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Zelený čtvrtek přinesl 
zelenou tramvaji
Mám rád historii a staré tradice. Mám rád poezii
kolejových vozů. Ještě více mám rád, když staré
tradice mohou přinést něco užitečného moderní
současnosti. A všechny tyto mé radosti se nyní
spojily v jednu, když na Zelený čtvrtek městští
zastupitelé dali zelenou projektu prodloužení
tramvajové trati z dnešní konečné do centra
Jablonce.

Tramvaj jedoucí z Liberce tak v budoucnu ne-
bude svou cestu končit v sousedství Tyršových
sadů, ale cestující v ní pohodlně mohou dojet až
k autobusovému terminálu, jenž má bezpro-
střední napojení nejen na meziměstskou a měst-
skou autobusovou dopravu, ale prostřednict-
vím železniční zastávky také na tu železniční.
Prodloužením trati tak vznikne významný do-
pravní uzel, cestujícím se značně zjednoduší jejich
putování, turistům velmi pomůže v orientaci. 

Tramvaj v budoucnu od Tyršových sadů zamíří
ulicí Soukennou přes Dolní náměstí na nový ter-
minál veřejné dopravy, který vznikne mezi uli-
cemi Kamennou, Lipanskou a 5. května, a vrátí
se tak po čtyřiačtyřiceti letech zpět do centra. Že je
prodloužení trati plánem vítaným, říká i průzkum
mezi veřejností, který probíhal v době rozsáhlé
opravy tramvajové trati mezi Libercem a Jablon-
cem, kdy tramvaje nahradily autobusy zajíždějí-
cí až na jablonecký terminál. Celému projektu
nahrává i příhodná doba, kdy usilujeme o získání
evropských financí v rámci Integrovaného plánu
rozvoje území společné aglomerace Liberec
a Jablonec nad Nisou. Proto projekt musíme při-
pravit do roku 2018, stavba by měla začít v roce
2020 a první tramvaje by se do centra mohly vy-
dat o tři roky později. Lukáš Pleticha

náměstek primátora

Posla císaře Františka Josefa I. přivítal v rámci Velikonočních slavností primátor Petr Beitl. Ten primátorovi i všem obyvatelům přinesl 
zprávu o povýšení Jablonce na město. Lidé si tak mohli připomenout slavnou událost, která se stala 28. března před 150 lety. 

Foto Ota Mrákota

Foto Aleš Majer



Původně se Horní náměstí jmenovalo Kalvarien
Berg, neboť sem vedla křížová cesta, která kon-
čila u sochy Jana Nepomuckého a u zázračné
studánky v blízkosti druhého jabloneckého
hřbitova. Do dvacátých let minulého století tu
nebyla prakticky žádná zástavba, dochovaly se
však návrhy neznámých autorů, kteří se pokou-
šeli z volné a nevyužité plochy vytvořit náměs-
tí. Objevil se i takový, jenž využil svažitost teré-
nu a část náměstí přímo určil k pořádání slav-
ností a svah terasovitě upravil jako přírodní
hlediště. 

Na začátku třicátých let postavil jablonecký
architekt Josef Zasche moderní kostel, s nímž
souviselo i vybudování mohutné opěrné zdi, jež
vymezila část budoucího náměstí. Zasche se ta-
ké postaral o úpravu okolí kostela, tedy o tvář
nového náměstí. Sakrální stavba pak byla svěd-
kem různého dění ovlivněného aktuální poli-
tickou situací, asi nejdéle se dívala na slavnostní
prvomájové manifestace. Dnes vládne rozsáh-
lému parkovišti lemovanému zelení a lavička-
mi, jež se pokouší simulovat jakousi možnost
příjemného posezení.

Lavice kolem jezírka
Stav Horního náměstí nemůže být a není lhostej-
ný žádnému vedení města. Jeho podoba se však
od třicátých let minulého století zásadně nezmě-
nila, jediné úpravy související s pořádáním prvo-
májových shromáždění vyšly z dílny architektů
S. Semeráda a F. Valenty v letech 1949–1950. 

Poslední ucelená urbanisticko-architektonic-
ká studie Horního náměstí vznikla v roce 2006
v liberecké architektonické kanceláři SAUL, s. r. o.
Studie hledala možnosti rozvoje a optimálního
využití prostoru, řešila optimalizaci dopravy,
přihlížela k historickým souvislostem vývoje
i faktu, že plocha je součástí městské památko-
vé zóny. Náměstí se dle studie mělo hlavně do-
pravně zklidnit a důležitým bodem bylo také
řešení parkování. 

„Základním předpokladem byla radikální
změna dopravní koncepce centra města. Odve-
dením hlavní městské průjezdné komunikace
mimo Horní náměstí, a tím i zklidněním dopra-
vy, by se pak náměstí mohlo stát přirozenou
součástí pěší zóny. Toto uspořádání předpoklá-
dalo vyhloubení sběrné spojovací komunikace
mezi ulicemi Pod Baštou a Smetanovou,“ ko-
mentuje studii náměstek primátora pro rozvoj
města Lukáš Pleticha. Zmíněná studie ukazuje
na výjimečnost terénní konfigurace, jež nabízí
vybudování podzemního parkovacího domu
s kapacitou vyšší, než jakou disponuje součas-
né parkoviště kolem kostela. „Studie klade dů-
raz také na bezbariérovost náměstí, které je tak
celé bez chodníků a vychází z úpravy založené
na různém typu a barvě dláždění, jež jsou pou-
žité i na již opravených náměstích – Mírovém
a Dolním,“ konstatuje dále Pleticha.

SAUL navrhl koncepci náměstí jako volnou
plochu s architektonickými prvky, jejíž vnitřní
část je určená k relaxaci, okrajové části pak
slouží k dopravní obsluze objektů – hotel, ob-
chody, školy. Architektonickými prvky jsou
kostel, nově navržený objekt občanské vybave-
nosti, městský mobiliář a výtvarná díla. Rela-
xaci na kamenných lavicích zpříjemňuje jezír-
ko v blízkosti kostela, které napájí kašnu. Na
volné ploše se počítá s mobilními lavičkami,
dětskými herními prvky, s pítkem pro žíznivé.

Z jednoho dvě náměstí
Podoba Horního náměstí je natolik zajímavá, že
přiměla k zamyšlení také tehdejšího studenta
architektury na Technické univerzitě Liberec
(FUA TUL) Davida Pavlištu a stala se i předmě-
tem jeho diplomové práce v roce 2010–11. Říká
v ní, že za zásadní problém považuje velikost
prostoru a charakter okolních budov této veli-
kosti neodpovídající. Na náměstí navrhl stavbu
městské knihovny a polyfunkčního domu a roz-
dělil jej z jednoho na dvě: „Městskou kniho-
vnou a polyfunkčním domem rozděluji prostor
na dvě náměstí ve dvou výškových úrovních.
Školní náměstí s dominantními budovami kni-
hovny a střední školy a Horní náměstí s domi-
nantním kostelem a zarámovaným obrazem
Jizerských hor. Budovy zalamují neukončenou
pěší osu a dosud opomíjenému výhledu do kra-
jiny z desetimetrové žulové stěny dávají nový roz-
měr. Svou náplní budovy reagují na přítomnost
tří středních škol a rezidenční nefunkčnost měst-
ského centra. Téměř divadelní sekvenci měst-
ských prostor završuje městský park a reziden-
ční blok s bydlením rodinného charakteru,“
konstatuje ve své práci David Pavlišta, jenž stu-
doval v ateliéru profesora a architekta Jiřího
Suchomela. 

Jaké nakonec Horní náměstí bude, to ukáže
teprve čas, potřeby a požadavky doby, obyvatel
a návrhy odborníků. Pravdou je, že nyní při-
chází vhodný čas k jeho obměně. (jn)

V článku jsou použité informace z knihy Kapito-
ly ze stavebního vývoje Jablonce nad Nisou, 2004,
z urbanisticko-architektonické studie Horního ná-
městí, SAUL, s. r. o., 2006, a www.archiweb.cz
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Horní náměstí hledá
svou tvář

Když se řekne Horní náměstí, většina z nás si představí plochu s čilou
dopravou a dominantou v podobě kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
Jiní zase více či méně horké večery strávené v letním kině. Kdysi tu
býval hřbitov, posléze na náměstí shlížel z kašny zasmušilý rytíř
s mečem, přátelský voják beze zbraně jen s čapkou v ruce i odhodlaný
rudoarmějec se samopalem, kyticí šeříku a malým děvčátkem. 

Náměstí většinou slouží k nějakému městskému dění, ať už to jsou
trhy, politická shromáždění nebo společenské události. Tohle náměstí
je však především parkovištěm. Je to tak správně? Tuhle otázku si
pokládají občané, politici i architekti.

Foto Jiří Jiroutek
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Central Jablonec a nové možnosti 
pro město šperků 

Skončily demolice, hotové jsou přeložky in-
ženýrských sítí a zemní práce, většina zákla-
dových konstrukcí včetně podkladních beto-
nů a rozvodů kanalizace pod základovou
deskou. Naplno běží výstavba samotné nos-
né konstrukce – stěny, sloupy, stropy. To je
současné podoba OC Central, který vzniká
ve středu města. Jeho definitivní podobu
v polovině března představili zástupci deve-
lopera novinářům. 

Central Jablonec, který si vyžádá investici přes
půl miliardy korun, by se měl návštěvníkům
otevřít na jaře příštího roku. „Těší nás, že se
nám podařilo umístit náš projekt v tak kulturně
i historicky zajímavé lokalitě, jakou je centrum
Jablonce. Chceme obyvatelům města i jeho
návštěvníkům přinést novou nabídku obchodů
a služeb, a tím jim ušetřit nutnost jezdit do

Liberce nebo jiných větších měst,“ říká Omar
Koleilat, generální ředitel skupiny Crestyl. 

„Central Jablonec na svých 13 tisících m2 ob-
chodní plochy nabídne téměř 70 obchodních
jednotek, a vytvoří tak nabídku srovnatelnou
s jakýmkoli větším městem. Objeví se zde me-
zinárodní etablované značky, které dosud ve
městě nevystupovaly, stejně tak i butiky a služby
lokálních obchodníků, v centru bude umístěn
i supermarket, lékárna a množství restaurací,
kaváren i občerstvení, které nabídnou krásný
výhled na přilehlý zrekonstruovaný park,“ ko-
mentuje projekt mluvčí skupiny Crestyl Ondřej
Micka s tím, že předpokládaná otevírací doba
bude od 8 do 19 hodin.

V novém centru vznikne přibližně 200 pří-
mých pracovních pozic a dalších 50 nepřímých
u subdodavatelů. „K dispozici bude téměř 200
krytých parkovacích míst, které poskytnou stá-

ní zdarma až na několik hodin nejen návštěv-
níkům centra, ale všem, kdo do Jablonce vyra-
zí za poznáním či kulturou. Počítá se totiž s vy-
užitím parkingu i pro návštěvníky nedalekého
divadla,“ dodává Micka. Podle jeho slov bude
centrum lákat na pravidelné akce pro děti i do-
spělé, prostranství před hlavním vstupem je
koncipované jako multifunkční prostor s mož-
ností umístění trhů či prodeje kaprů, počítá se
tu i s dětským hřištěm.

Architektonickou stránku si vzali na starosti
architekti ze studia Chapman Taylor. Ti se sna-
žili využít i terénních nerovností, a proto mají
například dvě ze tří podlaží přímý vstup z ulice.
Zachovali historicky frekventovaný pěší tah
Jugoslávskou ulicí, který opticky rozdělí budo-
vu na dvě části. Pro fasádu Central Jablonec
zvolili materiály imitující kámen a dřevo.

(jn)

Pojďme říkat, jak to chceme dál
K napsání tohoto článku, přesněji tohoto za-
myšlení, mě inspirovala probíhající diskuze
o tom, zda na Horním náměstí má být ob-
novena kašna se všemi historickými prvky,
nebo zda má být obnovena jen zčásti. 

Je zcela jasné, že někteří z nás mají ony histo-
rické prvky spojené s minulostí. Nejsem his-
torik, ale něco již pamatuji a na věc se dívám
nejen jako občan Jablonce, ale také jako člověk
zodpovědný za městský majetek. Tuto započa-
tou diskuzi nechci dále rozvíjet. Rád bych do
problému vnesl jiný, doposud opomíjený roz-
měr.

Město Jablonec, a teď myslím hlavně jeho
centrum, se postupně, i když možná pomalu,
opravuje. Rekonstrukcí prošlo Mírové náměstí,
Dolní náměstí a celý zlatý kříž. Právě zmíněné
Dolní náměstí je častým terčem kritiky a před-
mětem hovorů, že to mělo být provedeno jinak.
Tímto úvodem se snažím říct, že přichází doba,
kdy budeme opravovat nebo rekonstruovat
i náměstí Horní. Abychom jasně věděli, co my,
občané Jablonce, na Horním náměstí vlastně
chceme, je potřeba vyvolat o tom jasnou a kon-
struktivní diskuzi. Dnes přece málokdo z nás
může být s tímto náměstím spokojen. Jeho sou-
časný vzhled je poplatný době, kdy došlo k jeho

poslední rekonstrukci a jeho využití pro odsta-
vování automobilů v cele ploše je z mého
pohledu také nevhodné. Navíc ono parkoviště
neslouží vlastně pro turisty, které do města lá-
káme, jelikož je v pracovních dnech zcela zapl-
něné. Parkoviště jsme obsadili parkujícími vo-

zy, které mají různé karty a výjimky, a turista
zde mnohdy jen projede. Takto si budoucnost
této cenné plochy v centru města nepředstavu-
ji. Když ale parkoviště zrušíme, máme náhra-
du? A co třeba vyčlenit zde prostor pro konání
trhů? I tyto návrhy už padly. Ano, můžete na-
mítnout: „Tak to zadejte odborníkům, architek-
tům a urbanistům, ať něco vymyslí a navrh-
nou.“ To je jistě pravda, tak to určitě bude, ale to
základní zadání přece musíme říct my, kteří
zde žijeme a máme k Jablonci nějaký vztah
a cítíme odpovědnost za jeho podobu. Vždyť
i v případě, že si u architekta objednáváme pro-
jekt rodinného domu, musíme říct, co vlastně
chceme, jak dům budeme využívat a jaké jsou
potřeby naší rodiny.

A toto je podstata celého mého zamyšlení.
Nediskutujme pouze o soše nebo kašně, uva-
žujme o celkové podobě náměstí a jeho budou-
cím využití. Berme v potaz všechny souvislosti
od dopravních přes společenské i historické
a z titulu své pozice ekonomického náměstka
musím dodat i souvislosti ekonomické. Domní-
vám se zkrátka, že je potřeba posoudit celý pro-
stor a o tomto, prosím, pojďme korektně disku-
tovat.

Miloš Vele 
náměstek primátora

Nejpalčivějším současným problémem je rozpadající se
opěrná zeď v ulici Pod Baštou. Na řešení pracuje v současné

době odbor rozvoje magistrátu, jelikož se nejedná pouze
o samotnou opravu. Je třeba provést větší zásah ve vazbě
na odvodnění i dopravní řešení v lokalitě. O postupu prací

budeme informovat v dalších číslech měsíčníku. 
Foto Jiří Endler



(4)

jablonecký měsíčník / duben 2016 aktuálně

Stavba silnice do Kunratic zahájena

V jabloneckém Lukášově byla ve středu 2. března
slavnostně zahájena stavba přeložky silnice
I/14 Kunratice–Jablonec nad Nisou. Na symbo-
lický základní kámen spolu s představiteli in-
vestora a zástupci zhotovitele poklepali také
ministr dopravy Dan Ťok, hejtman Libereckého
kraje Martin Půta, primátor Jablonce Petr Beitl
i primátor Liberce Tibor Batthyány.

Vybudování nové silnice mezi Libercem a Jablon-
cem bude pro obě města značným přínosem.
O komfortnějším a rychlejším propojení se hovoří
už dlouhé roky. „Jsme v situaci, že na stavbu silnic
peníze máme. To, co nemáme, jsou připravené
projekty. Projekt na tuto silnici připravený byl,
a proto můžeme stavbu zahájit a zrealizovat,“ řekl
ministr Ťok. 

„O silnici z Lukášova do Kunratic už mluvíme
dlouho. Jsem velmi rád, že se začíná stavět,
a i když bude samozřejmě znamenat určitá ome-
zení a jako každá taková stavba s sebou pro oby-
vatele města ponese i ty méně příjemné věci, vě-
řím, že se nám podaří vše vyřešit. Doufám ve zdár-
ný průběh a těším se na dokončení,“ vyjádřil se
primátor Jablonce Petr Beitl. 

„Nová komunikace převezme téměř kompletní
dnešní dopravu ze silnice III/29024 a převážnou
část ze stávající komunikace I/14. Tím bude
umožněno komfortnější spojení Liberce s Jablon-
cem a v neposlední řadě i oblasti Krkonoš ze seve-
rozápadní části republiky,“ komentoval zahájení
stavby generální ředitel ŘSD Jan Kroupa. Ze stra-
ny statutárního města Jablonec bylo vše ke stavbě

připraveno už v roce 2014. S přípravami souvisely
výkupy pozemků i příprava projektové dokumen-
tace na stavby chodníků a veřejného osvětlení.
V létě roku 2014 došlo také k výstavbě nové okruž-
ní křižovatky v Belgické ulici, na niž bude nová
komunikace navazovat.

Trasa nové silnice měří 2,5 km a součástí stavby
jsou i dva mostní objekty. Stavba za 296,5 milionu
je navržena k zařazení do Operačního programu
Doprava 2014–2020 a v případě udělení výjimky
pro stavby se starší dokumentací EIA bude spolu-
financována z Evropského fondu pro regionální
rozvoj. Dokončení stavby je plánováno na květen
2018 a zhotovitelem je společnost M-Silnice, a. s.

Město se v uplynulých měsících a letech věno-
valo i přípravě objízdných komunikací. Za peníze
z městského rozpočtu se opravil mimo jiné povrch
a propustky v ulici Pod Vodárnou za rýnovickou
školou. „Ulice Pod Vodárnou sice nebude hlavní
objízdnou trasou po dobu stavby, ale předpokládá-
me, že se sem část osobní dopravy přesune. Snažili
jsme se proto uvést silnici do co nejlepšího stavu,“
vysvětlil náměstek primátora pro ekonomiku
Miloš Vele. Vzhledem k povaze vozovky a terénu,
jakým prochází, je ale silnice zcela nevhodná pro
provoz nákladních aut.

ŘSD vloni zrekonstruovalo povrch na další
hlavní příjezdové cestě do města – Liberecké ulici
směrem do Zeleného údolí. Představitelé města
myslí i na cestující hromadnou dopravou a jedna-
jí s dopravním podnikem o zkrácení intervalů
v tramvajové dopravě v přepravních špičkách.

(end, mh)

Objízdné trasy
Z důvodu uzavírky budou od 29. 3.
2015 do 29. 5. 2018 platit následující
objízdné trasy: 

Pro vozidla nad 12 tun bude ob-
jízdná trasa vedena od kruhového ob-
jezdu Paseky po silnici I/14 (ul. Pod-
horská, ul. 5. května), I/65 (ul.
Pražská, ul. Turnovská) a dále směr
Liberec. 

Vozidla do 12 tun povede objízdná
trasa od kruhového objezdu Belgická
dále do ulice Ladova, po silnicích
III/29024 (ul. Tovární), I/14 (ul. Libe-
recká) směr Vratislavice nad Nisou.

Změny v autobusové 
dopravě
Stavba silnice naruší i dopravní ob-
služnost mezi městy a v době výstavby
jsou plánovány změny tras autobu-
sové dopravy, a to v několika termí-
nech:

Uzavírkou v termínu 29. 3. 2016–
31. 12. 2016 budou přímo dotčeny spo-
je autobusových linek 540141 a 671960
dopravce ČSAD Liberec, a. s., linek
530141, 540955, 670960, 690940 a čás-
tečně i 540370 dopravce BusLine, a. s.,
a 690960 dopravce OSNADO, spol. s r. o. 

„Celkem se uzavírka dotkne až 99
spojů v pracovní den, třech spojů v so-
botu a sedmi spojů v neděli. U někte-
rých uvedených linek se jedná pouze
o alternativní trasu,“ říká Viktor Liška
z oddělení dopravní obslužnosti Libe-
reckého kraje. Výše zmíněné linky bu-
dou po dobu uzavírky vedeny po zá-
kladní objízdné trase po sil. č. I/14
přes Proseč n. N. a Vratislavice n. N.,
kde nebudou zastavovat.

Vlivem objízdné trasy dojde k do-
časným změnám zastávek u dotče-
ných linek: Liberec-Východní (zůsta-
nou jen vybrané spoje), Starý Harcov
kynolog. cvičiště (vynechána), Kunra-
tice (vynechána), Kunratice-Nad Lu-
kášovem (vynechána), Lukášov (vyne-
chána), Lukášov-Cihelná (vynechána),
Rýnovice-křiž. (nahrazena zastávkou
Belgická), Jablonec Rýnovice-samo-
obsluha (část spojů ji vynechá), Jab-
lonec n. Nisou-Brandl (pro přestup na
tramvaj či vlak směr Proseč a Vra-
tislavice).

Uzavírkou v termínu 1. 1. 2017–cca
29. 5. 2018 budou přímo dotčeny spo-
je stejných linek, ale zatím blíže neur-
čených dopravců. „Předpokládáme, že
se tato fáze uzavírky znovu dotkne až
100 spojů v pracovní den a cca deseti
spojů denně o víkendech. Všechny lin-
ky (místní i dálkové) budou nadále ve-
deny po základní trase po sil.č. I/14
přes Proseč n. N. a Vratislavice n. N.,
původní alternativní trasa v úseku
Liberec–Jablonec n. N. přes Kunratice
a Lukášov bude zrušena a po skonče-
ní poslední části předmětné uzavírky
nahrazena trasou s využitím nově vy-
budované přeložky sil. č. I/14 (formou
změn licencí),“ vysvětluje Liška.

Objízdné trasy a úpravy v zastáv-
kách se předpokládají shodné s částí
uzavírky v roce 2016. (end, mh)

Foto Štěpán SedláčekMinistr dopravy Dan Ťok – foto Štěpán Sedláček
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Poslední dubnový den se uskuteční tradiční
ohňostroj u jablonecké přehrady. Také letos
je naplánován lampionový průvod. Ten jako
vždy vyrazí od Rybářské bašty k prostoru
před loděnicí. Letos se ohnivá show vrací na
hráz přehrady a lze ji sledovat ze břehů
vodního díla. Hráz bude pro veřejnost ne-
přístupná.

20.30–21.00 sraz účastníků průvodu před Ry-
bářskou baštou (konec hráze mezi
1. a 2. přehradou) 

21.00–21.25 průvod projde pod vedením mažo-
retek DDM Vikýř (Jablonecká jab-

líčka) a bubenické skupiny Barrel
Battery od Rybářské bašty po hrázi
k prostoru před loděnicí

21.25 ohňostroj z hráze a z pontonu na
hladině přehrady

Pořádá statutární město Jablonec nad Nisou ve
spolupráci s Eurocentrem Jablonec nad Nisou,
s. r. o. Kontakt: Eurocentrum, Iva Bendová, tel.
483 712 505, 777 747 187.

UPOZORNĚNÍ: Ve večerních hodinách
bude zpomalena doprava v blízkosti přecho-
dů pro chodce na silnici U Přehrady.

Doprovodnou hudbu k ohňostroji naladíte na
Radiu Contact 101,4.

■ Lampionový průvod s ohňostrojem na jablonecké přehradě – 30. 4. 2016

Foto Aleš Majer

Na sobotu 16. dubna je plánovaná celore-
publiková dobrovolnická akce s názvem
Ukliďme Česko. Jejím cílem je uklidit nele-
gálně vzniklé černé skládky a nepořádek.

V roce 2015 se díky dobrovolníkům sebralo vel-
ké množství odpadu. „Pokud se budete chtít za-
pojit, je to možné učinit přes webovou stránku
www.uklidmecesko.cz, kde organizátoři dobro-
volníkům zajistí pytle nebo rukavice,“ říká
Nikola Horčíková z oddělení správy veřejné ze-
leně. Na tomto webu lze také zjistit, které loka-
lity se budou ve městě uklízet, kontakt na orga-
nizátora akce, společný sraz atd. 

V případě, že se rozmyslíte na poslední chvíli
a budete se chtít do úklidu zapojit či dostanete
malý počet pytlů, je možné si pytle vyzvednout
i na magistrátu města (kontakt na konci člán-
ku). Pokud se rozhodnete pro nějaké konkrétní

pozemky k úklidu, je vždy důležité vědět, komu
patří, ne všechny pozemky patří městu apod.
Všechny tyto a další informace obdrží přímo or-
ganizátor dobrovolnické skupiny,“ vysvětluje
Horčíková.

V roce 2016 stejně jako v minulých ročnících
má i Jablonec n. N. zaregistrované skupiny
dobrovolníků. Mimo jiné bude probíhat i úkli-
dová akce na největším jabloneckém sídlišti
Mšeno a v okolí jablonecké přehrady. „Sraz
dobrovolníků je plánován v 9.00 hodin u Ry-
bářské bašty,“ říká Marie Maturová z Osadního
výboru Mšeno, který úklid v jablonecké části
iniciuje. Plánován je mimo jiné i úklid Srnčího
dolu, kde je sraz u oštěpu před stadionem
Střelnice v 9.00 hodin.

V případě, že se zapojíte do úklidu a budete
chtít pomoci se svozem a odstraněním odpadu
nebo s výběrem vhodných lokalit, kontaktujte
v předstihu oddělení správy veřejné zeleně
(Nikola Horčíková, 483 357 131, e-mail: horci-
kova@mestojablonec.cz). 

„Děkujeme všem, kteří se této akce aktivně
zúčastní,“ dodává Horčíková. (end)

Připojte se k akci Ukliďme Česko 2016

Jablonecká energetická, a. s., (JE) pořádá ve
středu 13. dubna Den otevřených dveří. Akce
se uskuteční přímo v jednom z nových zdro-
jů tepla – bývalém výměníku Z4, který se na-
chází v ulici U Přehrady (mezi městskou
sportovní halou a Tescem). 

„Dovolujeme si pozvat všechny naše zákazníky
a zájemce na prohlídku. Během ní si občané
mohou udělat reálnou představu o nových
technologiích, které nyní zajišťují vytápění va-
šich domovů. Dozvíte se také vše podstatné
o nadcházející II. etapě revitalizace,“ láká Jab-
lonečany na prohlídku Petr Roubíček, ředitel
Jablonecké energetické, a. s. Den otevřených
dveří bude probíhat v době od 15.00 do 18.00

hodin. „Pro zájemce o prohlídku jsme připravi-
li minibus, který je doveze přímo k výměníku
a zpět. Minibus bude odjíždět v 15.00, 16.00
a v 17.00 hodin z otočky autobusu na Žižkově
Vrchu. Stavět bude také u jabloneckého měst-
ského divadla, v Palackého ulici na autobusové
zastávce u křižovatky ke Kauflandu,“ říká
Lenka Vrátná, tisková mluvčí společnosti.

Zájemce o dopravu tým Jablonecké energe-
tické žádá, aby si místa předem rezervovali na
e-mailu revitalizace@jabloneckaenergeticka.cz,
nebo poslali rezervaci prostřednictvím sms na
telefonní číslo: 601 390 687. 

Více informací a přesný jízdní řád najdete na
www.jabloneckaenergeticka.cz.

(red)

JE zve na Den otevřených dveří

Současný stav a vybavení kotelny Z4 Březová

Festival Jeden svět 2016 zavítá kromě Prahy
a dalších 32 českých měst začátkem dubna
i do Jablonce nad Nisou, již podeváté ho or-
ganizuje Klub Na Rampě. 

Hledání domova – to je hlavní téma 18. ročníku
mezinárodního festivalu dokumentárních fil-
mů o lidských právech Jeden svět, který se
v Jablonci uskuteční ve dnech 4. až 7. dubna. Co
pro nás znamená domov? O jakou jeho část
jsme ochotni se podělit a jakou si naopak hod-
láme uhájit sami pro sebe? Domov je většina
z nás zvyklá brát jako samozřejmost a začne
mu věnovat pozornost, až když o něj přichází.

Vždyť i v srdci Evropy lze o domov snadno při-
jít, ať už vinou domácího násilí, exekucí nebo
proměnou hodnotové orientace.

„V jabloneckém programu se objevují snímky
se silným příběhem o individuálním hledání
domova, svého místa v životě, jako jsou Mallo-
ry, Černobylské bábušky i vysoce aktuální Můj
džihád sledující snahu belgické muslimské ko-
munity o vlastní integraci. Ty doplňují filmy
s tématy rozpadu širších rodinných vazeb a ato-
mizace západní společnosti – Švédská teorie
lásky, snahy lidí s mentálním hendikepem
o „normální“ život i s jeho sexuální stránkou –
Nemusíš s láskou, stačí s citem, naší osobní od-

povědností za stav planety – Cowspiracy nebo
o síle médií a propagandy – Kam zmizel Sunil
Tripathi a Pod sluncem,“ zmiňuje díla, která
budou v Jablonci k vidění, Milena Bauerová
z pořádajícího Klubu Na Rampě.

Filmové projekce se uskuteční od pondělí 4. do
čtvrtka 7. dubna, o den déle se promítá dopo-
ledne a odpoledne pro školy. Po vybraných pro-
jekcích je zajištěna beseda, při školních projek-
cích následuje debata na dané téma vždy. Letos
je již na projekce přihlášeno přes 900 žáků
a studentů jabloneckých škol.

Informace o programu festivalu se lze dozvědět
na webu www.klubnarampe.cz.

Jeden svět 2016: Hledání domova 
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Atletická hala hostila světovou elitu
České i světové atletické hvězdy poměřily síly
na Mezinárodním atletickém mítinku Jablo-
necká hala 2016 – Jablonec Indoor Gala. 

Diváci v takřka vyprodané hale viděli překo-
nání řady osobních rekordů a hranic nejlepších
výkonů sezony. V národním programu, který
předcházel galavečeru, startovali mladí domácí
závodníci, kteří změřili síly ve svých disciplí-
nách a šanci dostaly i atletické naděje z prvních
tříd. Ti nejlepší startovali i v hlavní soutěži.
Jabloneckou atletiku reprezentovali Tereza
Vokálová, Lada Cermanová, Ondřej Rapp, Ka-
teřina Hýsková, Dan Bárta, Martin Puš, Jan Lech-
ner, Kateřina Sirůčková, Vendula Štanclová,
Františka Rappová a Nikola Čejchanová. 

Letošní závod ozdobil francouzský tyčkař
Renaud Lavillenie. Trojnásobný mistr Evropy
a olympijský vítěz, halový mistr světa a držitel
světového rekordu překonal šestimetrovou hra-
nici ve skoku o tyči o tři centimetry. „Diváci vy-
tvořili skvělou atmosféru. Byla to show a pro
mě bylo potěšením před nimi skákat. Česká re-
publika je jedinou zemí, kde se mi podařilo šest
metrů skočit dvakrát, zdá se, že se stává mou
oblíbenou destinací,“ řekl k úspěšnému závodu
Lavillenie.

Vidět byly i další kvalitní výkony. Britský sprin-
ter Richard Kilty zaběhl druhou nejrychlejší še-
desátku ve světovém měřítku. Druhý nejlepší
evropský čas roku zaběhla překážkářka Tiffany
Porterová, mistryně Evropy na 100 metrů pře-
kážek z Velké Británie. Kvalitní čas předvedla
vítězka běhu na 60 metrů Michell Ahye z Tri-
nidadu a Tobaga časem 7,10 vteřin. Vrhař Polák
Tomasz Majewski nestačil na Tomáše Staňka,
jenž se výkonem 21,30 metrů prosadil na čtvr-
té místo letošních halových tabulek. Dařilo se
i dalším českým atletům. Skvělý výkon podali
ve skoku o tyči Jan Kudlička (574 cm) a dálkař
Radek Juška (803 cm), který nejenom bral zla-
to, ale vylepšil i sezonní maximum.

Přes devět stovek judistů 
na jabloneckém tatami
Jablonecký Judo klub uspořádal v městské
sportovní hale Velkou cenu Jablonce, která
byla součástí Českého poháru žactva, doros-
tu a juniorů v judu. 

Na šesti tatami se první den utkalo 651 mlad-
ších a starších žáků a žákyň ze 121 klubů Čes-
ké republiky, Polska, Německa i Slovenska.
Druhý den se pralo 209 dorostenců a doroste-
nek spolu se 65 judisty juniorského věku. Jab-
lonečtí judisté se v silné konkurenci neztratili. 

Zlatý kov ve váze do 73 kg vybojoval starší
žák Filip Ivanka, který ve finále porazil bratra –
Martina. Druhá místa mezi mladšími žákyněmi
vybojovaly Julia Albrecht (do 32 kg) a Eliška
Hýřová (do 36 kg). Třetí místo získala ve váze
do 57 kg Krisztina Růžičková a starší žákyně
Pavla Niepelová ve váze do 52 kg. Niepelová bo-
jovala v dorostenecké kategorii o druhé místo
ve váze do 52 kg. V dorostencích získali třetí
místa Matyáš Sobota do 66 kg a Filip Ivanka do
73 kg. V juniorské kategorii obsadila Andrea
Prokorátová třetí místo ve váze do 63 kg, Marek
Man byl třetí ve váze do 66 kg a Dominik Liška
druhý (do 73 kg). 

(red)

■ Sportovní ohlédnutí

Dvě velké sportovní akce pořádá v dubnu
jablonecký Tri klub Bižuterie Jablonec nad
Nisou. První se koná v sobotu 16. dubna
a jedná se o Mistrovství České republiky
v aquatlonu. Druhý závod je plánován na
sobotu 23. dubna a jde o populární závod
Eleven běh Do pohody.

MČR v aquatlonu
Aquatlon kombinuje plavání a běh. „Stále oblí-
benější kombinace si nachází čím dál více příz-
nivců a v Jablonci budou závodit ti nejlepší.
Start je naplánován na sobotu 16. dubna v 9.00

hodin v plaveckém bazénu a pak se celý závod
přesune na atletický stadion Střelnice, kde se
v běhu na pět kilometrů rozhodne o titulech,“
říká David Janata z pořádajícího klubu. Jablo-
necký závod je vypsán pro všechny věkové ka-
tegorie a přihlásit se mohou i nezkušení závod-
níci. Více informací na www.triclubjablonec.cz.

Eleven běh Do pohody
Pošesté se v Jablonci poběží populární Eleven
běh Do pohody. Tentokrát se nadšenci pro běh
sejdou na pláži naproti sportovní hale v sobotu
23. dubna. 

„Tento již tradiční závod je vypsán ve všech
možných kategoriích a vzdálenostech. Nejpres-
tižnější závod se poběží na deset kilometrů, kde
účastníky čekají tři okruhy kolem první jablo-
necké přehrady. Pro všechny, kteří si chtějí jen
tak zasportovat, je připraven kratší běh Zkus
klus na jediný okruh kolem přehrady,“ vysvět-
luje Janata. Start první kategorie je naplánova-
ný na 9.30 hodin, ale prezentace začíná již
v 7.30 hodin ve sportovní hale. Informace a při-
hlášky jsou na www.behjablonec.cz, vzhledem
k velkému počtu účastníků doporučují pořada-
telé přihlásit se předem. (end)

Běh kolem přehrady a MČR v aquatlonu

Foto Václav Novotný

Nultý ročník projektu Daruj knihu skončil.
Zapojilo se do něj sedm základních škol
a městská knihovna. A všem společně se po-
dařilo naplnit základní myšlenku, a to dát
knihám druhou šanci! Počet svazků, které
najdou nové čtenáře, překročil tisícovou
hranici.

„Přitom se jedná výhradně o dobrovolnou zále-
žitost. Z vybraných knih si každá škola část po-
nechá pro doplnění svých vlastních knihoven,
na Základní škole Pasířská dokonce nová škol-
ní knihovna vznikne a v Rýnovicích si zase k již
zavedené školní knihovně pořídí ještě jednu
v družině. Zbytek knížek pak najde svůj nový
domov v dětském oddělení městské knihovny,
některé obohatí knižní fond Domu dětí a mlá-
deže Vikýř či Mateřského centra Jablíčko,“ říká
náměstek primátora Pavel Svoboda, který je na-
dšený, že se projekt setkal s tak kladnou odez-
vou nejen u dětí a pedagogů, ale i u rodičů
a další veřejnosti. „I z toho důvodu budeme po-
kračovat i v příštích letech.“ 

Stejné pocity má i koordinátor akce Jan Štol:
„Velice mě těší, že jsem se ve všech zúčastně-
ných školách setkal s pozitivním ohlasem, že
projekt vítají a že jim přináší celou řadu nád-
herných knížek. A chvála od pedagogů za to, že
veškerý servis s ním spojený leží na bedrech

města, a to jim hodně usnadňuje jejich práci,
těší nejvíce!“

Celý projekt doprovázel také program
v městské knihovně. „Osobně chodím děti do
knihovny pozdravit a vždy si se školáky rád
o knihách a četbě povídám. S dětmi jsem viděl
divadelní zpracování Čapkových Pohádek pro
Dášenku i autorské čtení Jindřišky Kratschma-
rové, promítání pohádek Hanse Christiana An-
dersena i besedy s prohlídkami dětského oddě-
lení knihovny,“ dodává náměstek Svoboda, který
nad celým projektem převzal záštitu a přidává
další informace: „Ke konci dubna také pozveme
vybrané žáky ze všech zúčastněných škol do
kina Radnice na filmovou adaptaci knihy Malý

princ a osobně poděkuji také učitelům a kni-
hovnicím, kteří na projektu spolupracovali. 

Skvělými výsledky projektu jsou nejen nové
knihovny a obohacené knižní fondy, ale i vlast-
ní počiny škol. Například v ZŠ Liberecká se uči-
telka a knihovnice v jedné osobě, Petra End-
lerová, rozhodla pro vlastní poděkování všem,
kdo dali knihám druhou šanci. „Měla jsem vel-
kou potřebu poděkovat všem dárcům knih, ro-
dičům i dětem, a tvůrcům projektu. Kdyby mi
v únoru někdo řekl, že za měsíc budeme mít ve
školní knihovně o více než 250 knih více, a to
bez toho aniž bychom se museli podrobit složi-
té byrokratické mašinerii, myslela bych si něco
o utopii. Projekt se opravdu vydařil a stejně tak
snad i naše školní slavnost na jeho závěr, se
školní premiérou divadelní hry a překvapením
v podobě Čtenářské lékárny. Během projektu
za mnou totiž chodily i děti, že by rády darova-
ly knihu, ale mají jich doma velmi málo. A tak
jsme na projekt Daruj knihu navázali „volným“
pokračováním – Vyměň si knihu. Poslední da-
rovaná kniha z projektu putovala do nově zří-
zené schránky pro jednu knihu – tzv. Čtenářské
lékárny. Koloběh knížek je tak zachován, pře-
čtenou knihu mohou děti poslat dál vložením
do schránky, ale vezmou si tu, kterou tam vložil
čtenář před nimi, a tak si mohou své knihov-
ničky dle libosti obměňovat.“ (jn)

Děti daly knihám druhou šanci 

Děti v knihovně ZŠ Liberecká. Foto Petra Endlerová
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■ Gratulujeme
Jubileum
Věra Krejčová oslaví v dubnu 70. na-
rozeniny. Vše nejlepší, mnoho
zdraví a štěstí ji přeje manžel s ro-
dinou.

Primátor ocenil dárce krve
Stříbrné a zlaté medaile bezplat-
ným dárcům krve předal Petr
Beitl, primátor statutárního města
Jablonec nad Nisou. Toto ocenění
převzali ve středu 2. března v ob-
řadní síni radnice. 

Stříbrné medaile (za 20 bez-
platných odběrů) převzali: David
Stianko, David Crha, Eva Rýžá-
ková. 

Zlaté medaile (za 40 bezplatných
odběrů) obdrželi: Marcela Valento-
vá, Josef Šilhán, Radka Vodičková,
Petr Novotný, Ladislav Tesař.

■ Vítání dětí
sobota 5. 3. 2016
Vít Červenka, Bastien Mätzelt, Jind-
řich Jiruška, Viktorie Zikmundová,
Terezie Vařilová, Matěj Košíček,
Filip Pánek, Anna Kroutilová, Nela
Rybová, Michal Winkler, Matyáš
Kubů, Vojtěch Češka, Laura Chout-
ková, Michaela Bernatová, Melanie
Seifertová, Jiří Kubáček, Michala
Kondašová, Laura Vokatá, Gabrielle
Bougette, Štěpán Sládek, Denisa
Krejčová, Valerie Kalousová, Daniel
Habětínek, Pavel Šidák, Sam Buriá-
nek, Kristýna Vargová, Dominika
Stará, Lukáš Skála, Martin Brind-
zák.

■ Upozornění
Změna jízdních řádů
Dopravní podnik měst Liberce
a Jablonce oznamuje změnu jízd-
ních řádů. S platností od 1. dubna
se mění jízdní řád linky č. 112.
Spoj 52 s odjezdem v 16.42 hodin
ze Žižkova Vrchu do Pražské bude
odjíždět o 7 minut dříve – nově
v 16.35 hodin.

Dejte hlas prosečské 
kapličce
Jablonec nad Nisou se s rekonstru-
ovanou 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? Záleží i na vás,
zda jí dáte svůj hlas v soutěži o pro-
měnu roku 2015 – hlasujte na webu
www.cestamipromen.cz. Hlasovat
můžete do konce dubna.

Ozdravný pobyt 
v Podhajské
Svaz tělesně postižených Jablonec
nad Nisou, místní organizace č. 3
nabízí ozdravný pobyt od 16. do 26.
května v termálních koupelích
Podhajská na Slovensku. 

Bližší informace na telefonním
čísle 483 313 548 nebo 737 284 812.

Pozvánka na 
projekci e-aukce 
elektřiny a plynu
Ve středu 13. dubna se v Euro-
centru uskuteční projekce e-aukce
energií. V přímém přenosu mohou
účastníci od 13.00 hodin sledovat
průběh elektronické aukce plynu
a od 15.00 hodin e-aukci elektřiny.
Vítěz i ceny budou známy ihned po

skončení e-aukce. Přijít mohou
přihlášení zájemci i ti, co se zají-
mají o tuto problematiku. Online
na www.setrime-lidem.cz nebo na
obcane@a-tender.cz se mohou zá-
jemci hlásit stále.

Výstava výtvarných 
prací dětí, žáků 
a studentů
Blíží se jarní čas, kdy nejen my do-
spělí jsme pozitivně naladění, ale
i naši potomci reagují na příliv
slunečního svitu zvýšenou akti-
vitou, kterou jsme se rozhodli vy-
užít. 

I tento rok žádáme jednotlivce
i kolektivy mateřských, základních
a středních škol, DDM a ZUŠ
z Jablonce nad Nisou a okolí, aby
nám svými výtvory pomohli uspo-
řádat Výtvarnou výstavu prací dětí,
žáků a studentů.

Téma pro tento rok je příznačné
a souzní s oslavami výročí povýše-
ní Jablonce nad Nisou na město:
„Co bych daroval svému městu
ke 150. narozeninám.“ Věříme, že
osloví co nejvíce tvořivých mla-
dých lidí a pomůže nám tak napl-
nit výstavní pavilony v Euro-
centru. 

Výstava bude slavnostně zaháje-
na 27. dubna v 10.00 hodin a dopl-
ní ji tradiční závěrečná aukce vý-
tvarných prací, která proběhne 4.
května v 16 hodin. Výtěžek bude
věnován dětskému oddělení
Nemocnice Jablonec, p. o. Vstup na
výstavu je zdarma a srdečně jsou

zváni nejen děti, žáci a studenti, ale
také celá jablonecká veřejnost, jež
chce společně s dětmi slavit 150.
narozeniny města. 

Po celou dobu výstavy ve všední
dny od 9.00 do 12.00 hodin je otev-
řeno také Ekocentrum, které při-
pravilo řadu zajímavých aktivit.

Další informace na tel. 483 357 277,
L. Kocourková.

Péče o pacienta 
s demencí

Přednášky pro veřejnost připravilo
oddělení Centra doléčování a re-
habilitace ve spolupráci s odděle-
ním rehabilitace a fyzikální medi-
cíny. Na téma Demence, obraz, po-
ruchy chování, agresivita, celkový
obraz pohovoří primářka oddělení
Centra doléčování a rehabilitace
Jitka Čulíková. S ošetřováním paci-
enta s demencí a komunikací se-
známí účastníky staniční sestra
Andrea Hušková. Chybět nebudou
informace fyzioterapeutky Terezy
Dusilové o možnostech rehabilita-
ce na nemocničním lůžku a použí-
vání pomůcek v domácí péči.
S možnostmi péče v sociální oblas-
ti seznámí Hana Kulhánková, soci-
ální pracovnice nemocnice. Pros-
tor je věnován také dotazům a dis-
kuzi. Zájemci si mohou vybrat ze
tří termínů: 5. května, 1. září nebo
3. listopadu. Přednášky se vždy ko-
nají od 17.00 hodin v zasedací
místnosti ve 4. patře nemocnice. 

Informace jsou taktéž zveřejně-
ny na webu www.nemjbc.cz.

Výtěžek plesu dostal spolek SeniA
V Eurocentru se v sobotu 12. března konal je-
denadvacátý ples města Jablonec nad Nisou.
V úvodu primátor Petr Beitl představil repre-
zentační šaty města Jablonce z dílny módní
návrhářky Marie Zelené, které předvedla mo-
derátorka a Česká Miss roku 2013 Gabriela
Kratochvílová. „Šaty symbolizující Jablonec
vznikly ke 150. výročí povýšení na město a jsou
součástí projektu Návraty k hodnotám, kterým
paní Zelená upozorňuje na krásy naší země.
Krásným doplňkem je štrasová korunka z jab-
lonecké bižuterie, již zhotovila firma Šenýr
Bijoux,“ prozradila tisková mluvčí magistrátu
Markéta Hozová. Výtěžek z jubilejního 21. plesu města Jablonec nad Nisou v tradiční výši 25 000 Kč
získalo sdružení SeniA. Dar bude využit na nákup speciálních polohovacích křesel a dalších kom-
penzačních pomůcek pro seniory v denním centru. 

Primátor Petr Beitl přivítal na jablonecké
radnici osm studentů z partnerského

Kaufbeuren, primátora Stefana Bosse
a bavorského státního sekretáře 

Franze Pschierera. Foto Jiří Endler

Za seniorkami se s květinou a přáním
k MDŽ vydal náměstek primátora Pavel

Svoboda. Postupně navštívil kluby 
seniorů a pasecký domov důchodců. 

Foto Radka Baloghová.

Statutární město představilo originální
pálenku – Jabloneckou jablkovci. 

Ta je v prodeji v Jablonecké kulturním 
a informačním centru. 

Foto Archiv MMJN

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Ota Mrákota
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Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Ni-
sou vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných
celků, výběrové řízení, které je podmínkou
pro vznik pracovního poměru úředníka na
pracovní pozice referenta odboru územního
a hospodářského rozvoje magistrátu města: 

Referent oddělení investiční výstavby
Další požadavky stanovené pro uchazeče:
min. vyšší odborné nebo střední vzdělání s ma-
turitní zkouškou stavebního směru; dobrá
orientace v prostředí výkonu státní správy nebo
samosprávy výhodou; výborné komunikační
a vyjednávací schopnosti, aktivní přístup k ře-
šení problémů; flexibilita, loajalita, samostat-
nost a zodpovědnost; uživatelská znalost práce
s PC (Word, Excel, internet).
Popis vykonávané práce: zajištění realizace
staveb zařazených do rozpočtu města, zajištění
zpracování projekční přípravy u plánovaných
investičních akcí města, zpracování podnětů
a záměrů na investiční akce města, kontrola čer-
pání finančních prostředků jednotlivých staveb,
inženýrská činnost investora, zajištění stavebního
dozoru, kontrola plnění smluv, odsouhlasování
faktur za provedené práce, předkládání materiá-
lů pro jednání rady a zastupitelstva, příprava
podkladů pro vyúčtování dotací a spolupráce při
tvorbě podkladů pro zadávání veřejných zakázek.
Platové zařazení: do platové třídy 9, která pod-
le platného katalogu prací odpovídá nejvýše za-
řazenému vykonávanému druhu práce.
Pracovní poměr: na dobu určitou do 31. 1. 2020
s nástupem ihned popř. dle vzájemné dohody.
Poskytování informací: informace k pracovní
náplni jsou k dispozici u Pavla Sluky, vedou-
cího oddělení investiční výstavby na sluka@
mestojablonec.cz.

Referent oddělení dotací – projektový
manažer
Další požadavky stanovené pro uchazeče:
vyšší odborné vzdělání, popř. vysokoškolské

vzdělání nejlépe ekonomického směru; znalost
problematiky dotací EU podmínkou; praxe
v oblasti dotací EU výhodou; aktivní znalost
alespoň jednoho z cizích jazyků (angličtina,
němčina nebo francouzština); organizační
a komunikativní schopnosti; obsluha PC
(Word, Excel, Internet, PowerPoint); odpověd-
nost, samostatnost, flexibilita; odolnost vůči
stresu, snaha učit se novým věcem.
Popis vykonávané práce: činnosti projektové-
ho manažera po dobu udržitelnosti projektu
„Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Ji-
zerských hor“ podpořeného v rámci Regionál-
ního operačního programu NUTS II Severový-
chod; jedná se o dohled nad výstupy projektu
a programy v oblasti cestovního ruchu za úče-
lem jejich zachování minimálně po dobu udrži-
telnosti projektu; úzká spolupráce se společ-
ností města Jablonecké kulturní a informační
centrum, o. p. s.; zpracování pravidelných mo-
nitorovacích zpráv o udržitelnosti výše uvede-
ného projektu; vyhledávání dotačních titulů ze
zdrojů EU pro další akce města, zpracování žá-
dostí o dotace, komunikace s poskytovateli do-
tací, sledování plnění dotačních podmínek, za-
jištění vyúčtování a vyhodnocení akcí, psaní
monitorovacích zpráv.
Platové zařazení: do platové třídy 9, která pod-
le platného katalogu prací odpovídá nejvýše za-
řazenému vykonávanému druhu práce.
Pracovní poměr: na dobu určitou po dobu ma-
teřské a rodičovské dovolené s termínem ná-
stupu od 1. 5. 2016.
Poskytování informací: informace k pracovní
náplni jsou k dispozici u vedoucí oddělení do-
tací Ivety Habadové na habadova@mestojablo-
nec.cz

Podmínky výběrových řízení:
Místo výkonu práce: budova Magistrátu města
Jablonec nad Nisou a území správního obvodu
města Jablonec nad Nisou, jakožto obce s rozší-
řenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č.
314/2002 Sb., v platném znění.

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem
se může stát fyzická osoba, která je státním ob-
čanem České republiky (případně i cizím státním
občanem a má v České republice trvalý pobyt),
dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním
úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk
Nabízíme: perspektivní zaměstnání; odpovída-
jící platové podmínky a zaměstnanecké výhody
dané kolektivní smlouvou.
Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému
výběrovému řízení musí obsahovat: jméno,
příjmení, příp. titul; datum a místo narození;
státní příslušnost; místo trvalého pobytu; ko-
respondenční adresa; telefonní číslo (e-mail);
číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního ob-
čana); datum a podpis zájemce.
K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:
strukturovaný životopis; výpis z rejstříku trestů
ČR (bez záznamu) nesmí být starší než 3 měsí-
ce; doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
popř. jeho ověřenou kopii.
Lhůta pro podání přihlášek: uzávěrka pro do-
ručení přihlášek uchazečů je 8.4.2016 do 12
hod., tato lhůta platí i pro přihlášky doručené
poštou.
Způsob podání přihlášky: osobně na Organi-
začním a personálním oddělení, budova radni-
ce, č. dveří 232–236; odeslat na adresu: Ma-
gistrát města Jablonec nad Nisou, Organizační
a personální oddělení, Mírové náměstí 19, Jab-
lonec nad Nisou; na obálku se všemi požadova-
nými dokumenty k výběrovému řízení uchaze-
či napíší „neotevírat, výběrové řízení“.
Poskytování informací: informace k výběro-
vým řízením poskytne Pavlína Reichelová z or-
ganizačního a personálního oddělení magistrá-
tu města na reichelova@mestojablonec.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení
zrušit i bez udání důvodu. 

Písemné materiály poskytnuté k výběrovému ří-
zení budou neúspěšným uchazečům vráceny.

■ Personální inzerce

Jablonečtí zastupitelé 10. března schválili
nepřísnější normu na regulaci hazardních
her v České republice. Podle nové přílohy
k městské vyhlášce by v Jablonci mohlo fun-
govat 11 kasin. 

Všechny schválené provozovny kromě toho, že
prošly hustým sítem hodnotící komise, nejprve
musí získat licenci k provozování kasina od
Ministerstva financí a na účet města složit kau-
ci ve výši milion korun. Musí také splnit řadu
požadavků od vnějšího vzhledu, přes registro-

vaný vstup až po provozní dobu, která nesmí
být nonstop. Mezi šestou ranní a polednem mu-
sí být zavřeno. 

„Zvolili jsme ze všech špatných řešení, to ne-
jméně špatné,“ uzavřel primátor Petr Beitl mi-
mořádné zasedání jabloneckých zastupitelů.
„Apelujeme na poslance a Ministerstvo financí,
aby poskytli obcím oporu v boji s hazardními
hrami a připravili takové znění zákona, které
umožní obcím skutečnou regulaci hazardu,“
dodal Beitl. 

Na legislativu k problematice hazardních her
čekají nejen Jablonečtí už od konce devadesá-
tých let minulého století. Města a obce měla
a stále mají jen velmi omezené možnosti regu-
lace týkající se zejména výherních hracích pří-
strojů. Na případu města Brna se ukázalo, že
ani úplný zákaz jakýchkoli heren a kasin na
území města nic neřeší, objevují se ze zákona
povolené kvízomaty a města se dostávají do pa-
tových situací. 

Na to, jakým způsobem Jablonec nakonec
bude regulovat hazardní hry na svém území,
s napětím čekala i další města v České republi-
ce. Cestou jabloneckého řešení, ponechat ve
městě pouze kasina, šli na podzim loňského ro-

ku i zastupitelé hlavního města Prahy. A podob-
nou vyhlášku inspirovanou Jabloncem chystají
i v sousedním Liberci. „Skončila dlouhá práce
na tomto tématu, která začala v roce 2011. V té
době fungovalo v Jablonci 47 heren. Protože
velká legislativa a Parlament ČR nám nebyly
schopny za celou dobu pomoci, zvolili jsme
tvorbu vlastní legislativy – obecně závazné vy-
hlášky, která nám umožní hazard ve městě re-
gulovat. A funguje to, počet heren klesl během
posledních 4 let na jednu pětinu,“ komentoval
proces Beitl. (mh)

Nejpřísnější regulace hazardních her 
je právě v Jablonci

Ilustrační foto
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Ředitelky mateřských škol v Jablonci nad
Nisou stanovují dle § 34, odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb. termín podání žádostí o přijetí
dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských
školách v Jablonci nad Nisou pro školní rok
2016–2017

na středu 13. dubna 2016
od 8.00 do 16.00 hodin
v těchto zařízeních:

• MŠ Jbc, Havlíčkova 4
• MŠ Jbc, 28. října 16
• MŠ Jbc, Hřbitovní 10
• MŠ Jbc, Švédská 14
• MŠ Jbc – Jablonecké Paseky, V. Nezvala 12
• MŠ Jbc – Mšeno, Josefa Hory 31
• MŠ Jbc, Nová Pasířská 10
• MŠ Jbc, Slunečná 9
• MŠ Jbc – Mšeno, Arbesova 50
• MŠ Jbc, Lovecká 11
• MŠ Jbc, Střelecká 14
• MŠ Jbc, Jugoslávská 13
• MŠ Jbc, Nemocniční 15
• MŠ Jbc – Rýnovice, Čs. armády 37
• MŠ Jbc – Mšeno, Mechová 10
• MŠ Jbc – Jablonecké Paseky, Tichá 19
• MŠ Jbc – Kokonín, Dolní 3969
• MŠ Montessori Jbc, Zámecká 10

• MŠ speciální Jbc, Palackého 37 (běžná třída
i speciální třídy)

• MŠ Jbc, Husova 3 (nabídka rozšířené péče
pro děti s alergiemi a respiračními
onemocněními)

Základní kritéria pro přijetí do většiny jab-
loneckých MŠ jsou:

• Přednostní přijímání dětí v posledním roce
před zahájením povinné školní docházky.

• Děti, které ke dni 31. 8. 2016 dovrší věku
3 let.

• Děti, jejichž sourozenec již danou MŠ navště-
vuje.

• Do MŠ jsou přednostně přijímány děti s trva-
lým pobytem v Jablonci nad Nisou.

• Přijaty mohou být pouze děti, jejichž zákon-
ný zástupce doloží potvrzení, že se dítě pod-
robilo povinnému očkování (dle § 50 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

• Do speciálních tříd MŠ Palackého budou děti
přijímány pouze na základě doporučení
Speciálně pedagogického centra nebo
doporučení pedagogicko-psychologické
poradny.

• Do MŠ Nemocniční budou přednostně přijí-
mány děti zaměstnanců Nemocnice Jablonec
nad Nisou, p. o., a Zdravotnické záchranné
služby Jablonec nad Nisou.

• Děti mladší 3 let budou přijímány pouze
v případě volné kapacity daných MŠ.

Konkrétní kritéria pro přijetí má každá MŠ
zveřejněna na svých internetových stránkách.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Jablonecká kina ve spolupráci se statutár-
ním městem uvedou ve dnech 13.–15. dubna
regionální ozvěny filmového festivalu Febio-
fest. 

Slavnostní zahájení se uskuteční v kině Rad-
nice ve středu 13. dubna od 19.00 hodin. „Na
plátně se objeví film režiséra Jana Bubeníčka
Smrtelné historky. Celým večerem bude prová-
zet moderátor Petr Svoboda a oko diváka potěší
i taneční vystoupení Company Dam,“ zmiňuje
program slavnostního zahájení Kateřina Ner-
muťová z Jabloneckých kin. 

Company Dam je mladý taneční soubor, kte-
rý funguje přibližně půl roku, představil se
však již na design marketu v Jablečných láz-
ních nebo v Klubu Na Rampě. „Předtančení,
které zahájí jablonecký Febiofest, bude jedineč-
né hlavně svou choreografií. Součástí vystoupe-
ní totiž bude projekce na plátně kina,“ láká ná-
vštěvníky na zajímavý projekt, který bude před-
cházet promítání filmu, Nermuťová.

V dalších dnech se festival přesune do kina
Junior. Festivalové projekce mohou diváci nav-
štívit ve čtvrtek 14. a v pátek 15. dubna, v ča-
sech od 17.30 a od 20.00 hodin.

Kompletní program festivalu

kino Radnice
13. 4. /středa/
19.00 hodin – SMRTELNÉ HISTORKY
Trikový film Jana Bubeníčka využívá škálu
2D a 3D animačních postupů klasických loutek,
kombinace miniatur se zadní projekcí, kresle-
né i počítačové animace i motion capture ži-
vých herců.

kino Junior
14. 4. /čtvrtek/
17.30 hodin – MR. HOLMES
Hvězdně obsazené detektivní drama režiséra
Billa Condona vzniklo podle stejnojmenného
románu Mr. Holmes spisovatele Mitche Cullina.

20.00 hodin – DÁMA V DODÁVCE
Příběh podivného přátelství víceméně podle sku-
tečných událostí vypráví film založený na pro-
slulé hře britského dramatika Alana Bennetta.
15. 4. /pátek/
17.30 hodin – MY TŘI, NEBO NIKDO
Režijní a scenáristický debut populárního fran-
couzského komika Kheirona, který si ve filmu
zahrál i hlavní roli, je inspirován životní poutí
jeho vlastního otce.
20.00 hodin – JAMES WHITE
Režisér Josh Mond začal psát scénář k filmu poté,
co jeho vlastní matka zemřela na rakovinu. Ten-
to film také získal několik festivalových ocenění,
včetně diváckých cen na festivalech v Sundance
(2015) nebo losangeleském AFI Festu (2015).

Vstupenky
Vstupenky na jednotlivé projekce jsou k dostá-
ní v pokladnách jabloneckých kin (Radnice, Ju-
nior) nebo recepci Eurocentra. Jednotná cena
lístku je 89 Kč.

Regionální ozvěny Febiofestu v Jablonci

Se zápisem do MŠ poradí informativní letáček, který
najdete na různých místech v Jablonci nad Nisou.

Ilustrovala ho devítiletá Julie F. Kocourková.

Vyhlášení konkurzu na funkci ředitele/ře-
ditelky mateřské školy

Rada města Jablonec nad Nisou vyhlašuje, v sou-
ladu s § 166 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání (školský zákon), a vyhláškou č.
54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení
a konkurzních komisích, konkurz na obsazení
vedoucího pracovního místa:
ředitele/ředitelky
Mateřské školy Jablonec nad Nisou, 28. října
16, příspěvková organizace

Nástup do funkce: 1. 8. 2016
Požadavky:
• splnění předpokladů pro výkon funkce ředite-

le/ředitelky školy stanovených zákonem č.

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů

• znalost problematiky řízení školství a přísluš-
ných právních předpisů

• občanská a morální bezúhonnost
• dobrý zdravotní stav
• organizační, řídící a komunikační schopnosti

K přihlášce přiložte: úředně ověřené kopie všech
dokladů o dosaženém vzdělání; doklad o délce
pedagogické praxe; doklad o průběhu zaměst-
nání potvrzený posledním zaměstnavatelem;
strukturovaný životopis; lékařské potvrzení
o způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního
místa ředitele/ředitelky ne starší dvou měsíců;
nástin koncepce dalšího rozvoje školy (max.
4 strany formátu A4); výpis z rejstříku trestů ne

starší 3 měsíců; čestné prohlášení dle § 4 odst.
3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví ně-
které další předpoklady pro výkon některých
funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR,
ve znění pozdějších předpisů.
Adresa pro doručení přihlášek:
Magistrát města Jablonec nad Nisou, Oddělení
školství, kultury a sportu – Barbora Krsová.
Mírové náměstí 19, 467 51, Jablonec nad Nisou
Způsob podání přihlášky: přihlášku s požado-
vanými doklady včetně příloh zaslat doporuče-
ně na výše uvedenou adresu nebo donést osob-
ně na podatelnu MMJN; obálku nutno označit:
„Konkurz MŠ – neotvírat“
Termín podání přihlášky: nejpozději do 11. 4.
2016, 12.00 hodin
Případné dotazy na telefonu 483 357 315, 483
357 270.

■ Konkurzy
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■ Krátce
Tržnice v provozu
Provoz městského tržiště na
Ovocném trhu vedle autobusové-
ho nádraží je zahájen od 29. 3.
V úterý, pátek a sobotu se konají
zeleninové a květinové trhy. Ve
čtvrtek obsadí tržiště prodejci tex-
tilu. Vše v základní provozní době
od 6.00 do 14.00 hodin.

Od dubna vyroste u radnice 
lešení
Od dubna do října se bude praco-
vat na obnově západní fasády
a věže radnice i na VI. etapě opra-
vy a repase oken. Město tak ke
svému 150. výročí dostane dárek
za téměř dvanáct milionů korun.
Práce si však od 1. dubna vyžáda-
jí i určitá omezení.

„Při obnově fasády se vrátíme
k autentickému materiálovému
a barevnému řešení té původní fa-
sády ze začátku 20. století. Sou-
časný nevhodný povrch včetně
nesoudržných jádrových omítek
bude sejmut a nahrazen novou
probarvenou vrstvou břízolitové
škrábané omítky,“ říká náměstek
Lukáš Pleticha s tím, že předpo-
kládaná cena obnovy je 7,5 mil.
Kč bez DPH.

Aby bylo možné na fasádě pra-
covat, bude třeba vztyčit lešení.
Což s sebou přinese i některá
omezení. „Stavba zabere celé par-
kování podél západní fasády, tedy
místa proti budově soudu, rezi-
dentům a úřadu bude vyhrazeno
náhradní parkování,“ ujišťuje Petr
Mikulášek z oddělení investiční
výstavby. Podle jeho slov zůstane
průjezd a průchod pěší zónou me-
zi radnicí a soudem zachovaný.
„Nebude možné jen chodit po
chodníku podél opravované části
radnice, protože ten bude součás-
tí staveniště, činnost obchodů
v radnici to však nezastaví,“ říká
Mikulášek.

„Žádáme občany o zvýšenou o-
bezřetnost při průchodu kolem
staveniště, které si zhotovitel pře-
bere 1. dubna. Bezprostředně poté
začne stavět lešení, následovat bu-
dou průzkumy a stavební práce,
protože sezona je v Jablonci krát-
ká,“ upozorňuje Jablonečany ná-
městek Pleticha. (jn)

Z jednání zastupitelstva a rady
S penězi pro nemocnici se v rozpočtu počítalo
Zastupitelé schválili poskytnutí desetimilionového
příspěvku na letošní investice pro jabloneckou ne-
mocnici.

Nemocnice plánuje využít tyto peníze na vybudová-
ní spojovacího krčku mezi chirurgií, ortopedií a ORL,
dále na vjezd opatřený branami do areálu nemocnice
u interny a téměř dva miliony využije na nákup pří-
strojové techniky. Zastupitelé také odsouhlasili půl
milionu jako vyrovnávací příspěvek města na zajiště-
ní lékařské pohotovostní služby pro rok 2016. „Jablo-
necká nemocnice je chloubou města a dlouhodobě se
jí daří po stránce odborné i ekonomické dosahovat
velmi dobrých výsledků, i když podmínky nejsou
vždycky ideální,“ pochválil městskou nemocnici ná-
městek primátora Pavel Svoboda. Finanční příspěvek
na investici i vyrovnávací příspěvek na pohotovost je
poskytnut na základě schváleného rozpočtu města.

Trasa tramvaje do centra Jablonce je schválená
Zastupitelé na základě návrhů a posouzení variant
rozhodovali o trase prodloužení tramvajové trati
z Tyršových sadů do centra města a umístění do-
pravního terminálu. Zvolili záměr umístit vedení
tramvajové trati Soukennou ulicí přes Dolní náměs-
tí do prostoru ohraničeného ulicemi Kamenná,
Lipanská a 5. května, kde vznikne nový terminál. 

Další zvažovanou variantou bylo trasování ulicí 5. květ-
na přes okružní křižovatku U Zeleného stromu, která
se ukázala jako nevhodná z důvodu problematického
průjezdu právě kruhovým objezdem zejména v do-
pravní špičce, kdy by tramvajové vozy zůstávaly stát
mezi vozidly najíždějícími do kruhové křižovatky. 

Tramvaj spojuje Liberec s Jabloncem od roku 1955,
do r. 1972 zajížděla do centra. Z dnešní konečné v Tyr-
šových sadech je třeba dobudovat cca 750 metrů kole-
jí. Zájem cestujících o prodloužení ukázala více než
rok trvající výluka na tramvajové trati. Náhradní auto-
busy pokračovaly z konečné tramvaje dál až na autobu-
sové nádraží a lidé toho hojně využívali.

Oba projekty, jak prodloužení tramvajové trati, tak
výstavba dopravního terminálu, jsou zařazeny do IPRÚ
Liberec–Jablonec nad Nisou. Aby bylo možné čerpat
dotace v rámci IPRÚ, je nutné stavbu zahájit nejpo-
zději roku 2020, aby byla dokončena do r. 2023.
„Peníze jsou v rámci IPRÚ velmi úzce určené na tyto
dvě akce – kolejová doprava a dopravní terminál včet-
ně parkování. Není možné je čerpat na něco jiného.
Máme nějakou šanci a buď ji uchopíme, nebo nechá-
me ležet,“ upozornil primátor Beitl. 

„V návaznosti na rozhodnutí zastupitelstva začneme
zpracovávat projektovou dokumentaci, připravovat

podklady pro všechna povolení a vybírat architekta
a také dodavatele na stavbu terminálu. Času není
mnoho a musíme být připravení tak, abychom v roce
2018 měli jasný projektový záměr, což je jedna z pod-
mínek dotace,“ vypočítává náměstek primátora pro
rozvoj města Lukáš Pleticha. 

Umístění dopravního terminálu do Kamenné ulice
by pro Jablonec znamenalo více než 400 parkovacích
míst. Součástí nového terminálu je totiž podzemní
parkování. Parkoviště by mohlo vzniknout také na
místě stávajícího autobusového nádraží a na místě
dnešní otočky tramvají. Ta může prospět i objektu
městských lázní, resp. možnému investorovi, protože
právě absence parkování je nevýhodou tohoto objek-
tu. Navíc podzemní parkoviště v místě terminálu by
pomohlo ulevit Hornímu náměstí, které je v současné
době degradované právě parkovištěm. Horní náměstí
by tak mělo naději stát se místem vhodným pro set-
kávání lidí a pořádání trhů.

Ministerstvo kultury opět přispělo na památky
Město Jablonec obdrželo státní dotaci Ministerstva
kultury na obnovu památek ve výši 1,4 milionu ko-
run. Původně požadovaná částka byla 18,5 mi-
lionu. Zastupitelé schválili rozdělení dotační část-
ky a také rozdělení povinné spoluúčasti města
v celkové výši 140 tisíc korun v případě tří kultur-
ních památek.

• Oprava fasády domu č. p. 916 v Soukenné ul. – 200 ti-
síc z podpory MK a 40 tisíc jako spoluúčast města

• Starokatolický kostel Povýšení sv. Kříže – 100 tisíc
z podpory MK a 20 tisíc jako spoluúčast města

• Oprava fasády a původních oken domu č. p. 2190
ve Smetanově ul. – 400 tisíc korun z MK a 80 tisíc ja-
ko spoluúčast města

• VI. etapa obnovy oken radnice – 48 oken ve věži, z to-
ho 15 replik a 33 repasovaných oken – 335 tisíc korun

• Obnova západní fasády radnice a věže – 400 tisíc
korun. Celková cena za obnovu fasády a výměny oken
je 10 milionů korun. 

Děkovná medaile má svou podobu
Rada města schválila konečnou podobu děkovné
medaile GRATIAS TIBI AGO. Ta bude 23. září
udělena zasloužilým jabloneckým osobnostem na
slavnostním galavečeru v divadle.

Nominace byly uzavřeny 31. března, kancelář pri-
mátora jich přijala téměř stovku. V dubnu bude se-
znam nominací předložen ke schválení zastupitelům.
Podoba medaile vzešla ze studentské soutěže SUPŠ
a VOŠ Jablonec nad Nisou. Autorem vítězného návr-
hu je Jakub Matouš. (mh)

Za velkého zájmu diváků proběhla ve středu 23. března v Břízkách biatlonová exhibice. V té se představila česká reprezentační špička v čele 
s vítězkou světového poháru Gabrielou Soukalovou. Spolu s ní diváci aplaudovali Veronice Vítkové, Ondřeji Moravcovi a Michalovi Šlesingerovi.

Jakub Matouš se sádrovým modelem
svého návrhu. Foto Archiv MMNJ
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

/R/ kino Radnice
/J/ kino Junior

1. 4. /pátek/
17.30 /R/ TEORIE TYGRA
16.30 /J/ FESTIVAL

STUDENTSKÝCH FILMŮ
– DEJ (SI) PŘÍLEŽITOST

20.00 /R/ BATMAN VS. SUPERMAN:
ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI
(3D/D)

20.00 /J/ TRABANTEM DO
POSLEDNÍHO DECHU /FK/

2. 4. /sobota/
14.00 /R/ BARBIE: TAJNÁ

AGENTKA (2D/D)
15.30 /J/ PAT A MAT VE FILMU
16.00 /R/ TEORIE TYGRA
17.30 /J/ TRABANTEM DO

POSLEDNÍHO DECHU /FK/
18.45 /R/ MADAME BUTTERFLY –

Giacomo Puccini
Přímý přenos z Met NY

20.00 /J/ RODINKA
BELIEROVÝCH /FK/

3. 4. /neděle/
13.30 /J/ TVOŘÍK
15.00 /J/ MUNE – STRÁŽCE

MĚSÍCE /RP/
Rodinné představení za
speciální zvýhodněné
vstupné!

15.00 /R/ ZOOTROPOLIS: MĚSTO
ZVÍŘAT (2D/D)

17.30 /R/ TEORIE TYGRA
17.30 /J/ BROOKLYN
20.00 /R/ BATMAN VS. SUPERMAN:

ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI
(2D/T)

20.00 /J/ UŽ JE TADY ZAS

4. 4. /pondělí/
17.30 /R/ TEORIE TYGRA
17.30 /J/ DÁNSKÁ DÍVKA /FK/
20.00 /R/ ČARODĚJNICE
20.00 /J/ JÁ, OLGA HEPNAROVÁ

5. 4. /úterý/
16.45 /R/ BATMAN VS. SUPERMAN:

ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI
(2D/D)

17.30 /J/ MUSTANG /FK/
20.00 /R/ TEORIE TYGRA
20.00 /J/ GIRL POWER

6. 4. /středa/
17.30 /R/ TEORIE TYGRA
17.30 /J/ RODINKA

BELIEROVÝCH /FK/
20.00 /R/ BATMAN VS. SUPERMAN:

ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI
(2D/T)

20.00 /J/ TRABANTEM DO
POSLEDNÍHO DECHU /FK/

7. 4. /čtvrtek/
17.15 /J/ SPOTLIGHT
17.30 /R/ MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ

SVATBA 2
20.00 /R/ ULICE CLOVERFIELD 10
20.00 /J/ EVA NOVÁ /FK/

8. 4. /pátek/
16.00 /J/ DĚTSKÁ SCÉNA 2016
17.30 /R/ ULICE CLOVERFIELD 10
20.00 /R/ TEORIE TYGRA

9. 4. /sobota/
15.00 /R/ ZOOTROPOLIS: MĚSTO

ZVÍŘAT (2D/D)
16.00 /J/ DĚTSKÁ SCÉNA 2016
17.30 /R/ MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ

SVATBA 2
20.00 /R/ ULICE CLOVERFIELD 10

10. 4. /neděle/
12.00 /J/ DĚTSKÁ SCÉNA 2016
15.00 /R/ KUNG FU PANDA 3 (2D/D)
17.00 /J/ GISELLE

Záznam představení KBL
17.30 /R/ TEORIE TYGRA
20.00 /R/ REVENANT

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
20.00 /J/ SPOTLIGHT

11. 4. /pondělí/
17.30 /R/ MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ

SVATBA 2
18.00 /J/ NEBEZPEČNÝ SVĚT

RAJKA DOLEČKA /FK/
20.00 /R/ PÁD LONDÝNA
20.00 /J/ TRABANTEM DO

POSLEDNÍHO DECHU /FK/

12. 4. /úterý/
10.00 /R/ REVENANT

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Projekce pro seniory

17.30 /R/ PÁD LONDÝNA
17.30 /J/ JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
20.00 /R/ ULICE CLOVERFIELD 10
20.00 /J/ SPOTLIGHT

13. 4. /středa/
17.30 /J/ UŽ JE TADY ZAS
19.00 /R/ SMRTELNÉ HISTORKY

/FEBIO/ Slavnostní
zahájení Regionálních ozvěn
Febiofestu

20.00 /J/ SPOTLIGHT

14. 4. /čtvrtek/
17.15 /R/ JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA

ZÁZRAK
17.30 /J/ MR. HOLMES /FEBIO/
20.00 /R/ ULICE CLOVERFIELD 10
20.00 /J/ DÁMA V DODÁVCE /FEBIO/

15. 4. /pátek/
17.30 /R/ OREL EDDIE
17.30 /J/ MY TŘI, NEBO NIKDO

/FEBIO/
20.00 /R/ JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA

ZÁZRAK
20.00 /J/ JAMES WHITE /FEBIO/

16. 4. /sobota/
13.30 /R/ KUNG FU PANDA 3 (2D/D)
15.30 /J/ PAT A MAT VE FILMU
15.45 /R/ JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA

ZÁZRAK
17.30 /J/ KOLONIE
18.45 /R/ ROBERTO DEVEREUX

Gaetano Donizetti
Přímý přenos z Met NY

20.00 /J/ SPOTLIGHT

17. 4. /neděle/
14.30 /R/ ZOOTROPOLIS: MĚSTO

ZVÍŘAT (3D/D)
16.00 /J/ BIJÁSEK: PŘÍBĚHY

ZVÍŘÁTEK
17.15 /R/ JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA

ZÁZRAK
17.30 /J/ PŘÍBĚH LESA /FK/
20.00 /R/ ULICE CLOVERFIELD 10
20.00 /J/ KOLONIE

18. 4. /pondělí/
17.15 /R/ JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA

ZÁZRAK
17.30 /J/ KOLONIE
20.00 /R/ OREL EDDIE
20.00 /J/ B-MOVIE: ZVUK

A ROZKOŠE ZÁPADNÍHO
BERLÍNA 1979–1989 /DEF/
/FK/

19. 4. /úterý/
16.45 /R/ BATMAN VS. SUPERMAN:

ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI
(3D/D)

17.30 /J/ TRABANTEM DO
POSLEDNÍHO DECHU
/FK/

20.00 /R/ TEORIE TYGRA
20.00 /J/ MOKŘINA /DEF/ /FK/

20. 4. /středa/
10.00 /J/ MIMIkiNO: DÁNSKÁ DÍVKA
17.30 /R/ TEORIE TYGRA
17.30 /J/ ŠERMÍŘ /DEF/ /FK/
20.00 /R/ JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA

ZÁZRAK
20.00 /J/ iSHORTS; RŮZNÉ

ŽIVOČIŠNÉ DRUHY

21. 4. /čtvrtek/
17.30 /R/ KNIHA DŽUNGLÍ (2D/D)
17.30 /J/ CAROL
20.00 /R/ FURT NA CESTĚ

S DANEM ŽIVĚ
Přednáška Dana Přibáně

20.00 /J/ MICHAEL KOHLHAAS
/DEF/ /FK/

22. 4. /pátek/
17.30 /R/ KNIHA DŽUNGLÍ (3D/D)
17.30 /J/ ŘACHANDA
20.00 /R/ LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA
20.00 /J/ NIKDY NEJSME SAMI

23. 4. /sobota/
15.00 /R/ KNIHA DŽUNGLÍ (2D/D)
15.30 /J/ ROBINSON CRUSOE: NA

OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK
17.30 /R/ TEORIE TYGRA
17.30 /J/ NIKDY NEJSME SAMI
20.00 /R/ LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA
20.00 /J/ CAROL

24. 4. /neděle/
10.30 /J/ FILMBRUNCH
12.00 /J/ OREL EDDIE
14.30 /R/ KNIHA DŽUNGLÍ (3D/D)
15.30 /J/ PAT A MAT VE FILMU
17.15 /R/ JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA

ZÁZRAK
17.30 /J/ CAROL
20.00 /R/ BATMAN VS. SUPERMAN:

ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI
(2D/T)

20.00 /J/ NIKDY NEJSME SAMI

25. 4. /pondělí/
17.30 /R/ LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA
17.30 /J/ V PAPRSCÍCH SLUNCE /FK/
20.00 /R/ HARDCORE HENRY
20.00 /J/ UŽ JE TADY ZAS

26. 4. /úterý/
17.30 /R/ LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA
17.30 /J/ KOLONIE
20.00 /R/ HARDCORE HENRY
20.00 /J/ LAGERFELD DŮVĚRNÉ

/FK/

27. 4. /středa/
14.30 /R/ DÁNSKÁ DÍVKA

Projekce pro seniory
17.15 /R/ JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA

ZÁZRAK
17.30 /J/ TRABANTEM DO

POSLEDNÍHO DECHU /FK/
20.00 /R/ LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA
20.00 /J/ NASLEPO

– Tajné dramaturgické
překvapení – vstupné dobro-
volné

28. 4. /čtvrtek/
16.45 /R/ BATMAN VS. SUPERMAN:

ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI
(2D/D)

17.30 /J/ PŘÍBĚH LESA /FK/
20.00 /R/ JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
20.00 /J/ HUMR /FK/

29. 4. /pátek/
17.30 /R/ LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA
18.00 /J/ ANI VE SNU
20.00 /R/ JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
20.00 /J/ CAROL

30. 4. /sobota/
13.30 /R/ KNIHA DŽUNGLÍ (3D/D)
15.30 /J/ PAT A MAT VE FILMU
16.15 /R/ JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
17.30 /J/ RODINKA

BELIEROVÝCH /FK/
18.45 /R/ ELEKTRA – 

Richard Strauss 
Přímý přenos z Met NY

20.00 /J/ NIKDY NEJSME SAMI

1. 5. /neděle/
15.00 /R/ KNIHA DŽUNGLÍ (2D/D)
15.30 /J/ BELLA A SEBASTIÁN 2:

DOBRODRUŽSTVÍ
POKRAČUJE

17.30 /R/ LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA
18.00 /J/ ANI VE SNU
20.00 /R/ JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
20.00 /J/ SPOTLIGHT

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
/DEF/ = Ozvěny Dnů evropského filmu
/FK/ = sleva pro členy Filmového klubu
/FEBIO/ = Regionální ozvěny XXIII.
Mezinárodního filmového festivalu
Praha – FEBIOFEST
/RP/ = každou první neděli v měsíci
můžete v kině Junior navštívit odpo-
lední rodinné představení za speciální
zvýhodněné vstupné!

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

Filmbrunch v kině Junior

24. 4. /neděle/ 10.30 hodin
Nedělní pohodovka s přáteli. O půl jedenácté se začne servírovat
brunch – u jídla tak můžete probrat, co vám týden dal a vzal. Lasko-
miny všeho druhu zajistí kavárna Pokec. Od 12.00 hodin pak následuje
projekce filmu Orel Eddie, ať pak máte ještě o čem pokecat – máte na
to celé odpoledne.
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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. 4. /pátek/ 19.00 hodin
OPERETNÍ KONCERT
Gabriela Beňačková – soprán, Jakub
Pustina – tenor, Marta Vašková – klavír.
Koncert pod záštitou předsedy Senátu
Parlamentu ČR Milana Štěcha a ná-
městka primátora statutárního města
Jablonce nad Nisou Pavla Svobody. 

3. 4. /neděle/ 15.00 hodin
KOCOUR V BOTÁCH
Hálkovo městské divadlo Nymburk.
Hrají: K. Šonská, L. Toman Paclt,
A. Stehnová, M. Mejtřík, J. Bohata
a další. Klasická pohádka o kocourovi,
který umí mluvit, je velmi chytrý
o odvážný. 

6. 4. /středa/ 19.00 hodin
TRIO LA MUSICA
Zuzana Rzounková – lesní roh,
Marta Korduljaková – flétna,
Daniela Kosinová – klavír. 
Program: J. Mysliveček – Trio z opery
Il Bellerofonte, F. Duvernoy – Trio č. 1
in C, F. Doppler – Souvenir du Rigi
op. 34, M. Bonis – Scénes de la foret,
G. Schocker – Water Music.

14. 4. /čtvrtek/ 9.00 hodin
KRAJSKÉ KOLO 26. CELOSTÁTNÍ
PŘEHLÍDKY ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH
PĚVECKÝCH SBORŮ
Akce se koná za finanční podpory
Nipos Artama Praha, Libereckého
kraje, MK ČR a statutárního města
Jablonec nad Nisou.

15. 4. /pátek/ 19.00 hodin
PANKRÁC ’45
Švandovo divadlo. 
Hrají: K. Cibulková, E. Josefíková, B.
Pavlíková, A. Buršová a další.
Napínavý fiktivní příběh vycházející ze
skutečných událostí jednotlivých po-
stav. Odehrává se v pankrácké věznici
na konci léta 1945. 

19. 4. /úterý/ 19.00 hodin
POLOVECKÉ TANCE
ŠEHEREZÁDA
Severočeské divadlo Ústí Nad Labem.
Choreografie a režie: Margarita
Plešková. Účinkují sólisté, baletní sou-
bor a orchestr Severočeského divadla
Ústí nad Labem. Baletní provedení
dvou z nejslavnějších skladeb ruské
hudební klasiky. 

21. 4. /čtvrtek/ 18.00 hodin
JARNÍ KOKTEJL ZUŠ
Tradiční profilový pořad jablonecké ZUŠ.
Účinkují žáci hudebního, tanečního
a literárně-dramatického oboru školy. 

22. 4. /pátek/ 19.00 hodin
DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
Divadlo Járy Cimrmana. 
Hrají: Z. Svěrák, P. Brukner/P. Reidinger,
J. Hraběta/M. Šimon, R. Bárta, M. Weigel.
Severské drama – Dobytí severního
pólu Čechem Karlem Němcem 
5. dubna 1909. 

24. 4. /neděle/ 15.00 hodin
BROUČCI
Slezské divadlo Opava. 
Režie: Jakub Stránský. Hrají: D. Volný,
I. Lebedová, M. Táborský, T. Bartošová
a další. Pohádkový příběh ze života
broučků, jejichž hlavním posláním je
svítit lidem v noci.

27. 4. /středa/ 19.00 hodin
KRISTINA FIALOVÁ – viola
DOMINIKA ŤUKOVÁ – harfa
Koncert dvou mladých talentovaných
interpretek. 

29. 4. /pátek/ 19.00 hodin
MICHAL HRŮZA s kapelou
Divadelní tour Hrůza v divadle.
Koncertní akustické turné po českých
divadlech a divadelních sálech. 

VÝSTAVY
Do 20. 4. 
OBRAZY
Jana Krausová – David Kraus 
– Dan Maha

22. 4.–26. 5.
TAPISERIE – DŘEVO
Adéla Rozinková, vernisáž 22. dubna.

Výstavy ve foyer divadla jsou zpřístup-
něny v době divadelních představení

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

23. 4. /sobota/ 
začátky 10.00 a 14.30 hodin
ZMIZELÝ SVĚT JABLONECKÝCH
TRAMVAJÍ
Přednáška Boveraclubu o historii
tramvajové dopravy v Jablonci nad
Nisou. Jízda historickým autobusem
po trase jabloneckých tramvají se
zastávkami na významných místech,
odborným výkladem a ukázkami
historických fotografií.

23. 4.–25. 6.
JABLONECKÉ TRAMVAJE 
OBJEKTIVEM ERWINA CETTINEA
Dobové fotografie z provozu tramvají
na Jablonecku. 

Obě akce pořádají Městská galerie MY,
Jablonecké kulturní a informační
centrum, Boveraclub Liberec a Spolek
přátel města Jablonce nad Nisou.

Památník Jany a Josefa 
V. Scheybalových
do 21. 4.
JABLONECKÉ MOTIVY VE
VÝTVARNÉ TVORBĚ DRUHÉ
POLOVINY DVACÁTÉHO STOLETÍ
Město doby nedávno minulé pohledem
Viktora Vorlíčka, Václava Pokorného,
Josefa V. Scheybala a dalších výtvar-
ných umělců. Výstavu doplňují tema-
tické školní práce současných studentů
jablonecké uměleckoprůmyslové školy.
Výstava k městskému jubileu se koná
s podporou statutárního města.

26. 4. /úterý/ 17.00 hodin
KAREL IV. – TENTOKRÁT JINAK
Komisařka výstavy Karel IV., císař

z boží milosti na Pražském hradě
Duňa Panenková bude vyprávět
zajímavosti z instalace a přípravy
tohoto mezinárodního projektu.

26. 4.–25. 6.
JABLONEC VE SBÍRKÁCH 
MANŽELŮ SCHEYBALOVÝCH
Město Jablonec a život jeho obyvatel
na různých archivních materiálech ze
sbírek manželů Scheybalových ulože-
ných v Muzeu Českého ráje v Turnově.

Přednášky a výstavy se konají v rámci
výročí 150. let povýšení Jablonce nad
Nisou na město.

■ 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.

15. 4.–13. 8.
ZMIZELÝ JABLONEC
Nostalgická ohlédnutí za minulostí.
Připomínka města na dobových foto-
grafiích, historických pohlednicích
a dalších dokumentech. 
Zahájení výstavy 14. dubna 2016. 
Výstava z cyklu Retro Jablonec, který
se koná k 150. výročí povýšení
Jablonce nad Nisou na město.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

3. 4. /neděle/ 19.00 hodin 
SLZA: KATARZE TOUR 2016
Jedna z nejúspěšnějších a nejžádaněj-
ších českých mladých kapel na turné
k novému albu. Akci pořádá D. & D.
agency, s. r. o.

8.–10. 4. /pátek–neděle/ kino Junior
DĚTSKÁ SCÉNA 2016 
8. 4. 16.00 hodin – slavnostní zahájení,
I. postupová přehlídka. 
9. 4. 16.00 hodin – II. postupová
přehlídka – inspirativní představení.
10. 4. 12.00 hodin – přehlídka
Otevřeno 2016.
Krajská otevřená postupová přehlídka
dětského divadla. Předprodej vstupenek
na jednotlivá představení: v pokladnách
jabloneckých kin. Akci pořádá TS
Magdaléna.

9. 4. /sobota/ 20.00 hodin 
SLAVNOSTI SV. PATRIKA
Taneční zábava v irském stylu
Irské sestry, Keltský tygr a Divokej Ir,
Rockery.

14. 4. /čtvrtek/ 20.00 hodin
ASONANCE: 40 LET
Koncert k významnému jubileu české
folkové skupiny, která se zaměřuje na
skotskou a irskou lidovou hudbu.

15. 4. /pátek/ 20.00 hodin
HORKÝŽE SLÍŽE
Koncert v rámci jarního turné punk-
rockerů ze slovenské Nitry. 
Host: The Paranoid (SK).

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

22. 4. /pátek/ 20.00 hodin
ROMAN DRAGOUN: 60 
/ PROGRES 2 & T4
Klávesista, zpěvák a skladatel letos na
jaře v rámci 60. výročí narození
vystoupí na několika koncertech. 
Do Jablonce přiveze kultovní
progrockovou skupinu Progres 2 a all
star formaci T4.

23. 4. /sobota/ 20.00 hodin
10. ROČNÍK LYŽAŘSKÉHO BÁLU
Závěrečná akce lyžařské sezony. 
Akci pořádá Ski klub Jablonec

24. 4. /neděle/ 14.00 hodin
KRKONOŠSKÁ DECHOVKA
Taneční odpoledne s dechovým
orchestrem pro seniory.

VÝSTAVY
27. 4.–4. 5. /pracovní dny/ 
9.00–12.00 hodin, výstavní pavilon
19. ROČNÍK VÝSTAVY
VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ
A STUDENTŮ
Co bych daroval svému městu k 150.
narozeninám. Slavnostní zahájení:
27. 4., 10.00 hodin. Aukce prací: 4. 5.,
16.00 hodin. Výtěžek bude věnován
dětskému oddělení Nemocnice
Jablonec n. N. Akci pořádá statutární
město Jablonec nad Nisou. 

Do 2. 5. /pondělí–pátek/ 8.00–18.00 hodin
VÝSTAVA OD „A“ DO „Z“
Společná výstava fotografií Denisy
Albaniové a Petra Zbranka

30. 4. /sobota/ 20.30 hodin
LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
S OHŇOSTROJEM 
NA JABLONECKÉ PŘEHRADĚ 
Více na 5. straně. UPOZORNĚNÍ: 
Ve večerních hodinách bude omezena
doprava v blízkosti přechodů pro
chodce na silnici U Přehrady. Akci 
pořádá statutární město Jablonec n. N.
a Eurocentrum Jablonec n. N.

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

1. 4. /pátek/ 18.30–22.00 hodin
MALÁ MOŘSKÁ VÍLA ANEB
VEČER S ANDERSENEM 2016
Zábavný večer pro celou rodinu se
soutěžemi a prvoregistracemi zdarma.
Vhodné pro děti do 12 let pouze
v doprovodu rodičů.

4. 4. /pondělí/ 10.00 hodin
OTTORINO RESPIGHI
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

5. 4. /úterý/ 14.00 hodin
BALEÁRSKÉ OSTROVY
Mallorca, Ibiza, Formentera, Menorca.
Pravidelné promítání.

5. 4. /úterý/ 17.00 hodin
CERES A VESTA – VÝZKUM
MALÝCH SVĚTŮ SONDOU DAWN
Astronomické okénko Martina
Gembece.

Hrůza v divadle

29. 4. /pátek/ 19.00 hodin – Městské divadlo Jablonec n. N.
Na koncertním turné Michala Hrůzy po českých divadlech zazní prů-
řez jeho tvorbou. Chybět nebudou ani skladby Slunce nebo Vzducho-
loď z nového alba Den. Jako hosté vystoupí herecké osobnosti, které
jsou s Michalem či kapelou pracovně spjaté.
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■Městská knihovna
14. 4. /čtvrtek/ 10.00 hodin
KDYŽ BÁSNIČKA POTKALA
ZAJÍČKA
Autorské čtení a povídání si s jablone-
ckou básnířkou a spisovatelkou Olgou
Novotnou. Akce zadána pro děti
z mateřské školky.

19. 4. /úterý/ 14.00 hodin
ČESKÝ RÁJ
Pravidelné promítání z cyklu Krásy
Čech, Moravy a Slezska.

19. 4. /úterý/ 16.30 hodin
PUTINOVI AGENTI
Přednáška a debata s novinářem
týdeníku Respekt Ondřejem Kundrou.

21. 4. /čtvrtek/ 17.00 hodin
GOTTWALDOVO ČESKOSLOVENSKO
JAKO FAŠISTICKÝ STÁT
Večer s historikem a spisovatelem Pet-
rem Placákem nad jeho knihami a texty.

26. 4. /úterý/ 17.00 hodin
MLADOBOLESLAVSKO II.
Cestopisný pořad Lubora Laciny.

SOUTĚŽ
S FOŤÁKEM NA CESTÁCH
Městská knihovna v Jablonci nad
Nisou pod záštitou fotoklubu Balvan
vyhlašuje 8. ročník amatérské
fotografické soutěže. Pravidla:
http://bit.ly/fotosoutez2016. Své
příspěvky zasílejte do pátku 13. května.

NOVÉ VÝSTAVY
FOTOGRAFIE Z DĚTSKÉHO 
FOTOKLUBU VIKÝŘ.
Výstava umístěna v prostoru schodiště.

ZTICHLÝ ZPĚV LESA
Výstava věnovaná německy píšícím li-
terátům konce 19. století a první polo-
viny 20. století, jejichž životní osudy
i tvorba jsou úzce spjaty s Jabloncem
nad Nisou.

■ Muzeum skla 
a bižuterie
U Muzea 4, www.msb-jablonec.cz
tel. 483 369 011
úterý–neděle 9.00–17.00 hodin
UPOZORNĚNÍ: 13.–24. 4. bude
muzeum z technických důvodů zavřeno

STÁLÉ EXPOZICE
NEKONEČNÝ PŘÍBĚH BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA
České sklo sedmi století

VÝSTAVA
do 8. 5.
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.
BAREVNÉ VÁNOCE
Vánoční ozdoby z exkluzivní muzejní
kolekce s doprovodným samoobslužným
programem, který návštěvníky seznámí
s rozličnými tvary vánočních ozdob.

MUZEJNÍ PROGRAMY
NAJDĚTE SKLO Z DOBY KARLA IV. 
Hledejte repliky skleněných pohárů
a číší z doby Karla IV. ukryté ve stálých
expozicích bižuterie a skla. Správně
vyplněný soutěžní lístek postoupí do
slosování o hodnotnou cenu. 

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

do 26. 4.
TEXTILNÍ GRAFIKA
Bohdan Mrázek – tapiserie.

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

7. 4. /čtvrtek/ 18.00 hodin
JARNÍ KONCERT
Koncert Jabloneckého komorního
orchestru. Koncertní sál ZUŠ.

9. 4. /sobota/ 10.00 hodin
ZPĚVÁČCI
DDM Vikýř pořádá 13. ročník regio-
nální přehlídky soutěže dětských
zpěváků lidových písní pro severový-
chodní Čechy, prezence od 9.00 hodin,
startovné i vstupné 40 Kč, sál ZUŠ
Jablonec nad Nisou, informace
S. Příhonská DDM Vikýř.

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

27. 4. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ.

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

2. 4. /sobota/ 19.00 hodin
PLES NEPLES
Zábavný večer pro všechny příznivce,
fanoušky Vikýře, kulturní program
a Vikýřovské překvapení, vstupenky
k prodeji v recepci Vikýře
pondělí–čtvrtek 14.30–18.30 hodin,
cena 170 Kč, informace podají všichni
pracovníci Vikýře.

9. 4. /sobota/ 9.00–14.00 hodin
KOUZELNICKÝ KURZ S ALEXEM
Další lekce pro malé i velké kouzelní-
ky, pro začátečníky i mírně pokročilé
zájemce, pro zvědavce, kurz je určen
dětem od 7 let, od 13.00 hodin malé
kouzelnické vystoupení všech účastní-
ků kurzu, cena 250 Kč, informace
a přihlášky do 6. 4., S. Příhonská.

9. 4. /sobota/ 9.00 hodin
VIKÝŘÁCKÝ DRAK
Soutěž plastikových modelářů v kate-
goriích I. A, I. C, II. B, II. C, startovné
30 Kč/osoba, informace P. Dostál.

15.–16. 4. /pátek–sobota/
PYŽAMOVÝ VEČÍREK
Další z holčičích nocí, líčení, česání,
tvoření a tentokrát i vaření. Cena 200 Kč
(lektor, materiál, pojištění, nocleh),
přihlášky do 11. 4., A. Tauchmanová.

16. 4. /sobota/
VÝLET NA OYBIN
Výlet vlakem za poznáním do Německa

je určen pro celé rodiny i pro samotné
děti školou povinné, cena 280 Kč, 
informace M. Šípková.

21. 4. /čtvrtek/ 10.00–17.00 hodin
DEN ZEMĚ
Oslavy Dne Země v Tyršových sadech,
eko dílničky, stezky s úkoly, zvířátka
a mnoho dalšího, akce se koná ve
spolupráci s UHÚL, pobočkou
Jablonec nad Nisou, EKO-KOM, SUPŠ
a VOŠ Jablonec nad Nisou, JKIC, o. p. s.,
a Střediskem ekologické výchovy
Český ráj, informace A. Francová.

30. 4. /sobota/ 15.00–19.00 hodin
ČARODĚJNICE S VIKÝŘEM
Akce u Penzionu Jablonec. Připraveny
budou drobné hry a soutěže s čaroděj-
nickou tématikou jak pro holky, tak
pro kluky. Převleky vítány, tradiční
vyhlášení Miss čarodějnice, čaroděj.
Akce určena pro širokou veřejnost.
Informace A. Tauchmanová.

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

5., 12., 19. a 26. 4. /úterý/ 18.30 hodin
KVÍZ NA RAMPĚ
Poskládejte dvou až osmičlenný tým
a otestujte své znalosti! 

1. 4. /pátek/ 20.00 hodin
RUN’N’DÁL A CZE HUN
Koncert rychnovské a bozkovské
rockové kapely.

2. 4. /sobota/ 20.00 hodin
LANUGO
Pop, rock, electro, jazz a soul. Špičkoví
muzikanti a dynamický vokál Markéty
Foukalové. 

4.-7. 4. 
JEDEN SVĚT 2016
Mezinárodní festival dokumentárních
filmů o lidských právech.
Více na 6. straně.

4. 4. /pondělí/
17.00 hodin – NEMUSÍŠ S LÁSKOU,
STAČÍ S CITEM
19.00 hodin – zahájení festivalu
spojené s projekcí filmu MALLORY
a besedou s Mallory 

5. 4. /úterý/
17.30 hodin – POMOZTE NAJÍT
SUNILA TRIPATHIHO
20.00 hodin – ŠVÉDSKÁ TEORIE
LÁSKY

6. 4. /středa/
17.30 hodin – MŮJ DŽIHÁD
20.00 hodin – V PAPRSCÍCH SLUNCE

7. 4. /čtvrtek/
17.30 hodin – BÁBUŠKY Z ČERNOBYLU
20.00 hodin – COWSPIRACY

8. 4. /pátek/ 20.00 hodin
COCOTE MINUTE
Pražská crossover kapela na turné
k videoalbu Rituál, kmen a srdce
a kmen! Support: X-CORE a DJ Igorek.

9. 4. /sobota/ 20.00 hodin
VLTAVA
Na jarním Já čekám v Čechách Tour
slaví 30 let! Zazní kultovní hity i nové
z alba Čaroděj.

12. 4. /úterý/ 20.00 hodin
ROCKOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO 
Hudební publicista nás provede
hudebními nejen novinkami.

13. 4. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA opravdu PRO KAŽDÉHO
Téma: Úpravy fotek v Zoneru. 
Vede Z. Cincibus.

14. 4. /čtvrtek/ 19.30 hodin
NEZLOMNÝ JURA HAVEL 
Hovory a promítání o kajakování na
Čukotce, pokusech o překonání
Beringovy úžiny, splutí 700 km řeky
Pečora do Barentsova moře.

15. 4. /pátek/ 20.00 hodin
SPROSTÁ A UBOHÁ
a Papír, Sklo a Plasty. Koncert.
Schlager-garage z Liberce a alternati-
ve-rock z České Lípy s novou deskou. 

16. 4. /sobota/ 20.00 hodin
MUERTI A PROI!EKT 
Koncert punkových kapel.

17. 4. /neděle/ 17.00 hodin
TŘI PRASÁTKA A VLK
Pohádku pro děti od 3 let zahraje libe-
recké divadlo Spojáček. 

20. 4. /středa/ 20.00 hodin
DEMIAN BAND (Argentina)
Divoké blues okořeněné slušnou dávkou
rocku a jihoamerických chilli papriček.

21. 4. /čtvrtek/ 19.00 hodin
SALSA TANČÍRNA S OPEN CLASS
Latino tančírna vč. výuky základů tan-
ců salsa a bachata pod vedením
Martina Rejmana (19–23 hodin).

22. 4. /pátek/ 20.00 hodin
STÁRPLEJ 2016 - IX. ročník
III. kolo soutěžního festivalu za účasti
kapel Paper Cuts (Jbc), Fixage
(Odolena Voda), Amygdala (Jbc a okolí),
The Boom (Praha).

23. 4. /sobota/ 14.00 hodin
SEVEROČESKÉ PŘEDKOLO PORTY
Hudební soutěž kapel i sólistů.
Přihlášky do 16. 4. na 
www.studiokokos.cz

23. 4. /sobota/ 19.30 hodin
MARIEN A BERUŠKY
Koncert pardubické kapely Marien,
patřící k tomu nejlepšímu z mladé fol-
kové generace a místních Berušek.

24. 4. /neděle/ 14.00 hodin
SEVEROČESKÉ PŘEDKOLO 
FOLKOVÉHO KVÍTKU
Autorsko-interpretační soutěž 
pro mládež do 18 let.

26. 4. /úterý/ 19.00 hodin
V JEDNOM LESE V JEDNOM
DOMKU A POMLUVY DR. WATSONA
Ruda Hancvencl v pásmu klasických po-
hádek v moderní úpravě a Tomáš Hájek
z Poniklé ve hře Pomluvy Dr. Watsona,
meotarové detektivce na motivy A. C.
Doyla. Pro všechny věkové kategorie.

27. 4. /středa/ 19.30 hodin
OBRÁZKY A PŘÍBĚHY Z CAMINA
Camino Portugues a Via de la Plata.
Podzimní putování Jany Noskové.

29. 4. /pátek/ 20.00 hodin
VOILÁ!
Voilá! je synonymem pro kvalitní
multižánrový hudební zážitek. Swing,
twist, chanson občas s příměsí 
hip-hopu nebo reggae.

Demian Band v Klubu Na Rampě

20. 4. /středa/ 20.00 hodin
Demian Band v čele se špičkovým argentinským kytaristou a procítě-
ným zpěvákem Demianem Dominguezem patří k tomu nejlepšímu, co
lze na malých pódiích spatřit. Doprovodnou rytmickou sekci tentokrát
tvoří Juan Carlos Pesantes na basu, Reginald Vilardell na bicí. Počtvrté
v České republice, potřetí v Klubu Na Rampě.
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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, rezerva-
ce 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.

1.–11. 4. /pátek–pondělí/
PUTOVNÍ FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA 
Výstava dokumentuje přirozené dětské
potřeby batolecího věku a nabídku
vhodného nasycení vývojových potřeb. 

5. 4. /úterý/ 17.00 hodin
ATRAKTIVNÍ ŽENA
Workshop a přednáška na téma, proč
některé ženy jsou tak působivé. V rámci
projektu Máma – Žena všech krás.

7. 4. /čtvrtek/ 10.00 hodin
SEBEVĚDOMÍ
Sebevědomí je pro nás a náš život
opravdu důležité. Přednáška Lucie
Šmahelové.

8. 4. /pátek/ 17.00 hodin
KLUB ZDRAVÍ – STÁLE V POHYBU
Také se vám často z mnoha důvodů
nechce sportovat? Přijďte se s námi
naladit na pohybové aktivity, které
s přicházejícím jarem pomohou
vašemu tělu i duši.

10. 4. /neděle/ 15.00 hodin
ZÁVOD KOČÁRKŮ
Kategorie závodu: běh maminek s ko-
čárky, běh tatínků s kočárky, závod
nosících maminek a další. Čekají vás
zajímavé ceny pro vítěze a bohatý do-
provodný program – ukázková lekce
tance maminek s dětmi v šátku, vy-
stoupení dětských mažoretek, malová-
ní na obličej, dětské dílničky, stánek
šátkománie. Místo konání: Mšeno u prutu.

11. 4. /pondělí/ 10.00 hodin
BESEDA NA TÉMA VÍME, S ČÍM SI
HRAJEME?
„Dětství trávené převážně v interiéru

je sice dnes normální, ale rozhodně ne
přirozené,“ říká přednášející Lenka
Hřibová.

12. 4. /úterý/ 17.00 hodin
TANCEM KE KRÁSE A ZDRAVÍ
Tanec je obecně skvělým sportem, kte-
rý zároveň prospívá postavě. A orien-
tální tanec má i své další přednosti.
Taneční workshop povede paní Olina
Jarabicová ze studia Tasmína. V rámci
projektu Máma – Žena všech krás.

14. 4. /čtvrtek/ 10.00 hodin
DĚTI A DOMÁCÍ MAZLÍČCI
Beseda o domácích mazlíčcích se
zaměstnankyní zverimexu Pavlíny
Kadrmasové.

19. 4. /úterý/ 17.00 hodin
ZDRAVÁ PLEŤ JE VŽDY KRÁSNÁ
Kterých věcí se máme vyvarovat, jak si
pomoci v nouzi. Workshop o péči
o pleť, který vede kosmetička Gabriela
Kuková. V rámci projektu Máma –
Žena všech krás

21. 4. /čtvrtek/ 10.00 hodin
SEMINÁŘ O FINANCÍCH
Přednáší ředitel Poradny při finanční
tísni, o. p. s., David Šmejkal, který má
15 let praxe se spotřebitelským
finančním poradenstvím.

22. 4. /pátek/ 17.00 hodin
SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY
OSOBNOSTI
Je důležité umět od všeho trošku, nebo
v něčem vynikat?

22.–24. 4. /pátek–něděle/
PŘEDČARODĚJNICKÝ POBYT
S JABLÍČKEM
Rodinný víkend plný zábavy, pohybu
a tvoření na chalupě v přírodě.
Celodenní program, večerní pálení
ohně i čarodějnická stezka odvahy.
Více na webu, na akci se hlaste předem.

25. 4. /pondělí/ 14.00 hodin
KURZ NOŠENÍ DĚTÍ V ŠÁTKU
Přijďte se dozvědět více o tom, proč je
nošení pro děti prospěšné a naučit se
základní úvaz na břicho. Určeno pro
těhotné ženy a maminky malých mi-
minek. Kurz vede laktační poradkyně
Iva Klímová.

26. 4. /úterý/ 17.00 hodin
VLASY – KORUNA KRÁSNÉ ŽENY
Vlasy jsou korunou každé ženy, a tak
je důležité o ně s láskou pečovat. Jak
správně o vlasy pečovat, jak je upravo-
vat, či jak správně zvolit délku a střih,
vás seznámí profesionální kadeřnice.
V rámci projektu Máma – Žena všech
krás.

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

8., 9., 10. a 16. 4. /8.30–18.00 hodin/
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ
40hodinový rekvalifikační kurz pro ty,
kteří jezdí na dětské pobytové akce
jako zdravotníci. Přihlášky na webu.

21. 4. /čtvrtek/ 15.00 hodin
4 HODINY PRO ŽIVOT
Kurz PP pro uchazeče o ŘP. Kurz
věnovaný život ohrožujícím stavům
a následně život zachraňujícím úko-
nům, aneb Co dělat než dorazí sanitka.
Pro uchazeče o ŘP doplněné znalostí
autolékárničky a specifických situací
první pomoci při nehodách. 
Pro veřejnost.

22.–27. 4. 
OBLASTNÍ STUDIJNÍ STŘEDISKO
Šest dnů plných her, výuky první
pomoci. Cena: 1 980 Kč
SOUTĚŽE MLADÉHO ZDRAVOTNÍKA
41. ročník soutěže pro pětičlenné týmy
od 1. do 9. tříd, soutěž proběhne ve
středu 4. 5. v prostorách HZS Jablonec
n. N. Přihlášky od 1. dubna webu.

■ 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
Možnost shlédnout exponáty hraček
z různých období.

■Galerie FR
Dům česko-německého
porozumění
www.dumrynovice.org
otevřeno úterý–sobota 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

9. 4. /sobota/ 14.00 hodin
SETKÁNÍ SVAZU ŽEN 

do 15. 4. /pátek/ 
SETKÁNÍ/ BEGEGNUNG 
Společná výstava partnerských umě-
lecko-průmyslových škol z Jablonce
nad Nisou a Kaufbeurenu.

13. 4. /středa/ 17.00 hodin
VEČER S NĚMECKÝM FILMEM 
Snímek Za hranicí ticha nebo Poutnice
ze Sans-Souci nabídne další filmový
večer v Rýnovicích. Setkání česko-ně-
meckého kruhu přátel německé kultury.

20. 4. /středa/ 10.00 a 17.00 hodin
DER RÜDIGER – Kdyby kašna 
mohla vyprávět
V 10.00 hodin beseda se studenty
o názorech mladých lidí na obnovení
Metznerovy kašny v Jablonci nad
Nisou. V 17.00 hodin vernisáž společné
výstavy gymnazistů z Jablonce nad
Nisou a Kaufbaurenu o historii, sou-
časnosti a budoucnosti významného
uměleckého díla, Metznerova rytíře
Rüdigera

27. 4. /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

5. 4. /úterý/ 17.00 hodin
LE THÉ O PÁTÉ – S HELÉNE
Povídání o Bretagne.

6. 4. /středa/ 19.00 hodin
VERNISÁŽ OBRAZŮ TEREZY 
KUROVSKÉ

27. 4. /středa/ 18.00 hodin
LE THÉ O ŠESTÉ – S HELÉNE
Bretaňská kuchyně – crepes, galettes –
degustace – vstupné 50 Kč.

30. 4. /sobota/ 19.00 hodin
SONGS FROM UTIOPIA
Koncert – vstupné dobrovolné.

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

8. 4. /pátek/ 19.00 hodin
MEZIMLUVY 4:
Literatura, hudba a performance, další
z poetických večerů Adély Jiříčkové
a jejích hostů.

21. 4. /čtvrtek/ 18.00 hodin
MICHAL ŠANDA A ŠTĚPÁN KUČERA
Setkání s autory a jejich tvorbou.

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

28. 4. /čtvrek/ 17.30 hodin
DEN MATEK
Workshop. Pod vedením špičkové
floristky Elišky Liepoldové si vyrobíte
aranžovaný košík nebo misku 
a naučíte se mnoho o práci se živými
květinami. Foto na www.palaceplus.cz,
cena 300 Kč včetně materiálu.
Přihlášky předem.

■ Galerie Kaplička
www.placjablonec.cz 
Výstavy si lze prohlížet prosklenými
dveřmi.

do 10. 4.
OIPOOIK: MARIE NÁMĚSÍČNÁ
Hybné síly jižní tvárnosti (instalace).

20. 4.–29. 5.
MŠE STUDIA PAPERASH 
Další zastávka na trati vývoje digitální
hry Dark Train. Vernisáž výstavy 20. 4.
v 18.00 hodin. Představení nezvratných
i fyzických důkazů o virtuální povaze
a víře ve světě, který díky projektu vzniká.

■ Kostel Povýšení 
sv. Kříže
nám. Boženy Němcové, 
www.starokatolici-jablonec.cz

10. 4. /neděle/ 17.00 hodin
GENERACE GOSPEL CHOIR
Koncert.

■ Woko klub
Podzimní 21, Jablonec n. N.
www.wokoklub.cz
www.facebook.com/wokoklub

8. 4. /pátek/ 20.00 hodin
FAREWELL TOUR 
House party. 
Laydee Jane – Steven Fearn (Anglie).
Speciální tří hodinový set a zároveň
poslední tour před opuštěním Evropy.

9. 4. /sobota/ 20.00 hodin
STEPPA STYLE
Reggae, dancehall, raggamuffin, 
live: STEPA STYLE (Rusko), 
selectors: Dr. X, Rollandblow.

Generace Gospel Choir v Jablonci

10. 4. /neděle/ 17.00 hodin, Starokatolický kostel Povýšení sv. Kříže.
V Jablonci se uskuteční koncert souboru nadšených zpěváků věřících,
nevěřících i tápajících a hledajících. Vstupné dobrovolné. Výtěžek bu-
de použit na restaurátorské práce v kostele.
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Stadion Střelnice

Atletická hala
www.atletikajbc.cz

9. 4. a 10. 4. /sobota a neděle/ 8.00 hodin
JABLONECKÁ HALA
Sdružení hasičů ČMS, okres Jablonec
n. N., pořádá v atletické hale na
Střelnici halovou soutěž v atletických
disciplinách požárního sportu.

16. 4. /sobota/ 13.00–17.00 hodin
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V AQUATLONU
Běžecká část závodu, start běhu záleží
na dokončení předchozích disciplín
v plaveckém bazénu. Distance hlavního
závodu 800–5 000 metrů.

Fotbalový stadion
ww.fkjablonec.cz
Termín utkání se vzhledem 
k TV přenosům může změnit.

2. 4. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC – FC FASTAV ZLÍN
SYNOT liga.

23. 4. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC – 1. FC SLOVÁCKO
SYNOT liga.

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

CAPOEIRA
15. 4.–17. 4 /pátek–neděle/
MISTROVSTVÍ ČR DĚTÍ
A DOSPĚLÝCH
Pořádá Vem Camará Capoeira
Jablonec nad Nisou, z. s.

FLORBAL
9. 4. /sobota/ 9.00 hodin
(začátek prvního zápasu)
TŘI ZÁPASY REGIONÁLNÍ LIGY
MUŽŮ. 
Skupina 2, centrkurt.

HÁZENÁ
www.hazena-jablonec.cz
2. 4. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC
– 1. HK DVŮR KRÁLOVÉ
II. liga staršího dorostu, centrkurt.

2. 4. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC
– HK LOVOSICE B
II. liga muži, centrkurt.

10. 4. /neděle/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC
– HC PARDUBICE
II. liga staršího dorostu, centrkurt.

10. 4. /neděle/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC
– HC PARDUBICE
II. liga muži, centrkurt.

24. 4. /neděle/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC
– JISKRA TŘEBOŇ
II. liga staršího dorostu, centrkurt.

24. 4. /neděle/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC 
– HC TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV
II. liga muži, centrkurt.

MODERNÍ GYMNASTIKA
www.sokoljablonec.cz/featured-slider/
moderni-gymnastika

23. 4. /sobota/ 10.00 hodin
JABLONECKÁ PERLIČKA
TJ Sokol Jablonec n. N. – Sportcentrum,
prestižní celorepubliková soutěž jednot-
livkyň v moderní gymnastice.

ŠACHY
3. 4. /neděle/ 
TJ BIŽUTERIE JABLONEC 
– TJ TURNOV F
Krajská soutěž družstev ŠSLK.

10. 4. /neděle/ 
TJ BIŽUTERIE JABLONEC 
– LIBŠTÁT
Krajský přebor.

VOLEJBAL
www.volejbal.eu
2. 4. /sobota/ 10.00 a 13.00 hodin
BIŽUTERIE JABLONEC 
– TJ SOKOL MN. HRADIŠTĚ
Krajského přeboru žen, kurt č. 4.

3. 4. /neděle/ 9.00 hodin
TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKYŇ
Pořádá TJ Bižuterie Jablonec.

9. 4. /sobota/ 10.00 a 13.00 hodin
BIŽUTERIE JABLONEC – JABLONEX
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

Sportovní areál Mšeno
www.fkjablonec.cz

4. 4. /sobota/ 14.00 hodin
FK JABLONEC
– FK BOHEMIANS 1905
Juniorská liga, UMT Mšeno

9. 4. /sobota/ 11.00 hodin
FK JABLONEC – FK MLADÁ BOLE-
SLAV
1. dorostenecká liga U19

28. 4. /čtvrtek/ 14.00 hodin
FK JABLONEC 
– 1. FK PŘÍBRAM
Juniorská liga, UMT Mšeno

23. 4. /sobota/ 11.00 hodin
FK JABLONEC 
– FC SLOVAN LIBEREC
1. dorostenecká liga U19

Plavecký bazén Jablonec
www.bazenjbc.cz

4. 2. / sobota/ 8.00 hodin
VELKÁ CENA TJ BIŽUTERIE
A MĚSTA JABLONEC NAD NISOU.
Pořádá TJ Bižuterie Jablonec.

16. 4. /sobota/ 8.30 hodin
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V AQUATLONU
První plavecká část závodu určeného
pro širokou veřejnost a zejména pro
mládež do 18 let, běh od 13.00 hodin
v atletické hale. Více na str. 6.

Jablonecká přehrada
www.behjablonec.cz/

23. 4. /sobota/ 9.30 hodin
JABLONECKÝ BĚH DO POHODY
Pořádá Tri-club, 6. ročník sportovní
události pro celou rodinu. Prezence
od 7.30 hodin. Kategorie od 2 do 99 let.

TJ Sokol Jablonec n. N.
Fügnerova 5, Jablonec n. N. 
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

ČSTS Přátelé přírody
www.prateleprirody-jablonec.cz,
jotovova@seznam.cz, tel. 606 901 561

Každý čtvrtek
7. 4. – Drábovna – odjezd 8.36 hodin
z ČSAD do Frýdštejna.
14. 4. – Zdenčina skála – odjezd 9.30
hodin z ČSAD busem směr Turnov.
21. 4. – Zdislava – odjezd vlakem
z ČSD v 8.27 hodin do Jablonného.
28. 4. – Riegrova stezka – odjezd
v 7.38 hodin z ČSAD busem do Semil.
Pěšky 10 km–15 km. 
Podrobný program na www nebo na
nástěnce na ekonomické škole. 

TJ Bižuterie 
Pražská 20, Jablonec n. N.
www.kulecnikjablonec.czestranky.cz

8. 4.–10. 4. /pátek–neděle/
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V TROJBANDU NA VELKÉM STOLE
Pořádá TJ Bižuterie, akce je pod
záštitou primátora statutárního města
Jablonec nad Nisou Petra Beitla.
Program: pátek 16.00–21.00 hodin, 
sobota 10.00–21.00 hodin, 
od 13.00 hodin ceremonie zahájení
TOP16, neděle 10.00–17.00 hodin.

Nabídka sportovních pořadů

16. 4. /sobota/ 19.00 hodin
CROSSOVER SICKFEST 
Kultovní fest. live: Kurtizány z 25.
Avenue (crossover/rock), F. A. King
(crossover), Bikkinyshop (crossover),
Censorshit (hardcore/rap), Plán B
(hardcore/punk). Akce za přispění
statutárního města Jablonec n. N.

22. 4. /pátek/ 20.00 hodin
DNB SESSION 
Drum’n’bass party, djs: SYMPLEX
(LET IT ROLL), BEESU & MONKEY
BOOM crew, oceněný nováček roku
na DNB AWARDS dj Symplex poprvé
ve Woku!

23. 4. /sobota/ 20.00 hodin
RÓMSKÁ ZÁBAVA
Live: Duda Band (Slovensko), Porubka
(Slovensko). Akce za přispění statutár-
ního města Jablonec n. N.

29. 4. /pátek/ 20.00 hodin
INVERT PARTY
Večírek tanečního studia Invert
poledance, aerial hoot.

30. 4. /sobota/ 19.00 hodin
VLADIMIR 518 
+ HUGO TOXXX 
+ MIKE TRAFIK
Hip hop party. Král se vrací 
s nadupanou show.

■ Sluneční lázně
30. 4. /sobota/ 17.00 hodin
ČARODĚJNICKÁ LIVE ROCK-PÁRTY
Hrají: Dangar Six, Krásná práce, 9431,
vstupné 100 Kč.

■ Tužíňáci
www.trojkatuzin.cz

16. 4. /sobota/ 9.00–11.00 hodin (start)
POHÁDKOVÝ LES
Pionýrská skupina Tužíňáci pořádá
u areálu Břízky a 2. přehrady. Start
mezi 1. a 2. přehradou směrem
k areálu Břízky.

■ Studio Fit 
a kavárna Jabloň
nám, dr. Farského 4, Jablonec n. N.,
773 485 800, e-mail: info@studiofit.cz,
www.studiofit.cz.

1. 4. /pátek/ 19.00 hodin
MEDITACE V KAŽDODENNÍM
ŽIVOTĚ

7. 4. /čtvrtek/ 17.00 hodin
ZDRAVÉ MLSÁNÍ
Jak mlsat zdravěji, cviky na každý den,
kosmetička Lenka.

9. 4. a 23. 4. /sobota/ 
8.00–13.00 hodin
VÍKENDOVÝ BRUNCH 
SE CVIČENÍM
Kruhový trénink pro čtyři osoby pod
vedením trenéra.

10. 4. /neděle/ 8.30–11.00 hodin
NEDĚLNÍ BRUNCH S RANNÍ 
MEDITACÍ

14. 4. /čtvrtek/ 18.00–19.30 hodin
JARNÍ SETKÁNÍ S AROMATERAPIÍ

■ d-EppL music 
& board club
Liberecká 3367/35, Jablonec n. N.,
www.deppl.com 

2. 4. /sobota/ 20.00 hodin
FARMA A VŠE KOLEM NI
Vstup v maskách, house,d’n’b,dubstep,
B-day party Domča+3kočky.

8. 4. /pátek/ 20.00 hodin
BREAK in da HOUSE
Meehay/Lathis, B-day party.

15.–17. 4. /pátek–neděle/
JAROZVĚST
Independent Theory & Luk-Si Records
presents:

PSYTRANCE STAGE: Ypsylon
(Mystical Waves) (SK), Psyrix
(HedoniX), M.P. (HedoniX), Cltr
(HedoniX), Kryzka (Synthedelica)
(Live), Cejn (Zero Point), Marschi
(Maryosha), Farmitch (Maryosha),
Mako (Synaptic Dreams), Cuky
(Synaptic Dreams), Psycroft
(Kamasutra), Tercius (Independent
Theory), Elien (Independent Theory),
Newteck (Luk-Si Records /
Independent Theory)

CHILL OUT: Barbarela, Psyrix, Skaph,
Cuky, Psycroft, Newteck, Elien, Tercius. 

UV dekorace: Elien, Sašetka, Newteck, 

čajovna: PSYGALLERY (čajíky, uv de-
korace, doplňky, uv oblečení), 

Tompeli cheese, Smoked meat. -
Sleepout na místě (od konce března
možnost objednat si pokoj v ubytovně
Neptun), workshopy. 

Vstup: 100 Kč one day, 150 Kč all week. 

22. 4. /pátek/ 20.00 hodin
FULL MOON PARTY
2Gethers (Nine, Timy, Xadam) + Ziky
(PESS), Breakbeat /tech house

28. 4. /čtvrtek/ 20.00 hodin
HIP HOP CALASSIC

Favoritem MČR v trojbandu je Janis Ziogas.
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■ Z knihovny 
Nová kniha Nakladatelství Bor
Ve fondu regionální literatury stu-
dovny nabízíme nejen pro mladší
generaci knihu z Nakladatelství
Bor – Osudy Němců z Jizerských
hor v letech 1945–1948. 

„Kniha Petry Laurin, Ireny No-
vákové a Christy Petráskové zahr-
nuje vedle osobních vzpomínek
pamětníků i historická fakta, jež
by mohla pomoci vysvětlit příčiny
vzájemného odcizení Čechů a Něm-
ců,“ říká Zbyněk Duda, ředitel
Městské knihovny Jablonec nad
Nisou. Začíst se či si knihou jen
prolistovat lze každý všední den
ve studovně v přízemí knihovny
od osmé do osmnácté hodiny.

Narodila jste se v Brně, jaký osud vás přivál do
Jablonce?
Maminka pochází z Jablonce a do Brna se provdala.
Když jsem byla malá, rodiče se rozvedli a maminka se
vrátila do rodného města. Zde jsem začala navštěvo-
vat základní školu na Žižkově Vrchu.

Jak jste se dostala k atletice?
V páté třídě jsem začala trénovat v atletické přípravce
a od šesté třídy jsem chodila do sportovní třídy na
škole. Tehdy mě trénovali Soňa Pecháčková, Rudolf
Rozmahel a Ilona Bláhová. Bavilo mě to, měli jsme ví-
ce pohybu a tréninků, bylo to pěkné a pestré.

Po základní škole jste studovala na gymnáziu, kdo
vás trénoval tam?
Už v osmé třídě jsem se začala připravovat pod vede-
ním Jiřího Cikána. Trénovali jsme víceboj (100 m př.,
200 m, skok do dálky, vrh koulí, hod oštěpem, skok do
výšky, 800 m). To mě bavilo. Šly mi sprinty, dálka
a oštěp, to byly moje parádní disciplíny, výšku jsem
dokázala odskákat, kouli vrhnout. Trápila jsem se
s osmistovkou, ale za tu nikdy nebylo moc bodů.

Říká se, že víceboje jsou královskou disciplínou,
proč jste si vybrala právě víceboj?
Také se říká, že když někdo neumí jednu disciplínu
pořádně, dělá víceboj (smích). Mně se líbila sportovní
rozmanitost a všestrannost. Pět soutěží v hale, sedm
venku. Závody byly rozloženy do dvou dnů a lehké za-
váhání v jedné disciplíně se dalo dohnat v jiné. Je
pravda, že na každou z nich má člověk jiné tretry, ně-
kolikeré oblečení. Jezdili jsme s taškou, jakou mají
hokejisté.

Vzpomenete si na svoje první větší závody?
Bylo mi čtrnáct a startovala jsem v prvoligovém druž-
stvu žen v závodě na 100 metrů. Vedle na dráze běže-
la Jarmila Kratochvílová, ikona české atletiky. Byl to
velký zážitek a motivace. Mým hlavním trenérem byl
Jiří Cikán, vedl mě celou moji sportovní kariéru, pouze
na oštěp jsem měla trenéra Petra Kárného. V oštěpu
jsem překonala bájnou hranici 50 metrů, paradoxně
v době, kdy už jsem skoro netrénovala. Můj osobní re-
kord je 50,28 metrů. V dálce mám osobák 633 centi-
metrů a dlouho jsem měla i československý rekord

v sedmiboji výkonem 5 537 bodů. Bohužel v 19 letech
jsem začala mít zdravotní problémy a na tři roky z vr-
cholové atletiky vypadla. Poté jsem většinou zatréno-
vala na jaře a v letní sezoně závodila. Ve 32 letech
jsem po dalším zranění na mítinku v Itálii aktivní čin-
nost ukončila.

Jaké byly vaše největší úspěchy?
Na domácích šampionátech jsem získala 22 zlatých
medailí, ve víceboji, dálce nebo oštěpu. Na mezinárod-
ním poli je můj největší úspěch třetí místo v junior-
ských závodech Družba. Těch se účastnili zejména
sportovci východního bloku a byly to velmi kvalitně
obsazené závody. Co se týče akcí, jako je mistrovství
Evropy nebo světa, těch jsem se nezúčastnila. Tehdy
nebyly tyto šampionáty zařazeny v juniorských a do-
rosteneckých kategoriích, a když už jsem se kvalifiko-

vala na šampionát, v přípravě jsem se zranila a nako-
nec na závody nejela.

Věnovala jste se také trenérské práci?
Chvilku ano. Dokonce moje svěřenkyně Lucka Čepi-
lová získala titul mistryně České republiky. Bohužel
na trenérskou práci nemám čas.

Jak vzpomínáte na svá atletická léta?
Vzpomínám s úsměvem, radostí i nostalgií. Byla to
úžasná doba. Jezdili jsme na závody družstev, byla
legrace, všichni jsme se znali, byli jsme velká poho-
dová parta. Dnes jedou týmy na soutěž a je to jak cizi-
necká legie, mnozí se vidí až tam a hned po akci se za-
se rozejdou. My jsme spolu trávili čas na tréninku
i mimo stadion. Je to nenahraditelné, navázali jsme
mnohá přátelství. Na podzim se také jezdilo na zájezdy
po Evropě, které organizovali pánové Fučík a Poláček,
díky tomu jsme projeli velkou část západní Evropy.

Pokud vím, atletickému klubu jste stále nablízku.
Pomáhám jako sekretářka oddílu. Tuto činnost jsem
dělala již v minulosti, byla jsem zaměstnána a mohla
u této práce trénovat. Pak následovala pauza a vrátila
jsem se po několika letech, kdy mě oslovil Jiří Cikán.
Od té doby pomáhám, byť jen na částečný úvazek, což
mi umožňuje podnikání, kterému se s přítelem věnu-
jeme. Děláme komponenty do plastikových modelů,
například do modelů letadel a obrněné techniky vyrá-
bíme bezpečností pásy a podobné detaily.

Vaším koníčkem jsou také motorky.
K této zálibě mě přivedl přítel, který si splnil sen z mlá-
dí a koupil si motorku. Mě nebavilo jezdit jako spolu-
jezdec, a tak jsem si pořídila řidičák a svoji motorku.
Při jízdě je podstatně lepší „výhled“ než z auta, krásně
se uvolním a relaxuji. Ráda chodím se psy na výlet,
i když méně než bych chtěla, a máme také několik ko-
čiček. Zvířátka jsou moje další vášeň. Když jsem byla
malá, žádné jsem mít nemohla, tak to teď doháním.

Co vám atletika dala?
Dobré vlastnosti, zarputilost, svědomitost. Mnoho přátel,
které je v současné divné době těžko sehnat. Atletika mi
dala nenahraditelné okamžiky, vzpomínky a zážitky. 

Jiří Endler

Renata Staňová
Vzpomínám s úsměvem, radostí i nostalgií

■ Osobnost Jablonecka

Renata Staňová se narodila v Brně. Později se s maminkou a bratrem přestěhovala do Jablonce.
Od třetí třídy chodila na ZŠ Pasířská, kde se začala věnovat atletice. Absolvovala Gymnázium
U Balvanu. Je dvaadvacetinásobnou medailistkou z MČR ve skoku do dálky, v hodu oštěpem
a ve víceboji. Obsadila třetí místo na mezinárodních juniorských závodech Družba, několikrát
reprezentovala ČR na mezinárodních mítincích, byla členkou ligového týmu žen. Dlouhá léta
působila jako sekretářka Atletického oddílu Liaz Jablonec a podnikala v oblasti plastikového
modelářství.

■ Krátce
ZŠ Pasířská láká mladé 
sportovce
Základní škola Jablonec nad Ni-
sou, Pasířská 72 (Žižkův Vrch) zve
všechny kluky a děvčata z pátých
tříd, kteří se rádi hýbou a mají zá-
jem o sport, na výběrové testy pro
zařazení do všesportovní třídy
spojené s atletickým klubem. 

Žáci při výběrových testech
předvedou dovednosti v hodu me-
dicinbalem (1 kg), skoku dalekém
z místa, v počtu leh-sedů za jednu
minutu, v běhu na 50 m a ve vytr-
valostním běhu na šest minut. 

„Výběrové testy se uskuteční ve
středu 13. dubna v 16.00 hodin na
atletickém stadionu ZŠ Pasířská.
Cvičební úbor s sebou,“ upozor-
ňuje Jiří Vondráček, ředitel školy.
Podrobnější informace naleznete
na webových stránkách školy
www.zspasirskajbc.cz.

■ Poděkování TSJ
Chtěla bych touto cestou velmi po-
děkovat paní Daníčkové z technic-
kých služeb, za děti, rodiče i pra-
rodiče, kteří naši mateřskou školu
navštěvují, že vždy reagovala na
naše prosby o údržbu komunika-
ce ve Slunečné ulici, přestože je ve
třetím pásmu údržby, a pomohla-
mi tak zabezpečit bezpečný pří-
stup do mateřské školy v dobách,
kdy chodníky byly zamrzlé a zle-
dovatělé. 

Děkuji, vážím si vaší práce a tě-
ším se na další spolupráci.

Iveta Jeriová, 
ředitelka

Jiří Cikán dekoruje Renatu Staňovou na stupních vítězů.
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Organizace Most k naději vznikla v roce 1995
registrací u MV ČR a její vznik byl motivo-
ván zhoršující se situací v oblasti zneužívá-
ní drog a nárůstu HIV/AIDS. Most k naději
pod sebou sdružuje řadu sociálních služeb
od kraje Ústeckého až po Liberecký.

Organizace se soustřeďuje především na sociál-
ní patologie typu závislostí a jejich dopadů na
jednotlivce, rodiny, potažmo celou společnost,
osoby ohrožené sociálním vyloučením, ubyto-
vání pro osoby vycházející z ústavních zařízení
atd. Most k naději v Libereckém kraji zřizuje
terénní programy pro osoby ohrožené drogou,
K-centrum Liberec a K-centrum Česká Lípa,
Dům na půl cesty Liberec a Program sociální
prevence. 

V Jablonci nad Nisou se můžete nejčastěji
setkat s pracovníky terénních programů pro
osoby ohrožené drogou. Tento pár lze potkat
každý všední den vyjma úterka od 13.00 do
18.00 hodin. Naše služby nabízíme osobám
ohroženým závislostí, především na nealkoho-
lových drogách. Služby jsou anonymní a bez-
platné. Cílem je informovat klienty o rizicích
spojených s užíváním drog, vést je k co nejbez-

pečnější aplikaci (výměna použitého injekční-
ho materiálu za sterilní) a zároveň jim poskyto-
vat takové služby, které vedou ke snížení nejen
fyzických, ale i psychických a sociálních rizik.
Dále je poskytováno screeningové testování na
protilátky pohlavně přenosných chorob (HIV,
hepatitida C, syfilis). 

Tato služba má velký celospolečenský vý-
znam, neboť v rizikových komunitách je prová-
děna osvěta, jež pomáhá v prevenci šíření in-
fekčních epidemií do širší veřejnosti. V rámci
této prevence jsou sbírány pohozené stříkačky

přímo na ulici. Informace o nich se do středis-
ka dostávají prostřednictvím telefonátů od ob-
čanů či přímo od zodpovědných klientů, kteří
s Mostem k naději dlouhodobě spolupracují.
V neposlední řadě organizace spolupracuje
s rodiči osob ohrožených závislostí. Závislost
není problém pouze jednotlivce, ale celých ro-
din, kterým jsou takto poskytovány cenné in-
formace a podpora v nelehké životní situaci.

Důležitým posláním terénních programů je
též delegování klientů do návazných služeb.
Nejbližší touto službou je pro velkou část jablo-
neckých klientů K-centrum Liberec, kde je již
vhodnější prostor a čas pro komplexnější práci
na řešení sociálně-patologických problémů
klienta a následné směrování do léčebných za-
řízení. 

Jiří Simeth, 
vedoucí K-centra Liberec Most k naději, z. s. 

Kontaktní informace: Most k naději, z. s., Te-
rénní program pro osoby ohrožené drogou, tel.:
606 713 034, e-mail: tp.liberec@mostknadeji.cz.
K-centrum Liberec: Rumunská 5/a, Liberec,
460 01, tel.: 482 713 002, e-mailová adresa:
kc.liberec@mostknadeji.cz. www.mostknadeji.eu.

Terénní program pro osoby ohrožené drogou

Pro všechny, kteří rádi tráví letní čas aktiv-
ně, připravuje Spolek jabloneckých dam
a pánů od pondělí 4. do soboty 9. července
v Eurocentru již 18. ročník letní dílny pohy-
bu, tance a rytmu Léto tančí.

Jako každoročně bude i letošní začátek Jablo-
neckého kulturního léta patřit tanci a bubnování.
„Léto tančí opět nabídne pestrý program plný
zábavy a profesionálních lektorů jak pro při-
hlášené účastníky dílny, tak i pro veřejnost,“ ří-
ká Jana Hamplová, jedna z pořadatelek akce.
Pro účastníky budou připraveny semináře pod
vedením zkušených lektorů.

Reggaeton & Cubaton mísící prvky reggae
a dancehall se styly typickými pro Latinskou
Ameriku, jako jsou bomba, plena, salsa, meren-
gue, latin pop, cumbia, bachata, hip, R&B
a electronicu nazývaný také někdy latino hip
hop, představí skvělý a vyhledávaný tanečník,
instruktor a choreograf Ruben Peguero pochá-
zející z Dominikánské republiky, při jehož se-
mináři se účastníci především pobaví, odreagu-
jí se a nabijí potřebnou energií.

Bubenický workshop zaměřený na kombina-
ci modernějších rytmů a západoafrického stylu

hry na djembe a basové bubny se zapojením
body percussion povede zkušený muzikant
a lektor ovlivněný irskou, bretonskou a afric-
kou tradiční hudbou Jakub Severin. 

Seminář nazvaný taneční pantomima propo-
jující základní prvky techniky imaginární pan-
tomimy s moderním, scénickým a výrazovým
tancem bude lektorovat mimka, tanečnice
a choreografka Michaela Doláková, která pro-
vede účastníky dílny tvořivostí, schopností im-
provizace a rozvojem vlastní fantazie. 

Odpolední a večerní programy budou zamě-
řeny především na veřejnost. V průběhu týdne
se představí jednotliví lektoři, páteční večer na-
bídne bubenický workshop a celá akce vyvr-
cholí závěrečným společným vystoupením
účastníků a lektorů v sobotu 9. července od
19.00 hodin, na kterém frekventanti předvedou,
co se za celý týden naučili. „Dílna je otevřená
všem věkovým kategoriím a nadchne svojí
tvůrčí a uvolněnou atmosférou. Zkrátka každý
si v nabitém programu přijde na své,“ uvádí za
organizátory Jana Hamplová.

Ti, kdo chtějí využít zvýhodněného kurzov-
ného, se mohou přihlásit již nyní, a to nejdéle
do neděle 17. dubna 2016. Druhé kolo uzávěrky
přihlášek bude probíhat až do začátku akce.
Absolvovat lze jak celou dílnu, tak i jednotlivé
semináře, které se odehrávají po celý den.
„Léto tančí je určeno všem, kteří si chtějí zpří-
jemnit začátek léta a nechtějí za bohatými zá-
žitky cestovat daleko,“ tvrdí Hamplová.

Letošek přinese i novinku, a to možnost pre-
zentace jabloneckých tanečních škol, spolků
ale i neorganizovaných nadšenců. Podrobné
informace a přihlášku lze nalézt na webu:
www.letotanci.cz. (end)

V létě se bude v Eurocentru opět tančit

Sedmý ročník soutěže Stejná šance – Zaměst-
navatel 2016 odstartoval 21. března. Jedná
se o prestižní soutěž zaměstnavatelů z Libe-
reckého kraje, kteří lidem se znevýhodněním
dávají na otevřeném pracovním trhu stej-
nou šanci jako ostatním, a tím aktivně při-
spívají k jejich začleňování do společnosti.
Soutěž vyhlašuje nezisková organizace
Rytmus Liberec, o. p. s. Záštitu převzala
Lenka Kadlecová, náměstkyně hejtmana
Libereckého kraje. 

„Lidé se zdravotním znevýhodněním mají ztí-
žené podmínky pro získání zaměstnání. Pokud
jim ale poskytneme podporu, jsou schopni stát se
rovnocennými zaměstnanci a kolegy,“ říká Antó-
nia Dechťarová, ředitelka Rytmu Liberec, o. p. s.

Základní podmínkou nominace do soutěže je
zaměstnání na otevřeném trhu práce v běžných
firmách mimo chráněné prostředí.

Sběr nominací začal 21. března a potrvá do
30. dubna 2016. Slavnostní vyhlášení vítězů
proběhne na Krajském úřadě Libereckého kra-
je 19. května 2016. Nominovat zaměstnavatele
v sedmém ročníku soutěže může široká veřejnost
vyplněním online nominačního listu a pro-
střednictvím tištěných nominačních listů, které
budou distribuovány na vybraných místech v Li-
berci, Jablonci nad Nisou, České Lípě, Jilemnici
a Semilech. Nominace vyhodnotí odborná ko-
mise.

Cílem Stejné šance je podpořit firmy, které za-
městnávají osoby se zdravotním postižením,
poskytnout jim veřejné uznání a prostřednic-

tvím příkladů jejich dobré praxe motivovat ostat-
ní firmy. Vítězi posledního ročníku se staly fir-
my Restaurace u Poláků, Benteler ČR, s. r. o. (Jab-
lonec nad Nisou) a KFC Liberec – AmRest, s. r. o.

Slova ředitele vítězné firmy z roku 2012 EMBA,
spol. s r.o., Evžena Pelikána dokreslují, jak by
se k zaměstnávání lidí s handicapem mělo při-
stupovat: „Tím, že zaměstnávám člověka s po-
stižením, nemám pocit, že dělám něco zvláštní-
ho. Je to pro mě zcela přirozené a myslím, že by
to tak mělo být pro všechny slušné lidi.“

Aktuální informace, nominační listy i průběh
předchozích ročníků naleznete na webu pořá-
dající organizace: www.rytmusliberec.cz. Kon-
takt: Rytmus Liberec, o. p. s., Antónia Dechťa-
rová, liberec@rytmus.org, tel.: 773 800 661.

(vit)

Soutěž Stejná šance – Zaměstnavatel 2016
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Sto let – to jsou přibližně tři lidské generace.
Vybrali jsme pro vás z oblíbeného deníku
Gablonzer Tagblatt, čím žil Jablonec před
sto lety.

1. dubna 1916, 90, str. 1, 5, R a V
Srbský korunní princ navštívil verdunskou
frontu a podělil francouzské důstojníky srb-
skými vojenskými řády. V jeho doprovodu se
nacházeli Poincaree, Joffre a Humbert.

Praha. Masarykova rodina v Praze je zcela
bez prostředků. Jeho profesorský plat byl zadr-
žen, dcera, učitelka na jedné pražské dívčí ško-
le, byla propuštěna ze zaměstnání. Jeho rodiny
se nikdo neujal a paní Masaryková bude muset
požádat o přijetí do chudobince.

3. dubna 1916, 92, str. 3, V
Nejvyšší cena zápalek je v maloobchodě sta-
novena takto: balíček s 10 krabičkami 32 h,
2 krabičky 7 h, 1 krabička 4 h.

5. dubna 1916, 94, str. 5, V
Praha. Na komorním koncertě hudebně-peda-
gogického spolku v Praze se v hotelu Centrál
hrála mimo jiné skladba Fidelia Finkeho junio-
ra „Jezdecká burleska“. Finke je profesorem na
pražské konzervatoři a synem stejnojmenného
řídicího učitele ve Mšeně.

6. dubna 1916, 95, str. 5, V
Válečný humor. Důstojnický sluha slíbil man-
želce svého pána, že jí okamžitě napíše, pokud
by se panu kapitánovi něco stalo. Ten byl sku-
tečně raněn a paní obdržela dopis s tímto zně-
ním: „Sděluji tímto, že pan kapitán má průstřel
obou tváří. Obličej nezraněn.“

10. dubna 1916, 99, str. 3, 4, V
Chovejte kozy. Při nynějším nedostatku mléka
doporučujeme chov koz zejména nemajetným
vrstvám. Zvláště teď, kdy se rodí kůzlátka, je
důležité, aby se poráželi jen kozlíci a kozičky
byly nechány na chov.

Vídeň. Pokračuje proces proti velezrádci Kra-
mářovi. Proces sice není tajný, ale je zakázáno
o něm psát.

Praha. Boj proti prostituci. Od počátku roku
bylo v Praze při raziích na ulici a v hotelech za-
drženo 857 prostitutek a tajnými policisty 150,
celkem tedy 1 007. Z nich muselo být 502 léčeno
v nemocnicích.

11. dubna 1916, 100, str. 1 a 5, V
Car Mikuláš na frontě. Mimořádná válečná
rada rokuje o tom, zda podniknout novou ofen-
zívu nebo se pouze omezit na obranu.

Uprchlíci z Belgie. Jak Angličané, tak i Holan-
ďané mají s uprchlíky neradostné zkušenosti.

Žena z lidu říká: „Ach, já nemohu ty Belgičany
vystát. Jak jsou špinaví a líní! Ničeho nemají
dost a neznají vděčnost. A pracovat nechtějí.“
Největší rozhořčení budí bohatí Belgičané, kte-
ří žijí v nejdražších hotelech hýřivým životem
a pro své krajany nedělají nic.

12. dubna 1916, 101, str. 5, V
Nová Ves. Sebevražda vojáka. V pondělí odpoled-
ne se ve svém pokoji zastřelil třicetiletý Edmund
Feix, který se po krátké dovolené měl vrátit na
frontu. Před tím byl 9 měsíců na ruské frontě.

13. dubna 1916, 102, str. 5, V
Teplice-Šanov. Dárek od císaře za tři padlé
syny. Manželé Antonín a Anna Tandlerovi měli
pět synů, kteří všichni narukovali na frontu. Tři
z nich už zemřeli hrdinskou smrtí. Císař věno-
val otci kapesní hodinky, ozdobené svými ini-
ciálami a císařskou korunou a matce stříbrnou
plaketu Madony se stejnou úpravou, nadto ješ-
tě 500 K.

17. dubna 1916, 106, str. 7, V
Inzerát. Kde bych mohl dostat denně 1/2 litru
nebo 1 litr kozího mléka? Značka: Na lékařský
předpis.

Inzerát. Prosíme ctěné obyvatelstvo o finanční
dary. Chtěli bychom na Velikonoce přilepšit u-
prchlíkům z jižního Tyrolska k jejich skromné
stravě. Mnozí jsou navíc v rekonvalescenci po
těžkých nemocech. Výbor pro pomoc válečným
uprchlíkům z jihu.

18. dubna 1916, 107, str. 4, 5, V
Velikonoční jarmark v Jablonci měl mnoho
návštěvníků. Na odbyt šla dobře dámská
a pánská konfekce, ale nejlepší obchody uděla-
li ševci; někteří vyprodali veškeré své zásoby.
Zdá se, že mezi obyvatelstvem je peněz dost. Na
dobytčím trhu se však objevil jen 1 kůň, 9 kusů
skotu a 2 kozy.

Proseč. Krádež slepic. Paní továrníkové Netty
Lüperzové bylo ukradeno 7 velkých slepic v hod-
notě 70 K neznámými pachateli. Podezření pa-
dá na cikány, kteří se minulý týden potloukali
po Proseči.

21. dubna 1916, 110, str. 5, V
Sázejte ořešáky! Velká poptávka po ořechovém
dřevu na pažby pušek způsobila nadměrný úby-
tek ořešáků. Je nutné jejich nové vysazování.
Doporučujeme najít pro ně místo na dvorech,
v alejích i na památných místech. Nesou velký
užitek v podobě ořechů, dřeva i léčivého čaje
z listů.

23. dubna 1916, 112, str. 1 a 15, R, V
USA. Američané předali Německu ultimatum
kvůli ponorkové válce.

Inzerát. Střízlivého taviče skla přijme firma Lud-
wig Breit, Továrna na sklo a perličky, Lučany.

25. dubna 1916, 113, str. 5, V
Jablonec. Jablonecká policie zatkla dva mla-
distvé zloděje. V Mozartgasse 13 (nyní Smeta-
nova) z nezamčené síně zmizely horolezecké
boty v ceně 30 K. Detektiv Behringer vypátral
dva mladíky, kteří měli „na triku“ ještě další či-
ny, například v Proseči v domě číslo 171 ukrad-
li 4 lahve vína, které sami vypili, u dvou domů
odmontovali kliky u dveří, v Reichstraße od-
nesli 40 pytlů, které se sušily na dvoře, na
Střelnici odcizili ze skladu zásob školy pro jed-
noroční dobrovolníky několik kilogramů ryb
a další zboží. V Dlouhé ulici se snažili vykrást
králíkárnu, ale byli domácími lidmi vyrušeni.

28. dubna 1916, 116, str. 1 a 5, R, V
Nepokoje v Irsku. Agentura Reuter hlásí, že
povstalci zaútočili na dublinský zámek, obsadi-
li park St. Stefan green a zaútočili na vládní od-
díly, které se vracely do kasáren. Stříleli i ze
střech, obsadili poštu a dvě nádraží a přerušili
telegrafní spojení. V provincii je zatím klid.
Velitelství povstalců v Liberty Hall je částečně
zničeno a obsazeno Angličany. Centrum Dub-
linu je obklíčeno vládními oddíly.

Daily Mail. Sir Roger Casement byl podle hlá-
šení britské admirality zajat na irském pobřeží
a vsazen do Toweru do cely, kde byl předtím
vězněn Hans Lody před svou popravou.

Zpráva z Rotterdamu. Nepokoje v Irsku ne-
jsou zdaleka potlačeny. Zdá se, že Irové chtějí
odtržení od Anglie a proklamaci vlastní repub-
liky. Vůdci hnutí Sinnfein jsou prý z dělnických
kruhů. Vláda chce povstání mimořádně přísně
potlačit.

Německo. Lazaret pro sanitní psy. Spolek pro
sanitní psy vybudoval v Lichtenhainu u Jeny
několik baráků, kde se budou léčit ranění a ne-
mocní psi. Zachránili životy přibližně 8000 vo-
jákům.

R = ranní vydání
V = večerní vydání

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Jablonečtí majitelé psů se často setkávají
s negativním postojem svých spoluobčanů,
kteří jim vytýkají, že po svých pejscích neu-
klízí. 

Bohužel mnozí mají pravdu a jejich jednání se
snažily napravit dvě majitelky psů, které ukli-
dily lokalitu určenou na volný pohyb psů v jab-
lonecké Dolině. „Bohužel mnozí si myslí, že na
ploše určené pro volný pohyb psů nemusí ex-
krementy po svých miláčcích uklízet a ty se
tam mohou kupit a kupit. Přitom každý, kdo jde
ven s pejskem, měl by mít u sebe sáčky na vý-
kaly a po svém psovi uklidit,“ zlobí se Monika

Rainišová, která je iniciátorkou akce společně
s Janou Veselou a v lokalitě na Dolině uklízela.
Přitom ani jedna nechodí do tohoto krásného
jabloneckého koutu zvířata venčit. 

„Je to lokalita nejen volného pohybu psů, ale
i školky a školy chodí do přírody po těchto lou-
kách. Fujtajbl, když pomalu nemají kam šláp-
nout. Pejskaři, zamyslete se nad sebou,“ apelu-
jí na majitele psů Veselá a Rainišová. Při úklidu
Doliny nasbíraly obě ženy za hodinu dvě tašky
psích exkrementů.

Jana Veselá, členka Komise pro ochranu 
zvířat a životního prostředí Jablonec n. N.

Někteří pejskaři po sobě umí uklízet

Pes Dag. Foto Jana Veselá

Dublin po velikonočním povstání
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■ Ohlédnutí
Zájem o vzdělávání je opět velký
Akademie seniorů tentokrát nabízí
jedno společné téma – zdravý ži-
votní styl. Do okruhů přednášek
patří např.: Jak se zorientovat
v potravinové chemii, Hygiena du-
tiny ústní v seniorském věku, Jak
si zachovat důstojnost a nezávis-
lost apod. Jedná se o vzdělávací
projekt, který má od samého za-
čátku podporu statutárního města
Jablonec nad Nisou. Náměstek pri-
mátora pro oblast humanitní Pavel
Svoboda byl prvním letošním lek-
torem. Pro posluchače si připravil
tři okruhy, tedy senior v roli pacien-
ta, příspěvek na péči a ochrana
spotřebitele. Akademie potrvá do
konce května, kdy se absolventi se-
jdou při slavnostním zakončení
v obřadní síni magistrátu. (lf)

■ Aktivní věk
Informace z Centra
sociálních služeb
Informace, vzdělávání, výlety, zá-
jezdy, společenské a pohybové ak-
tivity, celodenní klub a prostory
pro setkávání seniorů.

Informace k dubnovým aktivi-
tám získáte u Lukáše Frydrycha,

specialisty pro volnočasové aktivity,
tel.: 774 722 942, e-mail: specialis-
ta.va@centrumjablonec.cz, v re-
cepci spolkového domu nebo na
www.centrumjablonec.cz sekce
Aktivity seniorů – Programy ve spol-
kovém domě.

CSS, které cíleně zvyšuje odbor-
nou úroveň všech zaměstnanců, vy-
užilo nabídky Institutu vzdělávání
Asociace poskytovatelů sociálních
služeb uskutečnit originální semi-
nář na téma Demence v obrazech.
Syndrom demence, který postihuje
zejména populaci v seniorském
věku, patří mezi aktuální celospo-
lečenská témata. Za pomoci výkla-
du zkušené lektorky Andrey Taja-

novské získali všichni pracovníci
v přímé obslužné péči nové po-
znatky, které jim usnadní práci
a pomohou pochopit svět lidí s de-
mencí. (mj)

Jaru je potřeba jít 
naproti 
Dlouhé zimní noci jsou už za ná-
mi, v březnu začalo jaro, které je
vždy předzvěstí něčeho nového
a krásného. Barevnost všemu daly
Velikonoce, které byly letos poprvé
doplněné o státní svátek na Velký
pátek. Zatímco doma vzniká pro-
stor na jarní úklid, v Centru sociál-
ních služeb byl prostor vyměnit
valentýnskou a masopustní výzdo-
bu právě za tu jarní. Díky aktivním
seniorkám a seniorům do výzdoby
patří jarní kvítí, pomlázky, krasli-
ce a velikonoční perníčky. (bs)

TJ KARDIO a Afrika
V západní Africe leží malá země
Gambie, tam až sahají aktivity TJ
KARDIO. V Gambii je vzdělávání
na obecných školách povinné.
Další vzdělání stojí rodinu 100 eu-

ro ročně, což je většinou nepřeko-
natelný problém. V minulých le-
tech začala členka KARDIA, jinak
naše cvičitelka a fyzioterapeutka,
Helena Kolářová s podporou studia
jednoho chlapce ve vesnici Sa-
nyang. Její vyprávění a zkušenosti
z tamějšího pobytu oslovily členy
KARDIA tak, že se rozhodli umož-
nit dalšímu dítěti studium. Na vá-
noční besídce byla vybraná po-
třebná hotovost a Helena ji tam
v lednu letošního roku osobně
předala místní rodině společně
s fotografií TJ KARDIA z výletu do
Krkonoš. 

Ptáme se: připojí se k nám, kar-
diakům, nějaký další spolek? (kk)

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě

KJS–Klub jabloneckých seniorů
Informace B. Svobodová – tel.: 774 722 945

12. 4. /úterý/ 
Pamětihodnosti Libereckého
kraje. Turnovská synagoga
a hřbitov – výlet 
info a přihlášky u B. Svobodové 

15. 4. /pátek/ 
Proměny – kosmetické tipy
a rady – malý sál CSS, 
info a přihlášky u B. Svobodové

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

5., 12., 19., 26. 4. /úterý/ 
13.00 hodin
Cvičíme v bazénu

28. 4. /čtvrtek/ 14.00 hodin 
Setkání členů klubu 
– velký sál CSS

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

6. 4. /středa/ 14.00 hodin
Přednáška – Toulky Jizerskými
horami – velký sál CSS, přednáší
Otokar Simm

13. 4. /středa/ 8.45 hodin
Výlet k Mumlavským vodopádům,
odjezd z AN, stanoviště č. 12

20. 4. /středa/ 14.00 hodin
Hudba k tanci i poslechu – velký
sál CSS

27. 4. /středa/ 14.00 hodin
Měření tlaku, program na květen
– 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

Klub seniorek při ČSŽ Jablonec
Informace J. Herkommerová – tel.: 605 535 987

19. 4. /úterý/ 15.00 hodin
Povídání o Jizerkách, 
Otokar Simm – cvičebna 1b

Foto CSS

Foto CSS

Foto CSS Foto CSS



Názor Ireny Novákové
Vážený pane primátore Beitle, vážené zastupi-
telstvo, vážení a milí, dnešní i dřívější obyvatelé
Jablonce nad Nisou, dovolte mi, abych se zapo-
jila do diskuse o znovuobnovení kašny se so-
chou na Horním náměstí.

Jsem rodačka z Jablonce, bydlím už přes tři-
cet let v Praze, ale do Jablonce se vždy ráda vra-
cím, ukazovala jsem tu svým dětem místa, kde
jsem vyrostla, kde žila část jejich předků a dnes
zde trávím volný čas a bádám. Moje děti vědí,
že pocházím z německé rodiny, vědí, že jejich
otec, rodilý Pražák, pochází z moravsko-rakous-
ké rodiny, a protože jsou už dospělí, je jenom na
nich, jakou si dnes zvolí národnost. Myslím, že
jsou na dobré cestě, a vzhledem k tomu, že jsou
smíšeninou středoevropských kultur, považují
se ze všeho nejvíce za Evropany. Zkuste se, jablo-
nečtí „čeští vlastenci“, podívat do matrik něko-
lika generací zpět, odkud vaši předci pocházejí.
Možná, že se budete divit – možná, že to víte,
ale bylo to tak dlouho zamlčováno, že jste to ra-
ději zapomněli. Evropanství, které bylo vlastní
už Karlovi IV., je dnes národností většiny mla-
dých lidí a možná je to i cesta k tomu, abychom
se nevraceli k formulacím, které zazněly v ně-
kterých názorech publikovaných v měsíčníku.

Opravdu je třeba stále jitřit rány minulosti
tím, že si budeme předhazovat, kdo komu kdy
a jak moc ublížil? Paní Ing. Slabá se zastává „li-
dí, kteří prožili 2. světovou válku a na základě
svých osudů a prožitků sochu Ruedigera von
Bechelaren s kašnou ihned po válce zbourali“
a dále uvádí, že zastává zájmy lidí, kteří nejsou
„vinni za hrůzy dvou světových válek a za jejich
způsoby ukončení“. Moji rodiče prožili 2. světovou
válku, zůstali spolu s dalšími asi 10 000 Němci
v Jablonci a jejich osudy a prožitky byly určitě
také nelehké a nehezké. Můj otec zažil obě vál-
ky, nebyl voják a jako Němec se nikdy necítil
vinný za hrůzy dvou světových válek a odsuzo-
val nacistická zvěrstva! Budete takové lidi stále
ještě odsuzovat na základě kolektivní viny, zná-
te jejich osudy? Existuje pořád skupina občanů,
kteří, podporovaní prezidentem Zemanem, vidí
jenom jednu stranu konfliktu a nejsou schopni
se ani po sedmdesáti letech po válce na věc po-
dívat i z druhé strany.

V historii se udála celá řada křivd a bezpráví
a, bohužel, je lidstvo na sobě páchá stále.

Není lepší být hrdý na to, co dobrého nám
minulost přinesla, na pracovité, cílevědomé
a šikovné předky, kteří město Jablonec prosla-
vili, dovedli k prosperitě, která je tu ještě i dnes,
po dlouhé době rozkrádání a devastace v do-
bách komunismu, patrná? 

Nechci se dále vyjadřovat k dosavadním pub-
likovaným názorům, ale jeden argument je
opravdu velká hloupost – shromažďování neo-
nacistů. Pokud tu taková skupina bude, najde si
své místo i bez Rüdigera!

Ať už dopadne spor o kašnu se sochou jakko-
li, přeji si, aby všechny další iniciativy měly ta-
kovou sledovanost jako tato, neboť přispívají
k tomu, aby informovaly o skutečnostech, které
se dříve zamlčovaly, nebo ideologicky překru-
covaly.

Jsem moc ráda, že se mi podařilo „usebrat
se“, jak říkal pan prezident Havel, při jednom
z mnoha pobytů v rodném městě k napsání to-
hoto dopisu a doufám, že ty přesvědčené pod-
pořil, těm nerozhodnutým pomohl se rozhod-
nout a těm, kteří se tváří nepřátelsky, obrousil
trochu ty nepřátelské hroty.

Irena Nováková, 
předsedkyně Spolku Němců 

a přátel německé kultury v ČR

Názor Vladimíra Tejmla
Sleduji diskuzi k uvažované kašně na Horním
náměstí a je potřeba ocenit snahu o diskuzi
k tomuto tématu, která se rozproudila v jablo-
necké společnosti. Je to dobře, že je snaha si vy-
světlit své postoje, protože je to velká věc.

Nejsem architektem, a tak můj názor bude
názor občana. Domnívám se, že Horní náměstí
si zaslouží rekonstrukci ze stávající podoby, je-
jíž stav je neutěšený. Nicméně jedná se zde
o kašnu, která může obohatit město, ale řekně-
te mi, proč zrovna kašna onoho historického
„střihu“, pro mě, jako pro spousty ostatních
obyvatel města, je architekt Metzner architek-
tem z „Horní, Dolní“. Několik zasvěcenců přišlo
s úvahou, že je významný, přičemž nikdo o ně-
kom takovým nikdy neslyšel. 

Jako někdo, jehož rod přišel do Jablonce po
roce 1945, nerozumím, proč se musíme sklánět
před někým, „kdo není z našeho příbuzenstva“.
Respektuji to, že tu vytvořili toto město a že to
mělo vše určitý historický dopad a že si toho, co

tu bylo „zanecháno“ dokážeme vážit. Ale vy-
světlete mi, proč někdo, kdo je Čech jak „pole-
no“, má „uctívat“ Rüdigera (pokud je potřeba
mít rytíře na náměstí, tak si můžeme pomoct
z vlastních „českých“ zdrojů). Protože jsem
Čech, tak musím říci, že od 45. roku si místní
obyvatelé nedokázali prosadit svébytnou kultu-
ru ani vlastní identitu komunity, proto se ohlíží
po minulosti, kterou většina obyvatel nejen, že
nezažila, ale také nemá ani „rodovou“ zkuše-
nost. Mám rád historii Jablonce a mám k měs-
tu vztah, protože jsem již několikátá generace,
a chci, aby město vzkvétalo, ale asi bychom si
měli uvědomit, že nejsme „Oni“ před rokem
1945, ale My. Položím si filozofickou otázku.
Kdo jsme My? Jablonečáci po roce 1945. Co
jsme zač, co jsme přinesli do tohoto města?
Nechci, abychom se pranýřovali, kdo byl lepší
nebo horší, ale zamysleli se sami nad sebou
a vytvářeli vlastní identitu města a nelpěli na
sentimentu minulosti, skrze ni se pranýřujeme
jako neschopní a vyzdvihujeme minulost, pro-
tože se bojíme podívat do zrcadla současnosti.
„Nový“ Jablonečáci nejsme horší ani lepší než
ti, co tu byli v minulosti, jenže je v rámci „his-
torické rehabilitace“ vyzdvihujeme na Olymp,
přičemž my, co tu jsme, reálně se automaticky
zapomínáme pod Olympem. Neprávem! Mys-
lím, že na sebe můžeme být také hrdi, a to
i přesto, že lpíme na tradičním průmyslu, který
jsme sice nezaložili, ale jsme to my a naše ši-
kovnost „nových“ Jablonečáků, kteří jej udržu-
je a rozvíjí. Včetně umělecké průmyslovky ne-
jsou to „staří“ Jablonečáci (před rokem 1945),
to jsou naše zásluhy. Měli bychom mít tolik hr-
dosti a sebevědomí, abychom nepodléhali sen-
timentu minulosti, protože to našemu městu
budoucnost nezajistí, zároveň spousty lidí cítí,
že vyzdvihovat minulost není leckdy „jejich věc“.

Ono se říká, „neznáš-li vlastní minulost, ne-
budeš mít budoucnost“, ale řekněte mi, jaká je
minulost těch, co tu přišli po roce 1945? Jaká
bude budoucnost? Minulost vám asi moc lidí
neřekne, protože 95 % je „naplaveninou“, ale
každý z nás může „pracovat“ na budoucnosti.
Bez sentimentu a se zásluhami. 

Z tohoto můžete usoudit, že netrpím sebe-
mrskačstvím ani vzdechy minulosti, protože to
naše město nikam nedovede, je dobré si historii
uvědomovat, ale zároveň na ní nelpět a snažit
se mít vlastní historii, ale žít i budoucností, kterou
cítíme jako vlastní, nikoliv domestikovanou
představou minulosti konzervovat město. Toto
město už je naše zásluha, že je takové, jaké je,
nemusí být dokonalé, ale je naše a s naší zod-
povědností se už přes 70 let o něj staráme způ-
sobem k obrazu dneška, to, že je konzervativně
sentimentální, asi k tomu přijde, ale koukejme
se dál, ne dozadu, aby bylo jednou i moderní
a živé, nejen přerostlý skanzen. 

Vladimír Tejml, 
občan Jablonce
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Polemika k Metznerově kašně

Sedm městských částí, sedm setkání. Tradiční
cyklus, kdy se vedení města potkává s Jablo-
nečany, začne letos 19. dubna.

Prvním místem, kde primátor a jeho náměstci
budou diskutovat s občany, bude školní jídelna
na Žižkově Vrchu, postupně pak vedení města
projde Eurocentrem, školními jídelnami na Šu-
mavě, ve Mšeně a v Rýnovicích, zastaví se
v Kulturním domě v Kokoníně a hasičské zbroj-
nici v Proseči nad Nisou. Letos nebudou na roz-
díl od předešlých let všechna setkání probíhat

pouze v úterý, některá se odehrají také ve čtvr-
tek. Stejný zůstává pouze začátek, a sice v 17.00
hodin.

Bližší informace o termínech a místech, kde
se potkají obyvatelé jednotlivých lokalit s pri-
mátorem Petrem Beitlem a náměstky Milošem
Velem, Pavlem Svobodou a Lukášem Pletichou,
najdete v inzertní příloze tohoto měsíčníku na
straně 22 nebo na webových stránkách města,
ve vývěskách a na plakátech v autobusech
MHD.

(jn)

Přijďte diskutovat s vedením města



(21)

jablonecký měsíčník / duben 2016 názory zastupitelů

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

územního 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/

Primátor s laureátem Pro Meritis, primátor v kan-
celáři, primátor s prvním miminkem roku, pri-
mátor s nejstarší občankou města, primátor
u výběru medaile, primátor ve výslechové míst-
nosti a primátor se seniorkami. To nejsou fo-
tografie primátora v jednom ročníku Jablo-
neckého měsíčníku, ale v únorovém čísle.
Radniční periodika v jiných městech vypadají
úplně jinak. Proč je Jablonec výjimkou?

Na zastupitelstvu po mé poznámce, že jde
o novodobé budování kultu osobnosti jako
v Severní Koreji, se primátor bránil, že takové
věci mu spíše škodí. Přesto se nebojím říci, že
šlo o záměr. Změna pro Jablonec několikrát na-
bízela jednoduché řešení podle Manuálu pro
dobré radniční periodikum od o. s. Oživení –
účast opozice a nezávislých odborníků v re-
dakční radě měsíčníku, ve které je nyní primá-
tor, jeho tři náměstci, jeden člen rady města,
primátorova PR pracovnice a tajemník magist-
rátu, což vede k tomu, že měsíčník funguje ja-

ko pochvalník. Jako Jablonecký měsíčník vypa-
dal snad jen Liberecký zpravodaj za exprimáto-
ra J. Kittnera (ODS).

Za to, aby opoziční zastupitelé mohli v me-
zích tiskového zákona zveřejňovat v měsíčníku
své názory, jsem se musel téměř soudit, když
mi redakční rada i zastupitelstvo odmítlo
v měsíčníku zveřejnit článek „Účastníci Peltova
zájezdu a jejich střet zájmů“ o leteckém výletu
krajských a jabloneckých politiků na zápas FK
Jablonec v Amsterdamu, který platil klub M.
Pelty.

Nejnovějším příkladem špatné praxe měsíč-
níku je březnové číslo, ve kterém jsem publiko-
val článek o mé marné roční snaze získat text
smlouvy o směnečném programu mezi Jablo-
neckou energetickou (JE) a Komerční bankou,
která vyústila v podání žaloby na JE. Článek
jsem jako vždy musel dodat do 9. v měsíci, tři
týdny před distribucí měsíčníku do schránek.
Potud vše v pořádku. Jenže pod mým článkem

najdete hned dvě reakce, na které jsem již ne-
mohl reagovat.

V jedné mě předseda představenstva JE a ná-
městek M. Vele (ODS) osočil, že to dělám kvůli
podzimním volbám a nechci převzít odpověd-
nost. Ve skutečnosti mi jde o dodržení zákona
a do dozorčí rady JE jsme nominovali jejího býva-
lého předsedu J. Krause, kterého koalice odmít-
la, protože vedení JE kritizoval. Jelikož jsme se
nechtěli nechat kádrovat, místa jsme se vzdali.

Projekt revitalizace CZT není dobře nastaven
a reálně hrozí, že většina občanů bude dlouho-
době dotovat teplo zhruba pětině města. Změna
pro Jablonec s koupí JTR za 220 milionů a zmí-
něným projektem nesouhlasila. Proto se od něj
distancujeme. Členstvím v dozorčí radě JE
bych získal jen náhubek, jelikož za kritiku by
mi hrozil postih za poškozování JE.

Jakub Macek, 
zastupitel za Změnu pro Jablonec

Vyvážený městský zpravodaj, nebo PR pana primátora?

Nezodpovězené otázky 
kolem Tajvanu
Vážení přátelé,
dostávám Váš měsíčník a mohu říci, že se jeho
kvalita postupně zlepšuje. Nemusí to přece je-
nom „Pochvalník“, ostatně pojmenování údaj-
ně vzniklo v samotném městském zastupitel-
stvu. Je potěšitelné, že začínáte dávat trochu
prostoru také občanům – daňovým poplatní-
kům, který by mohl být nejen chválitelný, ale
i kritičtější, a část nákladu by nemusela končit
bez přečtení ve sběru papíru.

Pozoruji dění okolo přehrady a vidím, že se
v zimní přestávce něco udělalo a mnohé práce
pokračují. Upravují se cyklostezky, břehy pro
snadnější vstup do vody a před Slunečními láz-
němi se provedly náročné zemní úpravy terénu
včetně zatrávnění a zřízení dvojice schodů do
vody. 

Lidé by samozřejmě rádi věděli, proč se ne-
děje nic kolem známé restaurace Tajvan. Jaké
jsou zde majetkové nebo vlastnické vztahy?
Tento patový stav trvá už více než 10 let, při-
čemž demolice původní budovy není zdaleka
dokončena. Jablonečtí občané, daňoví poplatní-
ci a také ti, kteří vás zvolili, mají právo to vědět.
Kdo je majitelem ruiny budovy a okolních po-
zemků? Kdo je za tento stav zodpovědný? Kdy
a jak hodlá magistrát města tuto situaci s ko-
nečnou platností vyřešit?

Nedaleko nové restaurace by mohl být vybu-
dován stanový kemp a chatový tábor na roz-
sáhlém pozemku, poskytujícím strávení dovo-
lené jak našim občanům, tak cizincům. Bylo by
to ideální místo, zaručující rychlou návratnost
vynaložených investic. Pro návštěvníky jsou ne-
daleko tenisové kurty venku i v hale, fotbalová
hřiště, sauna, sportovní hala, plavecký bazén
a hlavně přehrada, umožňující relax, plavání,
půjčování loděk a rybaření. Ideální poloha
umožňuje výlety do Jizerek pěšky i na jízdních
kolech.

Viděl jsem několik kempů, ale žádný z nich
neumožňoval tolik lákavých příležitostí pro tu-
risty. Stálo by za to vypracovat investiční studii

na vynaložené náklady a jejich návratnost v le-
tech, po kterých by finance proudily do městské
pokladny. Nehledě k tomu, že řada lidí by zde
mohla získat práci.

Stanislav Matouš, 
bývalý člen MZ

Vážený pane Matouši, děkujeme za příspěvek do
Jabloneckého měsíčníku. Tématem Tajvan se i dí-
ky vám budeme zabývat v některém z příštích
vydání. Redakce JM

Zakážeme hazard 
a uspořádáme hon na řidiče
Dojnou krávu by si rád udělal z řidičů zastupi-
tel Jan Zeman z hnutí ANO. Přišel s nápadem
na rozšíření kamerového systému ve městě. Ni-
koliv proto, aby zvýšil bezpečnost v ulicích Jab-
lonce nad Nisou, ale aby mohl motoristy poku-
tovat. Je to podle něj dobrá cesta, jak nasypat
peníze do městské kasy náhradou za příjem
z hazardu. Navrhuje tak vytvořit z jedné skupi-
ny obyvatel bezednou pokladničku.

Plošný zákaz hazardu v Jablonci, který prosa-
zuje hnutí ANO a Změna pro Jablonec, ale ne-
ní kouzelná hůlka, jejímž mávnutím zmizí vše
špatné. Nezmizí. Jen se přesune do ilegality.
Jablonec přijde o pět milionů na příjmové stra-
ně rozpočtu, které může mít z přísně kontrolo-
vaných kasin, a zároveň dál ponese náklady na
řešení kriminality spojené s černými hernami.

Přitom by stačilo, kdyby pan zastupitel Ze-
man nahlédl do historie. Pochopil by, že jedno-
duchá řešení ve formě plošných zákazů nikam
nevedou. Třeba taková prohibice ve 20. letech
minulého století v USA. Po jejím zrušení bylo
v zemi 3x více černých barů než na jejím za-
čátku. 

Počet kamenných heren by například snížilo
vyšší zdanění hazardu. To je ovšem věc minis-
terstev. Kromě jiného i toho, které vede stranic-
ký nadřízený pana Zemana, Andrej Babiš. Za-
stupitel Zeman by si tedy měl vyhrnout rukávy
a začít orodovat u otce zakladatele než dělat
z Jablonce pokusnou laboratoř, v níž by, nedej
bože, zvítězil naivní aktivismus před elemen-
tární racionalitou.

Andrej Grega

■ Došlo do redakce

Foto Jiří Endler
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Setkání s obãany 

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

zve na tradiãní

Setkání s obãany 
Pfiijìte se zeptat na to, co vás zajímá!

Na dotazy budou odpovídat pfiedstavitelé mûsta a dal‰í odborní pracovníci.

VÏdy od 17.00 hodin v pfiíslu‰né lokalitû.

úter˘ 19. dubna | ·umava, Jablonecké Paseky – ‰kolní jídelna Z· ·umava
ãtvrtek 28. dubna | M‰eno – ‰kolní jídelna Z· Mozartova

úter˘ 3. kvûtna | Kokonín, Vrkoslavice – KD Kokonín
ãtvrtek 12. kvûtna | R˘novice, Luká‰ov – ‰kolní jídelna Z· R˘novice

úter˘ 17. kvûtna | centrum – mal˘ sál Eurocentra
úter˘ 24. kvûtna | ÎiÏkÛv Vrch – ‰kolní jídelna Z· Pasífiská

ãtvrtek 26. kvûtna | Proseã nad Nisou – hasiãská zbrojnice

20162016

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

• • • DUBEN • • •

sobota 9. 4., 20 hodin
SLAVNOSTI 

SV. PATRIKA
hraje Rookery

sobota 23. 4., 20 hodin
10. JUBILEJNÍ 

LYŽAŘSKÝ BÁL
250 Kč
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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 2016:

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

MASÁÎE MONIKA 
mobilní masáÏe pro Jablonec a okolí:

Breussova, regeneraãní, relaxaãní, 
tûhotenská, antistresová, ãínská, havajská.

Dornova metoda.
V prodeji dárkové poukazy 

KaÏdé úter˘ dle objednávek i Salón Terasa
v Podhorské ul.

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

Pro ãleny Klubu pevného zdraví sleva 10 %.
kontakt: 732 733 219

mala.monika.75@seznam.cz
www.monimas.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. 602 459 613

www.studiomarketa.cz 

MALÍ¤SKÉ A NATùRAâSKÉ PRÁCE,
dekoraãní techniky, mramory, batiky, malba 
bytÛ, firem, ‰kol, zdravotnick˘ch zafiízení atd.

R. First, 607 886 687, 483 714 042
e-mail: first.r@centrum.cz

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, buk, ofiech atd. od 699 Kã 
AKCE stavební POUZDRA od 4 500 Kã, 

posuvné, shrnovací dvefie. 
Sleva na vchodové dfievûné dvefie 20 %.

V˘prodej nov˘ch dvefií, obloÏek od 500 Kã.
Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií ZDARMA 

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

www.dverehybner.cz 
novû na R¯NOVICKÁ 31, tel. 604 404 861

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 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.

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

AKTUÁLNÍ KURZY A SEMINÁ¤E
P¤IHLASTE SE, JE·Tù NENÍ POZDù!

Rekvalifikaãní kurzy: 
DaÀová evidence intenzivní: 11. 4.–21. 4. 2016

Úãetnictví: 1. 4.–25. 6. 2016
Úãetnictví intenzivní: 4. 4.–2. 5. 2016, 

23. 5.–20. 6. 2016
Kurzy obsluhy PC – MS Windows, Správa dat,
Internet a e-mail, Word, Excel, PowerPoint,

Webové stránky, Access – termíny: únor–ãerven
Jazykové kurzy – stále se mÛÏete hlásit!

25 let zku‰eností, akreditace, v˘borní lektofii.
www.educa-jbc.cz, info@educa-jbc.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

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

P¤ÍMESTSK¯ TÁBOR 18.–22. 7. 2016
dívky 5–15 let, taneãnû-tvofiiv˘

NÚBIJSK¯ TANEC workshop ZMùNA TERMÍNU
pátek 1. 4. 18–20 h

SÍLA ÎENY pfiedná‰ka
pátek 8. 4. 19–21 h

PREMA JIVAN
Studio Najla, 28. fiíjna 23, tel. 777 110 708

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

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

www.pazoutinterier.cz

Jídelna BOMA 
Skfiivánãí 19, ÎiÏkÛv Vrch

Snídanû – svaãiny – obûdy, rozvozy obûdÛ
www.boma-jablonec.cz
kontakt: 483 318 157

DÁRKOV¯ OBCHOD SMETANKA 
Smetanova 6 (proti Spolkovému domu) 

nabízí dárkové zboÏí, baãkory 
z ovãí vlny od 149 Kã, svíãky od 30 Kã, 

kofiení i bezlepkové a ãaje. 
Pfiijìte a urãitû si vyberete. Tel.: 728 822 109 

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
P¤IPRAVTE VÁ· VÒZ NA JARO!!!

Pfiezutí pneu, nové pneu, celk. prohlídka vozu
vã. protokolu a kalkulace, nástfiik spodku a dutin. 

Brzdové centrum ATE = specialista na brzdy.
Profi sluÏby, poctivost, kvalita, záruky, 

super ceny, kompletní opravy, 
spolupráce s poji‰Èovnami.

Auta parkována v hlídan˘ch prostorách.
www.autoservismokosin.cz

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

NÁTùRY ST¤ECH A KOVOV¯CH KONSTRUKCÍ
nátûry fasád, v˘malby hal, bytÛ atd.  

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

tel.: 778 750 187

JSME OTEV¤ENÉ K¤ESËANSKÉ
SPOLEâENSTVÍ

lidí rÛzného vûku, vzdûlání i názorÛ 
a zveme vás na pravidelné bohosluÏby 

ãi jedineãné akce.
Nabízíme téÏ individuální rozhovory 

po domluvû. 
Kontakt: Mgr. Ondfiej Titûra, faráfi 

âeskoslovenské církve evangelické 
v Jablonci n. N.

tel: 481 120 033
e-mail: ondrej.titera@evangnet.cz

www.jablonec.evangnet.cz

BEZLEPKOVÁ KAVÁRNA JABLO≈
Vynikající dorty, zdravé snídanû

Poctivé polévky a saláty
Kde? Námûstí Dr. Farského

Facebook.com/KavarnaJablon

PRIVÁTNÍ SAUNA PRO SKUPINY?
Luxusní prostfiedí, ruãníky v cenû

velká nabídka nápojÛ a obãerstvení.
Kde? Námûstí Dr. Farského

studiofit.cz / info@studiofit.cz

PRODEJ BRAMBOR 
OdrÛda Gala, typ A od 1 kg. 

Pytle 5, 10, 15 kg.
Cena za 1 kg/9,90 Kã. 

Cibule volná 1 kg/12 Kã. 
Od 20 kg brambor doprava po Jbc a okolí

ZDARMA. Stálá nabídka.
Objednat lze na tel.: 728 019 347 nebo osobní
odbûr na adrese: Liberecká 37, Jablonec n. N.

(Dûtská móda-prodejna )

PAS Jablonec a. s.
Vzdu‰ná 25

hledá 

manuálnû zruãné 
domácí dûlnice 

na v˘robu 
ketlovan˘ch rÛÏencÛ 

a biÏuterie. 
Vhodné i pro 

zdravotnû postiÏené. 
Informace 

na tel: 483 423 325 
e-mail: pas@pas-jablonec.cz

V¯TVARNÉ KURSY KRESBY A MALBY
záti‰í, figury a portrétu jsou tu 

pro v‰echny, ktefií dosud váhali, 
zda to zkusit, nebo je‰tû nena‰li ãas.
Kursy probíhají v prostorách SUP· 

a VO· biÏuterní, Horní nám. 1 
v Jablonci pod vedením

akad. mal. Zuzany Kadlecové.
Více info na tel. 604 213 608

kadlecova.paintress@gmail.com
www.zuzanakadlecova.cz

fb: zuzana-kadlecova-paintress
ZároveÀ nabízíme pfiípravu 

k talentov˘m zkou‰kám 
na S· a V· v˘tvarného typu.

PÛjãování vysavaãe na ãi‰tûní kobercÛ 
a ãalounûní.

5. kvûtna 4, Jablonec n/N 46601 
tel 483 313 363.

DOB¤E ZAPLATÍM ZA FOTOGRAFIE,
plakáty, vlajeãky, prospekty, autogramy 

úãastníkÛ a jiné reklamní pfiedmûty 
souvisejících s úãastí kamionÛ Liaz 

na soutûÏích PafiíÏ–Dakar, Rallye FaraonÛ, 
Jelcz rallye, Truck Trial atd.

Kontakt: sedlakjarda@seznam.cz

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

malífiské a natûraãské práce.
Kalkulace a poradenství zdarma

www.interierynovotny.cz
tel. 604 503 848

SERVIS NOTEBOOKÒ, POâÍTAâÒ,
tiskáren a monitorÛ v‰ech znaãek

!! vãetnû záchrany dat !!
Servis objednávejte telefonicky nebo e-mailem

e-mail: info@esram.cz, 
tel.: 725 244 472

Hledám byt 
v Jablonci nad Nisou 

a blízkém okolí
Exekuce nevadí (vyplatím)

Kontakt na telefonu: 775 651 143
Realitky nevolat!!!

Koupím dÛm nebo chalupu 
v Jablonci a blízkém okolí

(cca 10 km)

Zástava a exekuce nevadí
Telefon: 724 950 817

Realitní kanceláfie, prosím nevolejte, dûkuji.
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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

RÁZOVÁ VLNA
A LASER

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

Vhodné na:
> zánûty ramene > tenisov˘ loket

> patní ostruhy
> zánûty ‰lach, vãetnû Achillovy

> poãínající artrózu
a podobné potíÏe pohybového aparátu

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

tel. 483 341 275
www.medsix.cz

TANDEMOVÉ LETY
30 minut / 1 500 Kã • Dárkové poukazy

www.tandemcentrum.cz

Tel. 602 439 889

REALITNÍ SLUÎBY 
SMRÎOVKA

P r o d e j ,  p r o n á j e m ,  v ˘ k u p

Z a j i s t í m e :  
• Odhad

• Právní servis
• Inzerce na 33 serverech

• Pfiepisy
• Depozit penûz

• Vyplácení exekucí 
A  m n o h o  d a l ‰ í h o

Volejte 776 598 902


