9.00 hodin
PŘEBORY LIBERECKÉHO KRAJE
OPEN A JUNIORŮ
Atletické závody všech kategorií,
pořadatel AO TJ LIAZ Jablonec.

17. 1. /neděle/ 9.15 hodin
PŘEBORY LIBERECKÉHO KRAJE
Atletické závody nejmladšího žactva,
pořadatel AO TJ LIAZ Jablonec.

20. 1. /středa/ 16.30 hodin
3. HALOVÁ STŘEDA
Otevřené atletické závody v disciplínách
dle rozpisů. Pořádá atletický oddíl
TJ LIAZ Jablonec.

23. 1. /sobota/ 11.00 hodin
ČESKÝ HALOVÝ POHÁR
DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN
Soutěž ligových družstev systémem
Evropského poháru, v každé disciplině
startuje pouze jeden závodník družstva.
Pořadatel AO TJ LIAZ Jablonec s pově-
řením Českého atletického svazu.

27. 1. /středa/ 16.30 hodin
4. HALOVÁ STŘEDA
Otevřené atletické závody v disciplínách
dle rozpisů. Pořádá atletický oddíl
TJ LIAZ Jablonec.

29. 1. /pátek/ 10.00 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR 
ČTYŘČLENNÝCH DRUŽSTEV
Kategorie předžactva a mladšího žactva.
Pořadatel AO Slovan Liberec.

30. 1. /sobota/ 9.00 hodin
PŘEBORY LIBERECKÉHO KRAJE
DOROSTU A STARŠÍHO ŽACTVA
Pořadatel AO TJ LIAZ Jablonec.

31. 1. /neděle/ 10.00 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR 
PARDUBICKÉHO KRAJE
Pořádá AO TJ LIAZ Jablonec 
ve spolupráci s KAS Pardubice.

Městská sportovní hala
MH je pouze poskytovatelem sportoviště.
O případných změnách zápasů a jiných
akcích rozhoduje pořadatel. Podrobné
informace na webu. www.sportjablonec.cz

HALA bude 1. 1. 2016 uzavřena.
FITNESS v městské sportovní hale
bude 1. 1. 2016 uzavřeno.

FOTBAL
16. 1. /sobota/ 9.00 hodin
MLÁDEŽNICKÝ TURNAJ
ROČNÍKŮ 2006 A 2007
Pořádá FK Jablonec, o. s., centrkurt.

23. 1. /sobota/ 9.00 hodin
MLÁDEŽNICKÝ TURNAJ
ROČNÍKŮ 2008 A 2009
Pořádá FK Jablonec, o. s., centrkurt.

30. 1. /sobota/ 9.00 hodin
MLÁDEŽNICKÝ TURNAJ
ROČNÍKŮ 2005
Pořádá FK Jablonec, o. s., centrkurt.

FUTSALL
8. 1. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA
– BOCA CHOTĚBOŘ
II. liga západ, centrkurt.

15. 1. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA 
– TTNF LIBEREC
Krajský přebor, centrkurt.

22. 1. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA – MALIBU MB
II. liga západ, centrkurt.

STOLNÍ TENIS
10. 1. /neděle/ 8.30 hodin
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Pořádá Pregis, a.s.

VOLEJBAL
16. 1. /sobota/ 9.00 a 13.00 hodin
BIŽUTERIE – TJ LOKOMOTIVA
TRUTNOV
Extraliga juniorek, kurt č. 4.

16. 1. /sobota/ 11.00 a 15.00 hodin
BIŽUTERIE A – VK KARLOVARSKO B
II. národní liga mužů, kurt č. 4.

30. 1. /sobota/ 9.00 a 11.00 hodin
TJ JABLONEX JABLONEC N. N.
– Soupeř nebyl ke dni uzávěrky znám
Krajský přebor žen, kurt č.4.

31. 1. /neděle/ 9.00 hodin
SUPER TOUR V BAREVNÉM 
MINIVOLEJBALU
Pořádá TJ Bižuterie Jablonec n. N. –
oddíl volejbalu.

Městský zimní stadion
HOKEJ
www.hcvlci.cz

16. 1. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC
– HC KOBRA PRAHA
II. liga muži.

23. 1. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC
– SKHL ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
II. liga muži.

30. 1. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC – SC KOLÍN
II. liga muži.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
www.sportjablonec.cz
Pevné a stálé termíny bruslení
v průběhu sezony:
středa 14.00–15.00 hodin
sobota 14.30–16.00 hodin
neděle 14.30–16.00 hodin
Bruslení na začátku roku
1. 1.–3. 1. 2016 14.30–16.00 hodin

Volné termíny:
Dopoledne 8.00–13.00 hodin.
V dopoledních hodinách je městský
zimní stadion zdarma k dispozici školám
a školkám zřizovaným jabloneckým
magistrátem. Školy využívají ledovou
plochu v rámci hodin TV, nebo zde
probíhají kurzy bruslení pro ZŠ pod
vedením lektorky Petry Marat.

Odpoledne 13.00–15.00 hodin. 
V odpoledních hodinách pořádá DDM
Vikýř a Petra Marat pro školní družiny
a školní kroužky kurzy základů
bruslení – Veselá bruslička. 
Více na www.veselabruslicka.cz.

Sportovní hala
Podhorská 54, Jablonec n. N.

BASKETBAL
O případných změnách zápasů a jiných
akcích rozhoduje pořadatel. Podrobné
informace na www.basketbaljablonec.cz

9. 1. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE – BK ČESKÁ LÍPA
Liga kadetky U17.

9. 1. /sobota/ 17.00 hodin
BIŽUTERIE – BK KRALUPY
1. liga ženy.

10. 1. /neděle/ 9.00 hodin
BIŽUTERIE – BK ÚSTÍ NAD LABEM
Liga kadetky U17.

10. 1. /neděle/ 11.30 hodin
BIŽUTERIE – STUDÁNKA PARDUBICE
Minižákyně mladší U12, kvalifikace
o postup na MR ČR.

10. 1. /neděle/ 14.00 hodin
BIŽUTERIE – SLOVAN LITOMĚŘICE
1. liga ženy.

16. 1. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
BIŽUTERIE – BSK JIČÍN
Oblastní přebor východní Čechy, 
minižákyně starší U13.

16. 1. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE – BK STRAKONICE
Liga žákyně straší U15.

16. 1. /sobota/ 17.00 hodin
BIŽUTERIE – BA SPARTA PRAHA
Extraliga juniorky U19.

17. 1. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – SOKOL KLADNO
Liga žákyně straší U15.

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

24. 1. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – BSK JIČÍN
Minižákyně mladší U12, kvalifikace
o postup na MR ČR.

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

30. 1. /sobota/ 17.00 hodin
BIŽUTERIE – KALA TRUTNOV B
Východočeská liga ženy.

31. 1. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – ŽABINY BRNO
Extraliga juniorky U19.

31. 1. /neděle/ 12.30 hodin
BIŽUTERIE – SOKOL HRADEC
KRÁLOVÉ B
Východočeská liga ženy.

Plavecký bazén
www.bazenjbc.cz
Provoz na začátku roku:
1. 1. 2016 14.00–20.00 hodin
2. 1. 2016 10.00–21.30 hodin
3. 1. 2016 10.00–20.00 hodin
4. 1. 2016 běžný provoz

Biatlonový areál Břízky
www.skpjablonec.cz

9. a 10. 1. /sobota a neděle/ 9.00 hodin
I. KOLO ČESKÉHO POHÁRU
DOROSTU A DOSPĚLÝCH
Pořádá SKP Kornspitz Jablonec. První
den je na pořadu rychlostní závod,
v neděli stíhací závod s pěti sekundo-
vými startovními intervaly.

30. a 31. 1. /sobota a neděle/ 9.00 hodin
I. KOLA ČESKÉHO POHÁRU
V BIATLONU ŽACTVA 
Pořádá SKP Kornspitz Jablonec. První
den je na pořadu rychlostní závod,
v neděli stíhací závod s pěti
sekundovými startovními intervaly.

Sportovní areál Břízky
www.skijablonec.cz
Lyžařské kolečko
Denně 14.30–16.00 hodin
V areálu je upraveno asfaltové kolečko
v délce cca 2 km, které využívají
i příznivci in-line bruslení, v zimním
období a při zasněžení tratí bude
k dispozici plně osvětlené kolečko. Doba
svícení je od setmění do 22.00 hodin.
Více na ww.skijablonec.cz.

2. a 3. 1. /sobota a neděle/ 9.00 hodin
II. ČESKÝ POHÁR DOSPĚLÝCH
Pořádá Ski klub Jablonec nad Nisou,
pro kategorie muži, ženy, junioři
a juniorky. V sobotu jsou na pořadu
závody ve sprintu, v neděli závody
volně na 10 a 7,5 km.

2. a 3. 1. /sobota a neděle/ 9.00 hodin
I. ČESKÝ POHÁR MLADŠÍHO
A STARŠÍHO DOROSTU
Pořádá Ski klub Jablonec nad Nisou.
V sobotu jsou na pořadu závody ve
sprintu, v neděli závody volně na 10,
7,5, 5 a 4 km.

Sportovní areál Mšeno
www.fkjablonec.cz

9. 1. /sobota/ 10.30 hodin
FK JABLONEC – TJ SOKOL 
JABLONEC NAD JIZEROU
Přípravný zápas ligového týmu, UMT
Mšeno.

16. 1. /sobota/ 11.00hodin
FK JABLONEC – FC SLOVAN LIBEREC
Přípravný zápas juniorky, UMT Mšeno.

23. 1. /sobota/ 11.00hodin
FK JABLONEC – SPARTAK CHRASTAVA
Přípravný zápas juniorky, UMT Mšeno.

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

Pravidelné cvičební hodiny: /volná místa/
Pro nejmenší od 15 měsíců
Úterý a pátek 9.30–11.00 hodin
Herna SOKOLÍK
Rodiče s dětmi od 2 let
Úterý 9.30–10.30 hodin
Čtvrtek 15.30–16.30 hodin
Předškoláci a mladší školáci /4–7 let/
Čtvrtek 16.30–17.30 hodin
Ženy kondiční cvičení
Úterý 17.30–18.30 hodin
Čtvrtek 17.30–18.30 hodin
FREESTYLE bruslení slalom
Neděle 16.30–18.30 hodin
Info: www.fskjablonec.cz

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

H.E.A.T. PROGRAM & POWER
PLATE studio
Mírové nám 15, 1. patro, tel.: 605 958 177,
e-mail info@heat-jablonec.cz,
www.heat-jablonec.cz.

Aerobní cvičení s vysokým energetic-
kým výdejem (60 minut). Spálíte až
800 kilokalorií za hodinu. Zhubněte
a zlepšete svou kondici.
pondělí 16.00 a 18.00 hodin
úterý 15.00, 18.00 a 19.00 hodin
středa 16.00, 18.00 a 19.00 hodin
čtvrtek 15.00, 16.30, 18.00 a 19.00 hodin
pátek 15.00 a 18.00 hodin
sobota 10.00 hodin
neděle 18.30 hodin

Nabídka sportovních pořadů

Foto Jiří Endler
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■ Z knihovny 
Železná dráha v údolí řeky
Kamenice
Lednovým tipem studovny měst-
ské knihovny se stala kniha Petra
Möllera a Pavla Šturma vydaná
Železniční společností Tanvald
v roce 2015 u příležitosti 140. vý-
ročí železniční trati z Železného
Brodu do Tanvaldu. 

V publikaci bohaté na fotografie
se čtenář dozví nejen o technice
a zajímavostech provozu, ale
i o každodenním životě železničá-
řů v historických souvislostech.
Začíst se či si knihou jen prolisto-
vat lze každý všední den ve stu-
dovně v přízemí knihovny od osmé
do osmnácté hodiny.

Svůj život jste zasvětil dobrovolné práci v horské
službě, proč právě této činnosti?
Můj táta byl jeden ze zakládajících členů horské služby
v Jizerských horách, kam přešel z Krkonoš, kde půso-
bil před tím. S tátou jsme jezdili do hor, naučil mě ly-
žovat a byl jsem vlastně od dětství u prvních kroků
HS. V počátcích se kolem „motalo“ pár chlapů, dnes
jsou jich desítky. V dospělosti jsem se vydal po stopách
mého otce a prakticky jsem dělal a dělám vše, co on.

Jaký základ musí mít člen HS?
Především dobrou fyzickou kondici, kterou jsem vždy
měl. Byl jsem výkonnostní sportovec a lyžař. K tomu
je třeba pevné zdraví a zbytek se naučíte ve škole, kte-
rou musí absolvovat každý člen HS. Dříve to byla ško-
la při fakultě tělesné výchovy, v současné době má HS
školu vlastní.

Srovnejte práci pro HS v minulosti a v současné
době?
To se asi nedá srovnávat. Za minulého režimu bylo
vše refundováno, to znamená, že jsme za služby a za
školení dostávali náhradu mzdy. Nyní všichni dobro-
volníci slouží na vlastní triko, jedinou odměnou je do-
brý pocit a diety. Změnily se také sjezdovky, na kte-
rých sloužíme. Vždy jsem sloužil na Špičáku a byl od
začátku u budování tratí, které na něm vznikaly.
Technika, vybavení, vše se postupem doby zdokonali-
lo a zkvalitnilo. V minulosti jsme měli mnoho pátra-
cích akcí, které trvaly i několik hodin, nyní když lidé
sejdou z cesty, zavolají a my je do půlhodiny najdeme.
Dříve jsme vlastnili kanadské saně, dneska jsou k dis-
pozici skútry, čtyřkolky, lavinoví psi, přičemž máme
nejlepší vybavení v Evropě. V minulosti se sloužilo
pouze v zimě, s rozvojem cyklistiky se slouží i v létě.

V rámci výcviku pořádá HS také soutěže, účastnil
jste se jich?
Ano účastnil jsem se já a mnoho mých kolegů. Spolu
s Kutilem a Kašťákem jsme tvořili trojčlennou hlídku
a účastnili se velkých mezinárodních závodů v Tat-
rách, kam přijížděly týmy z celé Evropy. Zde jsem vy-
hrál sedmikilometrový sjezd volným terénem. Sou-
těže a různá cvičení jsou nedílnou součástí výcviku,
jsou v nich simulovány různé situace, které mohou
nastat, a připraví vás na nenadálé události.

Jste předsedou rady oblasti, jak spolupracujte
s profíky?
Rada oblasti se skládá z vedoucích okrsků, kterých je
pět, úzce spolupracujeme s náčelníkem René Maší-
nem. U nás je sedm profesionálů a padesát dobrovol-
níků, všichni táhneme za jeden provaz.

Rozhodujete jako předseda o přijetí nových členů?
Jen málo z těch, kteří se přihlásí, tuší, co služba obnáší
a většinou od svého záměru následně odstoupí. I proto
se noví členové HS rekrutují spíše z okruhu známých.
Zájemce musí mít dva tzv. ručitele jeho charaktero-
vých vlastností a vyspělosti. Také musí umět dobře ly-
žovat. Novic má rok povinnosti, a pokud se osvědčí, če-
kají ho prověrky fyzické a zdravotní, je zařazen mezi
čekatele, což je forma členství, cvičí a připravuje se

vedle členů a může sloužit jako druhý muž ve službě.
Když uznáme, že je způsobilý, nastoupí do školy. Pokud
uspěje, stane se právoplatným dobrovolným členem HS.

Ve své kariéře jste pomohl stovkám lidí v nouzi,
máte jistě mnoho různých příběhů. Vzpomeňte na
nějaký, jenž vám nejvíce utkvěl v paměti?
Příběhů je celá řada. Například jsme kdysi hledali čty-
ři dospělé a tři děti. Trvalo to skoro tři dny v okolí
Malé Jizerky. Oslovili jsme polskou stranu, zda neby-
la narušena hranice. Poláci tvrdili, že hranice naruše-
na nebyla. Hledali jsme na českém území, ale nako-
nec byli v Polsku. Naštěstí nebyl extrémní mráz, byli
vyčerpaní, unavení, ale vše dobře dopadlo. Smutnější
historka, která se mě osobně dotkla, se udála před pár
lety, kdy se parta kamarádů vydala z Raspenavy na
poledník, jednomu z nich se udělalo nevolno. Poslal je
dál s tím, že se vrátí a počká v hospodě. Když se vrá-
tili, nebyl tam a všichni si mysleli, že se vydal domů.
Večer se po něm začala shánět manželka, bylo vyhlá-
šeno pátrání. Hledali jsme ho marně směrem k Ras-
penavě. Poté někoho napadlo, že se mu třeba udělalo
lépe a vydal se za kamarády a měl pravdu. Kousek od
místa, kde se rozloučili, seděl mezi skalisky, na zá-
chranu života bylo pozdě. Šlo o otce mého spolužáka,
bylo to pro mě velmi smutné.

V květnu jdete do služebního důchodu, co vám
práce u HS dala?
Poznal jsem neskutečně pestrý kolektiv lidí. Tým
tvoří řemeslníci, lékaři, inženýři, všichni mají své po-
volání. Je zde spektrum lidí a práce s nimi je relax,
tvoříme neskutečnou partu. Každá doba přinášela ně-
co jiného, ale vždy jsme byli na stejné notě. Pomohli
jsme stovkám lidí v nouzi. Hřeje mě takové vnitřní
uspokojení, že člověk něco dělá pro společnost, že byl
a je něčím nápomocen. Mnoho mých vrstevníků život
promarnilo v hospodě, já ten pocit promarněného ži-
vota nemám. Je pravda, že je mi líto ukončení práce
u HS, ale věkový limit je daný a platí pro všechny.
Tajně doufám, že dostanu čestný odznak, což je urči-
tá forma členství a díky tomu budu horské službě dá-
le nápomocen. Co naplat, jedna etapa končí. Budu mít
více volného času, mám vnoučata, tak budu dědeček
na plný úvazek.

Jiří Endler

Vladimír Hošic
Nemám pocit promarněného života

■ Osobnost Jablonecka

Vladimír Hošic se narodil 1954 v Jablonci. Absolvoval střední odborné učiliště LIAZ Jablonec.
Poté dva roky pracoval na technické obsluze výroby v bývalém podniku SIZ a následně přešel
do Povodí Labe, kde působil do roku 1992. Potom zkusil podnikat a po čase přijal nabídku
majitele Tenis squash centra v jabloneckých Břízkách, kde pracuje dodnes. Věnoval se aktivně
sjezdovému a vodnímu lyžování, jachtingu. Po skončení kariéry trénoval lyžaře v TJ LIAZ. 
V roce 1973 vstoupil do horské služby (HS) jako dobrovolník, o dva roky později absolvoval školu
horské služby. Následně pracoval v různých komisích, v roce 2000 byl zvolen vedoucím okrsku
Špičák a od roku 2001 je předsedou Rady horské oblasti Jizerské hory a členem celorepublikové
rady HS České republiky.

■ Krátce
Zaostřeno na Jizerky
Zakoupením kalendáře Zaostřeno
na Jizerky 2016 můžete již popáté
pomoci Jizerským horám. Jeho
noví majitelé si přinesou domů
nejen krásné snímky těchto hor,
ale zároveň přispějí na jejich ob-
novu. Kalendář sestavila Nadace
pro záchranu a obnovu Jizerských
hor ze snímků zaslaných do foto-
grafické soutěže Zaostřeno na
Jizerky. K zakoupení je v jablone-
ckém Eurocentru a v infocentrech
v Liberci, Bedřichově, Josefově
Dole, Tanvaldu a Desné. Jeho ce-
na činí 300 Kč a objednávky je
možné zasílat též emailem: jizer-
ky@ecn.cz, nebo podat telefonicky
na čísle 605 701 503. V případě za-
sílání poštou je nutné přičíst ještě
100 Kč za poštovné a balné.

Fotbalisté v nemocnici
Hráči FK Jablonec po skončení
sezony navštívili pacienty v jablo-
necké nemocnici. Dvojice Michal
Špit a Tomáš Hübschman přišla
pozdravit nemocné v Centru dolé-
čování a rehabilitace. 

„Kapitán mužstva Tomáš Hübsch-
man předal dárky, spolu s dětmi
z MŠ Havlíčkova společně zazpí-
vali vánoční koledy. Do pediatric-
kého oddělení pro změnu zavítali
Michal Bárta, Lukáš Masopust
a Ján Greguš. Trio předalo dárky
pro celé oddělení v podobě vý-
tvarnických pomůcek. 

„Bylo nám moc líto všech dětí,
které musejí s různým zraněním
či nemocí trávit delší čas na lůž-
kovém oddělení. Věřím, že jsme je
svou návštěvou potěšili a trochu
jim zpříjemnili dlouhé chvíle
v nemocnici,“ řekl za všechny
Lukáš Masopust.

(end)
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Novinkou je ČT Jizerská 10 klasicky
Už 49. ročník ČEZ Jizerské 50 se pojede v Bed-
řichově v termínu 8.–10. ledna 2016 a nabídne
širokou paletu závodů – od královské pade-
sátky klasicky až po novinku v podobě dese-
tikilometrového závodu pro rodiny s dětmi
a pro méně zdatné či odvážné běžkaře.
Chybět nebudou ani dětské závody či štafeta
na 4 x 3 kilometry.

„Největší zájem je tradičně o závod na 50 kilo-
metrů klasicky,“ vysvětluje Martin Koucký, ta-
jemník Ski klubu Jizerská padesátka. „V pos-
ledních letech se vždy podařilo závod vyprodat
s předstihem a ani letos nemáme jiná očekává-
ní. Jen za víkend nám přišlo přes 60 přihlášek.“
Registrace na Jizerskou 50 tradičně chodí v ně-
kolika vlnách – vždy s koncem zvýhodněného
startovného a pak s prvním sněhem. Cesty, jak
se přihlásit na kterýkoliv ze závodů víkendu
ČEZ Jizerské 50, jsou dvojí: buď online na we-
bových stránkách http://www.jiz50.cz, nebo
v síti prodejen Hervis po celé ČR se zvýhodně-
ním 10 %. Krajní možností je i přihláška na
místě den před závodem – ovšem už za výrazně
vyšší startovné.

Závodní menu 49. ročníku zůstává stejné ja-
ko v zimě 2015, dojde však ke změně organiza-
ce pátečního programu. V 10.00 hodin odstartu-

jí dětské závody Mini Jizerská Pojišťovny VZP,
na odpolední čas se startem ve 13.00 se vrátí
Volkswagen Bedřichovská 30. V 17.30 naváže
druhý ročník sprintu na 1,5 kilometru soupaž
a na závěr dne proběhne tradiční slavnostní za-
hájení s uctěním památky Expedice Peru 1970
a ohňostrojem.

„Páteční program jsme se rozhodli upravit na
základě ohlasů našich závodníků. Odpolední ter-
mín Bedřichovské 30 bude pro účastníky kom-
fortnější a časově dostupnější. Přesunutí dětských
závodů na páteční dopoledne naopak umožní
větší zapojení škol,“ vysvětluje Martin Koucký.

Nový závod ČT Jizerská 10 je určena jak jed-
notlivcům, tak i rodinám s dětmi a je příležitos-
tí, jak na vlastní kůži zažít atmosféru legendár-
ního závodu.

ČT Jizerská 10 bude součástí sobotního do-
poledního programu a odstartuje v 9.15, tedy
čtvrthodinu po Hervis Jizerské 25. Účastníkům
nabídne jak trasu legendární Jizerské 50, tak
i nová místa, po nichž nevede žádný z dosavad-
ních závodů. Přichystán bude kompletní servis
včetně občerstvení na trati i v cíli, mazacího
servisu, památeční medaile, kompletního star-
tovního balíčku, šatny, úschovny věcí a úrazo-
vého pojištění od Pojišťovny VZP. Vyhlášeni bu-
dou individuální vítězové a zároveň rodinné
týmy.

„Desítku připravujeme pro ty, kteří chtějí
okusit atmosféru velkého závodu, ale bojí se, že
by pro ně porce 25 či 50 kilometrů byla příliš.
Zároveň je příležitostí pro rodinné příslušníky
či přátele závodníků, aby mohli na Jizerskou 50
vyrazit taky a zažili ji jinak než jen u televizní
obrazovky,“ vysvětluje Martin Koucký, tajem-
ník Ski klubu Jizerská padesátka. „Zároveň vě-
říme, že úspěšně zdolaná desítka bude pro
účastníky motivací k tomu, aby potrénovali
a v dalších letech vyzkoušeli některý z delších
závodů.“ (tl)

Město má v pořadí třetí komunitní plán
V pořadí už 3. komunitní plán sociálních
a souvisejících služeb je vyvěšený na webových
stránkách města. Jeho příprava trvala rok,
podílelo se na ní 40 organizací a více než 70
osob, své připomínky připojila také veřej-
nost. Zatímco první plán se zabýval pouze
městem, již ve druhém plánovalo komunitně
celé Jablonecko. V tomto duchu je vytvořený
také ten třetí pro období 2016-2019.

„Cílem dokumentu, který popisuje potřeby oby-
vatel v sociální oblasti a poskytuje informace
o existujících službách, je zajistit optimální
a dostupné sítě nejen sociálních služeb v Jab-
lonci, Bedřichově, Dalešicích, Janově nad Ni-
sou, Josefově Dole, Lučanech nad Nisou, Nové
Vsi nad Nisou, Pulečném, Rádle, Rychnově
u Jablonce nad Nisou a nově i v Mašovicích,“
říká manažerka komunitního plánování Simo-

na Hušková s tím, že 3. komunitní plán Jablo-
necka vznikal na pravidelných jednáních všech
pracovních skupin – pro zdravotně znevýhod-
něné, pro rodinu, děti a mládež, pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením a pro seniory,
včetně skupiny řídící. 

Dělí se na část analytickou a návrhovou.
Analytická popisuje současný stav v oblasti so-
ciálních a souvisejících služeb, uvádí přehle-
dové tabulky poskytovatelů sociálních služeb
na území ORP včetně realizátorů, předpoklá-
daných finančních nákladů, dopadů opatření,
počet klientů, kterým budou služby poskyt-
nuty.

„Rád bych poděkoval všem – odborníkům, čle-
nům pracovních skupin i veřejnosti – za usilov-
nou a zodpovědnou práci, která zůstává, ač vel-
mi důležitá, často nedoceněná. Dovolím si jen
připomenout, že z projednávání potřeb obyva-

tel v pracovních skupinách vznikla například
odlehčovací služba pro seniory a zdravotně po-
stižené v Centru sociálních služeb v Novoveské
ulici, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Kruháč, či se rozšířila kapacita sociálně aktivi-
začních služeb pro rodiny s dětmi a možnosti
terénních služeb, které se starají o seniory
a zdravotně postižené,“ konstatuje náměstek
Pavel Svoboda. 

V Jablonci se komunitně plánuje od roku
2009. „Předešlé dva komunitní plány ukázaly,
že je to práce smysluplná, která veřejnosti dob-
ře slouží. Věřím, že i ten třetí přispěje k dalšímu
zkvalitnění života obyvatel regionu,“ uzavírá
Svoboda. 

3. komunitní plán najdete na www.mestojab-
lonec.cz – magistrát – dokumenty – hlavní do-
kumenty – komunitní plán. 

(jn)

Made in Jablonec 2016 
– Čtvero ročních období 
Svaz výrobců skla a bižuterie zahajuje tra-
dičně nový rok módní přehlídkou. Letošní
premiéra se koná v Eurocentru ve čtvrtek 14.
ledna 2016, sedmý ročník nese název Made
in Jablonec 2016 – Čtvero ročních období. 

Přehlídka si za poslední dobu získala velké
uznání a stala se velmi žádanou a vyhledáva-
nou. Modely pro velkou módní show připravili
designéři a vzorkaři čtyřiatřiceti oděvních a bi-
žuterních firem a škol. Organizátoři připravili
pro premiéru i překvapení.

„Módní přehlídka Made in Jablonec je výji-
mečným marketingovým nástrojem, který re-
prezentuje umění bižuterních a oděvních firem
a škol na Jablonecku a v okolí. Těší nás velký zá-
jem diváků, významných osobností i médií. Po-
tvrzuje se, že český bižuterní průmysl prožívá
období růstu a čelí novým výzvám,“ říká Pavel Ko-
páček, předseda Svazu výrobců skla a bižuterie.

Pro velký zájem připravil SVSB další předsta-
vení přehlídky, jedna z nich se uskuteční v sou-
sedním Liberci, a to ve čtvrtek 3. března 2016
v Galerii Lázně. (end)

Foto archiv SVSB Foto archiv SVSB

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.

3. ledna 1916, 2, str. 1, 4, 6 R
Probíhají krvavé bitvy ve východní Haliči a na
bessarabské frontě. Nepřítel se stáhl zpátky do
svých pozic. Na bojišti zůstaly stovky mrtvých
a těžce raněných.

Jablonec. Neštěstí na přehradě. Na Nový rok
se na ledu probořil a utopil 8letý Raimund Por-
tik. Neštěstí zavinil neznámý chlapec se psem,
který nalákal Raimunda a jeho bratra Adolfa na
led, že jim ukáže pstruhy. Chlapci se probořili.
Jejich kamarád Bruno Brückner, který zůstal
na břehu, volal o pomoc. Neznámý muž si vy-
půjčil v blízkém domě tyč a další dva muži žeb-
řík a spěchali na pomoc. Za krátkou chvíli byli
chlapci venku, ale Raimund již nedýchal. Viník
nehody utekl.

Ottawa. Další kanadské jednotky se chystají do
války. Pro rok 1915 byl kontingent 250 000 mu-
žů – v roce 1916 stoupne na 500 000 mužů.

11. ledna 1916, 11, str. 3, 4 V
Jablonec. Exportér Richard Haasis zemřel.
Narodil se v roce 1843 v Berlíně. Od roku 1862
pracoval u firmy Eduard Dressler, od roku 1866
jako nákupčí u firmy Klaar. V roce 1872 se stal
u Klaara společníkem. Firma má mimo Berlín
ještě zastoupení v Paříži, Londýně, Manchestru
a v Moskvě a agentury po celém světě. Od roku
1863 byl pokladníkem místní evangelické far-
nosti, podporoval zřízení evangelické školy a byl
důležitým členem mnoha spolků. Při návštěvě
císaře Franze Josefa 24. června 1906 měl tu čest
být jeho průvodcem. V roce 1908 obdržel od něj
Řád železné koruny 3. třídy. Pan Haasis se v ro-
ce 1867 oženil s Julianou Rösslerovou. U jeho
rakve truchlí syn, dcera a osm vnuků.

Tanvald. Tragické milostné drama. Na želez-
niční trati v Tanvaldě se našlo strašně zohave-
né tělo dozorce zajateckého tábora Roberta Ha-
benichta. Jmenovaný žil nad své poměry: hos-
poda, hazardní hry a ženy jej zničily materiál-
ně i morálně, i když měl hodnou ženu a děti.
Zapletl se s ženou frontového vojáka a ten ji za
to zastřelil. Před svou sebevraždou zastřelil
Habenicht ještě číšnici z hostince na Špičáku,
matku malého dítěte, možná s jejím svolením.
Všichni mrtví byli převezeni do márnice v Hor-
ním Tanvaldě.

Pulečný. Novinky z klubu kuřáků dýmek De-
wet. Výroční schůze spolku proběhla v lokále
pana Wawersicha za hojné účasti. Proběhla vol-
ba předsedy: zvolen byl pan Wilhelm Berg-
mann, pokladníkem se stal Josef Hübner

a strážcem dýmek Josef Feix. Na frontu naru-
kovali tři členové klubu. Nový předseda pře-
kvapil přítomné dárkem, který všem chutnal.

Emmy Destinn zůstává v Americe. Koupila si
dům na Riverside Drive a v Evropě bude jen
hostovat.

Válečný humor z Anglie. Náborový důstojník
k dělníkovi: „Tak jak, chcete bojovat za svou
zem?“ Dělník: „Ne, milý pane, nechci bojovat.“
Důstojník: „Vy nechcete bojovat? Co by bylo s vál-
kou, kdyby každý říkal, co vy?“ Dělník: „Mys-
lím, že by žádná válka nebyla.“

14. ledna 1916, 13, str. 1, 14 V
Vídeň. Hlavní město Černé hory Cetinje je
v našich rukách. Cetinje má asi 4 000 obyvatel,
je také sídlem archimandrity. Cetinje disponuje
vodovodem s pitnou vodou.

Janov. Včelařská pozorovací stanice pro okres
Jablonec. Řídící učitel pan Gebert zaznamenal
v roce 1915 následující údaje: Průměrná roční tep-
lota +5,67 °C, nejvyšší teplota ve stínu +36,8 °C
10. června, nejnižší –15 °C 24. března, 22. a 23.
prosince. Nejchladnějším měsícem byl leden
s průměrnou teplotou –2,3 °C, nejteplejší čer-
ven s +17,4 °C. Pršelo ve 100 dnech, sněžilo 66
dnů. Výška srážek: 1 439 mm, nejvíce srážek
v noci z 4. na 5. září (povodeň). Nejsušším mě-
sícem byl květen – 22 mm, nejdeštivější září –
245 mm. Obloha: jasno 73 dnů, polojasno 78
dnů, zataženo 214 dnů. Vítr vál 109 dnů. Bouří
bylo 23. Výletových dnů včel bylo 151. Úplný
zimní klid trval 138 dnů.

21. ledna 1916, 20, str. 1 R
Vídeň. Vojenská branná povinnost byla rozší-
řena na hranici 55 let. Potrvá jen po dobu války.

22. ledna 1916, 21, str. 13 V
Jak si zlevníme vepřové maso? Dr. H. Weber
z Berlína vyšlechtil rostlinu „Comfrey Matador“
(kostival), která má životnost 20 až 30 let. Lze ji
řezat 5 až 8krát za rok. Poskytuje výživné zele-

né listy, které chutnají nejen prasatům, ale
i drůbeži a skotu. Z jednoho jitra půdy (1/4 hek-
taru) získáme až 1 000 q zeleného krmiva. Pro
sazenice platí snížený dopravní tarif na železnici.

23. ledna 1916, 22, V
Janov. Zemřel pan Josef Streit z Hraničné,
nejstarší člen farnosti, ve věku 90 let. Měl pří-
zvisko „Štajerák“ (Steier), které získal v roce
1840, když ho tak jednou při návštěvě kostela
oslovil Karl Josef Riedel, majitel hutě v Kristiá-
nově. Pro Streita truchlí dvě děti, deset vnuků
a dvacet pravnuků.

25. ledna 1916, 24, str. 2, R
Terezín. Atentátník ze Sarajeva Cabrinovič
zemřel na TBC. Cabrinovič byl ten, který hodil
na následníka bombu, která ale zranila osoby
v následujícím autě. V době činu byl nezletilý,
a proto byl odsouzen jen na 20 let těžkého žaláře.

26. ledna 1916, 25, str. 3, 4 V
Císař Vilém, věrný přítel a spojenec našeho
mocnáře, oslaví zítra své 57. narozeniny. Žádá-
me obyvatelstvo, aby slavnostně ozdobilo své
domy vlajkami.

Mšenská přehrada se opět skvěle osvědčila.
Pojala ohromné množství srážkové vody i vodu
po tání sněhu, čímž ochránila Liberec a další
obce od záplav, které se opakovaly téměř každý
rok před jejím postavením. Přehrada může za-
držet až 2 800 000 m3. Dnešní stav je 2 691 000 m3.

27. ledna 1916, 26, str. 1, 4, 6 R, V
Suezský kanál je silně opevněn – hlásí parník
„Montebello“, který dorazil z Bombeje do neapol-
ského přístavu. Podél kanálu se prý táhnou zá-
kopy a opevnění v několika řadách. Staví se trať
do Izmajlie.

Nošení uniforem u dětí se přísně zakazuje! Je
to nedůstojné vůči uniformě.

Jablonec. Pomozte trpícím dětem pana Adolfa
Pelikovského, který musel narukovat. Předtím
jeho šesti dětem zemřela matka a děti jsou sa-
my. Posílejte do naší redakce peněžité dary!

Firma Krupp má 28 000 zaměstnanců na frontě.
Pro zraněné a vyléčené vojáky rezervuje pra-
covní místa.

29. ledna 1916, 28, str. 6 V
Baden-Baden plánuje výstavbu přírodního di-
vadla s otáčivým hledištěm. Diváci sedí na toč-
ně a mohou projíždět okolo 7 scén. Je to třeba
hospoda, jezero s lesem a další.

R = ranní vydání
V = večerní vydání

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Sanitní automobil firmy Laurin&Klement
pro válečné námořnictvo 

V pondělí po první adventní neděli praska-
lo atrium v areálu Základní školy Liberecká
ve švech. Tolik lidí najednou sem asi v histo-
rii školy zavítalo vůbec poprvé.

Důvodem bylo slavnostní rozsvícení vánočního
stromu, respektive dvou krásně vzrostlých smr-
ků. K tomu došlo za nadšeného odpočítávání
dětí, zpěvů koled, tance bílých vloček a vánoč-
ních vůní, které se linuly ze stánků, jež měla
škola pro tento účel zapůjčené. Kantoři se pro-

měnili v trhovce a místo za katedrou se činili za
pultem. K mání bylo nejen občerstvení, ale i vá-
noční dekorace a výrobky dětí. 

Oba školní sbory, Rolnička i Zvoneček, si při-
pravily pod vedením svých sbormistrů pásma
koled, jež odstartoval fanfárou na trubku ředi-
tel školy Jiří Čeřovský. 

Všudypřítomná adventní nálada přinesla ra-
dost a pohodu do srdcí a myslí více než tří sto-
vek návštěvníků. 

(pet)

V ZŠ Liberecká osvítili dva vzrostlé smrky

Foto archiv ZŠ Liberecká
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■ Ohlédnutí
Kateřinská zástěrková zábava
dala vzniknout nové tradici
Krásné, pestré, historické i zábavné
zástěry se potkaly na Kateřinské
zábavě v Centru sociálních služeb.
Šlo totiž o pomyslnou vstupenku
a tento úkol splnili přítomní doko-
nale. Na sever Čech se dostal jeden
moravský zvyk, kdy generace mla-
dých lidí chystá pro celou vesnici
tancovačku a hlídá si zástěru zavě-
šenou u stropu. Zástěra je symbo-
lem dívek a žen, proto se chystaly
i dámské volenky a ženská sóla.
Historicky dostávaly děvečky na svá-
tek Kateřiny mzdu, aby si večer
mohly tanečníky samy vybrat. 

Kdo vlastně byla svatá Kateřina
Alexandrijská? Vrátit se musíme
na počátek 4. století našeho letopo-
čtu. Mladá, krásná a učená dívka
přivedla na křesťanskou víru pa-
desát moudrých filosofů. To nelibě
nesl císař Maxentius. Toho však
Kateřina natolik okouzlila, že jí
původně nabídl místo po svém bo-
ku. Když odmítla, nechal ji mučit
a poté krutě popravit. Zástěrková
zábava s živou muzikou se rázem
stala oblíbenou a všichni se už ne-
dočkavě těší na příští rok. (bs)

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

Informace k lednovým aktivitám
získáte u Lukáše Frydrycha, spe-
cialisty pro volnočasové aktivity, tel.:
774 722 942, e-mail: lukas.frydrych
@centrumjablonec.cz, v recepci
spolkového domu nebo na webu
www.centrumjablonec.cz sekce
Aktivity seniorů – Programy ve
spolkovém domě.

Asociace si zvolila 
nový poradní sbor 
Asociace poskytovatelů sociálních
služeb (APSS) Libereckého kraje
si na posledním jednání, které se
uskutečnilo v pátek 4. 12. 2015 ve
spolkovém domě v Jablonci nad Ni-
sou, zvolila členy do nově vzniklé-
ho poradního sboru vedení asocia-
ce. Poradní sbor má sedm členů,
své místo v něm mají poskytovatelé
pobytových i terénních sociálních
služeb. „Sbor by měl finalizovat
výstupy z jednání asociace, připra-
vovat podklady pro předsednictvo
a pomáhat řešit konkrétní provoz-
ní problémy. Je příznivé, že jsou
v něm zastoupeni reprezentanti
různých služeb. To je garancí širo-
kého profesního záběru,“ uvedl Ja-
romír Misík, místopředseda APSS
Libereckého kraje. Jak podotkl,
asociace by v budoucnu chtěla ak-
tivněji spolupracovat na tvorbě so-
ciální politiky v Libereckém kraji.
APSS České republiky je největší

profesní organizací sdružující pos-
kytovatele sociálních služeb v České
republice. (rp)

Adventní setkání 
v duchu andělském
Poté, co senioři napekli cukroví
a nazdobili prostory CSS, začali si
v klidu užívat adventní atmosféru.
Tradiční předvánoční setkání se
neslo v duchu andělském, což mě-
lo svůj velký význam. Všude kolem
nás, a ve spolkovém domě o to víc,
jsou lidé, kteří někomu pomáhají.
Program začínal nečekaně už u sa-
motného vstupu, kde byl připrave-
ný minibazárek kabelek. Do an-
dělsky vyzdobeného sálu pak mohl
vstoupit každý, kdo si přinesl zvo-
neček. Tím pak všichni symbolic-
ky vítali hosty a hlavně rozsvítili
bohatý a zároveň jemný vánoční
strom. Příjemná atmosféra vznika-
la, když seniorský pěvecký soubor
Izerína vybral ze svého repertoáru

vánoční písničky. Soubor historic-
kého tance Villanella si speciálně
pro tuto příležitost nastudoval an-
dělskou choreografii. Závěr byl o-
pravdu společný. Přání hezkých
Vánoc se konalo v tónech tradiční
koledy. (lf)

Co senioři využívají
z programu
Akademie seniorů
v běžném 
životě nejvíce?
Úspěšný a žádaný projekt Akade-
mie seniorů mohl mezi akademiky
uvést 37 nových studentů. Škála
vyučovacích předmětů byla pestrá.
Mezi témata patřilo dědictví, za-
bezpečení proti vloupání, přestupky,
jak předcházet požárům a psycho-
logie, aby se zúčastnění dokázali
lépe orientovat a čelit kriminalitě
jako takové, tak i legálním rizi-
kům. Ta každý senior podstupuje
denně, například v roli spotřebite-
le, pacienta nebo nájemníka. Sami
senioři nejvíce ocenili přednášku
o uzavírání jakékoli smlouvy, vý-
povědi z nájmů a služeb. Stále ak-
tuálnější je pro mnoho z nich i té-

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

Senior plus

■ Aktivní věk

ma exekucí. Akademii seniorů po
celou dobu podporuje statutární
město Jablonec nad Nisou, ať už
finančně, či v roli přednášejících. 

(nj)

Klub seniorek při 
Českém svazu žen
Klub seniorek při Českém svazu
žen (ČSŽ) vstoupil do klubu se-
niorů při spolkovém domě Centra
sociálních služeb na Radě star-
ších v listopadu 2015. Mezi hlavní
aktivity patří společenská setkání
u příležitosti MDŽ, Velikonoc, ad-
ventu a Vánoc, které jsou spojené
s tvořivou dílnou, besedy se zají-
mavými osobnostmi města, před-
nášky z oblasti zdravotní, právní
a bezpečnosti seniorů. KS při ČSŽ
spolupracuje na akcích pořáda-
ných magistrátem města a mateř-
ským centrem Jablíčko. (jh)

Kateřinská zábava. Foto CSS

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě
KJS–Klub jabloneckých seniorů
Informace B. Svobodová – tel.: 774 722 945
1. 1. /pátek/ 10.00 hodin
Jablonecká šlápota – sraz 
u přehrady – loděnice

12., 19., 26. 1. /úterý/ 10.00 hodin 
Cvičení s Hankou – velký sál CSS

28. 1. /čtvrtek/ 15.30 hodin
Literární kavárna – malý sál CSS

Dia-club senior
Informace H. Korcinová – tel.: 724 206 367
5., 12., 19., 26. 1. /úterý/ 13.00 hodin
Cvičíme v bazénu

21. 1. /čtvrtek/ 14.00 hodin
Setkání členů klubu – velký sál CSS

Svaz důchodců ČR
Informace L. Caránková – tel.: 723 510 256
6. 1. /středa/ 14.00 hodin
Přednáška k výročí 150 let města
– velký sál CSS

13. 1. /středa/ 13.00 hodin
Vycházka – Muzeum skla a bižu-
terie – sraz před muzeem

20. 1. /středa/ 14.00 hodin
Novoroční tanec – velký sál CSS

27. 1. /středa/ 14.00 hodin
Měření tlaku, program na únor –
velký sál CSS

KARDIO Jablonec
Informace K. Křivánek – tel.: 728 366 951
Program naleznete na webu
www.centrumjablonec.cz
v sekci Aktivity seniorů – Kluby
seniorů – KARDIO Jablonec.

Foto CSS Foto KS při ČSŽAkademie seniorů – foto CSS
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Za účasti herečky Valérie Zawadské a ná-
městka primátora Pavla Svobody proběhlo
10. prosince 2015 slavnostní vyhlášení vý-
sledků XV. ročníku literární soutěže, která
byla poprvé spojena se soutěží Múza, vyhla-
šovanou již po dvacet let městem Jablonec
nad Nisou. Za letošní motto zvolili její orga-
nizátoři citát H. Ch. Andersena: Není krás-
nějších pohádek než ty, které píše život sám.

Soutěž byla vypsána pro žáky I. a II. stupně zá-
kladních škol, studenty středních škol a odbor-
ných učilišť a nově i pro dospělé. Na akci byli
pozváni nejlepší literáti spolu s rodiči, kamará-
dy a pedagogy. Porota pracovala ve složení:
předsedkyně Dana Foltýnová, dále Olga Novot-
ná, Jiřina Řehořová, Alena Pečová a Jiřina
Polanská. „Odborná porota hodnotila 195 lite-
rárních prací, které byly rozděleny do čtyř ka-
tegorií: první a druhý stupeň základních škol,
střední školy a nově dospělí. Hodnotily se práce

z oblasti prózy, poezie a úvahy,“ upřesnila
Dana Foltýnová, vedoucí programového a audio-
vizuálního oddělení městské knihovny.

Po loutkové opeře na motivy známé opery
Carmen v provedení Rudolfa a Ivany Hanc-
venclových z loutkohereckého souboru VOZI-
CHET došlo na vyhlášení 31 autorů. Některé
z oceněných prací přednesla Valérie Zawadská.

V kategorii první stupeň byly nejvíce úspěšné
práce ze ZŠ Šumava. Kategorii 2. stupeň domi-
novaly práce žáků ze ZŠ Liberecká. Absolutně
nejvíce ocenění si odnesli žáci a studenti jablo-
neckého Gymnázia Dr. Randy, kteří získali do-
konce pětkrát prvenství, a to Zuzana Osobová,
Anna Blažková, Veronika Přibylová, Mariana
Staffenová a Václav Šourek. Dvě pomyslné zlaté
medaile získali Tereza Vydrová a Radek Kaplan
ze ZŠ Šumava. Další práce, které porota vybra-
la jako nejlepší ve své kategorii, napsali Jakub
Horčička ze ZŠ 5. května a Markéta Hlaváčková
ze ZŠ Liberecká. 

„Letos poprvé jsme vyhlásili také kategorii
dospělých. Zde porota ocenila nejlepší práce
Lady Balatkové a Martina Trdly,“ sdělila Dana
Foltýnová z jablonecké knihovny.

Výsledky
I. kategorie (ZŠ 2.–5. třída): Próza: 1. Tereza

Vydrová (ZŠ Šumava), 2. Jakub Svačina (ZŠ
Mozartova), 3. Adéla Marie Frimlová a Klára
Janatová (obě ZŠ Mozartova). Poezie: 1. Radek
Kaplan (ZŠ Šumava), 2. Dominik Plíšek (ZŠ Šu-
mava), 3. Tereza Vacátková (ZŠ Arbesova).

II. kategorie (ZŠ 6.–9. třída): Próza: 1. Zuza-
na Osobová a Anna Blažková (obě Gymnázium
Dr. Randy), 2. Tereza Glosová (ZŠ Liberecká),
3. Tereza Halamová (Gymnázium Dr. Randy).

Poezie: 1. Jakub Horčička (ZŠ 5. Května), 2. Kris-
týna Trdlová (ZŠ Liberecká), 3. Tereza Polacho
vá (ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce n. N.). Úvaha:
1. Markéta Hlaváčková ZŠ Liberecká, 2. Kryštof
Bedrník (ZŠ Liberecká), 3. Laura Krivdová (Gym-
názium Dr. Randy).

III. kategorie (střední školy): Próza: 1. Vero-
nika Přibylová (Gymnázium Dr. Randy), 2. Lu-
cie Nguyenová a Michal Puchrík (Gymnázium
Dr. Randy), 3. Zuzana Hanajová (Gymnázium
U Balvanu). Poezie: 1. Mariana Staffenová (Gym-
názium Dr. Randy), 2. Filip Novák (Gymnázium
Dr. Randy), 3. Anežka Chlumová (Gymnázium
Dr. Randy). Úvaha: 1. Václav Šourek (Gymná-
zium Dr. Randy), 2. Hugo Matoušek (Gymná-
zium Dr. Randy), 3. Natálie Šimůnková (Gym-
názium Dr. Randy).

IV. kategorie (dospělí): Próza: 1. Lada Balat-
ková, 2. Dana Eršilová. Poezie: 1. Martin Trdla,
2. Lenka Klimentová.

(end)

Literární ceny předala Valérie Zawadská

Smíšený pěvecký sbor Janáček má za sebou
velmi úspěšný a událostmi nabitý rok 2015.
V březnu vystupoval na festivalu sakrální
hudby v Jelení Hoře a poté se věnoval přede-
vším přípravě náročného programu druhé-
ho pololetí.

To začalo zájezdem do Anglie a Skotska v čer-
venci. „Janáček absolvoval tři koncerty na pres-
tižních místech, v koncertní hale The Sage
v Newcastle, katedrále St. Giles’ v Edinburgu
a kostele Duncansburgh Macintosh Church of
Scotland ve Fort Williamu. Koncerty navštívilo
celkem 1 400 posluchačů a Janáček slavil nebý-
valé úspěchy,“ říká Ivana Kopáčková, předsed-
kyně SPS Janáček Jablonec nad Nisou.

Na svátek sv. Václava uspořádal Janáček slav-
nostní koncert ke Dni české státnosti, na kte-
rém poprvé zpíval spolu s pěveckým sborem

Ještěd z Liberce. O měsíc později vystupoval
SPS Janáček na slavnostním večeru Pocty hejt-
mana Libereckého kraje.

Vrcholnou akcí loňského roku se stalo vy-
stoupení v katedrále sv. Víta a Vojtěcha v Praze
21. listopadu. Slavnostní mše byla věnována pa-
mátce Jakuba Jana Ryby a Janáček nastudoval
Rybovu Mši C-Dur. „Do katedrály nás doprová-
zelo osmdesát příznivců z Jablonce nad Nisou
a přítomen byl i primátor Petr Beitl. Vystoupení
mělo mimořádný ohlas a Janáčku se dostalo
osobního poděkování kardinála Dominika Du-
ky,“ sdílí nadšení celého sboru Kopáčková.

Závěr roku se nesl již v klasickém duchu, vá-
noční koncerty v Železném Brodě, Jablonci nad
Nisou, Bedřichově a Rádle zakončily první část
koncertní sezony 2015/16.

„Sboru Janáček se daří, přicházejí noví mladí
zpěváci a sbor má před sebou další výzvy pro
následující léta,“ uzavírá Ivana Kopáčková.

(end)

SPS Janáček zažil úspěšnou sezonu

S nadhledem za nadhledem 
Vítězná práce Markéty Hlaváčkové

Přehoupl se konec října, přišel listopad a pod-
zim je už v plném proudu. Stromy shodily své
poslední lístky a každý den s očekáváním vyhlí-
žejí bílou sněhovou přikrývku. To lidé se na zimu
tolik netěší. Každé ráno budou muset škrábat
námrazu z auta, nosit neforemné zimní bundy,
ve kterých vypadají jako sumo bojovníci, a také
jim v rukavicích nepůjdou ovládat mobilní tele-
fony. I přesto jsme se ale shodly, že hlavním dů-
vodem jejich odporu k zimě je brzká tma, která
se vždy připlíží už kolem páté hodiny večer.
V tento okamžik se my, pouliční lampy, stáváme

nejlepšími přáteli mladých i starších. Bez nás by
totiž nikdo strachy nevytáhl z domu ani nos,
protože by se bál, že na něj třeba někdo vyskočí
z příkopu - ostatní lidé totiž nemají na práci lep-
ší věci, než skákat na druhé z příkopu. No a tak
stojíme, kde se dá. Ve městě, v parcích, v tichých
ulicích, a proto už lidem přijdeme tak automa-
tické, že si nás všimnou leda tehdy, když některá
z nás omylem usne a buď blikne, nebo dokonce
přestane svítit úplně. A tuhle povrchnost se lidé
učí už odmalička, když jako malí leží zachum-
laní v peřinách a babička jim přečte první od-
stavec z pohádky O perníkové chaloupce, už teh-
dy se v nich prohloubí určitá nenávist k ježiba-
bě. Ale z jakého důvodu? Vždyť ježibaba si žije
uprostřed lesa a nikoho neobtěžuje. Až když k ní

zabloudí dva hladové krky a začnou jí ožírat
střechu nad hlavou, pohrozí jim, a protože si
i na potřetí nedají říct, konečně té jejich nevy-
chovanosti udělá přítrž. Bohužel se jí to ale vy-
mkne z rukou a ti malí nevychovanci se vrací
domů jak s dobrým pocitem porážky, tak ještě
s plnými břichy.

Před koncem pohádky si nikdo nestihne na je-
žibabu udělat svůj názor, nechá se jen ovlivnit
nápadem spisovatele. Člověk by si ale své vlastní
názory na věci kolem sebe dělat měl a neměl by
se někým nechat vychovat k určitým předsud-
kům. My, pouliční lampy, máme sice určitý nad-
hled a svým světlem chráníme lidi na každém
kroku, bohužel před jejich vlastní hlavou je ochrá-
nit nemůžeme.

Foto archiv DPS Janáček

Foto Radka BaloghováFoto Radka Baloghová
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Dle ustanovení § 4a zákona 46/2000 Sb. tiskového
zákona je vydavatel periodického tisku územního
samosprávného celku mimo jiné povinen poskyt-

nout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení,
které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územ-
ního samosprávného celku, týkající se tohoto ú-

zemního samosprávného celku. Níže uvedená
sdělení jsou zveřejňována v souladu s tímto usta-
novením a vyjadřují pouze osobní názor pisatele. 

Názory zastupitelů /ZVEŘEJNĚNÉ DLE TISKOVÉHO ZÁKONA/

Zastupitel Jan Zeman z ANO (fertu) přiběhl ja-
ko rytíř v plné zbroji bít se za kolegyni a po-
slankyni Janu Pastuchovou. Ovšem ne, aby há-
jil její čest, ale aby odvedl pozornost od jejího
úletu v minulém čísle Jabloneckého měsíční-
ku. V něm poslankyně Pastuchová plamennou
rétorikou zaměnila své manipulativní dojmy za
pojmy, spojila nespojitelné a málem poslala fir-
mu Ventax, jejího majitele Andreje Gregu na lé-
ta tvrdého žaláře. Nepotřebovala k tomu ani po-
licii a natož soudce. 

Dnes tu pro změnu dští síru zastupitel Jan
Zeman a připomíná celostátní kauzy ČSSD
z minulosti. Vyhrabávání mrtvol ale nemohu
ani omylem považovat za argumentačně pod-
pořenou reakci. Přitom jediné, co mi je schop-

ný zastupitel Zeman vyčítat, je slovní obrat po-
jem – průjem. Tak nechtěně i on sám mezi řád-
ky uznává, že poslankyně Pastuchová ve svém
příspěvku lhala. 

Hnutí, které se rok po komunálních volbách
projevilo v celé republice jako nestabilní hníz-
do ambiciózních jedinců schopných zaprodat
duši za místa na radnicích, v dozorčích radách
a představenstvech, umí jen slovně kopat do
politických odpůrců a veřejnost (voliče) uplácet
koblihami. Jen tak ochrání pověst svoji i tu své-
ho guru A. Babiše, po jehož zádech se vyšplha-
li do obecních zastupitelstev a nikoliv svou pra-
cí pro obec. 

Vždyť i to naše jablonecké ANO raději nebu-
de v pracovní komisi pro hazard, aby nemuse-

lo hnout ani malíčkem. Jejich čas je drahý,
mnohem dražší než práce pro město, a proto
volí snadnější cestu – dopředu dehonestovat
ostatní členy komise. A až bude rozhodnuto,
budou s velkou slávou v novinových titulcích
alibisticky hlásat „Vidíte, měli jsme pravdu.“
Aniž by si ušpinili ruce prací. 

Jak je ale vidět v Praze, Brně, Ústí nad La-
bem, Semilech, Hodoníně, atd. atd., mediální
agenturou vytvořená iluze pracantů z ANO
ovoce nepřináší, naopak se rozpadá jako dome-
ček z karet. Jablonec ale do holdingu ANO ne-
patří. Můžeme proto ještě projevit svůj názor
a pracovat pro město, nikoliv jen křičet, lhát
a špinit jiné. 

František Špoták, zastupitel

ANO(fert) by si měl zamést před vlastním prahem. I v Jablonci

Zázraky se dějí… v jablonecké nemocnici
Pro moji maminku, Libuši Adamírovou, se jeden
takový udál v jablonecké nemocnici. Na svátek
Václava si zlomila krček pravé nohy a ještě pravou
ruku. Operace ji čekala hned následující den
ráno a potom ještě několik dnů na „jipce“ a na chi-
rurgii. Nakonec se přestěhovala do pátého patra
na Centrum doléčování a rehabilitace, kde dal-
ších šest týdnů nabírala sílu k návratu domů. 

Ve dvaadevadesáti letech by člověk, který je
ještě navíc skoro nevidomý, viděl situaci s vel-
kým otazníkem. Maminka si krůček po krůčku
nabírala dalších šest týdnů sílu k návratu do-
mů. Snažila se, co jí síly stačily. Bez lékařů chi-
rurgie a Cedru a především bez zdravotnického
personálu a rehabilitačních pracovnic na tomto
oddělení by se jí to nepodařilo. Kvalitní celo-
denní péče, cvičení, příjemné vystupování, pro-
gram na pacienty, ale hlavně vstřícnost, úsměv
a vlídné slovo byly tím, co jí pomohlo vrátit se
zpátky domů. S takovými službami jsme se set-
kávali na Cedru po celých čtyřiadvacet hodin.
Kdo nezažil „cvrkot“ tohoto oddělení, ten neu-
věří. Zdravotnický personál se tam prakticky
nezastaví. Na jedné straně dlouhé chodby zač-
ne po šesté ráno s péčí o pacienty. Hygiena, sní-
daně, léky… a než se dostane na konec, může
zase na začátku začít. K mamince do pokoje
vždy přicházel personál s úsměvem, potěšili
maminku hezkým slovíčkem, popovídali. 

Jako asi většina lidi v tomto zaslouženém vě-
ku, vidí i mamka nemocnici spíše jako místo,
ze kterého není návratu. A najednou se na
vlastní kůži přesvědčila, že opak je pravdou. Za
osm týdnů pobytu se dočkala i dne, kdy ji sanit-
ka odvezla domů. Teď se pohybuje na chodítku,
sama ještě nemůže. A i když to chvíli potrvá, je
mezi svými, ve svém prostředí. A za to, že se
nám po tolika týdnech vrátila domů, že je zase
ve své rodině a že jsme společně prožili hezké
vánoční svátky, za to vděčí ona i celá naše rodi-
na lékařům jablonecké nemocnice, kteří se o ni
od prvního momentu, kdy ji přivezla „záchran-
ka“, až po odjezd, vzorně pečovali. Poděkovat
proto chceme jak primářce a ošetřující lékařce
Cedru MUDr. Jitce Čulíkové, tak všem zaměst-
nancům tohoto oddělení, kteří jí pomohli dlou-
hodobý pobyt zvládnout.

Dagmar Březinová

Podchycení svahu v ulici Vrkoslavická
Vážení,
neustále se od Vás dočítám, jak se městu daří
zlepšovat naše životní prostředí a náš život.
Mnoho věcí se jistě podařilo, mám však často
pocit, že mnoho věcí se taky nedaří. Tak napří-
klad na Malých Vrkoslavicích je už třetím rokem
nepříjemně zúžená vozovka z důvodu sesuvu
svahu pod ní. I když to vypadá na „prkotinu“,

budou tam asi nějaké problémy s vlastnictvím
pozemku, apod. Přesto asi nejsem sám, kdo si
myslí, že čekání na nápravu je už dlouhé a ně-
co by se tam už konečně mělo začít dělat. Za
„komunistů“ bylo všechno jiné, ale podobnou
věc by tenkrát vyřešili za pár měsíců a ne let,
jako je tomu dosud.

Budu velmi rád, když mě někdo fundovaně
odpoví, proč se zde tak dlouho nic neděje a ja-
ká je prognóza vyřešení tohoto maléru.

S pozdravem a přáním pohodového roku 2016,
Mgr. Mirek Matěcha, Vrkoslavice

Vážený pane Matěcho,
podchycení svahu v ulici Vrkoslavická a s tím
spojená výstavba dešťové kanalizace je připra-
vena k realizaci na příští rok. Abychom neděla-
li jenom nějaké provizorní řešení, ale solidní
stavbu, která vydrží několik desetiletí, musely
se vykupovat pozemky, jak jste správně před-
pokládal, a to je věc vždy složitá. Dále následo-
vala jednotlivá stavební povolení, která jsou
kvůli narůstající byrokracii, bohužel, při veřej-
ných stavbách opravdu náročná. 

Dnes je vše připraveno a jenom čekáme na
jaro. Poslední, na čem ještě začátek realizace
záleží, je, zda zastupitelé schválí rozpočet měs-
ta, v němž je návrh našeho oddělení na rekon-
strukci zapracován. Zuzana Bencová, 

oddělení investiční výstavby

Došlo do redakce

Dne 3. 12. 2015 se v našem městě sešli s členy
Hnutí ANO zástupci ministerstva dopravy v če-
le s ministrem dopravy Danem Ťokem a ná-
městkyní Lenkou Voplatkovou. Na pracovním
setkání nechyběli odborníci ze společností Ře-
ditelství silnic a dálnic ČR, Správy železniční
dopravní cesty, Českých drah, Státního fondu
dopravní infrastruktury a resortu dopravy
Libereckého kraje. 

Hlavním tématem byly přednosti i úskalí no-
vého územního plánu z pohledu dopravní in-
frastruktury. Ing. Jeníček ze společnosti ŘSD
potvrdil zájem o realizaci jedné z variant ob-
chvatu města z ulice Tovární do ulice Turnov-
ská s tím, že nyní prověřují variantu tzv. Západ-
ního obchvatu. Nejdiskutovanějším tématem

byl dopravní uzel Palackého, U Přehrady a Rieg-
rova, který čeká po narovnání silnice 1. třídy
z Kunratic do Jablonce výrazné navýšení do-

pravy. Jako nejvhodnější řešení se jeví již ně-
kolik let známé mimoúrovňové křížení, které
má být součástí tzv. Severní tangenty. Nechy-
běla i další témata, jako například prodloužení
tramvajové trati do centra, nový dopravní ter-
minál nebo informace o stavu železnic v našem
kraji a plánované dálnice z Turnova do Hradce
Králové.

Další program pokračoval v Liberci, kde se
pan ministr setkal s představiteli města a kraje.
Navštívil vozovnu Dopravního podniku města
Liberce a Jablonce n. N. a vyjel lanovkou Čes-
kých drah na Ještěd. Program ministr dopravy
zakončil besedou s občany v libereckém hotelu
Praha. Tomáš Kott, 

zastupitel za Hnutí ANO v Jablonci n. N.

Ministr dopravy Dan Ťok navštívil Jablonec nad Nisou
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Pro doplnění našeho pracovního týmu hledáme 
8 nových zaměstnanců na pozici

OPERÁTOR V¯ROBY 
Vaší pracovní náplní bude kontrola správnosti vyrobeného 

plastového dílu, jeho případné očištění od přelitků, 
drobné montážní práce, zabalení a uložení do bedny.

Požadujeme
✔ ochotu k práci v nepřetržitém provozu ve 12hodinových směnách 

✔ možnost pracovat v cyklu 2 ranní směny (06.00–18.00) 
– 2 noční směny (18.00–06.00) – 4 dny volno

✔ spolehlivost a zodpovědnost

Nabízíme
✔ hlavní pracovní poměr

✔ nástupní mzdu od 15.500,– Kč / měsíc (včetně zákonných příplatků) 
✔ po zkušební době je možný posun do vyšších mzdových tarifů
✔ věrnostní příplatek k hodinové mzdě po odpracovaných letech

✔ stravenky v hodnotě 60,– Kč
✔ další řadu výhod kmenového zaměstnance 

AKT plastikářská technologie

Zájemci, kteří zašlou životopis na mailovou adresu personal@akt-cechy.cz,
případně ho zanechají v obálce na vrátnici firmy (Želivského 23, Jablonec

nad Nisou), budou pozváni na informativní schůzku. Bližší informace je
také možné získat na tel. čísle 483 367 226 nebo 483 367 238.

VA · E  P R A C O V N Í  P ¤ Í L E Î I T O S T

AKT plastikářská technologie Čechy s. r. o.
tradiční firma s 25letou tradicí v Jablonci n. N., 
dodavatel plastových dílů především 
pro automobilový průmysl.

P L E S O V Á  S E Z Ó N A  2 0 1 6
v Eurocentru Jablonec nad Nisou 

• • • LEDEN • • • 
pátek 8. 1., 20 hodin

POSLEDNÍ VERDIKT O4.B
– maturitní ples VOŠMOA 

moderuje Jan Šindelář, 
hraje Domestic a DJ Jiří Vondra

150/130 Kč

pátek 15. 1., 19.30 hodin
MATURITNÍ PLES M4.A, 

střední průmyslová škola technická
hraje kapela Kontakt

180/150 Kč

sobota 16. 1., 19 hodin
GANGSTER SQUAD JOINT 

THE FAMILY – maturitní ples
O4.A VOŠMOA

moderuje Martin Kraus, 
hraje skupina Rytma

180/160 Kč

pátek 22. 1., 20 hodin
NEBE – MATURITNÍ PLES

V8.A GYMNÁZIA 
DR. ANTONA RANDY
moderuje Daniel Čech, 
hraje Big band Relax

pátek 29. 1., 19.30 hodin
KLINIKA PROFESORA BALVANA

– maturitní ples 4.A, 
Gymnázium U Balvanu
moderuje Aleš Březina, 

150/120 Kč

sobota 30. 1., 19 hodin
MATURITNÍ PLAVBA

OBCHODNÍ AKADEMIE 
TANVALD

moderuje Jan Antonín Duchoslav,
hraje skupina Kontakt

150 Kč

• • • ÚNOR • • • 

pátek 5. 2., 19 hodin
STROJ ČASU – maturitní ples

O4.C VOŠMOA
moderuje Daniel Čech

180/160 Kč

sobota 6. 2., 20 hodin
BABÍ HOP – maškarní rej,

Sdružení přátel 
Jabloneckých Pasek, z. s.

moderuje Jiřina Kořenská, 
hraje skupina Kontakt

200 Kč

sobota 13. 2., 20 hodin
SALSA NIGHT 

Eurocentrum Jablonec n. N.
hraje Yvonne Sanchez 

& Jonathan Ramirez 
& Los Rumberos Salsa Orquestra

(Kuba/Mexiko/ČR), 
taneční skupina Ruben Dance

(Dominikánská republika/Kuba),
Dj. Walker „Pekador“ (Guyana)

260/300/310/350 Kč

pátek 19. 2., 19 hodin
BALVENGERS – maturitní ples

oktávy Gymnázia U Balvanu
moderuje Pavel Cejnar, 

hraje taneční orchestr Domestic
150/130 Kč

sobota 20. 2., 20 hodin
PLES ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ

ŠKOLY V JABLONCI NAD NISOU
hraje Orchestr Ladislava Bareše, 
vystoupí žáci, učitelé a hosté ZUŠ

200 Kč

pátek 26. 2., 19.30 hodin
RANDA 007 – maturitní ples

4.A Gymnázia Dr. Antona Randy
moderuje Jiří Fröhlich, 

hraje Orchestr Ladislava Bareše
160/130 Kč

sobota 27. 2., 20 hodin
HASIČSKÝ BÁL – Sdružení

dobrovolných hasičů
Jablonecké Paseky

hraje Bohemia Universal Band
190 Kč

• • • BŘEZEN • • • 
pátek 4. 3., 20 hodin
MATURITNÍ PLES

S4.A Gymnázia Dr. Antona Randy
moderuje Tomáš Hauptvogel, 

hraje Fajnkapela
180/160 Kč

sobota 5. 3., 20 hodin
60. ROČNÍK 

TRADIČNÍHO RYBÁŘSKÉHO
PLESU

MO Rybářského svazu 
Jablonec nad Nisou

moderuje David Jelínek, 
hraje skupina Rytma

200 Kč

pátek 11. 3., 19.30 hodin
PLES ARBESOVKY

hraje skupina FAJN 
Libochovice
200/150 Kč

sobota 12. 3., 20 hodin
21. PLES MĚSTA 

JABLONEC NAD NISOU
moderuje Yvetta Blanarovičová,
hraje Big Band Relax a sólisté

299 Kč

• • • DUBEN • • • 

sobota 9. 4., 20 hodin
SLAVNOSTI SV. PATRIKA

hraje Rookery

Sobota 23. 4., 20 hodin
10. JUBILEJNÍ LYŽAŘSKÝ BÁL

Ski klub Jablonec
250 Kč
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V NOVÉM ROCE V·ECHNO NEJ P¤EJE
AUTOSERVIS MOKO·ÍN

brzdové centrum ATE = certifikovan˘
specialista na brzdy – bezkonkurenãní ceny!!!

Profesionalita, zku‰enosti, 
kvalita, poctivost, záruky, 

osobní pfiístup, vozy bûhem opravy 
parkovány v hlídan˘ch prostorách.

Více o nás na: www.autoservismokosin.cz
tel.: 483 313 977, 604 242 111

Letní 22, Jablonec nad Nisou-Kokonín

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

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

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

ROZVOZY OBùDÒ 
v Jablonci nad Nisou a okolí.

Domácí kuchynû. 
Objednávky a informace 

na tel.: 483 318 157

ÚSPù·N¯ A ·ËASTN¯ P¤Í·TÍ ROK 
naplnûn˘ pevn˘m zdravím a láskou

pfiejí v‰em sv˘m stávajícím 
i budoucím klientÛm

MASÁÎE MONIKA – mobilní masáÏe 
pro Jablonec n. N. a okolí.

Dárkové poukazy stále v prodeji!
tel. 732 733 219

e-mail: mala.monika.75@seznam.cz
www.monimas.cz

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

Prodej, montáÏ, opravy. 
Tel.: 604 980 398

www.pazoutinterier.cz

OCE≈OVÁNÍ NEMOVITOSTÍ a P¤EKLADY NJ
Provádím trÏní odhady nemovitostí – bytÛ,

rodinn˘ch a bytov˘ch domÛ, chat, 
nebytov˘ch prostorÛ, pozemkÛ. 

Pfieklady – nûmãina.
www.kopacikova.cz, tel.: 724 953 484

STUDIO MARKÉTA NABÍZÍ 
kosmetické sluÏby, pedikúru, manikúru, 

kadefinictví, masáÏe, 
alternativní formy léãení.

R˘novická 4, tel. 483 314 958
www.studiomarketa.cz 

NOVù OTEV¤ENÁ PEDIKÚRA V SALONU IVETA
ul. Skfiivánãí 49, Jablonec nad Nisou.
Nabízím kvalitní pfiístrojovou, mokrou

a kombinovanou pedikúru, odstranûní ztvrdlé
kÛÏe a otlakÛ, stfiíhání a úprava nehtÛ, 
o‰etfiení zarostl˘ch nehtÛ a kufiích ok, 

masáÏ chodidel a mnoho dal‰ího.
Otevírací doba Po–Pá 10.00 aÏ 18.00 h.
Objednávky: 605 313 881 nebo e-mail:

spelinovaV@seznam.cz, popfi. osobnû v salonu.

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

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

PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500 Kã 
+ sleva na BEZPEâNOSTNÍ dvefie,
vnitfiní dvefie bílé i folie buk, dub, 

ol‰e atd. od 699 Kã,
stavební pouzdra, posuvné a shrnovací dvefie. 

Sleva na vchodové dfievûné dvefie 20 %,
V˘prodej dvefií, obloÏek, 

nová adresa R¯NOVICKÁ 31. 
Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií ZDARMA, 

âESKÁ OKNA: dfievo, plast, hliník SLEVA 40 %,
profi v˘fiez zárubní.

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

TANEâNÍ KURZY – JARO 2016
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.

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

âMSS – STAVEBNÍ SPO¤ENÍ S LI·KOU
kompletní poradenství v oblasti 

spofiení a úvûrÛ.
tel: 724 242 048 

e-mail: iva.zitkova@cmss-oz.cz

V¯TVARNÉ KURSY PRO VE¤EJNOST
(zaãáteãníci i pokroãilí)

Pod vedením akad. mal. Zuzany Kadlecové 
kreslíme a malujeme figuru podle modelu.

Dále nabízíme pfiípravu 
k talentov˘m zkou‰kám na S· a V·.

Kursy probíhají v budovû 
SUP· a VO· biÏuterní na Horním námûstí.

Více info tel. 604 213 608
www.zuzanakadlecova.cz

NAJLA – orientální studio s tradicí
www.studionajla.simplesite.com 

Nové kurzy zaãáteãnic leden 2016:
FLAMENCO ORIENTAL Ïeny

stfiedy 16.15 h
ORIENT POP dívky 5–10let

úterky 15.30 h
MIX STYLÒ pokroãilé dívky 10–15let

ãtvrtky 15.30 h
sídlo: centrum 28. fiíjna 23, Jablonec n. N.

!parkování v místû!

CENTRUM ALTERNATIVNÍCH METOD LÉâENÍ 
R˘novická 4

zahajuje kurz hubnutí 26. 1. v 16.30 hod. 
pfiipravuje kurz Feng-‰uej, Cesta k sobû

více na www.feng-suej-reiki.cz

KÁCENÍ A PRO¤EZY STROMÒ
horolezeckou technikou.

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

Místo PRÁVĚ
pro VAŠI 
reklamu

Místo PRÁVĚ
pro VAŠI 
reklamu

kontaktní osoba Jana Fričová
e-mail: fricova@mestojablonec.cz 
Tel.: 483 357 185, mobil: 775 371 889 

PRONÁJEM GARÁÎE
v Plynární ulici, Jablonec nad Nisou.

Nová kovová bezpeãnostní vrata.

Tel. 605 853 747, ihned.

24 let zku‰eností, akreditace, partnerství s Cambridge PARK

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

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

Ovládejte nejen jazyky!

NOVINKY
• Novinky a zmûny v mzdovém úãetnictví 

9. 1. 2016, 15. 1. 2016

• SráÏky ze mzdy – dohoda o sráÏkách, 
exekuce, insolvence 

5. 3. 2016, 18. 3. 2016

• Jak u‰etfiit na daních 
30. 1. 2016, 19. 2. 2016
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Lipolytick˘ vibraãní pfiístroj 
DREAM HEALTHER

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

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

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

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

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

www.medsix.cz

PRONÁJEM KANCELÁ¤Í

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

• MoÏnost parkování (i pro náv‰tûvy) 

• Zabezpeãení kanceláfií
• Pfiíznivá cena pronájmu a sluÏeb

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

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

�
ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY 

JJ AA   ––   AA mm bb uu ll aa nn cc ee
MUDr. Jan Adamec
28. října 14
460 01 Jablonec nad Nisou

� Ordinace praktického lékaře
(na objednání = bez čekání)

� Pracovně lékařské prohlídky
� Poradna (Autopatie, Ajurvéda,

Psychosomatika)

Tel.: 739 088 485 � mail: ja.ambulance@seznam.cz �web: www.ja-ambulance.cz 

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

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

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

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

• odborné konzultace a vyšetření – zdarma

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

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

LYÎE 990 Kâ 
NA DEN

www.rentcars9-6seats.cz


