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Za město krásné a uklizené
Jaro, které již naplno vypuklo, je od pradávna
spojeno s potřebou uklidit. Uklízíme ve svých
šatnících, bytech, domech, v zahradách. Mnoh-
dy máme pocit, že bychom měli provést hodno-
cení svých priorit, vyřešit neshody a vstoupit do
čerstvě bující přírody pěkně ponovu a čistě. I obce
a města musí naplánovat a provést jarní úklid.
V Jablonci tomu není jinak. 

Velmi rád zaznamenávám, že k úklidu veřej-
ného prostoru města se začínají aktivně připojo-
vat jeho občané. V sobotu 16. dubna proběhl
úklid v rámci celorepublikové akce Ukliďme
Česko, kterou jsme rádi podpořili poskytnutím
pytlů, pomoci pracovníků veřejně prospěšných
prací a zajištěním likvidace odpadu. K úklidu se
připojily různé skupiny, například žáci a učitelé
speciální školy J. Hory, klienti a zaměstnanci
Domu Naděje i pejskaři. Našemu úřadu se při-
hlásilo osm skupin dobrovolníků, ale z webu ak-
ce bylo patrné, že uklízelo mnohem více lidí.
Celkem sebrali 1,6 t odpadu, tedy o 600 kg více
než vloni. Je zkrátka vidět, že obyvatelům
Jablonce na vzhledu a čistotě města záleží, a to
mě velice těší.

Při pohledu na tuto aktivitu mě o to více mrzí,
že se stále znovu vyskytují černé skládky a od-
kládání velkoobjemového odpadu u kontejnero-
vých stání. V těchto situacích jsme bezmocní
a nezbývá, než odpad na náklady města odstra-
nit. To je však velmi drahé. Město to ročně přijde
na částku vyšší než milion korun. Jak tomu za-
bránit? Jedině zase občanskou aktivitou. Když
nepomůže napomenutí těchto nezodpovědných
lidí jiným rozumným občanem, uvítali bychom
informaci o neoprávněném odložení odpadu sdě-
lenou magistrátu. Možnostmi, jak oznámeného
nepořádníka postihnout, disponujeme. Stačí ho
znát. Smutné je, že tito lidé nevyužívají bezplat-
ných variant likvidace odpadu, které město na-
bízí. Mají pocit, že když nepotřebnou věc odloží,
ona pak zázračně zmizí. Nezmizí, musíme ji od-
stranit na náklady nás všech, a to mě trápí.

Věřím však, že slušných lidí je většina a budou
přibývat. Pro ně během roku rozmísťujeme vel-
koobjemové kontejnery. Naposledy v dubnu,
znovu pak v prosinci, což je v porovnání s jiný-
mi městy nadstandard. Miloš Vele, 

náměstek primátora

Ženy RK Dragons se v závodech na jižní
Moravě staly vicemistryněmi ČR, muži skončili

třetí. Dračí lodě můžete vidět i v Jablonci, 
a to 28. května v rámci Dračího dne.

Foto Jiří Endler
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Pane náměstku, o revitalizaci teplárenské sítě
informujeme na stránkách měsíčníku, myslím,
dostatečně. Co ale znamená metoda EPC
a v čem spočívá její výhoda?
Záhadná zkratka EPC – Energy performance con-
tracting – ve skutečnosti znamená poskytování ener-
getických služeb se zaručeným výsledkem. Přelo-
ženo do češtiny jde o to, že investice do nových
kotelen a technologicky úsporných opatření hradí
dodavatel a město je následně splácí z provozních
úspor, které z opatření vzejdou. Jedná se o meto-
du osvědčenou a často využívanou právě městy
nebo kraji z toho důvodu, že nijak nezatěžuje je-
jich rozpočty. Ani náš rozpočet to nijak nezatíží.

Kolik to tedy bude stát a kdo to zaplatí?
V případě energetických opatření realizovaných
v Jablonci se jedná o investici více než 31 milionů
korun. Vše chceme realizovat v průběhu letošního
roku. Na celou akci bylo vypsáno výběrové řízení,
do kterého se přihlásilo šest firem. Nejlepší nabíd-
ku podala společnost ENESA, a. s., se kterou jsme
následně uzavřeli smlouvu. Celou investici uhradí
ihned po realizaci vítězná firma a město jí to bude
splácet z úspor, které provedené úpravy vygeneru-
jí. Dodavatel garantuje roční úsporu 3,8 milionu
korun s DPH ročně po dobu 10 let.

V čem vlastně ta metoda spočívá? Bude dochá-
zet k budování nových kotelen nebo jen k díl-
čím úpravám stávajících? 
Z pohledu města se nejedná o výstavbu nových
kotelen, ale o obměnu již dožitých plynových ko-
telen, které je mnohdy již nákladné udržet v pro-
vozu. Z pohledu nových technologií je již jejich
provoz neekonomický a v mnoha případech už ani
nesplňuje platnou emisní legislativu.

Kterých objektů se to týká?
Jedná se zejména o školská zařízení. Projekt EPC

využijeme v plaveckém bazénu, městské hale,
knihovně, čtyřech mateřských školách (MŠ Hřbi-
tovní, MŠ Kokonín, MŠ Arbesova a MŠ Jablonecké
Paseky) a osmi budovách základních škol – ZŠ
5. května, ZŠ Pivovarská – budova školy i družina,
tři budovy ZŠ Kokonín, ZŠ Mozartova. Projekt vy-
užijeme také ve dvou spojených budovách Svo-
bodné základní školy a MŠ Speciální v ulici
U Přehrady.

Mezi nimi jsou ale i objekty, které jsou napoje-
né na stávající soustavu centrálního zásobová-
ní, např. MŠ Hřbitovní, ZŠ Mozartova, bazén
nebo městská hala. Znamená to, že tyhle objek-
ty už nebudou vytápěny Jabloneckou energetic-
kou?
Pokud se bavíme o objektech napojených na CZT
Jablonecké energetické, tak zde se v rámci projek-
tu EPC vymění technologie ohřevu městského ba-
zénu a haly. Dodavatelem tepla bude i nadále Jab-
lonecká energetická z nově vybudovaného zdroje
na Šumavě. I v dalších případech zůstanou objek-
ty napojeny na Jabloneckou energetickou a změny
v jejich energetickém hospodářství budou respek-
tovat probíhající revitalizaci. 

Podle jakého klíče se budovy, které jste zmínil,
vybíraly?
Obecně platí, že všechny objekty, o nichž se pro
využití metody EPC uvažuje, nejprve projdou
energetickým auditem, aby bylo zřejmé, že lze me-
todu s úspěchem použít a jaká opatření na dosaže-
ní úspor budou potřebná, kolik lze přibližně ušet-
řit energie i peněz a jaká investice bude zhruba
potřeba. Zkrátka zjišťuje se, jestli se to vyplatí.
A pak teprve se připravuje výběrové řízení na do-
davatele a uzavírá se smlouva. Je to proces po-
měrně zdlouhavý, ale domnívám se, že je potřeba
jak zodpovědně vybrat objekty, tak samozřejmě
dodavatele. (mh)

O energetickém hospodářství 
Rok 2016 bude, zdá se, v Jablonci nad Nisou zlomový pro hospodaření s energiemi.
Nejenže proběhne další etapa řízeného rozpadu teplárenské sítě po městě, tedy II. etapa
revitalizace sítě centrálního zásobování teplem, která přinese domácnostem napojeným
na CZT úsporu, ale uleví se i objektům v majetku města. Zejména školám a školkám.
„Energetické úspory nám umožní realizovat opatření pomocí metody EPC,“ říká
náměstek primátora pro ekonomiku Miloš Vele.

■ Lidé napojení na
jabloneckou teplárnu
budou platit za teplo
méně
Vážení občané, v Jabloneckém měsíční-
ku se vás snažíme pravidelně informovat
o tom, co se děje v Jablonecké energetic-
ké, a hlavně v jakém stavu se nachází re-
vitalizace soustavy centrálního zásobo-
vání teplem. Začnu úplně nejčerstvější
zprávou. Na minulém jednání předsta-
venstva společnosti jsme schvalovali vý-
sledky hospodaření za rok 2015, leden
a únor 2016. Mohli jsme i odpovědně vy-
hodnotit ekonomický dopad dokončené
první části revitalizace soustavy do hos-
podaření společnosti. Veškerá data jsou
velmi pozitivní a jsou lepší, než počítal
dlouhodobý finanční plán schválený val-
nou hromadou v roce 2014. Z těchto fak-
tů vyplynul jeden jediný závěr. Vytvořit
nové ceny za teplo pro naše zákazníky.
Tento úkol dostal hlavní ekonom společ-
nosti s tím, že jej předloží v průběhu
prázdnin ke schválení představenstvu.

Co to znamená pro vás, naše zákazní-
ky? Cena tepla v Jablonci bude konečně
začínat vytouženou číslicí 5. Ještě přes-
něji ona uvedená čísla říkají, že jeden gi-
gajoule tepla v Jablonci bude v rozmezí
510–580 Kč. Přesné číslo ještě dnes
nemohu zveřejnit, jelikož není přesně
dopočteno a schváleno. Zároveň připra-
vujeme pro zákazníky dlouhodobé
smlouvy o odběru tepla, což bude také
mít vliv na cenu v uvedeném pásmu. Je
pravda, že tato informace se mi sděluje
dobře. Vždyť pamatuji v Jablonci dobu,
kdy nám na jeden gigajoule nestačilo ani
800 Kč a drželi jsme nepříjemný republi-
kový prim v nejdražší ceně tepla. Další
skutečnost, která mě potěšila, je velký
zájem zákazníků o Den otevřených dveří
v Jablonecké energetické. Přišli jste se
ptát a diskutovat o problémech vytápění
v Jablonci a mnozí jste si se zájmem pro-
hlédli jednu z nově postavených moder-
ních kotelen. Co mě ještě více potěšilo, že
přišli i tací, kteří pochválili. To v dnešní
době není běžné a o to víc to potěší.

Máme před sebou realizaci revitaliza-
ce – etapu č. 2, u které máme naplánová-
no mít hotovo do 30. 11. 2016. Držte nám
palce, ať všechno dopadne, jak je naplá-
nováno, a přepojíme i ostatní zákazníky
na nové zdroje a s novou cenou. 

Miloš Vele,
předseda představenstva

■ Projekty EPC
Asociace poskytovatelů energetických
služeb (APES) vloni vyhlásila již pátý
ročník soutěže o nejlepší projekty využí-
vající energetické služby s garantovanou
úsporou EPC. Odborná komise hodnoti-
la projekty podle objemu investic, výše
úspor a počtu zařazených objektů. Jab-
lonecký projekt obsadil třetí místo. Vítě-
zem soutěže v roce 2015 je Pardubický
kraj, který má s využitím energetických
služeb dobré zkušenosti a metodu EPC
využívá již posedmé. Druhým energetic-
ky úsporným projektem, který APES
vyhodnotila, je právě probíhající rekon-
strukce energetického hospodářství Kon-
gresového centra Praha za 126 milionů.

Podle asociace je metoda EPC vhodná
zejména pro krajské a městské úřady,
velké nemocnice, školy a další. 

Foto Michal Vele
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I v letošním roce čekají Jablonec opravy ko-
munikací. Letos díky úspoře na zimní údržbě
je jich zase o něco více. 

„Do oprav městských komunikací jsme původ-
ně plánovali vložit 12 milionů korun, díky prů-
běhu letošní zimy jsme ušetřili a můžeme do
oprav pustit dalších 3,5 milionu korun,“ upřes-
ňuje náměstek primátora Miloš Vele. Další
položkou jsou investice. Dohromady jde z in-
vestic i z peněz na údržbu do jabloneckých ulic
a chodníků přes 40 milionů korun.

Opravy komunikací – ulic a chodníků – jsou
nekonečným příběhem stejně jako jejich úklid.
Zatímco na úklidu se podílejí i pracovníci ve-
řejně prospěšných prací, opravy a běžnou údržbu
provádí převážně TSJ. V trochu jiném režimu
se provádějí investiční akce na komunikacích.
Jedná se o rozsáhlejší stavby za více peněz, kte-
ré vyžadují zpracování projektové dokumenta-
ce a další náležitosti. „V rozpočtu letos máme
dva miliony korun na stavbu pravostranného
chodníku ke školce Arbesova,“ konstatuje ná-
městek primátora pro rozvoj města Lukáš
Pleticha s tím, že město takto vyhovuje jedno-
mu z požadavků Osadního výboru Mšeno. Pro
letošní rok se též počítá s výstavbou kanalizace
v ulici Na Palouku. Investice 2,3 mil. korun
umožní napojení rodinných domů v této ulici

a v ulici U Zahradnictví. „Budeme se také sna-
žit o opravu zdi v ulici Pod Baštou za 1,2 milio-
nu korun,“ slibuje Pleticha. 

Letos jsou v plánu i další investiční akce: do-
končení komunikace a chodníku v Ladově uli-
ci, vybudování dešťové kanalizace a na to nava-
zující rekonstrukce komunikace a veřejného
osvětlení v ulici Lesní a také stavba čtvrtého ra-
mene okružní křižovatky Belgická, které umož-
ní přímé propojení křižovatky s průmyslovou
zónou v bývalém areálu LIAZu. Do jablonec-
kých komunikací by tak letos mělo jít 26,5 mi-
lionu korun na zmíněné investice a 15,5 milio-
nu na opravy a údržbu. 

Vele: I letos jsme se zaměřili 
na parkovací plochy a chodníky
„V plánu oprav je letos další parkoviště, vloni se
opravovalo parkoviště v Rybářské ulici, předlo-
ni parkoviště S. K. Neumanna, letos je na řadě
parkovací plocha pro čtyři desítky vozů v ulici
Erbenova v Pasekách,“ připomíná náměstek
Vele. Opravy chodníků na obou stranách ulice
se dočkají obyvatelé Mánesovy na Šumavě, bu-
de se opravovat další úsek chodníku v Palac-
kého ulici a v ulici Na Šumavě. S drobnou opra-
vou počítá správa majetku v ulici Pod Vodárnou
a dojde i na velkoplošné opravy např. v ulici
U Zastávky nedaleko Novoveského koupaliště.
„V návaznosti na práce na inženýrských sítích
počítáme letos i s opravami ulic Mechová,
Rybářská, Dělnická nebo Knoflíková. Nové
dláždění dostane chodník v Podhorské v okolí
náměstí Boženy Němcové a dlažba by se měla
na Podhorské měnit i v centru města v úseku
nám. Dr. Farského – Smetanova,“ prozrazuje
letošní plány Pavel Kozák, vedoucí odd. správy
komunikací. „Vloni se osvědčila spolupráce
s pracovníky veřejně prospěšných prací, kteří
kromě běžného úklidu, pomáhali také s odstra-
ňováním zeleně z chodníků a jejich bezpro-
středního okolí a hlavně natírali zábradlí,
v tomto budeme letos pokračovat,“ dodává ná-
městek Vele. (mh)

Opravy ulic a chodníků nikdy nekončí

Zimní údržba v Jablonci nad Nisou v obdo-
bí 1. 11. 2015–31. 3. 2016 stála 10,3 milionu
korun. Za celou zimu napadlo 125 cm sně-
hu, přičemž nejvíc přibylo sněhové pokrývky
v lednu – 66 cm. V listopadu, kdy již v Jab-
lonci obvykle sněží, nespadla ani vločka.

I přes to, že sněhu příliš nebylo, bylo nutné
ošetřovat silnice i chodníky a zajistit bezpeč-
nost řidičů i chodců. Za letošní zimu technické
služby spotřebovaly 1 414 tun soli a 750 tun
inertního posypového materiálu. Pro srovnání,
v zimě 2014/15 napadlo 163 cm sněhu a spo-
třebovalo se více než 1 800 tun soli a 1 200 tun
písku a drti. 

V rozpočtu na zimní údržbu v roce 2015 mě-
lo město 20,1 milionů korun. I na rok 2016 je

připravená stejná suma. „I když v posledních
letech jsou zimy netradiční a celková rozpočto-

vaná částka se nevyčerpá, připraveni být musí-
me. Jablonec leží v horách a není možné, aby-
chom neměli rezervované peníze,“ vysvětluje
náměstek primátora Miloš Vele. Peníze, které se
za zimní údržbu neutratí, následně putují do
oprav komunikací, kterým teplotní rozdíly a zi-
my bez sněhu paradoxně škodí víc než hluboké
závěje a souvislý mráz. Vzhledem k výkyvům
teplot a přízemním mrazíkům, které nás letos
v zimě neopouštěly, je také potřeba komunika-
ce ošetřovat a posypový materiál poté uklízet.
Úklid se tedy prodraží. 

„Vzhledem k požadavkům občanů také uva-
žujeme pro příští zimní období o úklidu ulic
i během zimy, což také bude něco stát,“ prozra-
zuje Vele.

(mh)

Zima 2015/2016 stála městskou 
pokladnu 10,3 milionu korun

Zdi nového obchodního centra začínají vy-
hlížet nad úroveň okolního terénu i okolní
ohrady. Stavaři vztyčují sloupy konstrukce,
dokončují stropy podlaží, na Komenského
náměstí už nezeje jen velká stavební jáma,
ale začíná to vypadat, že tu bude skutečně
stát velký dům.

Na začátku dubna, konkrétně 5. a 6., se ke sta-
veništi OC Central sjely složky záchranného
systému. Bylo třeba zachránit jeřábníka z kabi-
ny jednoho z jeřábů, které se tyčí nad náměstím
Komenského, a evakuovat jej z velké výšky. 

„Jablonečtí profesionální hasiči nacvičovali
vytažení jeřábníka z kabiny jeřábu a jeho tran-
sport pomocí lan dolů k místu, kde by mu mo-
hla být poskytnuta další pomoc,“ vysvětluje zá-

sah záchranářů mluvčí skupiny Crestyl Ondřej
Micka. 

Zraněn tedy nebyl nikdo a stavba zdárně po-
kračuje. „Zemní práce kompletně skončily
v březnu, nyní se již intenzivně pracuje na sa-
motné konstrukci celého objektu,“ ujišťuje
Micka. Podle jeho slov je už částečně hotový
strop nad spodním podlažím, v těchto dnech se
dokončuje vyšší podlaží.

„I nadále si necháváme pravidelně zpracová-
vat protokoly z geodetického sledování objektů
v okolí stavby a je patrné, že všechny doposud
prováděné práce - demolice, zemní práce, zalo-
žení objektu - neměly na okolní budovy žádný
vliv. Také současná výstavba je podle posled-
ních výsledků měření bez dopadu na okolí,“
podotýká Ondřej Micka. (jn) 

Záchrana jeřábníka ze stavby OC Central

Foto Miroslav Gorčík

Foto Jiří Endler
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Městská doprava v Jablonci nad Nisou do-
znala v závěru roku změny jízdních řádů.
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce
nad Nisou, a. s., v průběhu uplynulých měsí-
ců detailně analyzoval změny nových jízd-
ních řádů a spokojenost zákazníků. I na zá-
kladě získaných indicií došlo k drobným
úpravám.

Město Jablonec má jednu z nejlepších měst-
ských doprav v rámci České republiky. „Patří-
me ke špičce. Dopravní obslužnost je na velmi
dobré úrovni. Vyhovuje většině občanů,“ je pře-
svědčen Luboš Wejnar, ředitel Dopravního pod-
niku měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a. s.
(DPMLJ), který se pravidelně účastní různých
setkání a besed s občany, jejichž názorům po-
zorně naslouchá.

Dopravní podnik si také provádí vlastní prů-
zkum spokojenosti. „V minulosti jsme se pro-
střednictvím externí společnosti dotazovali osmi
set cestujících. Ti odpovídali na různé otázky.
V posledních letech jsme jednorázové dotazo-
vání nahradili pravidelným měsíčním průzku-
mem, ve kterém oslovíme 50 zákazníků. Máme
tak aktuální zpětnou vazbu a podle hodnocení
si více méně stále držíme kvalitu více než 90%
spokojenosti,“ informuje Wejnar. Ředitel spo-
lečnosti si je vědom, že nelze vždy vyhovět
všem zákazníkům, ale na základě různých po-
žadavků se provádějí úpravy jízdních řádů.
„V prosinci jsme realizovali nejzásadnější změ-
nu za posledních 20 let. Sjednotili jsme odjez-
dový čas z autobusového nádraží na 15 a 45 mi-
nutu. Logisticky je to velmi náročné. Pustili
jsme se do určitého rizika, které přináší i prů-
jezdnost města. Nově dané časové polohy se ne

vždy podaří v dopravní špičce na sto procent
splnit. Je to dáno například nekonečnými fron-
tami vozidel u Gymnázia U Balvanu směrem
do centra města. Problémy byly zaznamenány
i na lince č. 104 z Lukášova směrem na auto-
busové nádraží,“ je si vědom Wejnar. I přes tyto
problémy se většina spojů uskuteční jak má,
a to i s návazností na přestupy na jiné linky.
V době mimo dopravní špičky a o víkendech
k problémům prakticky nedochází. 

„Od prosince jsme evidovali 30 podnětů od
Jablonečanů. Všemi třiceti jsme se zabývali. Jen
pro srovnání, v minulosti jsme jich řešili zhru-
ba pět a šest za rok. Některým občanům se ne-
líbí nové časové polohy. Největší nespokojenost
byla z počátku od seniorů ze Žižkova Vrchu.
Týkala se dopoledních spojů linky č. 112, které
již nenavazují na linku č. 106, jež obsluhuje
poštu, nemocnici a obchodní centrum Rý-
novka. Po provedených změnách na linku č.

112 navazuje ve vybraných časech linka č. 114
na Horní Proseč. Nově se občané snadněji do-
stanou k poliklinice u lázní, ale zase to mají
o trochu dál na poštu, nemocnice je obsloužena
standardně. Je to vždy otázka kompromisů,“ je
si vědom ředitel. Realizovaná změna odjezdů
linky č. 106 z centra města umožnila lépe časo-
vě rozložit intervaly spojů linky č. 107 v úseku
Ostrý roh – Mšeno – centrum (linky č. 106 a č.
107 jsou dopravně propojeny). Díky tomuto
opatření autobusy v pracovní dny přes Mšeno
již nejezdí ve shlucích. 

„Intervaly se rozložily ke spokojenosti obyva-
tel Mšena, kterých přepravujeme nejvíce.
Některým cestujícím se nelíbil posun času od-
jezdu linky č. 104 z průmyslové zóny, odkud
odjížděl autobus ve 14.05. Nyní jede ve 14.01
hodin, aby navazoval na linky ve 14.15 v cent-
ru. Cestující si stěžují, že domů na Šumavu při-
jedou déle, než jezdili, a že musí využít pozděj-
ších spojů. Mají ovšem alternativu – možnost
se přepravit jinou linkou, například č. 109, kte-
rá jezdí z průmyslové zóny v 14.10 a obsluhuje
i zastávku v Pasekách u ABB, ale některým ce-
stujícím se zdá jít z této zastávky pěšky na Šu-
mavu daleko,“ zmiňuje jeden z problémů
Wejnar.

Pozitivně byla hodnocena úprava jízdního řá-
du na lince č. 118 k ZŠ Arbesova, která byla
konzultována s ředitelem školy Tomášem
Saalem. Drobná korekce jízdního řádu probě-
hla i na lince č. 119 ve směru z Pasek do cent-
ra, kde v dopoledních hodinách navazuje na
linku č. 112 na Žižkův Vrch. „Pokud to umíme,
snažíme se vyhovět, ne vždy to ale lze,“ upo-
zorňuje Luboš Wejnar.

(end)

Dopravní podnik naslouchá cestujícím

Posbíráno o 600 kilo 
odpadu více než loni
V rámci akce Ukliďme Česko Jablonečané
nashromáždili 1,6 tuny odpadků. Pytle s na-
sbíraným odpadem z deseti stanovišť po ce-
lém městě hned v pondělí svezli pracovníci
veřejně prospěšných prací. 

Je vidět, že obyvatelům Jablonce není lho-
stejné prostředí, v němž žijí, a umí přiložit ru-
ku k dílu i za plotem svých zahrádek a dveřmi
svých domovů. Dobrovolníci posbírali o 600 kg
odpadu více než vloni. Uklízeli u přehrady,
v Srnčím dole, na Proseči, u azylového domu,
kolem bazénu i v centru města a na mnoha
dalších místech. Na magistrátu se k úklidu při-
hlásilo 8 skupin dobrovolníků, ale podle inter-
aktivní mapy na uklidmecesko.cz uklízelo
mnohem více lidí. Děkujeme všem, kteří se do
úklidu zapojili. (mh)

Do léta bude hotovo
Oddělení investiční výstavby loni radikálně
zrekonstruovalo toalety na Tajvaně, jejichž
součástí jsou mimo WC i sprchy a přebalo-
vací pult. 

Letos oddělení rekonstruuje jímku, do které
kanalizace z toalet ústí. „Jímka dostane nový
hydroizolační nátěr a nové stropní panely,“ po-
pisuje práce vedoucí oddělení Pavel Sluka. 

Stavba, během níž budou toalety mimo pro-
voz, potrvá do konce května a vyžádá si téměř
442 tisíc korun včetně DPH. „Vše bude hotové
do začátku letní sezony u přehrady,“ ujišťuje
milovníky koupání náměstek pro rozvoj města
Lukáš Pleticha. (jn)

V nemocnici rekonstrují 
propojovací chodbu
V jablonecké nemocnici byly z kraje dubna
zahájeny stavební práce na rekonstrukci
spojovacího krčku mezi dvěma pavilony –
chirurgie a pavilonem ortopedie s odděle-
ním ORL.

V první fázi byla stávající chodba demolová-
na a následně na stejném místě bude vystavěna
nová dvoupodlažní. Důvodem rekonstrukce je
zvýšení komfortu, bezpečnosti pro pacienty
a snížení energetických nákladů. V průběhu
stavebních prací nebude možný průchod. 

„Návštěvníky a pacienty žádáme, aby využili
hlavní vchod do nemocnice. V případě, že jde
návštěvník nemocnice na ORL nebo ortopedii,
lze do tohoto pavilonu A stoupit denním vcho-

dem. Pro vstup do pavilonu F, kde se nachází
onkologie a endokrinologická ambulance, lze
využít též samostatného vchodu,“ vysvětlila orga-
nizační opatření tisková mluvčí nemocnice Pet-
ra Hybnerová a doplnila: „Přepravu ležících pa-
cientů a zásobování budeme mezi dotčenými
pavilony zajišťovat náhradním krytým korido-
rem, který však nebude přístupný běžné veřej-
nosti.“

„Ukončení stavebních prací předpokládáme
nejdéle do šedesáti dnů, tedy v první polovině
června 2016. Práce se budou též odvíjet od klima-
tických podmínek. Všem návštěvníkům nemoc-
nice se předem omlouváme za nutná omezení
a případné komplikace, Děkujeme za pochope-
ní a vstřícnost,“ doplnil informace vedoucí pro-
vozního odboru Daniel Maděra. 

Stavbu financuje nemocnice z vlastních zdro-
jů, na rekonstrukci přispěje také její zřizovatel,
statutární město Jablonec nad Nisou. 

(ph)

■ Z jablonecké radnice

Foto Jiří Endler

Foto Jana Veselá
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V rámci harmonogramu prevence krimina-
lity na rok 2016 se preventista Městské poli-
cie Jablonec Miloslav Lejsek v březnu zamě-
řil na studenty prvních ročníků středních
škol a učilišť ve městě.

Celkem vedl devět přednášek, které absolvova-
lo 300 studentů. „Jako již několik let předtím se
této činnosti zúčastnila také zástupkyně od-
dělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
Eva Nováková, která v rámci svého bloku před-
stavila činnost OSPOD. Přednáška byla tema-
ticky zaměřená na činnost městské policie, do-

pad tabákového zákona a dopravu,“ říká Milo-
slav Lejsek.

Oddělení sociálně právní ochrany dětí MMJN
zase provází mladistvé k přestupkovým a trest-
ním řízením, kurátor pro mládež se zaměřuje
i na závadové chování uvedené skupiny.

„Ve spolupráci právě s pracovníky OSPODu
budou v květnu realizovány kontroly zaměřené
na závadové chování mladistvých v katastru
města – požívání tabákových výrobků a jejich
prodej, podání nebo umožnění podání mladist-
vým,“ upozorňuje Lejsek. 

(end)

Prevence kriminality na středních školách

Její pastorkyňa Leoše Janáčka v provedení
Slezského divadla v Opavě zahájí druhý
ročník festivalu Město plné tónů. Od půlky
května tak město opět nabídne domácím
i turistům pestrou paletu hudebních pořadů
v netradičních prostředích, a to až do konce
září. 

„Už loni jsme na rozdíl od Roku české hudby,
který nás při tvorbě festivalu Město plné tónů
inspiroval, projekt rozšířili na delší časový úsek
a zapojili do něj městské subjekty, jež se zabý-
vají organizací kulturních pořadů. Stále jsem
měl však před sebou vzpomínky ze svých vyso-
koškolských let v Plzni, která se v létě měnila
na otevřené jeviště plné divadelních a hudeb-
ních výstupů. Proto jsem chtěl, aby se v drama-
turgii Města plného tónů objevila nejen hudba,
ale také divadlo. A to se bude opakovat také le-
tos,“ říká náměstek Pavel Svoboda. Ten má nad
festivalem, na který město také finančně při-
spívá, záštitu. „I proto je možné, aby většina po-
řadů byla bez vstupného. Další z nich, ty fi-
nančně náročnější, se nabízejí publiku za velmi

snížené, někdy až symbolické vstupné,“ dodává
Svoboda.

Zkušený tým
Město plné tónů připravuje zkušený pořadatel-
ský tým. Hlavním organizátorem je městské di-
vadlo, spolupořadateli jsou základní umělecká
škola, Eurocentrum a Jablonecké kulturní a in-
formační centrum. „Zahájení festivalu připad-

ne právě na představení Janáčkovy opery Její
pastorkyňa, které bude ve středu 11. května od
19 hodin v městském divadle. Celý festival uza-
vře také v divadle 27. září koncert houslisty
Václava Hudečka a klavíristy Ivo Kahánka s or-
chestrem, “ říká ředitel divadla Pavel Žur.

Zvláštností jabloneckého festivalu hudby
a divadla jsou scény rozeseté po celém městě.
Středeční programy přivádí obecenstvo na
Mírové náměstí, čtvrtky patří letní scéně
Eurocentra, neděle si oblíbili návštěvníci
Tyršových sadů. Velkou scénu nabízí městské
divadlo, spirituální náladu mají jablonecké
kostely. Zcela netradičním prostorem je pře-
hradní molo, které vždy slaví velký úspěch, ne-
bo Sluneční lázně. 

Aktuální informace
Zdárný průběh koncertů a představení v plené-
ru může zhatit špatné počasí, pro některé
z nich je připravená i mokrá varianta. Všechny
aktuální informace zájemci najdou na plaká-
tech, webu www.mestoplnetonu.cz či na stej-
nojmenném facebooku. (jn)

Festival hudby a divadla podruhé

■ Personální inzerce 

Výběrové řízení na pozici referent odboru
správního

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

Referent Odboru správního Magistrátu měs-
ta Jablonec nad Nisou (odborný referent od-
dělení přestupků – dopravní přestupky) 

Podmínky výběrového řízení: místo výkonu
práce – budova Magistrátu města Jablonec nad
Nisou a území správního obvodu města
Jablonec nad Nisou, jakožto obce s rozšířenou
působností podle přílohy č. 2 k zákonu č.
314/2002 Sb., v platném znění.
Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem
se může stát fyzická osoba, která je státním
občanem České republiky (případně i cizím
státním občanem a má v České republice trva-
lý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá
k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jed-
nací jazyk.
Další požadavky stanovené pro uchazeče:
vysokoškolské vzdělání minimálně bakalářské,
nejlépe právního či technického zaměření;
znalost správního řádu, profesní zkušenosti
související s danou problematikou či dosavadní

praxe výhodou; komunikační schopnosti, ak-
tivní přístup k řešení problémů, schopnost jed-
nat s lidmi; flexibilita, samostatnost, odpověd-
nost; uživatelská znalost práce s PC (Word,
Excel, internet); řidičský průkaz minimálně
pro sk. B řidičského oprávnění. 
Nabízíme: perspektivní zaměstnání; odpovída-
jící platové podmínky a zaměstnanecké výhody
dané kolektivní smlouvou.
Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému
výběrovému řízení musí obsahovat: jméno,
příjmení a titul; datum a místo narození; státní
příslušnost; místo trvalého pobytu; korespon-
denční adresa; telefonní číslo; číslo občanského
průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k po-
bytu, jde-li o cizího státního občana); datum
a podpis zájemce.
K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:
strukturovaný životopis; výpis z rejstříku trestů
ČR (bez záznamu) nesmí být starší než 3 měsí-
ce; doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
popř. jeho ověřenou kopii.
Popis vykonávané práce: projednávání správ-
ních deliktů a přestupků souvisejících s dopravní
problematikou (zavinění dopravní nehody, ří-
zení vozidla po požití alkoholického nápoje ne-
bo jiné návykové látky, jednání související s po-
rušením pravidel silničního provozu apod.)
a provádění činností s tím souvisejících, zejmé-
na ukládání blokových pokut, rozhodování
v příkazním řízení a řádném správním řízení
po provedeném ústním jednání. Rozhodování

o zadržení řidičského průkazu. Spravuje fi-
nanční hotovost na základě dohody o hmotné
odpovědnosti. 
Platové zařazení: do platové třídy 10, která
podle platného katalogu prací odpovídá nejvý-
še zařazenému vykonávanému druhu práce.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem 1. 9. 2016 popř. dle vzájemné dohody.
Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro do-
ručení přihlášek uchazečů je 13. 5. 2016 do
12.00 hod., tato lhůta platí i pro přihlášky doru-
čené 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 požado-
vanými dokumenty k výběrovému řízení
uchazeči napíší „neotevírat, výběrové řízení“.
Poskytování informací: informace k pracovní
náplni jsou k dispozici u vedoucí oddělení pře-
stupků Lenky Tomkové na tomkova@mestojab-
lonec.cz, informace k výběrovému řízení po-
skytne Pavlína Reichelová z organizačního
a personálního oddělení magistrátu města na
reichelova@mestojablonec.cz. 

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

Foto archiv MP Jablonec

Foto archiv MMJN
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Začalo jaro a s tím jsou spojené různé akti-
vity jako údržba zahrad či vyklízení různého
nepořádku apod. Jablonec, stejně jako jiná
větší města, často řeší problém s nepořád-
kem zejména po městě. Odkladištěm různé-
ho nepotřebného odpadu se často stávají
kontejnerová stání na odpady. 

Z cca 250 stanovišť je pravidelně jednou za tý-
den prováděn úklid u 30–40 z nich, ale to ne-
znamená, že u ostatních je úplný pořádek. Řeší
se přednostně stanoviště, kde je úklid nejvíc
potřeba. Odkládání nepořádku se, bohužel, tý-
ká i nově vybudovaných míst Na Vršku, v Nové
Pasířské atd. Uvnitř stanovišť je vždy ponechá-
no volné místo, a to buď na odkládání pytlů se
separovaným odpadem, nebo jako rezerva pro
možné umístění dalšího kontejneru. A právě toto
místo velmi láká k odkládání zejména velkoob-
jemových odpadů (skříně, lina, sedačky atd.). Za
rok 2015 bylo při úklidu města, černých sklá-
dek atd. odvezeno 310 t odpadu za 640 tis. Kč. 

Občané mají možnost odevzdat ročně až 200 kg
velkoobjemového odpadu a neomezené množ-
ství bioodpadu na sběrné dvory města. Dvakrát

ročně jsou také přistavovány velkokapacitní
kontejnery. I přes to se po městě stále nachází
spousta nepořádku, který vzniká spíše leností
a nezájmem o čistotu veřejných prostranství,
než tím, že by občané nebyli schopni některé
věci odvézt. S pořízením např. nové lednice
nikdo nemá problém a zařídí si dopravu a dal-
ší nezbytnosti, ale když přijde na odvoz staré
lednice, tak už to bývá často problém, a proto

skončí u kontejneru. Odveze jí jednoduše měs-
to a občan se nemusí více starat. Část odpověd-
nosti za tento stav nesou také podnikatelské
subjekty.

Čistota veřejného prostranství by měla být
zájmem všech Jablonečanů. Město není schop-
no uhlídat celý katastr obce ani pomocí foto-
pastí, ani kamerového systému, ani strážníků.
Pokud nepomohou občané, tak se můžeme jen
marně snažit udržet čistotu. Nepořádek nedělá
město, ale lidé. A nahlášení některých provinil-
ců, kteří nepořádek dělají, je spíše popelkou.
Když se člověk podívá na některá místa s nepo-
řádkem, je až k neuvěření, že nikdy nikdo ni-
koho neviděl nepořádek dělat.

Naopak se ale najdou lidé, kteří mají zájem
o své okolí. Spousta lidí se stará o pořádek
a uklidí i po svých sousedech, někteří dobro-
volně uklízí exkrementy po psech, nebo se za-
pojují např. do akcí typu „Ukliďme Česko“.
Těmto lidem, kteří se aktivně zajímají o svoje
okolí, děkujeme, protože často uklízí místa, na
než město nemá finanční ani personální kapa-
city.

Nikola Horčíková

Nepořádek nedělá město, ale lidé 

Poslední květnovou sobotu (28. května 2016) se
uskuteční svoz nebezpečného odpadu a elektro-
spotřebičů. Další svoz proběhne v říjnu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

na separovaný odpad 
12.30–12.45 Ul. Janáčkova, křižovatka 

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

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

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

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

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

• je možné je za úplatu odevzdat na překladišti
Proseč.

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

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

nebezpečné odpady, nikoli elektrospotřebiče
s výjimkou bojlerů

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

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

Svoz nebezpečného odpadu a elektra

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

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

Termíny očkování:
Pondělí 23. 5. 2016
14.15–15.00 Jižní (Kokonín)
15.15–16.00 U Zbrojnice (Vrkoslavice) 

Úterý 24. 5. 2016
13.30–14.00 hasičská zbrojnice (Proseč)
14.15–14.45 U Tenisu (Proseč)
15.00–16.00 hasičská zbrojnice (Paseky)

Středa 25. 5. 2016
10.00–12.00 Ještědská (MVDr. Baudyš)
13.30–14.15 Čajkovského (Rýnovice)
14.45–15.45 Mládí (Mšeno)

Čtvrtek 26. 5. 2016
10.00–12.00 Ještědská (MVDr. Baudyš) 
14.00–16.00 Ještědská (MVDr. Baudyš)

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

(kh)

Povinné očkování psů

Foto Graphis

Foto archiv MMJN
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■ Připomenutí
konce II. světové 
války
Pietní akt v Rýnovicích
Slavnostní připomenutí 71. výročí
konce druhé světové války se za
přítomnosti představitelů města
uskuteční v neděli 8. května 2016
od 11.00 hodin v Jablonci nad
Nisou-Rýnovicích u Památníků
obětí II. světové války.

Vzpomínka u Hrobu 
rudoarmějců
Tradiční pietní akt proběhne také
v pondělí 9. května ve 14 hodin na
hlavním městském hřbitově u Hro-
bu rudoarmějců.

Uctění památky v ulici 
generála Mrázka
V neděli 8. května od 14 hodin si
Český svaz bojovníků za svobodu
připomene vítězství spojenců nad
nacistickým Německem v ulici
generála Karla Mrázka, pilota
a velitele RAF, nositele vysokých
vyznamenání DSO, DFC (čárka)
čestného občana našeho města,
v ulici nesoucí rovněž jeho jméno. 

Vzpomínka na nevinné oběti
V pondělí 9. května od 11 hodin ve
spolupráci Českého svazu bojov-
níku za svobodu a SPAT uctíme
památku nejen obětí II. světové
války, ale i nevinných válečných
obětí u jejich pomníků v Rýno-
vicích, na místě zajateckých tábo-
rů provozu německého koncernu
ZEISS Jena v jeho pobočce Fein-
apparatebau G. m. b. H. v Rýno-
vicích u Jablonce n. N. Čestnou
stráž druhům ve zbrani staví naše
Armáda ČR. (fr)

Naučná stezka přístupná
celý rok
Naučná stezka – STOPY II. světové
války v Jablonci nad Nisou a oko-
lí je dlouhá 3,5 km a vede po
Prosečském hřebeni. 

Výchozí bod je u informační ta-
bule, kterou najdete vlevo od
vchodu do budov, SAT – Rýnovice
v místní průmyslové zóně (dříve
i LIAZ). Sedm tabulí je věnova-
ných historii a dvě lesnímu hospo-
daření, jedna hovoří o Prosečské
chatě a rozhledně. Grafiku tabulí
provedl Antonín Raulím, texty,
plánky, fotografie a dokumenty už
v roce 2009 František Radkovič. 

Tabule zhotovili a na stezce in-
stalovali učňové střední průmy-
slové škole strojní společně se
svými učiteli. (fr)

Výlet na 
Budyšínské jaro 
V sobotu 28. května pořádá ma-
gistrát města jednodenní zájezd do
partnerského města Bautzen na
114. ročník jarních slavností Bautz-
ner Frühling s bohatým kulturním
programem a tradičními trhy, kde
zakoupíte vyhlášenou hořčici, do-
mácí uzeniny, sýry a další místní
speciality. Odjezd v 8.30 hodin
z Horního náměstí (letní kino), ná-
vrat mezi 18.00 a 19.00 hodin. Zá-
jezd je bez průvodce. Jízdenku v ce-
ně 200 Kč lze zakoupit od 10. do
25. května v pokladně Eurocentra
(pondělí–pátek, 8.00–20.00 hodin).

Výstava výtvarných 
prací dětí a žáků
Magistrát města Jablonec nad Ni-
sou ve spolupráci s Eurocentrem
Jablonec nad Nisou, s. r. o., pořádá
19. ročník výstavy výtvarných pra-
cí dětí a žáků. Téma pro tento rok
je zvoleno stylově a hodí se k osla-
vám výročí našeho města – Co bych
daroval svému městu k 150. na-
rozeninám. Výstava se koná v pavi-
lonu jabloneckého Eurocentra ve
dnech 27. 4.–4. 5.

Své práce zde tradičně mohou
prezentovat jednotlivci i kolektivy
mateřských, základních a střed-
ních škol, DDM a ZUŠ z Jablonce
nad Nisou a okolí. Slavnostní za-
hájení se uskutečnilo ve středu 27.
dubna. V průběhu výstavy je ve
všední dny od 9.00 do 12.00 hodin

otevřené Ekocentrum, které připra-
vilo pro děti a mládež řadu aktivit.

Součástí výstavy je také oblíbená
aukce výtvarných prací, která se
koná ve středu 4. května od 16.00
hodin. Výtěžek je tradičně věnován
dětskému oddělení Nemocnice
Jablonec. Minulý rok se podařilo
vybrat rekordní částku 12 370 Kč.
Zúčastněte se i vy se svými dětmi.
Zažijí na vlastní kůži, jak jejich
výtvarná práce umí pomáhat.
Společnými silami jistě uvedenou
částku opět překonáme.

Vstup zdarma. Další informace
na tel. 483 357 277, L. Kocourková,
www.mestojablonec.cz.

Zahradní slavnost
Domov důchodců Jablonecké Pa-
seky, p. o., srdečně zve na Zahrad-
ní slavnost 2016, která se usku-
teční ve středu 25. 5. od 10.00 do
17.00 hodin. 

Zájemci mají možnost prohléd-
nout si zařízení a nakoupit si vý-
robky z dílny klientů. Po celý den
jsou připraveny soutěže pro děti
i dospělé, paměťové hry a kvízy.
Soutěžícím i přihlížejícím dodají
energii vyhlášené Drdovy uzenky
či domácí buchty. V době od 10.00
do 14.00 hod je připraven kulturní
program.

Den rodiny Na doraz 
Dům dětí a mládeže Vikýř za pod-
pory města Jablonec nad Nisou
uspořádají letos Den rodiny, který

se bude konat v neděli 15. května
od 14.00 hodin u jablonecké pře-
hrady v oblasti u Prutu. Na doraz
je jasné označení akce, která na-
bídne různorodý a bohatý sportov-
ní program, zábavné hry, úžasná
vystoupení místních i přespolních
subjektů. A to všechno bude při-
chystáno nejen pro celé rodiny, ale
i ostatní obyvatele Jablonce, kteří
rádi tráví čas aktivně a zajímavě.
Atmosféru doplní dílničky, které
nabídnou výtvarné vyžití pro děti
a jejich rodiče.

Kytička písniček
Přehlídka dětských pěveckých sbo-
rů mateřských škol Libereckého
kraje se uskuteční již potřinácté,
a to ve čtvrtek 12. května od 16.00
hodin ve velkém sále jablonecké-
ho Eurocentra. 

Záštitu nad akcí má Alena Lo-
sová, členka rady kraje pro resort
školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti. Finančně
akci podporuje statutární město
Jablonec nad Nisou. Soutěž je za-
komponována v kalendáři Unie
českých pěveckých sborů. Dětský
pěvecký sbor Skřivánek ve spolu-
práci s Eurocentrem každoročně
připravuje hezké odpoledne pro
děti a širokou veřejnost. Představí
se sbor Beruška z Liberce a jablo-
necké sbory Kapička, Mšeňáček,
Slunečnice, Sluníčko a Skřivánek.
Moderátorkami odpoledne budou
sólistky z dětského pěveckého sbo-
ru Skřivánek Anička Pravcová a Ja-
ninka Vajskebrová.

Mladé zachránce z Jablonce ocenil prezident
Zlatým záchranářským křížem
pro děti a mládež ocenil prezi-
dent České republiky Miloš Ze-
man dva mladé hrdiny, Matěje
Hulíka a Martina Bartoše. Pocty
se na Pražském hradě dostalo
oběma žákům z Vyšší odborné
školy mezinárodního obchodu
a Obchodní akademie z Jablonce
nad Nisou za jejich mimořádný
čin z loňského roku, kdy vytáh-
li z vody tříletého chlapce a tří-
měsíční holčičku. Za záchranu
lidských životů oba chlapce
i jejich učitelku Barboru Jarolí-
movou již dříve ocenil i hejt-
man Libereckého kraje Martin
Půta záslužnou medailí I. stupně.

Regionální ozvěny mezinárodního filmového
festivalu Febiofest hostila poprvé v historii
jablonecká kina. Akce se konala ve dnech

13.–15. dubna za podpory statutárního města
Jablonec nad Nisou. Foto Ivana Mošnová

Předseda Senátu Parlamentu ČR Milan
Štěch zavítal v pátek 1. dubna se svou chotí
do Jablonce. Navštívil mimo jiné nemocnici,
Českou mincovnu a Dům zvláštního určení

v Novoveské ulici. Foto Radka Baloghová

Ke zhodnocení letošního premiérového
ročníku projektu Daruj knihu se na radnici

sešli koordinátoři z jednotlivých školních
knihoven a přemýšleli, jak na letošní úspěch

navázat v dalších letech. Foto Jitka Krausová
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Ve světě populární akce s názvem Restau-
rant Day se v sobotu 21. května uskuteční
prvně v Jablonci nad Nisou. Jejím cílem je
inspirovat lidi k tomu, aby se čtyřikrát za
rok společně sešli a podle vlastního či pře-
vzatého receptu připravili pro své přátele,
sousedy a příbuzné jídlo nebo nápoj, které
mají nejraději. A zároveň ho nabídli i veřej-
nosti. 

Model restaurace na jeden den, jenž si může
vyzkoušet opravdu každý, vznikl jako komunit-
ní projekt před pěti lety ve Finsku. Několikrát
se konal i v českých městech, například v Pra-
ze, v sousedním Liberci a v Turnově. Premiéru
v našem městě připravují členové Jizerského
filmového spolku (JiFiS), kteří se vloni v létě
podíleli na pořádání úspěšného Festivalu pod
hrází.

„Restaurant Day je úžasný nápad, který spo-
juje amatérskou gastronomii, kulturu a souná-
ležitost mezi lidmi. Spousta přátel za ním jezdí
do Liberce, proto nás napadlo ho udělat i v Jab-

lonci. Je jedno, zda připravíte skvělý štrúdl,
cheesecake, sušenky, limonády, pikantní guláš,
polévku nebo výtečné pomazánky. Důležité je,
že vás to baví,“ říká člen spolku JiFis Tomáš
Tesař a dodává: „Protože fandíme filmu, připra-
vili jsme pro účastníky ve spolupráci s vedením
jabloneckých kin i malý bonus.“

Akce se uskuteční na prostranství před ki-
nem Junior. Venku si lidé pochutnají na dob-

rém jídle a pití, uvnitř je čeká kvalitní kinema-
tografie. „Program zatím tajíme. Půjde o formát
Naslepo, který se návštěvníkům jabloneckých
kin líbí. Vstupné bude zdarma,“ tvrdí Tesař.

Podpora od městských kin a Eurocentra do-
voluje pořadatelům uskutečnit setkání v jakém-
koliv počasí. Na květnový Restaurant Day naváže
v létě pokračování, které spolek chystá na srpen
v letním kině. Restaurant Day se koná stan-
dardně čtyřikrát ročně. Za 5 let se ho zúčastnilo
přes 100 tisíc restauratérů na jeden den, v 74 ze-
mích světa, kde nadšenci potěšili svými recep-
ty přes 2 800 000 návštěvníků veřejných pro-
stranství, jako jsou parky, amfiteátry, podloubí,
kanceláře, kluby, kina a ulice.

Pořadatelé zvou nejen amatérské kuchařky
a kuchaře, které baví domácí gastronomie, ale
i širokou veřejnost. Podrobné informace a pra-
vidla k chystané akci se zájemci dočtou na FB
stránce spolku JiFis nebo na webových strán-
kách www.restaurantday.cz, kde bude k dispo-
zici i formulář pro účastníky, kteří se chtějí na
akci prezentovat. (tt)

Slavný Restaurant Day poprvé v Jablonci

O způsobu fungování a charakteru lesopar-
ku v Kokoníně spolurozhodovali 10. března
v kulturním domě obyvatelé Kokonína. K pří-
jemnému překvapení organizátorů se této
tematické besedy zúčastnilo kolem 40 obča-
nů, kterým současný neutěšený stav lesopar-
ku není lhostejný. 

Na setkání byly vytvořeny tři pracovní skupiny,
jež svými vzpomínkami, formulovanými hod-
notami a problémy, které v lesoparku vnímají,
a dalšími připomínkami, podněty a návrhy vy-
tvořili zadání pro projekt revitalizace tohoto
území. Fotografie ze setkání si lze prohlédnout
na webu www.spolekkokonin.cz. 

„Velkou inspirací pro diskuzi byly také obráz-
ky vytvořené dětmi v mateřské a základní ško-
le. Všichni účastníci, kteří se na závěr písemně
k průběhu setkání vyjádřili, ohodnotili toto set-
kání velice kladně. Při konečném představení

výsledků se ukázalo, že skupiny došly k podob-
ným, takřka identickým výsledkům a že pro
další směřování parku panuje shoda,“ říká Eva
Klápšťová, zahradní architektka. 

Budoucí podoba lesoparku by se měla sestá-
vat ze dvou mírně odlišných částí. Větší jihozá-
padní bude mít lesní charakter velmi blízký
přírodě a měla by sloužit především pro pro-
cházky. Menší severovýchodní, historická část
bude o něco více parkově upravená a umožní
pestřejší aktivity, ale stále ještě se bude svou
podobou blížit přírodě. 

Další setkání s občany se uskuteční 19. květ-
na od 17.00 hodin v Kulturním domě v Kokoní-
ně. „Na setkání budou představeny dvě varian-
ty studie lesoparku. Cílem je zhodnotit výhody
a nevýhody jednotlivých variant a na základě
tohoto hodnocení architektky dotvoří finální
verzi studie. Ta bude reagovat na současné po-
žadavky a možnosti údržby a nebude věrnou
kopií z doby založení parku,“ informuje Klápš-
tová. Na setkání vás srdečně zvou statutární
město Jablonce nad Nisou, Osadní výbor Koko-
nín a spolek Kokonín, z. s. (ek)

Jaký bude kokonínský lesopark?

Magistrát města Jablonec nad Nisou (MMJN)
již tradičně před letní sezonou nabádá
všechny občany, kteří se chystají v nadchá-
zející letní sezoně vycestovat do zahraničí,
aby si opravdu včas překontrolovali plat-
nost svých cestovních dokladů.

To od letošního roku platí dvojnásob. „Těm, kte-
ří tak neučiní, už skutečně nebude možno na
poslední chvíli nijak pomoci. Urychlení vydání
cestovního pasu se jim navíc dosti prodraží.
Došlo totiž k zásadní změně, spočívající v ukon-
čení možnosti vydání tzv. rychlopasu,“ upozor-
ňuje na skutečnost Petr Karlovský, vedoucí
odboru správního. Nově jsou vydávány pouze
klasické plnohodnotné cestovní pasy s biomet-
rickými údaji. V případě požadavku na urych-
lení jeho vydání je nutno počítat s nejkratší lhů-
tou šesti pracovních dnů, rozhodně již nikoliv
na počkání.

„Poplatek za vydání cestovního pasu vydané-
ho ve zkrácené lhůtě do šesti pracovních dnů je

4 000 Kč pro dospělého a 2 000 Kč pro osoby
mladší 15 let,“ zmiňuje výši poplatků Karlov-
ský. Správní poplatky se hradí vždy při podání
žádosti. V souvislosti s těmito změnami byl
ukončen provoz krizové telefonní linky zřízené
za účelem vydání cestovního pasu typu blesk,
neboť s ukončením této možnosti zanikl její
smysl a význam. Výše uvedené změny se nijak
nedotýkají platnosti cestovních dokladů vyda-
ných do konce roku 2015.

Další letošní novinkou je možnost podat žá-
dost o vydání cestovního pasu na kterémkoliv
úřadě obce s rozšířenou působností, tedy
i odlišném od místa trvalého pobytu žadatele,
přičemž lze za poplatek 100 Kč cestovní pas
vyzvednout na kterémkoliv takovém jiném,
v žádosti předem uvedeném úřadě. 

Osobní a cestovní doklady vydává Oddělení
správních agend MMJN, sídlící v I. poschodí
budovy Komenského 8. Podání žádosti o vydá-
ní řádného cestovního pasu probíhá on-line,
není tedy potřeba vyplňovat žádost a fotografie

pořizuje přímo úřednice na přepážce. Informace
potřebné k vydání cestovního pasu naleznete
na webu města v sekci Životní situace – osobní
doklady. Jsou zde uvedeny i lhůty a poplatky za
vydání cestovního dokladu.

„Pokud se budete chtít vyhnout jakémukoliv
čekání, neváhejte využít služby objednání for-
mou SMS/e-mail (informace na webových
stránkách www.mestojablonec.cz nebo v infor-
mačních střediscích MMJN v přízemí radnice
či budovy Komenského) a sami si zvolte čas,
kdy budete chtít být ve své záležitosti odbave-
ni,“ nabízí občanům rychlejší možnost vedoucí
odboru. V předem stanoveném čase občany
pracovnice přepážky vyvolá a bez jakékoliv
prodlevy obslouží. 

Úřední hodiny příslušného oddělení
pondělí, středa 8.00–17.00 hodin
úterý, čtvrtek, pátek 8.00–14.00 hodin
soboty 7. 5. a 4. 6. 8.00–12.00 hodin
(v sanitární pátky 6. 5. a 3. 6. zavřeno) (red)

■ Informace z magistrátu

Pas se na počkání vystavit nedá

Foto Marinella Ruusunen

Foto Jiří Endler
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Letní lyžařský kemp
Ski klub Jablonec nad Nisou pořádá ve dnech
16. 7.–23. 7. a 24. 7.–31. 7. šestý ročník akce Letní
prázdninový kemp. 

Ten je určen pro běžce na lyžích, biatlonisty,
skokany, sdruženáře a alpské disciplíny – ročníky
narození 2000–2006 (2007 po domluvě). „V plánu
je všeobecná příprava mladých lyžařů běžců for-
mou běžeckých a cyklistických aktivit. Dále při-
pravujeme výlety do Jizerských hor. Na programu
je také rozvoj dovednosti a obratnosti formou sou-
těží, noční orientační běh, výuka kanoistiky a ho-
rolezectví za dohledu profesionálních vodáků
a lezců a také návštěva lanového centra,“ říká
Jakub Liška z pořádajícího Ski klubu Jablonec.
Mezi účastníky kempu přijdou i reprezentanti
v lyžování a biatlonu, mimo jiné i jablonecká ro-
dačka a vítězka letošního světového poháru
Gabriela Soukalová.

Letní lyžařský kemp se uskuteční v lyžařském
areálu Kolečko v Břízkách ve dvou termínech – 16.
7.–23. 7. a 24. 7.–31. 7. Cena kempu je 3 500 Kč a za-
hrnuje ubytování, plnou penzi, pitný režim a od-
měnu trenérům a lektorům. „Zájemci se mohou

hlásit do 20. června e-mailem na kempjablo-
nec@seznam.cz nebo do naplnění počtu 55 osob
na termín,“ upozorňuje Liška a dodává: „Po velmi
špatných zkušenostech bude vybírána záloha ve
výši 2 000 Kč splatná do 30. června.“

Pionýři zvou na základnu do Drahňovic
Třetí Pionýrská skupina z Jablonce nad Nisou
pořádá tábor s dlouholetou tradicí nazvaný
Letní základna Drahňovice u Českého Štern-
berka.

Pro děti je připraveno ubytování ve stanech, za-
jištěno stravování a zábavný program pod vede-
ním kvalifikovaných pracovníků. „Cena zahrnuje
i pojištění účastníků,“ informuje Ivana Vlčková
z jablonecké skupiny.

První turnus s programem Šifra draka vede Ja-
na Mašindová ve dnech 2. 7.–16. 7., cena je 3 900 Kč.
Přihlášky přijímá Lenka Lipšová (lipsova@mesto-
jablonec.cz, tel. 774 830 740).

V termínu od 16. 7. do 27. 7. je plánován druhý
turnus, a to za cenu 3 600 Kč. Jeho vedoucím je
Daniel Ruml a přihlášky přijímá Lucie Šenkýřová-
Černá (lucka.senkyrova@gmail.com). Třetí turnus
s programem Indiáni se uskuteční od 27. 7. do 7. 8.
Jeho vedoucím je Martin Stuchlík a cena byla sta-
novena na 3 600 Kč. Přihlášky přijímá Martina
Eiseltová (martina.eiseltova@seznam.cz, tel. 606
970 650). Poslední čtvrtý turnus je plánován na 7.
8. až 19. 8. v ceně 3 700 Kč. Vedoucí je Martina
Kováčová. 

Přihlášky na zip.k@seznam.cz nebo tel. 605 752
314. Informace ke všem turnusům podá také
Ivana Vlčková (ivana.vlckova.jbc@seznam.cz, tel.
723 509 635).

Prázdninové programy

Foto archiv Ski klub Jablonec

O letních prázdninách se mohou děti z Jablon-
ce nad Nisou těšit na pestrou nabídku příměst-
ských táborů. Pro letošní rok se u města zare-
gistrovalo rekordních 23 poskytovatelů, a tak
mají děti a jejich rodiče z čeho vybírat.

Pro ty nejmenší organizátoři přichystali pohádko-
vé příměstské tábory, kreativci ocení akce za-
měřené na výtvarničení či tanec, sportovci mohou
vybírat z bohaté nabídky cyklistických, baseballo-
vých, tenisových či in-line prázdninových aktivit.
Nechybí ani příměstské tábory zaměřené na turis-
tiku, geocaching či vědecké experimentování.
Novinkou jsou i jednodenní příměstské tábory,
kde se stačí registrovat den předem.

Předškolní děti, které ve školním roce 2015/16
navštěvují některou z jabloneckých mateřských
škol či zaregistrovaných soukromých miniškolek,
a také rodiče prvňáčků základních škol, mohou
využít příspěvek města ve výši 100 Kč/1 den /1 dí-
tě na příměstský tábor pořádaný některým ze za-
registrovaných subjektů. Příspěvek lze využít maxi-
málně po dobu pět pracovních dnů, celková výše
příspěvku tedy může dosáhnout až 500 korun. 

K registrovaným subjektům mohou rodiče při-
hlásit také starší děti, ovšem už bez finanční pod-
pory města.

Další variantou na zajištění předškolních dětí je
nabídka mateřských škol. Stejně jako v minulém
roce budou některé MŠ v provozu v tzv. prázdni-
novém režimu, což znamená, že vybrané týdny
bude zabezpečovat děti vždy jiná MŠ. Na základě
předběžných přihlášek nyní připravujeme harmo-
nogram na jednotlivé týdny tak, aby každá MŠ do-
kázala kapacitně pokrýt zájem všech předem při-
hlášených rodičů. S harmonogramem, termíny
a výší plateb za prázdninový provoz budou rodiče
seznámeni ve svých kmenových MŠ. 

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

Atelier Baka, info: www.blankabrozova.com,
e-mail: blankabrozova@gmail.com, tel.: 776 059 300
– Blanka Brožová. Letní tvoření v malířském ate-
liéru i v přírodě pro děti od 6 do 15 let.

Barevné studio jazyků, s. r. o., info:
www.barevny.cz, e-mail: koordinace@barevny.cz,
tel.: 608 950 964 – Monika Ernst. Jazykový pří-
městský tábor pod vedením rodilého mluvčího
Angličtina hrou pro děti od 6 do 15 let.

Baseball Club Blesk Jablonec n. N.,
info: www.baseball-blesk.cz, e-mail: petr@niintl.eu,
tel.: 777 982 546 – Petr Roubíček. Tábor zaměřený
na pálkovací hry pro děti od 5 do 14 let.

Bublina – JBC, z. s., info: www.bublina-jbc.cz,
e-mail: bublina-jbc@seznam.cz, tel.: 777 477 122 –
Andrea Pravcová. Za sportem a pohádkou pro dě-
ti od 2 do 6 let.

Cestovní kancelář – SPORT, s. r. o., info:
www.ck-sport.cz/detske-akce, e-mail: info@ck-
sport.cz, tel.: 725 006 262 – Marcela Živělová. Spor-
tovní jednodenní příměstské tábory zaměřené na
prevenci obezity a úrazů pro děti od 5 do 11 let.

ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou, in-
fo: www.cltkjbc.cz, e-mail: cltkjbc@tiscali.cz, tel.:
777 736 980 – Miloslav Hajátko. Tábor se zaměře-
ním na tenis pro děti od 4 do 14 let.

Dětské centrum Neználek, info: www.dc-
neznalek.cz, e-mail: info@dcneznalek.cz, tel.: 728
095 074 – Veronika Fukalová. Pohádková cesta
s pohybem pro děti od 2 do 7 let.

Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad
Nisou, p. o., info: www.vikyr.cz, e-mail: info@vi-
kyr.cz, tel.: 483 711 725 – Miloslava Hušková. Te-
matické příměstské tábory pro děti od 3 do 15 let.

Český červený kříž – Oblastní spolek ČČK
Jablonec nad Nisou, info: www.cck-jablonec.cz, e-
mail: reditelka@cck-jablonec.cz, tel.: 732 542 934
– Kateřina Havlová. Příměstský tábor ČČK pro dě-
ti od 5 do 13 let.

Fit kids, info: www.fitkids.cz, e-mail: team@fit-
kids.cz, tel.: 778 068 337 – Tomáš Sova. Cyklistický
příměstský tábor pro děti od 4 do 15 let.

Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace, info: www.
sportgym.cz, e-mail: gymrandy13@sportgym.cz,
tel.: 483 737 699 – Tomáš Hofrichter. Konec léta na
Randovce – jednodenní turisticky-sportovně-
vzdělávací aktivity pro děti od 5 do 14 let.

Jablíčko – centrum pro rodinu, z. s, info:
www.mcjablicko.cz, e-mail: jablickomc@seznam.cz,
tel.: 773 270 271 – Martina Zemanová. Letní spor-
tovní příměstský tábor s Jablíčkem pro děti od 3
do 10 let.

JKIC, o.p. s. a Středisko ekologické 
výchovy Český ráj, info: www.sevceskyraj.cz,
e-mail: ekocentrumjbc @seznam.cz, tel.: 725 728
168 – Vendula Palatová. Letní příměstský tábor
s jabloneckým Ekocentrem pro děti od 6 do 12 let.

Junák – český skaut, středisko Jablonec nad Ni-
sou, z. s., info: http://primestsky-tabor-wataki.cz,
e-mail: primestsky.wataki@seznam.cz, tel.: 720
191 048 – Tereza Rašínová, 721 160 803 – Barbora
Koudelková. Se Čtyřlístkem Na cestě kolem světa
pro děti od 5 do 10 let.

Oříšek – studio pro děti, s. r. o., info: www.
studioorisek.cz, e-mail: orisek@studioorisek.cz,
tel: 777 215 000 – Jitka Zenklová. Taneční týden
pro děti od 4 do 8 let.

Semafor dětský koutek a kavárna, info:
e-mail: semafor@post.cz, tel.: 604 535 294 –
Adriana Bachórzová. S pohádkou za poklady roz-
hleden pro děti od 4 do 7 let.

SK Free Time Activities, info: www.skfta.cz,
email: radimstryncl@seznam.cz, tel.: 777 634 221
– Radim Štryncl. Sportovně-kulturní příměstský
tábor pro děti od 5 do 12 let.

Škola INLINE bruslení Jablonec n. N.,
info: www.skolainline.webnode.cz, e-mail: skola-
inline@seznam.cz, tel.: 602 193 939 – Martina
Chvátalová. Léto na bruslích 2016 pro děti od 5 do
12 let a Lovci pokladů 2016 pro děti od 6 do 12 let.

SKI Bižu, s. r. o., info: www.skijizerky.cz, e-mail:
simona.holanova@skibizu.cz, tel.: 483 710 999 –
Libuše Čivrná. Jizeráček pro děti od 5 do 13 let.

TJ Sokol Jablonec nad Nisou – Sportcen-
trum, info: www.sokoljablonec.cz, e-mail: sokol.
jbc.sc@seznam.cz, tel.: 606 561 921 – Jitka Šťovíč-
ková. Prázdninoví umělci 2016 pro děti od 3 do 10 let.

SUNDISK, s. r. o., info: www.jablonecak.cz, e-mail:
kamila.hamplova@sundisk.cz, tel.: 775 580 398 – Ka-
mila Hamplová. Jablonečák 2016 pro děti od 5 do
14 let.

Veselá věda, z. ú., e-mail: martina@veselave-
da.cz, tel.: 602 642 993 – Martina Fialová. Tábor pl-
ný vědeckých experimentů pro děti od 6 do 11 let.

Výtvarný ateliér Nikol Rýdlové, info: e-
mail: ateliernikolrydlove@gmail.com, tel.: 724 039
425 – Nikol Rýdlová. Výtvarný příměstský tábor
pro děti od 4 do 13 let.

Příměstské tábory s příspěvky města
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■ Krátce
Strážníkem roku Lukáš Juřík
Strážníkem roku 2015 – Městské policie Jab-
lonec nad Nisou roku 2015 se stal Lukáš
Juřík z dopravní a hlídkové služby, který
si tak polepšil z loňského druhého místa.
Druhým nejlepším za rok 2015 byl vyhlá-
šen operátor kamerového a dohlížecího
systému Jaroslav Brožek. Třetí ocenění si
odnesl Michal Křemen, strážník dopravní
a hlídkové služby. 

Titul Strážník roku uděluje městská po-
licie ve spolupráci s vedením města již od
roku 2008. „Mezi základní kritéria hodno-
cení patří plnění povinností vyplývajících
ze zákona o obecní policii, plnění úkolů
nad rámec pracovních povinností, množ-
ství zjištěných a následně řešených udá-
lostí, kvalita zpracování spisového materi-
álu a úroveň vystupování,“ vysvětlil ředitel
městské policie Luboš Raisner.

Slavnostní oceňování proběhlo za účasti
primátora města Petra Beitla, zástupců
Policie ČR, zástupců HZS LK, ředitele
Věznice Rýnovice, jabloneckých zastupite-
lů a dalších hostů. Plukovník Petr Šikola,
vedoucí územního odboru Jablonec nad
Nisou Policie ČR, vyzdvihl spolupráci
městských strážníků s policisty a rovněž
ocenil strážníka Michala Křemena.

Městská policie neustále dokazuje, že je
důležitou a potřebnou součástí Jablonce.
V roce 2015 došlo celkově k poklesu počtu
přestupků i trestné činnost, a to díky práci
městských strážníků a spolupráci s Policií
ČR. Těší mě, že můžeme letos navýšit, a dou-
fám, že i pro příští roky budeme moci na-
vyšovat mzdovou složku tak, aby strážníci
za svou nelehkou práci dostávali odpoví-
dající ohodnocení. Ode mě jedno velké dě-
kuji,“ zaznělo z úst primátora Petra Beitla.
Strážník roku 2015

1. Lukáš Juřík – nástup k MP r. 2007,
podílí se i na přípravě projektu prevence
kriminality, 2. místo Strážník roku 2014

2. Jaroslav Brožek – nástup k MP r. 2002,
je řídícím střeleckého výcviku, Strážník
roku 2009

3. Michal Křemen – nástup k MP r. 2010,
reprezentuje MP na fotbalových utkáních,
2. místo Strážníka roku 2011, v r. 2015 od-
měněn za záchranu lidského života

Poděkování za 15 odpracovaných let
obdržel Jiří Bitman – operátor kamerového
a dohlížecího systému, Strážník roku 2008. 

Studenti vedou město
V pátek 22. dubna jednalo v zasedací síni
magistrátu trochu jiné zastupitelstvo. Na
místa volených zastupitelů zasedli studen-
ti jabloneckých gymnázií a obchodní aka-
demie, řízení zasedání se ujal náměstek
primátora Pavel Svoboda.

Celou akci zorganizovala společnost
Agora CE. „Jednání studentského simulo-
vaného zastupitelstva kopíruje v co největší
míře jednání toho skutečného, a proto se jej
vždy snažíme uskutečnit v prostorách, kde
se opravdu jedná. V ideálním případě jej ří-
dí starosta či místostarosta dané obce, což
studentům zprostředkuje nejen neobvyklý
zážitek, ale i možnost navázat přímý kontakt
s politickými představiteli obce, kde žijí či
studují,“ popisuje projekt Tomáš Bazala. 

Na studentském zastupitelstvu se orga-
nizačně podílelo také oddělení školství,
kultury a sportu, přítomní byli kromě ná-
městka Svobody také čtyři zastupitelé. „Je
dobře, že si mladí lidé na vlastní kůži vy-
zkouší, jak se řídí město. Doufám, že osob-
ní zkušenost přispěje k jejich lepšímu ná-
hledu a aktivnímu zapojení do života
Jablonce,“ říká Pavel Svoboda. (jn)

Z jednání zastupitelstva a rady
Po dvou letech došlo v Jablonci k úpravám 
v komisích a výborech
Ve čtvrtek 21. dubna členové rady a zastupitelé
města Jablonec nad Nisou hlasovali o novém
složení komisí a výborů. Stalo se na základě
požadavků členů výborů a komisí na operativ-
nost a s tím spojený snazší průběh projednává-
ní jednotlivých materiálů. 

Koalice i opozice se vždy vzdala jednoho svého
zástupce v každém z poradních orgánů. Počet čle-
nů v komisích i výborech je nyní 11. K optimali-
zaci došlo po dvou letech jejich fungování v orgá-
nech zřízených po komunálních volbách v roce
2014. Podrobné informace ke komisím a výbo-
rům jsou uvedeny na webu města v sekci samo-
správa.

Nová pravidla pro dotace v městské památ-
kové zóně
Majitelé objektů v městské památkové zóně
budou moci město žádat o dotaci na obnovu
svých domů podle nového programu. 

Nový dotační program je určený pouze majite-
lům objektů, které se nacházejí v městské památ-
kové zóně a nejsou kulturní památkou. Pro rok
2016 je v městském rozpočtu alokováno 750 tisíc
korun, přičemž způsobilý žadatel může žádat
o padesátiprocentní neinvestiční dotaci, maximál-
ně však 100 tis. Kč na jeden rodinný či bytový
dům. Žádosti bude magistrát přijímat od 1. 6.
2016. Zájemci naleznou více informací na úřední
desce na webu města.

Přes čtyři miliony pro sociální služby
Do dotačního programu se pro rok 2016 při-
hlásilo celkem 16 poskytovatelů sociálních slu-
žeb, kteří žádali celkem o 6 milionů na 34 dru-
hů sociálních služeb. 

Zastupitelé na základě doporučení komise
humanitní a sociální péče a řídící skupiny komu-
nitního plánování rozdělili mezi 31 žádostí 15 or-
ganizací částku 4 248 tisíc korun. Sítem komise
a řídící skupiny neprošly tři žádosti, které nespl-
ňovaly základní kritéria hodnocení.

Dotace z rozpočtu města mají své adresáty
Žádosti o dotace v rámci jednotlivých progra-
mů magistrát přijímal do 21. 1. 2016. Poté pro-
bíhala jejich administrace a hodnocení pří-
slušnými komisemi rady města. Na základě
jejich doporučení pak radní a zastupitelé dota-
ce projednávali.

Dotační program na podporu aktivit v oblasti
sociální péče a zdravotnictví měl v rozpočtu roku
2016 alokovanou částku 370 tisíc korun, kterou
radní a zastupitelé svým rozhodnutím rozdělili
mezi všech 17 projektů. Dotaci získala např. Spo-
lečnost pro podporu lidí s mentálním postižením,
Oblastní spolek ČČK, Svaz tělesně postižených
v ČR, Svítání či Jablonecký spolek onkologických
pacientů. 

V oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu
a tělovýchovy bylo rozděleno mezi 203 projektů
8 920 tis. korun. Je to o cca 5,5 milionu více než
vloni. Celkem magistrát přijal 216 žádostí v cel-
kovém objemu 19 616 523 koruny. V r. 2015 za-
stupitelé rozdělovali 3,4 milionu mezi 96 projek-
tů. Žádostí přišlo vloni 119, celkem se v nich
žádalo o 9 070 661 korun. 

Účelovou neinvestiční dotaci ve výši 150 tisíc
získal na činnost Oblastní spolek Českého červe-
ného kříže. 

Úprava vyhlášky o konzumaci alkoholu 
na veřejném prostranství povolena
Jablonečtí zastupitelé schválili nové znění obecně
závazné vyhlášky o zákazu konzumace alkoholic-
kých nápojů na veřejném prostranství. 

„K úpravě vyhlášky jsme přistoupili na základě
upozornění z Ministerstva vnitra ČR, původní
znění vyhlášky bylo výkladově nejednoznačné,
toto nové je zcela konkrétní,“ konstatuje tajemník
jabloneckého magistrátu Marek Řeháček. 

Zákaz dle čl. 2 a čl. 3 obecně závazné vyhláš-
ky č. 2/2016 se nevztahuje:

(1) na prostory zahrádek a předzahrádek umís-
těných na veřejných prostranstvích u provozoven
restaurací, kaváren a cukráren, a to po dobu je-
jich provozní doby.

(2) na silvestrovské oslavy, které se konají v no-
ci ze dne 31. 12. na 1. 1. každého roku od 14.00 ho-
din 31. 12. do 05.00 hodin 1. 1.

(3) na velikonoční slavnosti a trhy, vánoční
slavnosti a trhy, letní a podzimní slavnosti, slav-
nosti nebo oslavy k významnému jubileu města,
pivní slavnosti, divadelní, slavnosti, řemeslné
trhy a farmářské trhy.

V současné době magistrát připravuje novou
komplexní vyhlášku. Ta bude zahrnovat oblasti,
které lze obecně závaznými vyhláškami regulo-
vat, vedle zákazu alkoholu např. rušení nočního
klidu, nepovolené vylepování plakátů, regulace
hlučných činností, stanování u přehrady aj. Nová
vyhláška by měla platit nejpozději od 1. 1. 2017.

V obřadní síni jablonecké radnice v pátek 15. dubna proběhlo slavnostní vyhlášení nejlepších strážníků 
Městské policie Jablonec nad Nisou roku 2015. Foto Jiří Endler
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

/R/ kino Radnice
/J/ kino Junior

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

DOBRODRUŽSTVÍ
POKRAČUJE /RP/

17.30 /R/ LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA
(2D/D)

18.00 /J/ ANI VE SNU
20.00 /R/ JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
20.00 /J/ SPOTLIGHT

2. 5. /pondělí/
17.15 /R/ JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA

ZÁZRAK
17.30 /J/ KOLONIE
20.00 /R/ HARDCORE HENRY
20.00 /J/ POLEDNICE

3. 5. /úterý/
17.30 /R/ JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
17.30 /J/ CAROL
20.00 /R/ TEORIE TYGRA
20.00 /J/ JÁ, OLGA HEPNAROVÁ

4. 5. /středa/
17.30 /R/ TEORIE TYGRA
17.30 /J/ PŘÍBĚH LESA /FK/
20.00 /R/ KNIHA DŽUNGLÍ (2D/T)
20.00 /J/ OREL EDDIE

5. 5. /čtvrtek/
17.15 /J/ SPOTLIGHT
17.30 /R/ JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
20.00 /R/ CAPTAIN AMERICA:

OBČANSKÁ VÁLKA (2D/T)
20.00 /J/ MLČENÍ JEHŇÁTEK /FK/

6. 5. /pátek/
17.30 /R/ KNIHA DŽUNGLÍ (2D/D)
18.00 /J/ ANI VE SNU!
20.00 /R/ CAPTAIN AMERICA:

OBČANSKÁ VÁLKA (3D/D)
20.00 /J/ JÁ, OLGA HEPNAROVÁ

7. 5. /sobota/
15.00 /R/ KUNG FU PANDA 3 (3D/D)
15.30 /J/ PAT A MAT VE FILMU
17.30 /R/ JAK PŘEŽÍT SINGLE
17.30 /J/ PŘÍBĚH LESA /FK/
20.00 /R/ CAPTAIN AMERICA:

OBČANSKÁ VÁLKA (2D/D)
20.00 /J/ TAJEMSTVÍ DIVADLA

SKLEP ANEB MANUÁL
NA ZÁCHRANU SVĚTA /FK/

8. 5. /neděle/
15.00 /R/ ZOOTROPOLIS: MĚSTO

ZVÍŘAT (3D/D)
15.00 /J/ BELLA A SEBASTIÁN 2:

DOBRODRUŽSTVÍ
POKRAČUJE

17.30 /R/ TEORIE TYGRA
17.30 /J/ JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
20.00 /R/ CAPTAIN AMERICA:

OBČANSKÁ VÁLKA (2D/T)
20.00 /J/ OREL EDDIE

9. 5. /pondělí/
17.30 /R/ JAK PŘEŽÍT SINGLE
17.30 /J/ RODINKA

BELIEROVÝCH /FK/
20.00 /R/ JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
20.00 /J/ SAULŮV SYN /FK/

10. 5. /úterý/
10.00 /R/ DVOJNÍCI

Projekce pro seniory
17.30 /R/ JAK PŘEŽÍT SINGLE
18.00 /J/ ANI VE SNU!
20.00 /R/ TEORIE TYGRA
20.00 /J/ BELMONDO /FK/

11. 5. /středa/
17.15 /R/ JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA

ZÁZRAK
17.30 /J/ KOLONIE
20.00 /R/ CAPTAIN AMERICA:

OBČANSKÁ VÁLKA (3D/T)
20.00 /J/ ISHORTS; ZKRÁTKA

STUDENTI

12. 5. /čtvrtek/
17.30 /R/ JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
17.30 /J/ NEBE A LED /FK/
20.00 /R/ CAPTAIN AMERICA:

OBČANSKÁ VÁLKA (2D/T)
20.00 /J/ ZAHAJOVACÍ KONCERT

PRAŽSKÉHO JARA: 
PAAVO JÄRVI & ČESKÁ 
FILHARMONIE – Bedřich
Smetana: Má vlast
Vstupné dobrovolné 
(do naplnění sálu)

13. 5. /pátek/
17.00 /R/ CAPTAIN AMERICA:

OBČANSKÁ VÁLKA (2D/D)
17.30 /J/ CAROL
20.00 /R/ TEORIE TYGRA
20.00 /J/ OREL EDDIE

14. 5. /sobota/
15.00 /R/ KNIHA DŽUNGLÍ (3D/D)
15.00 /J/ ZOOTROPOLIS: MĚSTO

ZVÍŘAT
17.30 /R/ SOUSEDI 2
17.30 /J/ PŘÍBĚH LESA /FK/
20.00 /R/ CAPTAIN AMERICA:

OBČANSKÁ VÁLKA (2D/D)
20.00 /J/ JÁ, OLGA HEPNAROVÁ

15. 5. /neděle/
14.30 /R/ ANGRY BIRDS VE FILMU

(2D/D)
15.30 /J/ BIJÁSEK: POHÁDKY Z HOR
17.00 /R/ CAPTAIN AMERICA:

OBČANSKÁ VÁLKA (3D/D)
17.30 /J/ KLUK VE SVĚTĚ PŘÍŠER

(2D/T) /FK/
20.00 /R/ SOUSEDI 2
20.00 /J/ SPOTLIGHT

16. 5. /pondělí/
18.00 /R/ VERNISÁŽ

MATURITNÍCH PRACÍ
STUDENTŮ SUPŠ A VOŠ

17.30 /J/ BELMONDO /FK/
19.00 /R/ IMAGINÁRNÍ LÁSKY

Vstupné dobrovolné
20.00 /J/ POLEDNICE

17. 5. /úterý/
17.30 /R/ SOUSEDI 2
17.30 /J/ UŽ JE TADY ZAS
20.00 /R/ TEORIE TYGRA
20.00 /J/ TAJEMSTVÍ DIVADLA

SKLEP ANEB MANUÁL
NA ZÁCHRANU SVĚTA /FK/

18. 5. /středa/
10.00 /J/ MIMIkiNO: DVOJNÍCI
17.30 /R/ JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
17.30 /J/ KLUK VE SVĚTĚ PŘÍŠER

(2D/T) /FK/
20.00 /R/ SOUSEDI 2
20.00 /J/ JÁ, OLGA HEPNAROVÁ

19. 5. /čtvrtek/
17.30 /R/ TEORIE TYGRA
17.30 /J/ NÁVŠTĚVNÍCI 3:

REVOLUCE
20.00 /R/ X-MEN: APOKALYPSA

(2D/T)
20.00 /J/ KLUK VE SVĚTĚ PŘÍŠER

(2D/T) /FK/

20. 5. /pátek/
17.15 /R/ SVÁTEK MATEK
17.30 /J/ KLUK VE SVĚTĚ PŘÍŠER

(2D/T) /FK/
20.00 /R/ X-MEN: APOKALYPSA

(3D/D)
20.00 /J/ NÁVŠTĚVNÍCI 3:

REVOLUCE

21. 5. /sobota/
15.00 /R/ ANGRY BIRDS VE FILMU

(2D/D)
15.00 /J/ DOPROVODNÝ PROGRAM

RESTAURANT DAY
17.30 /R/ KNIHA DŽUNGLÍ (3D/D)
17.00 /J/ RESTAURANT DAY

NASLEPO
Tajné dramaturgické překva-
pení | Vstupné dobrovolné

20.00 /R/ X-MEN: APOKALYPSA
(2D/D)

20.00 /J/ OREL EDDIE

22. 5. /neděle/
13.00 /J/ PAT A MAT VE FILMU
14.00 /R/ ROZDÁVÁME PLAKÁTY
14.30 /R/ KNIHA DŽUNGLÍ (2D/D)
15.00 /J/ FRANKENSTEIN

Záznam představení KBL
17.15 /R/ SVÁTEK MATEK
20.00 /R/ X-MEN: APOKALYPSA

(2D/T)
20.00 /J/ CAROL

23. 5. /pondělí/
17.30 /R/ TEORIE TYGRA
17.30 /J/ KOLONIE
20.00 /R/ KNIHA DŽUNGLÍ (2D/T)
20.00 /J/ SAULŮV SYN /FK/

24. 5. /úterý/
17.15 /R/ JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA

ZÁZRAK
17.30 /J/ NÁVŠTĚVNÍCI 3:

REVOLUCE
20.00 /R/ CAPTAIN AMERICA:

OBČANSKÁ VÁLKA (2D/T)
20.00 /J/ SPOTLIGHT

25. 5. /středa/
15.00 /R/ TEORIE TYGRA

Projekce pro seniory
17.30 /R/ JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
17.30 /J/ MUSTANG /FK/

20.00 /R/ X-MEN: APOKALYPSA
(3D/D)

20.00 /J/ NASLEPO
Tajné dramaturgické překva-
pení | Vstupné dobrovolné

26. 5. /čtvrtek/
17.15 /R/ SVÁTEK MATEK
20.00 /R/ ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA

ZRCADLEM (2D/T)
20.00 /J/ BOJ /FK/

27. 5. /pátek/
17.30 /R/ ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA

ZRCADLEM (3D/D)
17.30 /J/ NÁVŠTĚVNÍCI 3:

REVOLUCE
20.00 /R/ X-MEN: APOKALYPSA

(2D/D)
20.00 /J/ OREL EDDIE

28. 5. /sobota/
15.00 /R/ ANGRY BIRDS VE FILMU

(3D/D)
15.00 /J/ BELLA A SEBASTIÁN 2:

DOBRODRUŽSTVÍ
POKRAČUJE

17.30 /R/ ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA
ZRCADLEM (2D/D)

17.30 /J/ JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
20.00 /R/ TEORIE TYGRA
20.00 /J/ NÁVŠTĚVNÍCI 3:

REVOLUCE

29. 5. /neděle/
13.00 MDD V JABLONECKÝCH

KINECH
Putování po jabloneckých
kinech podle mapky, plnění
zábavných úkolů!

15.00 /R/ ALDABRA: BYL JEDNOU
JEDEN OSTROV (2D/D)
Projekce k MDD – vstup
volný do naplnění sálu (volné
vstupenky k vyzvednutí na
pokladnách kin a Eurocentra)

15.00 /J/ ZOOTROPOLIS: MĚSTO
ZVÍŘAT

17.30 /R/ ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA
ZRCADLEM (3D/D)

17.30 /J/ PŘÍBĚH LESA /FK/
20.00 /R/ X-MEN: APOKALYPSA

(2D/T)
20.00 /J/ UŽ JE TADY ZAS

30. 5. /pondělí/
17.30 /R/ MAGGIE MÁ PLÁN
17.30 /J/ TAJEMSTVÍ DIVADLA

SKLEP ANEB MANUÁL
NA ZÁCHRANU SVĚTA /FK/

20.00 /R/ ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA
ZRCADLEM (2D/T)

20.00 /J/ RODINKA BELIEROVÝCH
/FK/

31. 5. /úterý/
17.30 /R/ ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA

ZRCADLEM (3D/D)
17.30 /J/ NEBE A LED /FK/
20.00 /R/ MAGGIE MÁ PLÁN
20.00 /J/ NÁVŠTĚVA

1. 6. /středa/
15.00 /R/ KNIHA DŽUNGLÍ (3D/D)
17.30 /R/ ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA

ZRCADLEM (2D/D)
17.30 /J/ PAT A MAT VE FILMU
20.00 /R/ IGGY POP IN BASEL 2015
20.00 /J/ JÁ, OLGA HEPNAROVÁ

Vysvětlivky zkratek (pokud existuje
více verzí filmu):
(3D/D) = 3D projekce s dabingem 
(3D/T) = 3D projekce s titulky 
(2D/D) = 2D projekce s dabingem
(2D/T) = 2D projekce s titulky
/FK/ = sleva pro členy Filmového klubu
/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

Vernisáž maturitních prací studentů

od 16. 5. – Kino Radnice
V pondělí 16. května proběhne od 18.00 hodin v kině Radnice v pořa-
dí již třetí vernisáž maturitních prací studentů čtvrtého ročníku Střed-
ní uměleckoprůmyslové a Vyšší odborné školy v Jablonci nad Nisou.
Od 19.00 hodin se můžete těšit na projekci filmu Imaginární lásky, na
kterou je vstupné dobrovolné!
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■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

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

9. 5. /pondělí/ 19.00 hodin
KONCERT VÍTĚZŮ
MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ
SOUTĚŽE 2016
Koncert vítězů soutěže pro 41 zemí
světa. Vystoupí držitelé 1., 2., a 3. místa.
Klavírní doprovod: Branko Ladič – di-
rigent Slovenského národního divadla.
Koncert v rámci festivalu Jablonec nad
Nisou – město plné tónů.

10. 5. /úterý/ 19.00 hodin
DNA
Divadlo Bolka Polívky. 
Hrají: B. Polívka, A. Polívková, 
J. B. Tichý, J. F. Pfeifer. 
Nová komedie z pera Bolka Polívky
s autobiografickými prvky. Skupina DA.

11. 5. /středa/ 19.00 hodin
JEJÍ PASTORKYŇA
Slezské divadlo Opava. 
Účinkují: Sólisté, sbor, balet a orchestr
Slezského divadla Opava. Dirigent:
Petr Šumník j. h. Její Pastorkyňa je
jednou z nejkrásnějších oper hudebního
skladatele Leoše Janáčka. Poprvé byla
opera provedena v roce 1904.
Zahajovací představení festivalu hudby
a divadla Jablonec nad Nisou – Město
plné tónů 2016. Skupina ND.

14. 5. /sobota/ 18.30 hodin
TANEC A HANDICAP 2016
DUALITA
Kulturárium Brno. 
Společný projekt pěti integrovaných
tanečních souborů, v nichž působí
handicapovaní i zdraví členové. 

16. 5. /pondělí/ 19.00 hodin
HODINA PŘED SVATBOU
Divadlo Rokoko. 
Hrají: P. Štěpánek, M. Badinková,
V. Dvořák, J. Hána, D. Batulková,
E. Pacoláková, M. Málková a další.
Drama o tom, jak finanční a obchodní
zájmy devastují rodinné vztahy.
Skupina DB.

17. 5. /úterý/ 19.00 hodin
ANI ZA MILION
Hrají: J. Langmajer, A. Gondíková.
Detektivní komedie s brilantními
dialogy, inteligentním humorem
a originální zápletkou. 

18. 5. /středa/ 19.00 hodin
PETRA JANŮ
se skupinou AMSTERDAM

19. 5. /čtvrtek/ 19.00 hodin
ZEMLINSKÉHO KVARTETO
David Mareček – klavír, František
Souček, Petr Střížek – housle, Petr
Holman – viola, Vladimír Fortin –
violoncello. Ojedinělý společný koncert
současného generálního ředitele České
filharmonie Davida Marečka
a Zemlinského kvarteta. Skupina H.

23. 5. /pondělí/ 19.00 hodin 
TEĎ NE! aneb NA TOHLE TEĎ
NENÍ TA PRAVÁ CHVÍLE
Agentura App Art. 
Hrají: M. Dlouhý, K. Frejová, J. Kotrbatá
/B. Kaňoková, F. Čapka a K. Halbich.
Komedie o muži, v jehož životě nic
není takové, jak se zdá. Skupina DA.

26. 5. /čtvrtek/ 17.00 hodin
JABLONECKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
Koncert za finanční podpory statutár-
ního města Jablonec nad Nisou. Akce
se připojuje k Týdnu uměleckého
vzdělávání amatérské tvorby.
Předprodej od 2. 5.

29. 5. /neděle/ 15.00 hodin
S ČERTY NEJSOU ŽERTY
DS Vojan Desná. 
Pohádkový příběh podle předlohy
Boženy Němcové. 
Skupina RD.

VÝSTAVY
Do 26. 5.
TAPISERIE – DŘEVO
Adéla Rozinková 

26. 5.–30. 6.
MATURITA 2016
Vybrané návrhy letošních absolventů
SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou.

■ 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.

20. 5. /pátek/ 18.00–24.00 hodin
MUZEJNÍ NOC POD JEŠTĚDEM 
– VZPOMÍNKY
Oživlé obrazy ze života našeho města,
tanec a pohádky v nastudovaní studentů
jabloneckých gymnázií. Výstavní
expozice z historie Jablonce, pro děti
i dospělé výtvarná dílna a kvíz.
18.00–23.30 hodin: výtvarná dílna -
vytvoř si své JO-JO.
18.30, 19.30 hodin: pohádka – studenti
Gymnázia Dr. A. Randy.
19.00, 20.30, 21.30 hodin:
tanec – studenti Gymnázia U Balvanu
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 hodin: oživlé
obrazy, divadlo – studenti Gymnázia
Dr. A. Randy
23.50 hodin: překvapení na závěr –
studenti Gymnázia Dr. A. Randy Po celý
večer občerstvení a hudba JAZZTET
ZUŠ, Huměv a Spolek jabloneckých
dam a pánů. Více na III. straně. 
Akce v rámci výročí 150 let povýšení
Jablonce nad Nisou na město. 

23. 4.–25. 6.
JABLONECKÉ TRAMVAJE 
OBJEKTIVEM ERWINA CETTINEA
Dobové fotografie z provozu tramvají
na Jablonecku vystaveny v přízemí 
domu. Akce v rámci výročí 150 let
povýšení Jablonce nad Nisou na město.

Památník Jany a Josefa 
V. Scheybalových

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.
Akce 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.

do 13. srpna
ZMIZELÝ JABLONEC NAD NISOU
Nostalgická ohlédnutí za minulostí.
Připomínka Jablonce nad Nisou nejen
na dobových fotografiích a historických
pohlednicích. Výstava ke 150. výročí
povýšení Jablonce nad Nisou na město.

3. 5. /úterý/ 15.00 hodin, Mírové nám.
ZMIZELÝ JABLONEC 
NA NÁMĚSTÍCH A V ULICÍCH
Zahájení části výstavy Zmizelý
Jablonec nad Nisou umístěné 
na panelech v centru města. 
V programu vystoupí Hudba U Města
Vídně a studenti Gymnázia Dr. Randy.

20. 5. /pátek/ 18.00–24.00 hodin
ZMIZELÝ SVĚT TAJEMSTVÍ 
A KOUZEL
Doprovodný studentský program
k probíhající výstavě v rámci Muzejní
noci. 

■ Kostel sv. Anny
www.jablonec.com

10. 5. /úterý/ 18.00 hodin
CAROLUS IV. – REX ET IMPERATOR
Slavnostní koncert k 150. výročí
povýšení Jablonce na město. Zazní
program souboru Schola Gregoriana
Pragensis pod vedením Davida Ebena
nastudovaný k příležitosti 700. výročí
narození Otce vlasti. Prodej vstupenek
v turistickém informačním centru a na
místě před koncertem. 
Vstupné 150/90 Kč (studenti, senioři,
ZTP). Více na III. straně.

24. 5. /úterý/ 18.00 hodin
Z JABLONCE NA PRAŽSKÉ JARO
IUVENTUS, GAUDE!
Dětský pěvecký sbor při ZUŠ Jablonec
nad Nisou pod vedením Tomáše
Pospíšila v předpremiéře koncertu,
který bude představen na festivalu
Pražské jaro. Jednotné vstupné 50 Kč,
na místě před koncertem.

30. 5. /pondělí/ 18.00 hodin
ABSOLVENTSKÝ KONCERT

Závěrečný koncert letošních absolventů
hudebního a pěveckého oddělení ZUŠ
Jablonec nad Nisou, vstup zdarma.

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

7. 5. /sobota/ 6.00 hodin
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Tradiční vítání ptačího zpěvu. Sraz
v 6.00 hodin mezi druhou a třetí
přehradou, na místě budou k zapůjčení
dalekohledy. Procházka v okolí přehrady
s průvodcem, pozorování a poznávání
ptáků a jejich zpěvu.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

11. 5. /středa/ 10.30 hodin, kino Junior
O HOLČIČCE, KTERÁ ZLOBILA
Autorský příběh plný legrácek, zlobení
a odpuštění hraje pro děti od 3 let
Divadlo Kasperle.

11. 5. /středa/ 20.00 hodin
HICKORY PROJECT (USA)
Koncert bluegrassové skupiny na
krátkém evropském turné. 
Host: Handl – křest nového CD.

12. 5. /čtvrtek/ 16.00 hodin 
KYTIČKA PÍSNIČEK
Přehlídka pěveckých sborů při mateř-
ských školách. Vystoupí Berušky
(MŠ Beruška, Liberec), Kapička
(MŠ Kapička), Sluníčko (MŠ Motýlek),
Slunečnice (MŠ Slunečnice), Mšeňáček
(MŠ Mšeňáček) a Skřivánek
(MŠ Mšeňáček). 

15. 5. /neděle/ 14.00 hodin
DECHOVÁ HUDBA ČESKÝ RÁJ
Taneční odpoledne s dechovým
orchestrem pro seniory.

17. 5. /úterý/ 17.00 hodin
SETKÁNÍ S OBČANY
Přijďte se zeptat na to, co vás zajímá.
Na dotazy budou odpovídat představi-
telé města a odborní pracovníci.

18. 5. /středa/ 19.00 hodin
SPOLEČNÁ VĚC 2016
Návštěvníci koncertu uvidí výjimečný
multimediální projekt spojující histo-
rický nástroj. Vodnářský zvon s unikát-
ní velkoplošnou parabolickou projekcí.
Předprodej vstupenek: e-obchod
www.dub.cz, tel.: 739 918 703 
a recepce Eurocentra. Pořádá Tomáš
Pfeiffer – Dimenze 2+2, s. r. o.

24. 5. /úterý/ 10.00 hodin
ZUŠ DĚTEM
Vystoupení hudebního a tanečního
oboru základní umělecké školy pro
nejmenší děti z jabloneckých MŠ.
Pořádá ZUŠ Jablonec nad Nisou.

VÝSTAVY
4. 5.–26. 6. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin
FOMAKLUB LIBEREC
Členská výstava fotografií libereckého
sdružení fotografů. 
Vernisáž: středa 4. 5. v 17.00 hodin.

Do 4. 5.
19. ROČNÍK VÝSTAVY
VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ
A STUDENTŮ 
pracovní dny 9.00–17.00 hodin, sobota
9.00–13.30 hodin, výstavní pavilon
Téma: Co bych daroval svému městu
k 150. narozeninám. Aukce prací: 4. 5.,
16.00 hodin. Doprovodný program
v Ekocentru: pracovní dny, 9.00–12.00
hodin. Výtěžek aukce bude věnován
dětskému oddělení Nemocnice
Jablonec n. N. Akci pořádá statutární
město Jablonec n. N. a Eurocentrum
Jablonec n. N.

Nostalgická ohlédnutí za minulostí

do 13. 5. – Galerii MY
Městská galerie MY pokračuje ve výstavním cyklu, který pořádá při
příležitosti městského jubilea a nese název Retro Jablonec. Výstava
připomíná vzhled města v minulosti. Historické fotografie a dobové
materiály nás přenesou do časů secese kolem roku 1900, do mezivá-
lečného období i do 50. a 60. let dvacátého století.
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■Městská knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz

2. 5. /pondělí/ 10.00 hodin
W. A. MOZART klavír
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

10. 5. /úterý/ 14.00 hodin
KANÁRSKÉ OSTROVY
Pravidelné promítání.

10. 5. /úterý/ 17.00 hodin
ZÁVISLOST NA ALKOHOLU
A RODINA
Povídání s terapeutkou pro závislosti
Sylvií Lacinovou z Poradny pro rodinu,
manželství a mezilidské vztahy
v Jablonci nad Nisou.

11. 5. /středa/ 18.00 hodin
NOC LITERATURY 2016 ANEB
VEČER S DETEKTIVKOU
Veřejné čtení detektivních příběhů.

16. 5. /pondělí/ 9.00 hodin
POHÁDKY PRO DÁŠENKU
Divadelní představení na motivy knihy
K. Čapka v rámci kampaně Daruj
knihu. Akce zadána pro děti ze
základních škol.

17. 5. /úterý/ 17.00 hodin
JAK SE FOTÍ PLANETY
Astronomické okénko Martina Gembece.

19. 5./čtvrtek/ 17.00 hodin
MOJE TOULKY JIZERSKÝMI
HORAMI
Krásami Jizerských hor nás provede
publicista Otokar Simm.

24. 5./úterý/ 14.00 hodin
LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL
Pravidelné promítání z cyklu
Krásy Čech, Moravy a Slezska.

24. 5. /úterý/ 17.00 hodin
VÝLET DO JERUZALÉMA
Cestopisný pořad Milana Vika.

Pokračujeme v luštitelských
soutěžích a hrách
O ZLATOU MAKOVICI, 
ZNÁTE-VÍTE-TUŠÍTE, 
LOVCI PEREL 2016
Městská knihovna v Jablonci nad
Nisou pod záštitou fotoklubu Balvan
vyhlašuje 8. ročník amatérské fotogra-
fické soutěže na téma: S foťákem na
cestách. Pravidla: http://bit.ly/fotosou-
tez2016. Své příspěvky zasílejte do pát-
ku 13. května.

VÝSTAVY
Fotografie z dětského fotoklubu Vikýř.
Výstava umístěna v prostoru schodiště.

ZTICHLÝ ZPĚV LESA…
Výstava věnovaná německy píšícím
literátům konce 19. století a první
poloviny 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

STÁLÉ EXPOZICE
NEKONEČNÝ PŘÍBĚH BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA
České sklo sedmi století

VÝSTAVY
do 8. května
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 8. května
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.

20. 5. /pátek/ 18.00–24.00 hodin
MUZEJNÍ NOC POD JEŠTĚDEM
Koordinovaný program v podobě kul-
turních vystoupení a tvůrčích dílen. 
Akce je zdarma. Muzejní noc pod Ješ-
tědem probíhá za finanční podpory Mi-
nisterstva kultury a statutárního města.

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

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

14. 5. /sobota/ 19.30 hodin
JARNÍ SETKÁNÍ 
Společný koncert ARIES Liberec
a BRASS Jablonec. 
Kulturní dům 101010, Vratislavice n. N. 

16. 5. /pondělí/ 18.00 hodin
KONCERT UČITELŮ 
Koncertní sál ZUŠ.

25. 5. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ

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

31. 5. /úterý/ 
KLAVÍR POD ŠIRÝM NEBEM
Akce ZUŠ, nám. Dr. Farského, v rámci
projektu Město plné 

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

3. 5.–1. 6. 
NA VELIKOSTI NESEJDE
Ludmila Šikolová – šperky, Andrea
Tachezy – kresby, koláže. Vernisáž
výstavy v úterý 3. 5. 2016 v 17.00 hodin.

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

5. 5. /čtvrtek/ 17.00–18.00 hodin
DÍLNIČKA KE DNI MATEK
Akce pro rodiče s dětmi i pro samotné
děti od 7 let, tvorba drobných dárečků,
cena 50 Kč, přihlášky A. Tauchmanová.

6.–8. 5. /pátek–neděle/ 
EVROPSKÝ POHÁR RC MODELŮ
HISTORICKÝCH PLACHETNIC
9. evropský pohár NSS-A, B, C na Kris-
týně u Hrádku n. N., informace P. Dostál.

8. 5. /neděle/
MINIMARATON PRAHA
Výlet do Prahy na sportovní akci, účast
na rodinném minimaratonu 
– běh 3 km. Cena děti do 15 let, 
senioři a handicapovaní 180 Kč, 
mládež od 15 let a dospělí 300 Kč.
Informace I. Literová.

14. 5. /sobota/ 8.30 hodin
X. ROČNÍK SETKÁNÍ MLÁDEŽE
LIBERECKÉHO KRAJE
Veřejná soutěž lodních modelářů do
18 let v kategoriích – EX 500, F-4 A, B;
MINI ECO Expert a Standart, NSS-A,
koná se na Novoveském koupališti,
informace P. Dostál.

15. 5. /neděle/ 
RODINA NADORAZ
Akce, kde si každý z rodiny najde něco
svého, sportovní aktivity, výtvarné
dílničky, taneční workshop, poznávací
trasu nejen pro děti, skákací hrad,
maxi deskové hry, živá hudba. 

26. 5. /čtvrtek/ 17.00 hodin
HUDEBNĚ DIVADELNÍ
PŘEDVÁDĚČKA
V kině Junior své umění předvedou
hudební kroužky se svým programem
a divadelníci z Vikýře. Cena vstupenky
je 40 Kč, informace S. Příhonská.

1. 6. /středa/
DEN DĚTÍ A VIKÝŘAKADEMIE
Oslava svátku dětí spojená s prezentací
kroužků a další činnosti DDM Vikýř
v Tyršově parku a na Mírovém náměstí.

LETNÍ TÁBORY 2016
Nabídka letních pobytových táborů
s volnými místy.

6.–15. 8.
SIJESTA IX. 
Všeobecný tábor pro děti školou povinné
s celotáborovou hrou Touláme se
vesmírem na Benecku, cena 3 800 Kč,
informace S. Příhonská.

15.–26. 8.
TÁBOR V KRČKOVICÍCH – v srdci
Českého ráje
Tábor v podsadových stanech pro děti
od šesti let. Celým táborem nás bude
provázet Asterix a Obelix, koupání
zajištěno v rybníku Věžák, výlet na
Trosky, Kost. Cena 3 600 Kč, informace
A. Tauchmanová.

20.–27. 8.
RAKOUSKO
Turistický pobytový tábor – informace
M. Šípková.

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz
6. 5. /pátek/ 21.00 hodin
NEŘEŽ
Kapela Neřež s novým albem i nejzná-
mějšími hity legendární formace Nerez
v interpretaci jejích zakládajících čle-
nů Víta Sázavského a Zdeňka Vřešťála,
slavícího šedesáté narozeniny.

9. 5. /pondělí/ 13.00–17.00 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Při příležitosti vzácného úkazu – pře-
chodu planety Merkur přes Slunce
proběhne veřejné pozorování s výkla-
dem v Jablonci n. N. před ZŠ Rýnovice.
Otevřena bude i hvězdárna v Turnově,
a to od 13.00 do 19.00 hodin.

10. a 24. 5. /úterý/ 18.30 hodin
KVÍZ NA RAMPĚ
Poskládejte dvou až osmičlenný tým
a otestujte své znalosti! 

11. 5. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA opravdu PRO KAŽDÉHO
Povídání o fotografování. Vede Zbyněk
Cincibus. Ve vinárně.

11. 5. /středa/ 20.00 hodin
BLUES CARAVAN 2016 
– BLUE SISTERS
Úžasné zpěvačky Ina Forsman (Finland),
Layla Zoe (Canada) a Tasha Taylor
(USA) na tradiční putovní přehlídce
mladých bluesově orientovaných umělců.

13. 5. /pátek/ 21.00 hodin
VLADIVOJSKO
Nabroušená metalová energie
s netradičním projevem a texty uzná-
vané české zpěvačky, textařky a skla-
datelky Vladivojny La Chia a dobrými
muzikanty.

14. 5. /sobota/ 20.00 hodin
STÁRPLEJ 2016 – IX. ročník
IV. kolo soutěžního festivalu. Esthetics
(Jbc–Lbc), Meredith Hunter (Lbc), Kosmic
(Lbc) a Street’n’Banana (Jbc a okolí).

17. 5. /úterý/ 19.00 hodin
DIVADLO VÍTI MARČÍKA
Charismatický divadelník zahraje svou
novou pohádku pro dospělé a děti
O holčičce, která se ještě nenarodila.
Pro všechny, kteří se nebáli narodit
a teď mají strach z umírání.

19. 5. /čtvrtek/ 17.30 hodin
WORKSHOP AFRICKÉHO 
BUBNOVÁNÍ
Workshop pro mírně pokročilé až
pokročilejší hráče vede Tomáš Kerle.
Přihlášky na info@klubnarampe.cz.

20. 5. /pátek/ 21.00 hodin
KLARA
Nový projekt Kláry Vytiskové, zpěvačky
úspěšné kapely Toxique, vítězky kate-
gorie Zpěvačka roku Cen Anděl za rok
2015 se skvěle hodnoceným albem Home.

21. 5. /sobota/ 20.00 hodin
HARDCORE SHOW! 
Koncert kapel Jovanera, Plan To Kill
a Plan B.

24. 5. /úterý/ 20.00 hodin
JAN BURIAN
Antidepresivní večírek známého
písničkáře. 

26. 5. /čtvrtek/ 19.00 hodin
SALSA TANČÍRNA S OPEN CLASS
Latino tančírna vč. výuky základů
tanců salsa a bachata pod vedením
Martina Rejmana. 

28. 5. /sobota/ 13.00 hodin
ASTRONOMICKÝ DEN
NA JIZERCE
Bohatý program pro děti i dospělé
s přednáškami a pozorováním v prů-
běhu celého odpoledne. 
Více na www.izera-darksky.eu

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

Blues Caravan 2016 – Blue Sisters

11. 5. /středa/ 20.00 hodin – Klub Na Rampě
Blues Caravan je tradiční putovní přehlídka úspěšných mladých blueso-
vých umělců. Již 12. ročník přiveze Blue Sisters – Laylu Zoe z Kanady,
Inu Forsman z Finska a Tashu Taylor z USA. Doprovodí je renomova-
ní evropští sidemeni – Walter Latupeirissa na basu, Davide Floreno na
kytaru a Markku Reinikainen na bicí.
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29. 5. /neděle/ 17.00 hodin
JAK DOKTOŘI VYLÉČILI VELRYBU
Půvabnou pohádku pro děti od 4 let
zahraje spolek loutkářů Vozichet
a Vikýř Jablonec. 

■ Jablíčko
– centrum pro rodinu
www.centrumjablicko.cz
e-mail: info@centrumjablicko.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 písni-
ček, říkadel a tanečků. Stálý program
na webu centra, rezervace na akce
nutné. Odpolední kroužky najdete
na našich webových stránkách.

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

2. 5. /pondělí/ 10.00 hodin
CVIČENÍ S BÁROU
Cvičení s Bárou Merenusovou, lekce
pro batolata, děti 1–3 let. Pestré
i zábavné cvičení trvá cca 45min.

5. 5. / čtvrtek/ 10.00 hodin
JAK ŽENY VNÍMAJÍ KRÁSU
Beseda připravená pro ženy ke Dni
matek. Příjemné posezení s hlídáním
dětí, občerstvením a malým dárkem.
www.jsmekrasne.cz

6. 5. /pátek/ 16.00–18.00 hodin
KLUB DĚTÍ S ADHD
Pravidelný klub, který probíhá první
pátek v měsíci. Klub rodičů, kteří mají
děti s ADHD nebo s podezřením na
hyperaktivitu. 

10. 5. /úterý/ 10.00–12.00 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
Máte problémy a nevíte si rady?
Individuální poradenství zdarma.

12. 5. a 26. 5. /čtvrtek/ 15.00 hodin
DÍLNIČKY S KÁŤOU PRO MALÉ
I VELKÉ
Začátek pravidelných dílniček viz
webové stránky. Věková kategorie
2–99 let. Pro bližší informace telefon
605 733 540.

13. 5. /pátek/ 16.00–19.00 hodin
OSLAVA DNE RODIN 
– DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Zveme malé i velké na návštěvu do
Jablíčka. Zájemci mohou diskutovat
o potřebách jabloneckých rodin
s Janou Hamplovou, manažerkou
skupiny pro rodinu, děti a mládež
komunitního plánování Jablonce n. N.

15. 5. /neděle/ 10.00 hodin
DEN OFFLINE S JABLÍČKEM
Den bez počítačů, mobilů a jiné
elektroniky. Výlet na chatu Proseč. 
Info na webu.

17. 5. /úterý/ 10.00–12.00 hodin
VZTAHOVÝ PORADCE V JABLÍČKU
Máte problémy a nevíte si rady?
Individuální poradenství zdarma.

19. 5. /čtvrtek/ 10.00 hodin
FACEBOOK A SOUKROMÍ
Besedu v rámci hravého dopoledne
o rizicích sdílení na facebooku a dal-
ších nástrahách na sociálních sítích
povede Lenka Pileková, webmaster
a specialistka přes marketing.

19. 5. /čtvrtek/ 15.00–18.00 hodin
KLUB DVOJČAT A VÍCERČAT 
Další setkání rodičů, kteří měli to štěstí
a dostali miminko rovnou 2x.
Tentokrát nás přijde navštívit televize
Barrandov.

26. 5. /čtvrtek/ 10.00 hodin
ÚVOD DO ÁJURVÉDY
S JANEM ADAMCEM
Ájurvéda je 5 000 let stará medicína
těla a mysli skládající se z unikátního

systému výživy, bylinné terapie, rela-
xace, jógy, meditace atd. Přednáška
praktického lékaře Jana Adamce.

27. 5. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
JAK PŘEŽÍT ZMRZLINOVOU
SEZÓNU?
Klub zdraví.

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

4. 5. /středa/ 8.30–14.30 hodin
SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
Areál HZS Jablonec nad Nisou.
42. ročník tradiční soutěže pro pěti-
členné týmy ze základních škol, věko-
vě od 6 do 15 let, rozdělené na první
a druhý stupeň. Možnost přihlášení
týmů ze zájmových sdružení. Letos
s podtitulem Řemesla starých dob.
Přihlášky na www.cck-jablonec.cz

14. 5. /sobota/ 10.00–19.00 hodin
NEZISKOVKY V BARVĚ DUHY
Technické muzeum Liberec. 2. ročník
komponovaného kulturně-vzdělávacího
programu s možností celodenní
návštěvy muzea. Osvětová akce 
pro širokou veřejnost

18. 5. /středa/ 16.00 hodin
OCEŇOVÁNÍ DÁRCŮ KRVE
Kaple jablonecké nemocnice. Kulturní
akce pro bezpříspěvkové dárce krve,
kteří dosáhli 10 bezpříspěvkových
odběrů krve a krevní plasmy.

19. 5. /čtvrtek/ 15.00 hodin
ČTYŘI HODINY PRO ŽIVOT
Učebna ČČK Jablonec nad Nisou. Kurz
první pomoci pro uchazeče o řidičský
průkaz, základní kurz pro zaměstnan-
ce firem (obě skupiny s platným potvr-
zením o absolvování), základní kurz
pro širokou veřejnost.

28. 5. /sobota/ 9.00 hodin
DEN DĚTÍ S PČR
Hřiště SKP Rýnovice. Dětský den plný
her a zábavy, připravený policisty
a dalšími účastníky, věnovaný dětem. 

■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.

Do 7. 5. /sobota/ 
DER RÜDIGER
KDYBY KAŠNA MOHLA VYPRÁVĚT 
Společná výstava gymnazistů
z Jablonce nad Nisou a Kaufbaurenu
o historii, současnosti a budoucnosti
významného uměleckého díla,
Metznerova rytíře Rüdigera. Provází ji
hlasování o tom, jestli si lidé přejí
návrat sochy na Horní náměstí. 

11. 5. /středa/ 17.00 hodin 
VEČER S NĚMECKÝM FILMEM 
Snímek Poutnice ze Sans-Souci nabídne
další filmový večer v Rýnovicích.
Setkání česko-německého kruhu přátel
německé kultury. 

10.–13. 5. /úterý–pátek/ 18.00 hodin
SETKÁNÍ MALÝCH VÝTVARNÍKŮ 
Výstava výtvarného kroužku při ZŠ
Mozartova. 

18. 5. /středa/ 17.00 hodin 
KDYŽ SE BABIČKA VDÁVALA
Výstava starých svatebních fotografií
Jablonečanů potrvá do 10. června. 

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

■ 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.

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

12. 5. /čtvrtek/ 19.00 hodin
(NE)VINNÝ VEČER S DOMINIQUE
Povídání o vínech, degustace s majite-
lem pražské vinotéky Chez Greg, vstupné.

18. 5. /středa/ 17.00 hodin
RAW FOOD
Přednáška s degustací – uvede liberecké
Rawveg bistro, vstupné 50 Kč.

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

27. 5. /pátek/ 18.30 hodin
JITKA RESSOVÁ
O nové ročence české architektury
2014–2015.

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

4. 5. /středa/ 16.00 hodin
OBŠÍVANÁ KULIČKA
Tradiční workshop, pod vedením Ivy
Mastníkové si vyrobíte zajímavý jarní
doplněk. Foto na www.palaceplus.cz,
cena 300 Kč včetně materiálu, přihlášky
777 052 141 nebo na palace@texoplus.cz.

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

do 29. 5.
MŠE STUDIA PAPERASH
Další zastávka na trati vývoje digitální
hry Dark Train. Představení nezvratných
i fyzických důkazů o virtuální povaze
a víře ve světě, který díky projektu vzniká.

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

1. 5. /neděle/ 
OTEVŘENÍ ZAHRÁDKY KAVÁRNY
JABLOŇ
Venkovní posezení schované v srdci
Jablonce.

6. 5. /pátek/ 
SVĚTOVÝ DEN PROTI DIETÁM
Ochutnejte zdravá a chutná jídla
z kavárny Jabloň. Bezplatná konzultace
s výživovým poradcem Studia Fit.

13. 5. /pátek/ 
SVĚTOVÝ DEN RODINY
Speciální akce pro rodiny, více na webu.

17. 5. /úterý/ 
SVĚTOVÝ DEN HYPERTENZE 
(vysoký krevní tlak)
Využijte jedinečné možnosti nechat si
změřit krevní tlak zdarma.

25. 5. /středa/ 
RUČNÍKOVÝ DEN
Přijďte s ručníkem a budete odměněni.
Heslo Don’t panic!

31. 5. /úterý/
SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU
Přijďte oslavit den bez tabáku sportem
a zdravým jídlem. Kruhový trénink za
půlku.

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

6. 5. /pátek/ 20.00 hodin
REGGAE

13. 5. /pátek/ 20.00 hodin
TECHNO

20. 5. /pátek/ 20.00 hodin
RAMBAJSS

27. 5. /pátek/ 20.00 hodin
HIP HOP

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

Klavír pod širým nebem

31. 5. /úterý/ nám. Dr. Farského, Jablonec n. N.
Základní umělecká škola pořádá v rámci projektu Město plné tónů tra-
diční akci nazvanou Klavír pod širým nebem. Do prostor před
Eurocentrem v sousedství fontány bude nainstalován koncertní klavír,
na kterém se v průběhu odpoledne až do podvečerních hodin představí
řada žáků klavírního oddělení – od těch nejmenších až po starší.
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Stadion Střelnice

Atletický stadion
www.atletikajbc.cz

10. 5. /úterý/ 15.30 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV
Atletická soutěž staršího žactva, 
1. kolo, pořádá TJ LIAZ Jablonec.

12. 5. /čtvrtek/ 8.00–13.00 hodin
POHÁR ROZHLASU
Atletické závody žáků 8.– 9. tříd.

13. 5. /pátek/ 8.00–13.00 hodin
POHÁR ROZHLASU
Atletické závody žáků 6.–7. tříd.

12. 5. /čtvrtek/ 15.30 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV
Atletická soutěž nejmladšího žactva,
1. kolo, pořádá AC Jablonec.

15. 5. /neděle/ 10.00 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV
Atletická soutěž mužů a žen, 1. kolo,
pořádá TJ LIAZ Jablonec.

21. 5. /sobota/ 10.00 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR JEDNOTLIVCŮ
Atletická soutěž juniorů a dorostu.

27. 5. /pátek/ 8.00–12.00 hodin
VRKIÁDA
Školní závody, ZŠ Kokonín a ZŠ
Vrkoslavice.

31. 5. /úterý/ 8.00–14.30 hodin
ATLETICKÝ 4 BOJ 
Okresní kolo, soutěž žáků 6.–9. tříd.

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

7. 5. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC – FK TEPLICE
28. kolo SYNOT ligy.

14. 5. /sobota/ 17.00 hodin
FK Jablonec – 1. FK Příbram
30. kolo SYNOT ligy.

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

HÁZENÁ
www.hazena-jablonec.cz

8. 5. /neděle/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC
– TJ LOKOMOTIVA LOUNY
II. liga staršího dorostu, centrkurt

8. 5. /neděle/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC
– TJ LOKOMOTIVA LOUNY
II. liga muži, centrkurt.

15. 5. /neděle/ 9.00 hodin
TURNAJ MINIŽÁKŮ
Pořádá TJ ELP Jablonec, centrkurt.

MODERNÍ GYMNASTIKA

7. 5. /sobota/ 9.00 hodin
OBLASTNÍ PŘEBOR NADĚJÍ

STARŠÍCH, MLADŠÍCH
A NEJMLADŠÍCH A MÁJOVÝ
ZÁVOD
Pořádá TJ Bižuterie Jablonec n. N. –
oddíl moderní gymnastiky

VOLEJBAL
www.volejbal.eu

od 2. 5. 
Po celý měsíc květen proběhne v MH
SOUSTŘEDĚNÍ ŽENSKÉ 
VOLEJBALOVÉ REPREZENTACE

Sportovní areál Břízky
www.fkjablonec.cz

2. 5. /pondělí/ 14.00 hodin
FK JABLONEC – FK DUKLA PRAHA
Juniorská liga.

16. 5. /pondělí/ 14.00 hodin
FK JABLONEC – FK FOTBAL TŘINEC
Juniorská liga.

Sportovní areál Mšeno
www.fkjablonec.cz

7. 5. /sobota/ 11.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– SFC OPAVA
1. dorostenecká liga U19

21. 5. /sobota/ 11.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FC FASTAV ZLÍN
1. dorostenecká liga U19

29. 5. /neděle/ 14.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– SK SIGMA OLOMOUC
1. dorostenecká liga U19

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

23.–28. 5. /pondělí–sobota/
MOVE WEEK (TÝDEN POHYBU)
Celoevropská akce pohybových aktivit
pro širokou veřejnost, denní program
bude uveřejněn ve vývěsce Sokola 
a na webových stránkách. 

Jablonecká přehrada
www.rkdragons.cz

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

Nabídka sportovních pořadů

■ Sportovní kaleidoskop

Barevný minivolejbal
Volejbalový oddíl TJ Bižuterie Jablonec
čtvrtým rokem rozvíjí projekt Českého
volejbalového svazu nazvaný Mini-
volejbal v barvách. Ten podporuje ko-
ordinační a pohybové schopnosti dětí
od 1. do 6. třídy, které jsou postupně
připravovány na klasický volejbal. Ba-
revným minivolejbalem se dětem otev-
řela možnost vzájemně se utkat i po ně-
kolika málo tréninkových hodinách.
„V nich se chlapci a děvčata seznámí
s chytáním a házením, případně jedno-
duchým odbitím míče. Děti hrají ve
dvojicích nebo trojicích přes nižší síť
a na menším hřišti,“ vysvětluje Jaroslav
Novák. Každá barva má svá pravidla. Ve
žlutém volejbalu se hraje přehazovaná,
v oranžovém děti míč chytají, nadhazu-
jí a odbíjejí. V červeném a zeleném vo-
lejbalu se pak nároky na hráče postup-
ně zvyšují a modří už hrají podobně
jako dospělí, ale pouze ve třech hráčích
a na menším hřišti. 

Rodiče se nemusí obávat nadměrného
zatížení dětského organizmu v mlad-
ším školním věku. Pod vedením šéftre-
néra Jaroslava Nováka, odchovance TJ
Bižuterie a bývalého extraligového hrá-
če, se dal dohromady tým trenérů, který
se momentálně stará o cca 70 mladých
adeptů volejbalu. „Vedle pravidelné tré-
ninkové činnosti v městské hale se
účastníme i turnajů na regionální a ce-
lorepublikové úrovni a i tam jsme se již
umístili na medailových pozicích,“ in-
formuje Novák. V letošní sezoně se
z odchovankyň vytvořilo družstvo
mladších žákyň, které pod vedením tre-
néra Míry Höfera obsadilo v krajském
přeboru třetí místo. Oddíl TJ Bižuterie
inicioval i založení kroužků barevného
minivolejbalu na ZŠ Liberecká. Násled-
ně ze spolupráce oddílu a školy vyply-
nulo partnerství ZŠ s Českým volejba-
lovým svazem. Oddíl TJ Bižuterie usku-
teční i o letošních prázdninách v areálu
Gymnázia Dr. Randy volejbalový kemp.

Diana Cholenská neoficiální
mistryní světa
Mladé naděje TJ Bižuterie Jablonec
uspěly na neoficiálním Mistrovství svě-
ta žáků v akrobatickém lyžování –
Trofeo Topolino Snowboard & Freestyle
Ski 2016. První místo v silné konkuren-
ci vybojovala mladší žákyně Diana
Cholenská, a to před závodnicemi Itálie
a Ruska. V mladších žácích Matěj
Raška taktéž z TJ Bižuterie Jablonec,
obsadil třetí místo za Australanem
a Rusem.

„Úspěch žákovské skicrossové repre-
zentace potvrzuje trend prosazování
českého skicrossu v mezinárodním po-
vědomí. Po ukončené závodní kariéře
Tomáše Krause přichází nová generace
mladých závodníků s úspěchy na Zimní
olympiádě mládeže a nyní i na neofici-
álním MS žáků,“ řekl Martin Lomský,
trenér žákovské skicrossové reprezen-
tace.

Mezinárodní závody Trofeo Topo-
lino Snowboard & Freestyle Ski 2016
se konaly ve dnech 16. až 19. března
v italské Folgarii a v oblasti akrobatic-
kého lyžování se jednalo o v pořadí
první ročník. 

„Tyto závody mají dlouhou tradici
a jsou každoročně setkáním výběru žá-
kovských družstev z celého světa. Sou-
těže v alpském lyžování se letos poprvé
rozšířily o i dynamicky se rozvíjející
skicross,“ vysvětlil Lomský.

Vlci bojovali o první ligu
Historického výsledku dosáhli jablo-
nečtí druholigoví hokejisté. Po skvělých
výkonech v play off postoupili do bojů
o první ligu, ve kterých svedli bitvu s tý-
my Frýdku Místku a Tábora. 

I když Vlci vedení trenérem Jindři-
chem Zemanem postup nevybojovali,
účast v baráži je největší úspěch, které-
ho dosáhli.
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■ Z knihovny 
Ročenka Jizersko-ještědského
horského spolku 2015
Ve vlastním nákladu a hlavně pro
potřeby svých členů vydal Jizer-
sko-ještědský horský spolek čtr-
náctý svazek své ročenky. „V ní
návštěvníci naší studovny najdou
první část vzpomínek na docho-
vaná a zaniklá pietní místa obětem
druhé světové války v okresech
Liberec a Jablonec nad Nisou, za-
jímavé vyprávění o kamenolo-
mech ve Starém Harcově a další
články, které jsou doplněny mnoha
černobílými i barevnými fotogra-
fiemi,“ nastiňuje obsah publikace
Zbyněk Duda, ředitel Městské
knihovny v Jablonci. Začíst se či
si knihu jen prolistovat lze každý
všední den ve studovně v přízemí
knihovny od osmé do osmnácté
hodiny.

Práce v městské dopravě je i vaším koníčkem, kde
se vzala láska k tomuto odvětví?
Veřejná doprava mě zajímala od dětství, její propoje-
nost, viděl jsem vše jinak než většina lidí, která auto-
bus vnímá jako prostředek, jenž je odveze z bodu A do
bodu B. Na základní škole jsme sledovali z oken ko-
nečnou autobusu na Žižkově Vrchu. Věděl jsem, kdy
přijede jaký typ autobusu, v jakém čase. Kolik se jich
na lince střídá. I doma jsem si hrál na dopravu, znal
jízdní řády. Tím, že jsem nastoupil k ČSAD Jablonec,
byl naplněn můj dětský sen.

Kdy jste začal pracovat v MHD?
Dalo by se říci, že to bylo o štěstí okamžiku i doby.
V létě v roce 1989 se uvolnilo místo na dispečinku, na
které jsem ani ne dva měsíce po absolvování střední
školy nastoupil. Dlouhodobě nebyl post obsazen, po-
máhali senioři, bývalí zaměstnanci, a po mém příchodu
se dispečink personálně obsadil. Dodnes si pamatuji
svůj první pracovní den. Přišel jsem na šestou, absol-
voval nezbytná školení. Poté přišla tehdejší vedoucí
a zeptala se, co dělám odpoledne. Program jsem ne-
měl a hned jsem byl nasazen na dispečink a skončil
jsem ve 20.00 hodin. To, že jsem zůstal v práci déle,
než bych měl být, se stává stále. Pak jsem normálně
nastupoval ráno ve 3.15 hodin, když jsem měl dopo-
lední, odpolední pak končila právě v osm večer. U té
ranní je zajímavé, že tehdy neexistoval žádný svoz za-
městnanců do práce jako nyní, autobusy logicky ne-
jezdily a my museli často ve velkém nečase být v prá-
ci včas. 

Brzy jste však přešel na jiný post, proč?
Na jaře 1991 jsem byl jmenován vedoucím střediska
městské hromadné dopravy v Jablonci a následují-
cích dvacet let, jsem měl provoz autobusů na měst-
ských linkách v Jablonci kompletně na starosti. Na
dispečink jsem stále chodil, ale jen na výpomoc. Po
revoluci byla založena střediska, a tak jsem měl na
starosti 70 řidičů plus dispečery, musel jsem dbát na
hospodaření, měnil se systém financování. Bylo to
velmi nestabilní období, došlo k prvnímu zvyšování
cen jízdného. Byl nastaven jiný systém dotací, kromě
města Jablonec nad Nisou se na něm začaly podílet
i okolní obce. Postupně se nám podařilo dopravu sta-

bilizovat a přizpůsobit možnostem objednavatelů.
V říjnu 1995 bylo založeno Dopravní sdružení obcí
Jablonecka, které je v rámci ČR ojedinělé.

Váš další postup?
V červnu 2008 mi bylo, poté co do ČSAD vstoupili noví
vlastníci, nabídnuto místo dopravního ředitele. Opět
to bylo hektické období a na podzim 2008 jsem se stal
ředitelem společnosti. V prosinci 2009 jsem se přihlá-
sil do výběrového řízení na post dopravního ředitele
v Dopravním podniku města Liberce, který převzal
provozování městské dopravy v Jablonci nad Nisou,
která je moje srdeční záležitost. V listopadu 2011 jsem
byl jmenován ředitelem této společnosti již s novým
názvem: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce
nad Nisou.

Váš podnik má na hrbu linky v Liberci i v Jablonci,
je o vás známo, že jablonecké jízdní řády a linky
znáte nazpaměť, jak je to s těmi libereckými?

V Liberci je frekvence spojů jiná, celý systém je odliš-
ný. Kromě autobusů zajišťují dopravu i tramvaje, kte-
ré mi také velmi brzy přirostly k srdci. V Jablonci
jsem jízdní řády spoluvytvářel s kolegy. Jejich základ
je od roku 1996, časy odjezdů páteřních linek a zá-
kladní věci si pamatuji stále, doplňkové linky se mě-
ní. Na své pozici je sice nepotřebuji a nemusím znát
do detailů, ale mnohé si pamatuji stále, a když potře-
buji, podívám se do jízdních řádů. Současný DPMLJ
je pátý největší dopravní podnik v ČR, za Prahou,
Brnem, Ostravou a Plzní. Jeho služby může využívat
více jak 150 tisíc obyvatel.

Práci věnujete mnoho, vedle toho ještě studujete
další vysokou školu, máte i jiné koníčky? Kde be-
rete čas?
Vše doháním po nocích a o víkendech. Do práce jez-
dím na sedmou hodinu a vracím se kolem osmnácté.
Kdo mě zná, ví, že všemu se snažím věnovat s řádnou
péčí a mnohdy si beru práci i domů. Rodina si již zvy-
kla, mám velmi tolerantní manželku, nenáročné děti,
dceři je 20, syn bude letos plnoletý. Uvědomuji si ale,
že jsem jim nevěnoval tolik času, kolik bych zpětně
asi chtěl. Rychle vyrostly. Rodina pro mě znamená
mnoho. Před šesti lety jsme si pořídili zahrádku v Pu-
lečném, kde máme i zahradní domek, to je taková na-
še radost. Rád také cestuji a fotografuji.

Máte před sebou nějakou výzvu?
Zřejmě tou nejdůležitější a aktuální výzvou je pro
mne prodloužení tramvaje do centra Jablonce nad
Nisou. Tramvaj k Jablonci historicky patří, i když od
šedesátých let jen v podobě meziměstské trati z Li-
berce. Při nedávné výluce jsme si na prodloužené au-
tobusové lince ověřili zájem ze strany cestujících.
Současně s prodloužením tramvajové tratě je připra-
vována i výstavba nového terminálu jablonecké měst-
ské dopravy. Nezanedbatelná je i jedinečná možnost
čerpání dotace, taková příležitost již pravděpodobně
nikdy nenastane. Být u takového projektu, který do
budoucna změní tvář mého rodného města, a k lepší-
mu, jak jsem přesvědčen, je pro mě velká čest. Zvlášť
když jsem v koordinační skupině u projektu od prv-
ních krůčků.

Jiří Endler

Luboš Wejnar
Prodloužení tramvaje je výzva

■ Osobnost Jablonecka

Luboš Wejnar se narodil v roce 1971 v Jablonci nad Nisou. Navštěvoval ZŠ Pasířská, později
vystudoval střední průmyslovou školu strojní, obor strojírenská technologie. Prvního srpna 1989
nastoupil jako dispečer městské hromadné dopravy. Vystudoval bakaláře na Metropolitní
univerzitě Praha, nyní studuje na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha ekonomické
zaměření. Je ředitelem Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.

■ Krátce
Děti z Pivovarské se neztratí
Po pečlivé přípravě se žáci ZŠ
Pivovarská Jablonec Tomáš Horák
a Anička Vinceová zúčastnili letos
22. února okresního kola olym-
piády v anglickém jazyce. Pro
Aničku bylo toto kolo nepostupo-
vé, obsadila v něm slušné 10. mís-
to. Tomáš zabojoval a umístil se
na 2. místě s postupem do kraj-
ského kola v Liberci. V ústní části
ani na minutku nezaváhal a získal
plný počet bodů, v poslechu ztratil
bod jen jeden. 

Tento slibný výkon ho ale nene-
chal usnout na vavřínech a přípra-
vu do krajského kola nepodcenil.
Konalo se 17. března v Liberci
v DDM Větrník a potkal tu skuteč-
ně silnou konkurenci. Velice těžký
poslechový test v úvodu soutěže
zvládl bez ztráty jediného bodu.
Všichni účastníci prokázali obrov-
skou kompetenci v ústním proje-
vu, ale Tomáš i v této části pře-
svědčil porotu o svých kvalitách.
Bez ztráty bodu se umístil na 1.–2.
místě. Do státního kola však může
postoupit pouze jeden. Porota
Tomáše nakonec do státního kola
neposlala a já si troufám říct, že to
možná byla chyba. Avšak: Sláva
vítězům, čest poraženým. Budeme
Lukáši Lamačovi, který nakonec
postoupil, držet pěsti.

Lucie Ježková, 
učitelka ZŠ Pivovarská

Foto Jan Pešek
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Kůrovci jsou v letošním roce pro smrkové
porosty vážnou hrozbou. Proto je nutné pro-
vádět veškerá opatření, která povedou ke
snížení populace tohoto škůdce na mini-
mum, aby se předešlo zásadním hospodář-
ským škodám na lesních porostech a naruše-
ní ekologické stability krajiny.

Průběh počasí v loňském a letošním roce je
zatím velmi příznivý pro vývoj kůrovců. Na jeho
vysokém výskytu se pozitivně odráží dlouhodo-
bé sucho a vysoké denní teploty. Mezi kůrovce
řadíme velké množství podkorního hmyzu, kte-
rý se živí lýkem oslabených stromů. Mezi nej-
větší skupinu řadíme lýkožrouty. Kůrovci se
mohou také vyvíjet na čerstvě vytěženém dříví
a v těžebních zbytcích (např. větve).

Strom napadený kůrovcem usychá od špičky
směrem dolů. Dochází k zreznutí jehlic a opadu
suchého jehličí. Napadení je možné identifiko-
vat dle přítomnosti tzv. drtinek (drobné piliny

na patě kmene stromu) a intenzivních výronů
pryskyřice.

Prevencí proti šíření kůrovců je vyhledávání
napadených stromů a jejich včasné odstraňová-
ní. Napadené stromy musí být včas asanovány.
Asanaci lze provést odvozem z porostů, odkor-
něním, nebo spálením, popř. mohou být napa-
dené pokácené stromy ošetřeny insekticidem. 

Proto vyzýváme vlastníky lesů, ale i vlastníky
mimo lesní zeleně, aby prováděli preventivní
prohlídky svých pozemků a včas a důsledně
zasahovali proti šíření kůrovců.

Na lesních pozemcích je nutné postupovat
v součinnosti s odborným lesním hospodářem
a dbát dodržování předpisů o lesích, na pozem-
cích mimo les je nutné respektovat ustanovení
zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Libor Preissler

Kůrovci jsou hrozbou pro smrkové lesy

Jedenáctý ročník krajského kola 26. celostátní
přehlídky školních dětských pěveckých sbo-
rů hostilo 14. dubna Městské divadlo Jab-
lonec nad Nisou. Celkem čtyřiadvacet sborů
z Libereckého kraje se prezentovalo ve čty-
řech soutěžních kategoriích a jedné nesou-
těžní. 

Během dne si na jevišti zazpívalo 683 zpěváků.
„Smyslem přehlídky je ukázat, jak jednotlivé
sbory zvládly práci ve školním roce a zároveň
jim vytvořit příležitost pro vzájemnou inspiraci
a předávání zkušeností. Měla by být povzbuzením
pro sbormistry a příjemnou sváteční událostí
pro děti,“ říká Pavel Žur, ředitel jabloneckého
divadla a sbormistr DPS Vrabčáci a Vrabčata při
ZŠ Mozartova Jablonec.

Velmi dobře si vedly sbory základních škol
z Jablonce nad Nisou. Zlaté pásmo v kategorii

školních sborů staršího školního věku získal
DPS Vrabčáci pod vedením Pavla Žura a za kla-

vírního doprovodu Romany Halamové. Tento
sbor získal i zvláštní ocenění za provedení po-
lyfonní skladby Jacoba Regnarta. Přípravný
sbor Vrabčata se umístil ve zlatém pásmu škol-
ních sborů mladší věkové kategorie. Ocenění
odborné poroty – stříbrné pásmo získaly DPS
Rolnička a DPS Zvoneček při ZŠ Liberecká, je-
hož zakladatelkou a sbormistryní je Jaroslava
Pokorná, která sbor vede spolu se sbormistrem
Liborem Saskou. V nesoutěžní kategorii vystou-
pil DPS Skřivánek pod vedením Věry Pokorné
a velmi pěkný výkon podal Příležitostný sbor
z Gymnázia Dr. Antonína Randy pod vedením
Lenky Sejnové.

„Jablonecké školní sbory drží přední linii ve
sborovém zpěvu v rámci Libereckého kraje,
z čehož já osobně mám velkou radost,“ dodává
Pavel Žur.

(end)

Úspěšné jablonecké pěvecké sbory 

Síť mateřských center vyhlásí v nejbližších
dnech celokrajskou kampaň Společnost přá-
telská rodině. Cílem soutěže je motivovat za-
městnavatele, aby prošli auditem Společnost
přátelská rodině. 

Sladit profesi a soukromí
I v Jablonci se prorodinná politika města, jež se
tvoří v rámci komunitního plánování, zaměřu-
je na slaďování profesního a soukromého živo-
ta, podporuje rovné příležitosti při zaměstnává-
ní matek s dětmi. V nejbližší době vyhlásí Síť
mateřských center celokrajskou soutěž Společ-
nost přátelská rodině, jež je součástí tradiční
stejnojmenné kampaně běžící od roku 2004.
„Kampaň je zaměřená na podporu rodiny
v každé životní fázi, tzn. na všechny generace
a jejich potřeby,“ konstatuje manažerka komu-
nitního plánování Simona Hušková. Kampaň
poukazuje na fakt, že současná společnost je
zaměřená jen na výkon a úspěch, čímž vytlaču-
je rodiny s malými dětmi nebo pečující o seni-
ory mezi ohrožené skupiny na okraji společ-
nosti. „Proto je zapotřebí jasně deklarovat, že je

chceme podporovat penězi, slovy, ale přede-
vším činy,“ tlumočí stanovisko pracovní skupi-
ny pro rodinu, děti a mládež Hušková. 

Cílem soutěže je motivovat zaměstnavatele,
aby prošli auditem Společnost přátelská rodině.
„Jde o podrobné dotazníkové šetření, které vy-
ústí v základní doporučení. Firma tak získá
know-how, jak nastavit strategii podpory rodi-
ny jako konkurenční výhody,“ říká Simona
Hušková (podrobnosti jsou na webových strán-
kách www.familyfriendly.cz). 

Na vyhlášení krajské soutěže se bude podílet
také jablonecké Jablíčko – centrum pro rodinu.
Záměrem pořadatelů je, aby se do kampaně za-
pojilo co nejvíce firem především z Jablonecka. 

Sociální služby pro rodiny
Pracovní skupina se také stará o sociální služ-
by, z nichž rodiny potřebují a využívají zejmé-
na odborné poradenství, které pomáhá řešit
krizové vztahy, finanční gramotnost, dluhy či
exekuce. Se sociálně slabými rodinami a těmi
se zdravotně postiženými dětmi spolupracují
sociálně aktivizační služby. Velmi důležitou

a potřebnou službou je nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež Kruháč pro návštěvníky od
6 do 26 let, kteří zde najdou informace, podpo-
ru, odbornou pomoc a příležitost ke zdravému
trávení volného času.

Prorodinná politika
Pracovní skupina vypracovala koncepci proro-
dinné politiky, v níž navrhuje vhodná opatření
pro zlepšení rodinného prostředí, jež město po-
stupně realizuje. V nabídce je víkendová jíz-
denka na MHD, třetí rok je k dispozici místo
pro děti v Eurocentru. 

„Tento klidný a čistý prostor mohou rodiče
zdarma využít každý všední den k přebalení či
nakrmení dítěte. Klíče od místnosti jsou v re-
cepci Eurocentra,“ vysvětluje Hušková. Kromě
zmíněných služeb nabízí město společně se
Sportem Jablonec rodinám zlevněný vstup na
letní louku u městského bazénu a od února
s jabloneckými kiny každou první neděli v mě-
síci filmové představení za poloviční cenu v ki-
ně Junior. 

(red)

Firemní strategie podpory rodiny jako
konkurenční výhoda
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Sto let – to jsou přibližně tři lidské generace.
Vybrali jsme pro vás z oblíbeného deníku
Gablonzer Tagblatt, čím žil Jablonec před
sto lety.

1. května 1916, 119, str. 1, 6, R a V
Povstání v Irsku se rozšiřuje. Trvají pouliční
boje v Dublinu. Začalo to na velikonoční pon-
dělí. Tzv. Občanská armáda pochodovala na
slavnostní přehlídce ve Fenix Parku s nabitými
puškami a nasazenými bajonety. Proti nim vy-
kročili vojáci z dublinské garnizony. Dva muži
z OA vystřelili proti nim, zabili tři důstojníky
a několik vojáků. Vojáci opětovali střelbu a za-
střelili dva povstalce. Povstalci se pak zabariká-
dovali v budově soudu. Vypukla revoluce.
Povstalců má být 1 200.

Koně jako simulanti. V listu „Paris Midi“ píše
francouzský veterinář: „Skutečně jsem objevil,
že se na frontě objevují koňští simulanti, ze-
jména na úsecích, které jsou ostřelovány. Koně
třeba za sebou táhnou nohu nebo věší hlavu až
k zemi. Za frontou se však okamžitě uzdraví.“

2. května 1916, 120, str. 1, V
Velká Británie. Podle úřední zprávy se všichni
povstalci v Dublinu vzdali.

3. května 1916, 121, str. 1, V
Central News hlásí, že 2 280 Irů bylo předá-
no válečnému soudu v Dublinu. Ve městě
vládne klid.

4. května 1916, 122, str. 1, 5 a 7, R a V
V Dublinu jsou vidět stopy zápasů na každém
kroku, mnoho domů se zřítilo. Ráno bylo ticho,
které občas přerušily výstřely ostřelovačů. Je ji-
sté, že mezi povstalci bojovalo se zbraní v ruce
mnoho žen, které se vyznamenaly jako ostřelo-
vačky. V Bellebridge nedaleko Dublinu se úpor-
ně brání malá skupina vzbouřenců, také
v Killarney a Clonnelu se ještě bojuje.

Berlín. Poslanec Dr. Karl Liebknecht byl na
1. máje mezi demonstranty na Postupimském
náměstí a byl také mezi zatčenými. Na příštím
zasedání Reichstagu chtějí socialističtí poslanci
požádat o jeho propuštění.

Tanvald. Krádež pomníkové desky v ceně
80 K se stala mezi 17. až 30. dubnem. Jedná se
reliéf básníka Schillera o průměru 46 cm s ná-
pisem „K 100. výročí úmrtí Fridricha Schillera“.

Liberec. Ze soudní síně. Ve dne holič, v noci
lupič. 26letý Georg Jakob z Aše, naposledy za-
městnán v Jablonci, spáchal větší počet kráde-
ží. Na Dobré Vodě okradl paní Barbaru Brosch-
kovou o 3 králíky, obchodníku Wawersichovi

z Jablonce ukradl zboží v hodnotě 45 K, obchod-
níku Vincenci Hepplerovi také 3 králíky, choti
holiče Bertě Beerové věci z výlohy za 17 K, ze-
lináři Engelbertovi Horakovi zboží za 52 K a pak
spáchal ještě několik dalších krádeží. Jakob za-
píral, ale dostal tři týdny těžkého žaláře.

6. května 1916, 124, str. 1, V
Berlín. Známky Irské republiky v národních
barvách zelené, bílé a oranžové svědčí o tom, že
povstání bylo dobře připraveno. Známky nesou
portréty irských vojevůdců a nápis: Bůh žehnej
Irsku.

Londýn. 5 povstalců bylo odsouzeno k smrti
a zastřeleno. U 15 dalších byl trest smrti zmír-
něn na 10 let káznice. Probíhají další procesy.

10. května 1916, 128, str. 3, V
Náhradní podrážky u bot strážných oddílů
a v zajateckých táborech. Pokud se osvědčí, bu-
dou použity všude. Podrážky se skládají z asbes-
tové podložky, ke které jsou připevněné proužky
z bukového dřeva. Jsou pružné a lehké a brzy si
na ně zvyknete.

12. května 1916, 130, str. 1, V
Válečný humor z lazaretu. Pacient: „Nejprve
jsem ten výstřel ani necítil; najednou, když jsem
si zouval holínku, vidím, že v ní mám díru.“

Praha. Policejní ředitelství zabavilo pražské
humoristické listy „Ucho Prahy“, „Mládeneček“,
„Pikantní svět“, „Veselý svět“ a „Světová revue“
z důvodu nepřípustného psaní.

16. května 1916, 134, str. 5, V
Krvavé rozsudky v Irsku. V Dolní sněmovně
oznámil poslanec Tennant, že 14 rebelů bylo
odsouzeno k smrti, z nich dva dostali milost. Do
káznice půjde 73 rebelů a na nucené práce 6.
Deportováno bylo 1 076 povstalců.

19. května 1916, 137, str. 3 a 5, V
Výměna válečných invalidů s Ruskem. Zvlášt-
ní lazaretní vlak dorazil včera ráno do stanice

Děčín-Podmokly. Vezl 50 ležících a 105 sedících
invalidů. Mezi vojáky bylo několik šílených. Na
nádraží je uvítal starosta Potther, rada Rei-
nisch, ředitel Červeného kříže a spolek veterá-
nů. Dámy z Červeného kříže podávaly občer-
stvení a štědře invalidy obdarovaly květinami.

Výročí. Jeroným Pražský byl upálen v Kostni-
ci 30. května 1416 – tedy před 500 lety. Rozsu-
dek byl vykonán okamžitě. Současníci ho líčí
jako výmluvného a vtipného řečníka. Byl uzná-
ván veškerou českou šlechtou, zatímco Jan Hus
byl oblíben také u lidových vrstev.

20. května 1916, 138, str. 5, V
Dolní Maxov. Smrtelný úraz v brusírně Ro-
berta Vogta utrpěla brusička Ella Preisslerová,
která se dostala mezi transmisní řemeny a byla
jimi stržena na zem, kde si roztříštila lebku.

Inzerát. Svatodušní pouť v Rýnovicích se bude
konat 12. června. Obchodníci, kteří mají zájem
o stánky, nechť se přihlásí u pana Julia Streita,
číslo domu 100. Záloha na stánek činí 2 K.

21. května 1916, 139, str. 1, R
Naše vítězství v Dolomitech. 13 000 zajatců,
válečná kořist 105 děl a 68 strojních pušek.

23. května 1916, 141, str. 2, V
Jablonec. 50té výročí povýšení na město.
Rozsáhlý článek Karla Richarda Fischera popi-
suje události roku 1866: 31. března došla úřed-
ní zpráva z Vídně na pražské místodržitelství.
11. dubna putovala do Jablonce, 18. dubna se
s ní seznámili zastupitelé. Vystavení pergame-
nové listiny překazila válka. 9. května večer byl
Jablonec slavnostně osvětlen. 10. května byla
sloužena slavnostní mše v kostele svaté Anny,
odpoledne se konal na Střelnici koncert kapely
místních ostrostřelců. Další den byli finančně
obdarováni místní chudí. Jablonec sice nemá
významné historické tradice, ale má jednu dů-
ležitou devízu: práci. Nyní – roku 1916 – válka
zabrzdila vývoj města, ale nemůže jej zastavit.
Až se naši vojáci vrátí, tisíce rukou se opět spo-
jí v radostné práci.

26. května 1916, 144, str. 6, V
Mnichovský válečný salám. Do prodeje při-
chází nový masný výrobek, který se skládá
z hovězí a telecí krve, ořezu z hlav, kůží, střev
a zbytků z výroby konzerv. Salámy o váze 1 lib-
ry jsou baleny do pergamenu. Doporučuje se
jíst jak studené, tak i ohřáté s brambory a kyse-
lým zelím.

R = ranní vydání, V = večerní vydání
Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

V loňském roce byl dětský pěvecký sbor Iuven-
tus, gaude! ze Základní umělecké školy
v Jablonci nad Nisou pozván k účasti na
prestižním mezinárodním hudebním festi-
valu Pražské jaro. 

Pozvání bylo s nadšením přijato a od té chvíle
probíhají pilné přípravy na téměř dvouhodino-
vý koncertní program, který začíná v sobotu
28. 5. 2016 od 16.00 hodin v pražském kostele
sv. Šimona a Judy. Samostatný koncert na tak
velkém festivalu s mezinárodní účastí a věhla-
sem je pro celý pěvecký sbor srdeční záležitos-
tí, a proto není nic ponecháno náhodě. Pan
sbormistr Tomáš Pospíšil přizval ke zkouškám

a hlasovým přípravám PeaDr. Alenu Tichou, PhD.,
která byla letos v březnu oceněna Hlavním vý-
borem Unie českých pěveckých sborů Cenou za
přínos českému sborovému hnutí. Dr. Tichá pů-
sobí na Univerzitě Karlově v Praze a nyní pomá-
há i dětem z našeho sboru najít jistotu a sílu ve
svých hlasech. Na soustředěních pak všichni
cvičí, zpívají a ladí tak, aby si celé vystoupení
v Praze mohli náležitě užít v příjemné atmosféře.

Část repertoáru, sestaveného pro Pražské ja-
ro, bude možné vyslechnout už 24. 5. od 18.00
hodin v kostele sv. Anny v Jablonci nad Nisou.
Přijďte si poslechnout koncert, který děti při-
pravují, a podpořte je tak v jejich úsilí.

Romana Císařová

Iuventus, gaude! vystoupí na Pražském jaru

Na italské frontě: mosty přes řeku Soču

Foto Václav Landovský
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■ Ohlédnutí
Jarní sbírka pro Naději
Senioři se v březnu zapojili do po-
travinové sbírky pro Naději. V pon-
dělí před velikonočními svátky se
v prostorách Centra sociálních
služeb vybralo rekordní množství
potravin. K balíčkům těstovin, luš-
těnin, mouky, cukrů apod. přibyly
i masové konzervy, oleje, vajíčka,
koření a sladkosti. Velký podíl mě-
la i drogerie. Vše si druhý den
osobně převzala oblastní ředitelka
Naděje Milena Havrdová a vedou-
cí střediska Za Plynárnou Tomáš
Šretr. Celou myšlenku sbírky mezi
členy klubů seniorů, známými
a sousedy šířili i zástupci Rady
starších. Ti byli v půlce března na
prohlídce Naděje a poznali, že ja-
kákoli pomoc je skutečně potřeb-
ná. (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 ke květnovým akti-
vitám získáte u Lukáše Frydrycha,
specialisty pro volnočasové aktivi-
ty, tel.: 774 722 942, e-mail: specia-
lista.va@centrumjablonec.cz, v re-
cepci spolkového domu nebo na
www.centrumjablonec.cz sekce
Aktivity seniorů – Programy ve spol-
kovém domě.

Kulatý stůl se koná 20. května
od 10.00 hodin ve spolkovém domě
v ulici Emilie Florianové, pořádá
Diakonie ČCE – středisko v Jablon-
ci nad Nisou a CSS. I letos jsou na
programu témata, která jsou stě-
žejní pro problematiku dlouhodo-
bé péče a propojování sociálních
a zdravotních služeb na místní
úrovni. K diskuzi je zvaná laická
a odborná veřejnost z řad poskyto-
vatelů sociálních a zdravotních
služeb. Hlavním hostem je Marcela
Hauke a Iva Holmerová. (nj)

Kluby seniorů 
vítaly jaro 
Velmi netradiční setkání proběhlo
v pěti klubech seniorů. Jarní vý-
zdoba a velikonoční jidáše ke kávě
byly jen drobným překvapením.
To největší mělo podobu flašinetu.
Z něho se linuly příjemné melo-
die, u kterých se dalo vzpomínat
na časy, kdy skuteční flašinetáři
hráli v ulicích. (bs)

Březnové setkání 
Diaclubu senior 
bylo jiné

Zelený čtvrtek, to je čas, kdy se
proměňuje příroda ze zimního
spánku na krásné jarní dny. Náš
club začal netradičně již ve 12.00
hodin a pro deset žen byly připra-
vené Proměny. Jednalo se o dvou-
hodinovou přednášku s praktic-
kou ukázkou ošetření a udržování
pleti a líčení. Nelze zapomínat ani
na ruce, ony také potřebují péči.
Pro mnohé bylo překvapením, jak

se jim rozsvítil obličej a měly zce-
la nový výraz i kolem očí. Určitě
bylo přínosné a zajímavé vědět, co
se dá jak používat a jak to ovlivní
celkový pohled na vhodné líčení.
Do programu Diaclubu senior pat-
ří i výlety po našem krásném oko-
lí. Letos v únoru byl první do bota-
nické zahrady a v dubnu na
Grabštejn. Mnozí chodí každý tý-
den cvičit do bazénu, někteří na
Akademii seniorů, zpívají, hrají
šipky a využívají další nabídky
CSS. Starají se tady o nás moc hez-
ky a každý si může vybrat podle
svých možností a zájmů. Proto jim
všem patří náš dík. (hk)

„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

3. 5. /úterý/ 15.30 hodin
Literární kavárna – velký sál CSS.

10. 5. /úterý/
Kořenov – Štěpánka – Příchovice
info a přihlášky B. Svobodová.

24. 5. /úterý/
Sychrovský zámecký park 
– info a přihlášky B. Svobodová.

26. 5. /čtvrtek/ 15.30 hodin
Literární kavárna – malý sál CSS.

Diaclub senior
Informace H. Korcinová – tel.: 724 206 367

3., 10., 17., 24. a 31. 5. /úterý/
13.00 hodin
Cvičíme v bazénu.

19. 5. /čtvrtek/ 15.00 hodin 
Setkání členů klubu – velký sál CSS.

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

1. 5. /neděle/ 9.50 hodin
Kittelova pouť na Krásné, odjezd
z AN, stanoviště 14, informace
a přihlášky u L. Caránkové.

4. 5. /středa/ 14.00 hodin
Přednáška Jak si uchovat zdravé
srdce i ve stáří, doktorka
Nosková, velký sál CSS.

11. 5. /středa/ 15.00 hodin
Oslava Dne matek, 
pouze pro členy – ZUŠ.

18. 5. /středa/ 14.00 hodin
Hudba k tanci i poslechu – velký
sál CSS.

21. 5. /sobota/ 9.15 hodin
Svatojánská pouť v Železném
Brodě, odjezd z AN, stanoviště 13,
info a přihlášky L. Caránková.

25. 5. /středa/ 14.00 hodin
Měření tlaku a seznámení
s programem na červen, velký
sál CSS.

28. 5. /sobota/ 8.30 hodin
Turnovské řemeslné trhy, odjezd
z AN, stanoviště 8, info a přihlášky
L. Caránková.

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. 5. /čtvrtek/ 10.00 hodin
Výlet na Rádlo – unikátní sbírka
panenek p. Malé, jen pro členky,
odjezd z AN, stanoviště 9.

30. 5. /pondělí/ 16.00 hodin
Beseda o zdravotnictví
v Libereckém kraji, Petr Tulpa 
– velký sál CSS, info a přihlášky
J. Herkommerová.

Foto CSS

Foto CSS

Foto Diaclub senior 

Marcela Hauke, foto CSS Iva Holmerová, foto CSS



Názor Františka Křůmala
Vážený pane primátore Beitle, vážené zastupi-
telstvo, vážení a milí, dnešní i dřívější obyvate-
lé Jablonce nad Nisou, protože se cítím osloven
názorem Ireny Novákové, předsedkyně Spolku
Němců a přátel německé kultury v ČR, který je
zveřejněn v posledním čísle Jabloneckého mě-
síčníku, dovoluji se i já vyjádřit k této proble-
matice svůj názor.

Nyní k vlastní Metznerově kašně. Kašna se
sochou Rüdigera byla původně navržena pro
Votivní kostel ve Vídni, kde však k realizaci ne-
došlo. Část původního projektu, tedy vlastní ko-
vovou sochu rytíře, zakoupilo město Jablonec
nad Nisou již v roce 1923, a jak vyplývá z ar-
chivních dokladů, byla to „výhodná koupě“.
Skoro celý rok se socha nacházela v depozitu
stavební firmy Corazza v Jablonci nad Nisou.
Teprve potom byla umístěna na podstavci
v parčíku u kostela sv. Anny, kde přetrvala až
do roku 1931, kdy bylo usnesením stavebního
výboru č. j. 17 353/1788/31 ze dne 27. října 1931
odsouhlaseno její přemístění.

Při zadání architektonické soutěže pro nové
městské centrum, vyhlášené dne 9. dubna
1925, je umístění této sochy situováno k nově
navrhované radnici. Této soutěže se mohli zú-
častnit němečtí architekti a městští stavitelé.
Tato soutěž byla později zrušena.

V následující další veřejné soutěži na výstav-
bu nové radnice, vyhlášené dne 10. listopadu
1928, je opět tato socha požadována jako sou-
část navrhovaného projektu. Bylo zde uvedeno,
aby umístění sochy Rüdigera bylo v působivém
spojení s radnicí podle volného uvážení projek-
tanta. Fotografie plastiky byla mezi podklady,
které každý z účastníků soutěže obdržel. Pro
novostavbu nové radnice byla vytvořena samo-
statná stavební komise. V zápise stavební komi-
se č. j. 3450/309/31 ze dne 3. března 1931 je
uvedeno, že stavitel Frýda a městský radní
Jatsch protestují jménem české menšiny a ko-
munistické strany proti tomu, že jejich strany
nejsou v užším výboru pro stavbu radnice za-

stoupeny. Bylo vytipováno několik renomova-
ných architektů, s jejichž účastí se počítalo.
Jednalo se výhradně o osoby německé národ-
nosti, převážně původem z Čech, zejména
z Jablonce a Liberce. Umístění sochy Rüdigera
respektoval ve svém návrhu i autor projektu
současné radnice Karl Winter a výstupek pro
tuto sochu je dodnes v opěrné zdi u infotabule
vlevo od schodiště do radnice.

Dne 26. března 1930 se sešla schůze staveb-
ního výboru nad pozměněným „projektem
1930“, který vypracoval architekt Josef Zasche
jako poslední variantu pro výstavbu nového
římskokatolického kostela. Žádná kašna na
tomto projektu však zachycena není. Teprve 31.
října 1930 rozhoduje městské zastupitelstvo
o vlastní výstavbě kašny, tedy o původním
Metznerově projektu (socha a kašna), je vyžá-
dán souhlas jeho potomků a je zadána vlastní
výroba kašny. Spojování výstavby této kašny
s nově budovaným kostelem ve smyslu již dří-
vějšího a původního Zascheho architektonické-
ho záměru je tedy s ohledem na výše uvedené
skutečnosti diskutabilní. Pravdou však je, že se
konečně po 9 letech pro tuto sochu našlo defi-
nitivní místo a uplatnění. A netvrdím, že by to-
to místo bylo špatné. 

Symbolem jabloneckého průmyslu vždy bylo
a je sklo a bižuterie. Přimlouval bych se za to,
pokud již na tomto místě něco musí být, aby to
byla tato symbolika. Mám dojem, že ideově
nebo politicky zaměřené řešení se v minulosti
neosvědčilo.

František Křůmal, 
dřívější obyvatel Jablonce nad Nisou

Metznerova kašna
Kašna je téma veliké,
názory jiskří všeliké,
postavit, či nepostavit,
o tom kdekdo chce se bavit.

Umělecký pohled říká –
– studna nemá protivníka,
ovšem citem, srdcem víme,
dějepis, že nezměníme.

Kašna, ta nemůže za nic,
zlých však mementem je tradic,
ač nakrásně by tady byla,
neslovanskými sny žila.

Co bylo bylo, zde žijeme teď,
Jablonče milý na krásu hleď,
v historii, kdo rád zajde,
za kopečky kašnu najde.

Je mnoho umělců v našich zemích českých,
hledejme námětů pro město hezkých,
z veřejné soutěže, ať vzejde hodnota,
Jablonci povýší kvalitu života.

Jde nejen o kašnu i o celé náměstí,
kde radost nalézat lidem se poštěstí,
v zeleni s chutí projdeš se s kočárkem,
procházku osvěžíš z fontánky pohárkem.

Hrdý jsi na město, kde bydlíš léta,
tiše se raduješ, jak príma vzkvétá.

Jarim

(20)

jablonecký měsíčník / květen 2016 došlo do redakce

Polemika k Metznerově kašně

Dopis Jiřího Stránského
Páni radní, Zelený čtvrtek přinesl zelenou tram-
vaj a nám, Jablonečákům, slib hluku starého
železa a pískot kol. To by nebylo tak hrozné, to
jsme si tu již léta užívali, ale přijde i bourání
domů i znehodnocení desítky let očekávané re-
konstrukce Dolního náměstí. Již dnes je Jab-
lonec špatně průjezdný, a to jak od Mšena,
Kostelní ulicí, tak i od Prahy z kruháku U Ze-
leného stromu. Nevěřím, že tato koalice bude
ještě tak dlouho u lizu, ale půlmiliardová inves-
tice na 350 m kolejí je opravdu trochu moc.
Chlubit se železniční zastávkou, na kterou ve-
dou železné schody, tak to je síla. Původně mě-
la po žel. kolejích jezdit i ta tramvaj. Tak proč
nepostavit místo schodů multifunkční dům,
jenž u trati by byl slušnou zastávkou, uvnitř dva
výtahy pro cestující z dosavadní železniční
i z městské dopravy.

Pokud by v nové budově bylo i občerstvení,
mohl by jej využít i cestující z daleké ciziny
a říci si „ten Jablonec je úplně světovej.“ Mohl
zde mít kancelář i pan Berounský.

Již slyším námitky: „Jo a to ty lidi budou mu-
set přecházet ulici 5. květen?“ Ale ne. Na to bys-
te již přišli samotní, že východ z budovy by byl
až z „gumáku“, protože ten „dům“ by tu ulici
obkročil.

Psal jsem tento návrh do JN již jednou, ale
byla to jistě opovážlivost ode mě. Nyní máte pe-
něz, a tak to napíši i jinam. 

S pozdravem Jiří Stránský, 1946 

Prodloužení tramvaje
a terminál Tržnice oživí
dolní centrum Jablonce
Jablonečtí zastupitelé rozhodli o návratu tram-
vaje do centra Jablonce po půl století, kdy jsme
se tvářili, že tramvaj je jen liberecká, naše pů-
vodní byly zrušeny. Jablonečané uvykli tramva-
ji říkat nelichotivými jmény, čemuž nahrávaly
nedostatečné investice. V posledních letech je
ale už patrný rozdíl v jízdě po kvalitně oprave-
ných kolejích oproti těm původním. Spolu
s modernizovanými soupravami je patrno, že
i dnes může být tramvaj rychlá a pohodlná, a to
i pro meziměstské spojení. Obstojí i ve srovná-
ní s vylepšenou železnicí, která má nadále dále
na nádraží. Vlaky sice vytváří rychlejší spojení,
ale pořád jezdí výrazně méně často. Zároveň
lze tramvaj oddělit od ostatní dopravy a využít
jako městotvorný prvek k dotvoření centra
města. Spolu s novým terminálem se může stát

novou „bránou“ do města, jako se to podařilo
v Liberci. V Jablonci je situace odlišná, v dolní
části centra není obchodní dům, projekt
Centrál oživí jen horní centrum. Dolnímu cent-
ru hrozí, že bez nového impulsu bude trpět od-
livem obchodníků. Prodloužení tramvaje s ter-
minálem je šancí na oživení i v oblasti Dolního
náměstí, když nás pohodlně dopraví tramvaj či
další doprava. Pokud by se záměr neuskutečnil,
mohlo by dojít k degradaci dolní části centra na
pouze obytnou a časem i vyloučenou lokalitu,
neboť bydlení by zde nebylo atraktivní pro vět-
šinovou společnost. Chceme snad tuto část
města nabídnout uprchlíkům do EU? Obávám
se, že by jim u nás bylo chladno a že by tak ani
oni oživení nepřinesli. Lepší vidím, že díky
snadné dostupnosti všemi druhy dopravy bude
dolní centrum tak lákavé, že znovu ožije a ne-
zůstane jen u staveb pro dopravu. Důležitá je
i podoba nového terminálu – bude-li povede-
ným architektonickým dílem, lze čekat, že sem
může lákat další investory. Jablonec si to za-
slouží v duchu svých bouřlivých rozvojových
tradic přelomu 19. a 20. století, kdy také tram-
vaj pomohla město nebývale rychle pozved-
nout.

Viktor Liška, 
člen Dopravního výboru ZM Jablonec n. N. 

za TOP 09

■ Došlo do redakce
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Dle ustanovení § 4a zákona 46/2000 Sb. tiskového
zákona je vydavatel periodického tisku územního
samosprávného celku mimo jiné povinen poskyt-

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

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/

Oceňujeme, že se v minulém vydání Jablonec-
kého měsíčníku úvahy vedení města posunuly
od řešení jednotlivosti (zda kopie sochy rytíře
ano, či ne) k úvahám o celkové podobě a využi-
tí náměstí. A ještě více úvahy o zapojení veřej-
nosti do tvorby zadání. Doufáme, že nezůstane
jen u slov a město veřejné diskusi věnuje odpo-
vídající čas, energii i peníze. A že se řešení
a diskuse neuzavřou hranicemi náměstí, ale
vezmou v potaz i budoucnost centra jako tako-
vého. Chceme k tomu touto úvahou přispět.

Jak na konstruktivní veřejnou diskuzi? Sle-
dujeme průběžně, jak se různá města u nás
i v zahraničí vyrovnávají se zapojováním veřej-
nosti. Ze zkušenosti jiných se můžeme poučit
třeba o tom, že začít se musí opravdu včas.
Když se tvoří zadání pro práci odborníků. 

Další častou zkušeností je, že je nezbytné, aby
se lidé opravdu potkali a diskutovali spolu.
Tam, kde to funguje, se začíná osobním setká-
ním, které umožní prodiskutovat dostatečně

podrobně a do hloubky vše, co dobré zadání ob-
sahuje, než začnou pracovat odborníci. Takové
setkání by mělo být profesionálně vedené – aby
se prodiskutovalo a sepsalo vše potřebné a také
aby nedocházelo ke konfliktům. Příkladem mů-
že být březnové setkání nad zadáním koko-
nínského lesoparku, kdy většina setkání proběh-
la v diskusi v menších pracovních skupinách
v neformální atmosféře, s jedním externím od-
borníkem – facilitátorem v každé skupině. 

Čemu by se diskuse před zadáním měla vě-
novat? Prvním krokem, než něco změníme, je
porozumět dnešnímu stavu. Popsat, co už dnes
je pozitivní, užitečné, pěkné. A také pojmeno-
vat, co je naopak nefunkční, problematické či
ošklivé. A pak pokračovat úvahou nad budoucí-
mi potřebami. Jakým akcím, činnostem či akti-
vitám má po úpravách prostor sloužit a jak má
po úpravách místo na člověka působit. A v pří-
padě Horního náměstí by určitě předmětem
diskuze mělo být celé širší centrum, aby se po-

psaly potřebné souvislosti. Dobré zadání ale
ještě nezaručí dobrý projekt. Proto záleží, jak se
podaří vybrat odborníka, architekta – urbanis-
tu. Nejtransparentnější metodou výběru, která
také přinese nejvíce variant řešení, je soutěž
o návrh. Je pravdou, že zorganizování soutěže
dá městu hodně práce, ale prostor náměstí si
diskusi nad více variantami rozhodně zaslouží.
Varianty řešení oceněné v soutěži je totiž třeba
ještě důkladně a podrobně prodiskutovat opět
na veřejném setkání – co vyhovuje a co ne.
A teprve poté dopracovat konečnou podobu.

Podaří se pro Horní náměstí sebrat odvahu
k takovému postupu?

Jakub Macek, 
zastupitel za Změnu pro Jablonec 

a Petr Klápště, 
člen výboru pro územní plánování

a strategii rozvoje města a specialista na
projekty se zapojením veřejnosti

Horní náměstí: Zvládne město konstruktivní veřejnou diskusi?

Na Zelený čtvrtek 24. března dalo 21 zastu-
pitelů z 28 přítomných jednání zastupitel-
stva města symbolickou zelenou tramvaji do
centra města, když byla vybrána varianta
pokračování tramvajové trati Soukennou
ulicí a Dolním náměstím na nový dopravní
terminál v místech staré tržnice mezi ulice-
mi Kamennou, Lipanskou a 5. května. 

Terminál by měl být napojen lávkou na želez-
niční zastávku Jablonec n. N. centrum. Ná-
sledně již 6. dubna proběhla na jablonecké rad-
nici koordinační schůzka ke dvěma navzájem
provázaným budoucím projektům, a to pokra-
čování tramvajové trati do centra města, jehož
je nositelem Dopravní podnik měst Liberce
a Jablonce n. N., a. s., a projektu nového do-
pravního terminálu, který bude zaštiťovat statu-
tární město Jablonec n. N. Začaly tak kroky
k praktické realizaci prodloužení tramvajové
trati a vzniku nového dopravního terminálu,
přičemž se jako velmi pravděpodobné jeví roz-
dělení samotné stavby do tří etap, a to pracovně
Lázně – hotel Merkur se zahájením prací v ro-
ce 2019, hotel Merkur – Dolní náměstí a nako-
nec nový terminál s tím, že oba projekty by mě-
ly být dokončeny nejpozději v roce 2023, kdy se

předpokládá zprovoznění nového dopravního
terminálu spolu s novou tramvajovou tratí. Ve
velmi bohaté a zajímavé historii jabloneckých
tramvají, která se začala psát 7. 2. 1900, jde po
dlouhé době o pokrokové kroky v duchu evrop-
ského trendu 100 let poté, kdy se tehdejší Jab-
lonecké elektrické dráhy staly členem Mezi-
národní unie veřejné dopravy se sídlem
v Bruselu a byly jedním z nejpokrokovějších
podniků veřejné dopravy v Evropě. Tehdy za-
jišťovaly i nákladní dopravu se zajímavou sítí
vleček. 

Připomeňme si, že tramvajová trať do Liberce
je v provozu od 1. ledna 1955, když vyjely tram-
vaje linky 11. V té době jezdily v Jablonci tram-
vaje na 16,5 km dlouhé lince č. 1 Rychnov –
Janov, 4 km linky 2 Hlavní nádraží – Paseky
a 7 km linky 3 Kokonín – Mšeno. Provoz jablo-
neckých tramvají byl definitivně ukončen
v průběhu března roku 1965, oficiálně 31. 3.
1965. 29. března 1972 skončilo zajíždění tram-
vají linky 11 do Pražské ulice a stávající tram-
vajová smyčka před Tyršovými sady začala být
využívána po rekonstrukci trati do Liberce od
29. 12. 1976. 

Jindřich Berounský, 
zastupitel za Změnu pro Jablonec 

V posledním čísle JM se pan Grega opět roze-
psal o mé maličkosti, přidal hon na řidiče, kasi-
na, prohibici v USA a Babiše. Zábavný koktejl
s oranžovým paraplíčkem. Stačilo by asi na-
psat, že se nestydím jezdit po městě padesát
a kasina k životu nepotřebuji. Pan Grega to má
zřejmě jinak a ještě má potřebu o tom psát do
novin. Kdo to rád stručné, nemusí číst dál. Pro
zájemce to (opravdu) maličko rozvedu. Úseko-
vé měření rychlosti jsem zmínil v diskuzi o ka-
sinech proto, že i tímto způsobem lze získat pe-
níze do obecní pokladny. Nejde o hon na řidiče,
stovky obcí u nás tím především cílí na zvýšení

bezpečnosti na silnicích. To je základ, peníze
jsou na druhém místě. Má snad někdo problém
s trvalým měřením rychlosti například před
Vikýřem? Zkušenosti z měst, která k měření
rychlosti přistoupila, mluví jasně. Místní si
rychle zvyknou, přespolní občas zaplatí a příš-
tě si dají pozor. 

Pokud jde o kasina, zastupitelský klub ANO
neprosazuje nulovou toleranci. Umíme si před-
stavit 1–2 objekty, ve kterých by fungovala kasi-
na. Musela by tak ale také vypadat a nesmělo
by jít jen o převlečené herny. A když už kasina,
tak bychom je raději viděli na periferii. Pan

Grega se opakovaně věnuje panu Babišovi.
Pokud s ním má nějaký problém, mohli by si to
vyříkat jako Andrej s Andrejem. S posíláním
vzkazů přes někoho jiného je dobré skončit na
základce.

Na závěr nebude zvířátko, ale pochvala. Pan
Grega se pod článek podepsal. To je třeba oce-
nit, v poslední době se nám totiž v našem rad-
ničním zpravodaji stává, že se pod velké sociál-
nědemokratické myšlenky podepisuje nikoliv
autor, ale jiný člen oranžové party.

Jan Zeman
zastupitel za Hnutí ANO

Občan Andrej Grega se podepsal

Zelená tramvaji do centra Jablonce

Na tehdejší dobu moderní tramvaj typu T2 
před původním hotelem Merkur
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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

ROZUMNOSTI SE DÁ NAUâIT, 
moudrost je darem boÏím.

Zveme vás k nezávaznému rozhovoru 
o Bohu, Bibli, vífie a kfiesÈanství, 

o smyslu Ïivota 
a jeho hodnotách.

Kontakt: Mgr. Ondfiej Titûra, faráfi 
âeskobratrské církve evangelické 

v Jablonci n. N.
tel.: 481 120 033

e-mail: ondrej.titera@evangnet.cz
www.jablonec.evangnet.cz

NOVÁ VENKOVNÍ ZAHRÁDKA
kavárny JabloÀ

Vynikající dorty, polévky a saláty.
Kde? Námûstí Dr. Farského

Facebook.com/KavarnaJablon

DARUJTE ZÁÎITKY, CO MAJÍ SMYSL
Wellness, úniková hra, osobní trenér, masáÏe.

Kde? Námûstí Dr. Farského
www.studiofit.cz / info@studiofit.cz

LÉTO P¤ICHÁZÍ, VKROâTE DO NùJ 
s upraven˘mi chodidly a vyzkou‰ejte na‰e sluÏby.
Nabízím kvalitní pfiístrojovou, mokrou a komb.
pedikúru, masáÏ chodidel atd. Novû i manikúra,

P-SHINE, drobné kosmetické úpravy.
Po–pá od 10 do 18 h, popfi. dle dohody. 

Objednávky na tel. 605 313 881 nebo 
osobnû v salonu Skfiivánãí 49, Jablonec n. N. 

PEDIKÚRA V SALONU IVETA 

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˘ 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

PÒJâOVÁNÍ VYSAVAâE 
NA âI·TùNÍ KOBERCÒ 

a ãalounûní.
5. kvûtna 4, Jablonec nad Nisou, 466 01 

tel.: 483 313 363.

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

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

KOUPÍM NÁHRADNÍ DÍLY NA ·KODA 
120, 130, Rapid na renovaci vozu. 

Dále koupím vozy ·koda 110R, 100L,
1000MB, 1000MBX, Rapid, Garde, 

·koda Favorit, Cabrio, atd. Koupím také 
náhradní díly na v‰echny tyto vozy. 

Telefon: 774 607 750.

MUDr. TOMÁ· LEBENHART
lékafi celostní medicíny a ajurvédy, 

homeopat a autopat
pfiedná‰í v Jablonci nad Nisou.

NEMOC
Proã k ní dochází, jak se k ní postavit.

UZDRAVENÍ
Co je ve hfie, co je dÛleÏité, co je zásadní.

MoÏnosti nemocn˘ch a terapeutÛ.
Klub Na Rampû, 25. ãervna od 9.00 hodin.

Praktické rady pro zdrav˘ Ïivot.
Info: novotna@trosky.cz
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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 MARKETA NABIZÍ
kosmetické sluÏby, pedikúru, manikúru,

kadefinictví, masáÏe, alternativní formy leãeni.
R˘novická 4, tel. 483 314 958

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 730 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

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

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

nábytku, kobercÛ a sedacích souprav
– mytí oken – ãi‰tûní interiérÛ vozÛ osobních

i uÏitkov˘ch, autobusÛ atd.
– sekání trávy, úklid snûhu.

DOPRAVA PO JABLONCI ZDARMA!!!
tel.: 776 593 264, 

e-mail: info@rekra.cz

BLESKOVÁ PÒJâKA PRO KAÎDÉHO
Rychle, bez registrÛ, pro podnikatele

i bez prokazování pfiíjmu.
Volejte je‰tû dnes na

ãíslo 777 343 611

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

50% SLEVA na volná místa v otevfien˘ch 
jazykov˘ch kurzech.

POMATURITNÍ STUDIUM angliãtiny 2016/17.
Úãetnictví, daÀová evidence, mzdové úãetnictví.

Kurzy PC – Word, Excel, Internet. 
25 let zku‰eností, akreditace, v˘borní lektofii. 

www.educa-jbc.cz, info@educa-jbc.cz, 
602 505 288, 483 318 621

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

LÉTO V ORIENTU
intenzivní taneãní dílna

25.–29. 7. 2016 dennû 18–20 hodin
5 TIBEËANÒ so 14. 5. 2016

workshop 10–13 hodin
ÚPL≈KOVÁ MEDITACE

22. 5. 2016,  18–19.30 hodin

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
antikorozní nástfiik podvozku a dutin 

zn. DINITROL (vã.demont. plast.podbûhÛ, 
poctivá, profi práce)

Jsme certifikované BRZDOVÉ CENTRUM ATE 
– za kvalitu nabízíme NEJLEP·Í CENY!!!
DOPORUâUJEME kontrolu a ãi‰tûní brzd.

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

Letní 22, Jablonec nad Nisou-Kokonín

POZOR – NYNÍ NOVù NABÍZÍM
p. Moko‰ínová – finanãní poradenství
Ráda Vám vypracuji finanãní anal˘zu,

doporuãím finanãní produkty ‰ité na míru,
projdeme spoleãnû Va‰e souãasné smlouvy
a zhodnotíme jejich kvalitu. Zab˘vám se také

napfi. refinancováním hypoték, ve‰kerou
korespondenci vyfiídím za Vás.

Kontaktujte mû, prosím, na tel: 604 209 202,
ráda Vás pozvu na kávu, 

za schÛzku se mnou nic nedáte,
mÛÏete pouze získat 

(napfi. levnûj‰í a lep‰í poji‰tûní atp.).

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

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

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
• Pfiepisy

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

Volejte 776 598 902

TANDEMOVÉ LETY
30 minut / 1 500 Kã • Dárkové poukazy

www.tandemcentrum.cz

Tel. 602 439 889
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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

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.

Místo
PRÁVĚ

pro VAŠI 
reklamu

Místo
PRÁVĚ

pro VAŠI 
reklamu

•
kontaktní osoba Jana Fričová

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

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

466 01 Jablonec nad Nisou
•

Jablonecký měsíčník vychází v nákladu
22 000 ks!


