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Letní stavební ruch je nutný
Dnem dětí oslavíme příchod jednoho z nej-
krásnějších měsíců v roce. Červen je pro mno-
hé předzvěstí blížícího se volna, prázdnin a do-
volených. Pro Jablonec je však léto nejlepší čas
pro stavby – nové, ale i rekonstrukce větší či
drobnější. Letos jsme si vybrali k rozlousknutí
jeden z největších stavebních ořechů – rekon-
strukci části omítek radnice. Nové, zářící omítky
budou takovým dárkem ke 150. výročí povýše-
ní Jablonce na město. V souvislosti s novou
omítkou také dokončíme renovaci oken západ-
ního křídla radnice – původní tzv. americká
okna měníme za jejich zdařilé repliky. Lešení
z radnice s koncem stavební sezóny pravděpo-
dobně nezmizí, a když ano, tak jen na chvilku.
Pokud nenastanou nějaká nečekaná finanční
vydání, budeme v příštím roce plynule v opra-
vě fasády pokračovat. Myslím, že nový kabát si
dominanta města zaslouží, vždyť naposledy se
od svého vzniku v roce 1933 fasáda opravovala
v letech 1988–89, a to se první trhliny v omítce
objevily v roce 1955.

Stavební nepříjemnosti až do září přivodíme
také obyvatelům ulice Lesní. Letošní čilý ruch

však přinese to, po čem zdejší touží asi nejvíce
– kýžený finální povrch ulice, zrekonstruované
chodníky a veřejné osvětlení. 

Letošním velkým mezníkem je určitě Integ-
rovaný plán rozvoje města, který po sedmi le-
tech skončil loni v prosinci. Tento dlouhodobý
projekt přinesl do města více jako sto milionů
z evropských peněz na revitalizace veřejných
prostor a rekonstrukce obytných domů. V prů-
běhu IPRM jsme se učili hledat optimální ces-
ty jak skloubit potřebné práce s požadavky vás,
občanů. Myslím, že všichni – vy, občané, i úřed-
níci, kteří na projektech pracovali – si zaslouží
velký dík. Pokud se vše podaří, jak bychom
chtěli, pak nás čekají další pracovní setkání
nad projekty, jež zlepší život na dalším sídlišti,
a to Šumava. Proto mi dovolte už teď na vás
apelovat, abyste na ohlášená veřejná projedná-
vání chodili, neboť tam můžete ovlivnit tvář va-
šeho okolí. 

Přeji vám krásný červen
Lukáš Pleticha, 

náměstek primátora

Náměstek Lukáš Pleticha přišel na zahajovací
koncert oslav 150. výročí povýšení Jablonce

nad město v dobovém oblečení. 
Foto Markéta Hozová

Foto Jiří Endler
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Nad touto otázkou se zamýšlela komise pro ochra-
nu zvířat a životního prostředí. „Inspirovala nás
komunitní zahrada v centru Liberce, která vrací
život do středu města a významnou měrou přispí-
vá ke zkvalitnění života jeho obyvatel. Cílem bylo
vytvořit příjemné místo, kde se budou potkávat li-
dé různých generací, z různého sociálního pro-
středí a pestrých zájmů,“ říká Jana Veselá z komi-
se pro ochranu zvířat a životního prostředí. 

Zeleninoví lazebníci
Libereckou zahradu na Lazebnickém Vrchu pro-
vozuje spolek Zahrádka Liberec, z. s., a podle
zpráv na jejich webových stránkách www.zahra-
daliberec.cz mají už pro sezonu 2016 obsazeno
skoro všechno. V zahradu se změnil zanedbaný
park, kde se zdržovaly problémové skupiny obyva-
tel. Pěstitelská část zahrady nabízí 51 vyvýšených
záhonů z palet o ploše 1 m2 a 30 pytlů na pěstová-
ní rajčat, paprik a brambor. O záhony se stará 33
městských zahradníků. „Vypěstovat si vlastní by-
linky a zeleninu na komunitní zahradě může
svým občanům nabídnout také Jablonec nad
Nisou. Pokud by lidé měli o takovou činnost zájem
a měli by i vytipované místo, kde zahradu zřídit,
komise pro ochranu zvířat a životního prostředí je
ochotná záměr projednat a připravit pro jednání
městské rady,“ nabízí Veselá.

Zahradničení pojablonecku
Pro založení komunitní zahrady jsou vhodné ne-
využívané plochy na území a ve vlastnictví města,
o způsobu jejich výhodného pronájmu nebo pří-
padného prodeje neziskové organizaci-správci by
však bylo nutné jednat. „V současné době ani neví-
me, zda by vůbec o komunitní pěstování byl
v Jablonci zájem. Je to jen podnět, který vzešel
z komise. Proto bych tímto i chtěl oslovit Jablo-
nečany, aby případně dali svůj zájem nebo nezá-
jem najevo,“ říká náměstek primátora Lukáš

Pleticha, který má na starosti rozvoj města. „V kaž-
dém případě aktivita musí vzejít od lidí. Všechny
komunitní zahrady vždy provozuje spolek nebo
nezisková organizace,“ zamýšlí se Pleticha.

Pozemek musí splňovat určitá kritéria – musí
být oplocený, s přístupem k vodě, pronajatý za
symbolickou cenu a na pronájem by se formou
členských příspěvků složili „zahradníci“. K úpravě
pozemku – komunitní zahrady lze získat prostřed-
ky např. z živých projektů Města z jiného těsta
Nadace Via (www.nadacevia.cz) či Nadace
Partnerství – Otevřené zahrady (www.otevrenaza-
hrada.cz).

Pokud by se tedy i v Jablonci našli zájemci o ko-
munitní zahradničení, mohou se obracet na komi-
si pro ochranu zvířat a životního prostředí, a to
písemně na e-mailovou adresu komisezpjbc@sez-
nam.cz, do předmětu zprávy napište heslo – ko-
munitní zahrada. 

Komunitně se zahradničí hlavně v Praze
Nejvíce komunitních zahrad je v současné době
v Praze. Postupně ale vznikají nové, dá se říci, že
každým rokem jich je víc a žádná neubývá. V sou-
časné době lidé pěstují zeleninu v těchto komunit-
ních zahradách v Praze: ZEBRA Braník; PRAZE-
LENINA Holešovice; KomPot Nové Středokluky;
Komunitní zahrada Žižkov – Ulitej záhon na Krej-
cárku; Komunitní zahrada Kuchyňka Libeň; ale
i v jiných městech: Zahrada v pytli při ulici Leitne-
rova, Brno; Komunitní zahrada v Křižanově u Vel-
kého Meziříčí; Komunitní Zahrada v ulici Pekární,
Olomouc. 

Přehled komunitních zahrad v České republice
mapuje organizace KOKOZA. Na mapě naleznete
komunitní zahrady a kompostárny ve svém okolí.
Je to místo, kde můžete registrovat i svůj projekt.
Stačí následovat instrukce na webových stránkách
www.kokoza.cz. 

(jn)

Do měst pronikají zelinářské
zahrady 
Stále více lidí sleduje svou stravu a snaží se do jídelníčků zařazovat čerstvou zeleninu.
Získat ji mohou zejména na farmářských trzích nebo z vlastních záhonů. A to i ve
městech. V nich přichází ke slovu komunitní zahrady, jež se stávají novým městským
fenoménem. Loni v květnu se otevřela komunitní zahrada také v sousedním Liberci.
Byl by o podobný způsob pěstování zájem i v Jablonci nad Nisou?

■ Historické souvislosti
Módní novinka nebo návrat 
Nejbližší komunitní zahradu najdeme
v sousedním Liberci. Na Lazebnickém
Vrchu se podařilo vytvořit místo vhodné
nejen pro pěstování vlastního malého
množství zeleniny nebo bylinek, ale mís-
to, kam Liberečané zajdou rádi se svými
dětmi, kde se griluje, povídá, nebo kde se
prodávají farmářské výrobky a přebytky
z komunitní zahrady. 

Kořeny hledejme v historii
Komunitní zahrady vznikaly ve městech
západní Evropy a Velké Británie již ko-
lem roku 1820. Byly určené lidem, kteří
přišli o práci a hledali jiné způsoby, jak
uživit svou rodinu. První komunitní zele-
ninové zahrady tak paradoxně vznikaly
v čase vrcholu průmyslové revoluce. Po
roce 1890 se objevily také ve Spojených
státech jako pomoc pro nezaměstnané.
Po první světové válce vznik komunit-
ních zahrad podporovaly i některé státy,
speciálně Německo. Bylo to také komu-
nitní zahradničení, které pomáhalo
Američanům před hladomorem v čase
velké hospodářské krize ve 30. letech mi-
nulého století. 

Novodobé městské zahradničení
Dnes zažívají komunitní zahrady velký
návrat. Populární jsou hlavně ve Spo-
jených státech, Británii, Austrálii a Špa-
nělsku. Pěstuje se mezi obytnými bloky,
na okrajích parků, na balkonech nebo na
střechách domů. Základní myšlenkou je
aktivní využití opuštěných ploch upro-
střed města ke společnému pěstování
zeleniny a jiných plodin, a tím také posí-
lení mezilidských vztahů a sousedské
soudržnosti. Pro lidi žijící ve městě bez
vlastní zahrádky představuje komunitní
pěstování jednu z příležitostí, jak získat
vlastní produkty. 

Jak zahradničí čeští měšťané
Komunitní zahrady v České republice
vznikají jako aktivita neziskových orga-
nizací nebo si je zakládají lidé z vlastní-
ho přesvědčení a nadšení. Mohou být
součástí parků nebo vznikají na nevyuží-
vaných volných parcelách, které jsou vět-
šinou majetkem města. U nás je jich za-
tím nejvíc v Praze, další vznikají v Brně
a Olomouci, nejblíže nám je v Liberci.
S každou sezonou spíše přibývají, než za-
nikají.

Komunitní zahrada se většinou od běž-
né zahrady liší na první pohled. Za plo-
tem vše roste ve speciálních pytlích, pře-
pravkách, nádobách nebo na dřevěných
paletách. V České republice se adaptova-
ly dva modely komunitních zahrad –
společné pěstování plodin a pronájem
pytle pro individuální pěstování. (jn)

Foto www.zahradaliberec.cz

Foto www.zahradaliberec.cz



(3)

jablonecký měsíčník červen 2016

Vypadané kameny z opěrné zdi v ulici Pod
Baštou se tváří více než hrozivě. Dřevěná
vzpěra příliš důvěry nevzbuzuje a lidé pou-
kazují na havarijní stav zdi, která podpírá
velké parkoviště na Horním náměstí. Proto
nechal odbor územního a hospodářského
rozvoje (OÚHR) loni na podzim prozkou-
mat skutečný stav zdi, který s konečnou
platností potvrdily i sondy.

Horní náměstí podpírá a zpevňuje téměř deset
metrů vysoká a přes 75 metrů dlouhá zeď ko-
runovaná kamenným zábradlím. Na ni navazu-
je 40 metrů dlouhá a 6,5 metru vysoká část bez
zábradlí pouze s kamennou římsou. „Zeď slo-
žená ze dvou částí vyrovnává úroveň upravené-
ho terénu na Horním náměstí i v ulici Pod
Baštou. Směrem od kostela vede betonová část
s kamenným obkladem, na ni navazuje vzhle-
dově podobná železobetonová opěrná zeď kon-
čící před úřadem práce. A právě v místě, kde se
obě zdi stýkají, došlo k havárii kamenného ob-
kladu,“ popisuje současný stav Ing. K. Čapek ze
společnosti Diagnostika stavebních konstrukcí. 
Orientační rozsah odtržení obkladu provedla
odborná firma akustickým trasováním a optic-

kým vyšetřením stanovila stav za obkladem.
Vzduchová mezera pak byla kritériem pro hod-
nocení. Firma zjistila rozrušené spárování, vy-
sunutí kamenné římsy a ve dvou místech část
odtržené obezdívky. 

V samotné opěrné zdi z litého betonu proklá-
daného kameny se neobjevilo nic, co by svědčilo
o nedostatečné únosnosti nebo ztrátě stability.
„Jedná se pouze o poruchy kamenného obkla-
du,“ konstatuje náměstek pro rozvoj města
Lukáš Pleticha. Příčinou je rozrušení malty ve

spárách mezi kameny a betonu za obkladem.
A kdo je viník? „Voda. Pronikla mezi kameny
a zmrzla. Nebo vyplavila degradovanou maltu
ze spár v obkladu. Příčinou průsaků je absence
malty ve spárách kolem kamenů tvořících od-
vodňovače,“ vysvětluje Pleticha.

Oprava kamenného obkladu nebude jedno-
duchá. Je třeba zvážit všechny možnosti. „Jed-
nou je dodatečné přikotvení obkladu a hloub-
kové přespárování s případným injektováním
odtržených ploch za kamenným obkladem.
Další možností je odstranit kamenný obklad
v celé ploše po pruzích, přezdít ho a dodatečně
kotvit k betonu opěrné zdi. To by ovšem zna-
menalo i demontáž kamenných prvků nad
úrovní římsy, tedy zábradlí s parapetem. Třetí
možností je lokální oprava kamenného obkla-
du v nejvíce narušených místech a sledování
stavu zdi,“ jmenuje možnosti vedoucí OÚHR
Otakar Kypta. Při každé z variant je třeba dbát,
aby odvodňovače zůstaly funkční a čisté. 

Odborníci doporučují v nižší části opěrné zdi
kompletní přezdění kamenného obkladu
a kontrolu betonu za lícem, v té vyšší minimál-
ně odstranit odtržený beton, který by mohl opa-
dávat na chodník pod zdí. (jn)

Opěrná stěna v ulici Pod Baštou se
nedrolí, vypadaly jen kameny z obkladu

Právě v těchto dnech vstupuje do realizace
II. etapa revitalizace centrálního zdroje tep-
la v Jablonci nad Nisou. 

V jakých lokalitách budou probíhat stavební
práce a jak se dotknou nejenom zákazníků Jab-
lonecké energetické, ale i ostatních obyvatel
Jablonce, vysvětluje ředitel společnosti Petr
Roubíček.

Jakých lokalit se letošní etapa revitalizace
týká a kdy budou práce zahájeny?
Letošní etapa revitalizace se týká zejména cent-
ra města, Žižkova Vrchu a Horní Proseče.
Kromě bytových domů proběhne přepojení na
nový systém také u zhruba padesátky institucí
– škol, školek, radnice nebo třeba kina a také fi-
remních zákazníků. Přípravné práce byly za-
hájeny již v průběhu května, samotné stavební
úpravy a výkopové práce budou spuštěny
v průběhu června. Revitalizace bude probíhat
ve všech lokalitách souběžně tak, aby všichni
naši zákazníci byli přepojeni do konce října
2016. 

Jak stavba ovlivní každodenní život obyva-
tel?
Nové zdroje se umístí do stávajících výměníko-
vých stanic. Kromě toho je třeba místy počítat
s výkopy sítí, pohybem stavbařů, aut, jeřábů,
vyšší prašností a hlučností. O harmonogra-
mech a rozsahu prací v jednotlivých lokalitách
budeme jejich obyvatele včas informovat. V ně-
kterých místech bude nutné provést výkopy pro
rozvody plynu, všude se však budeme snažit
o to, aby bylo možné bez problémů projít či
projet do domů i parkovacích míst. 

V jakém čase budou práce probíhat, budou
nás rušit i o víkendu? 
Práce budou probíhat v denních hodinách a ve
velké většině pouze v pracovní dny. O víkendu
se bude pracovat pouze tam, kde je naopak vět-
ší pohyb lidí ve všední dny – například na fre-
kventovaných komunikacích.

Chystají se v souvislosti s revitalizací nějaká
dopravní omezení? 
V důsledku výkopových prací pro vedení plyno-
vodních přípojek k novým kotelnám dojde
k částečným dopravním omezením v ulicích
Smetanova, Liberecká, U Balvanu, Sadová, Ře-
tízková, Pasířská, Želivského a Větrná, pro po-
ložení nového teplovodního potrubí pak v uli-
cích Na Vršku, Kubálkova a Generála Mrázka.

O přesném harmonogramu budeme vždy včas
informovat na našich webových stránkách
i prostřednictvím médií. 

Jaká bude cena tepla po dokončení revitali-
zace a odkdy bude platit?
Nová cena se bude pohybovat v rozpětí 510–580
Kč za gigajoule a bude platit od začátku roku
2017. (lv)

II. etapa revitalizace CZT 2016 zahájena

Den otevřených dveří přivedl do Jablonecké energetické desítky lidí

Vlastní kotelna
+ Nezávislost bytového domu
– Nabízená cena zpravidla zahrnuje pouze

komoditu, ne další náklady
– Nutnost investice do vlastního kotle – cena

pro bytový dům je minimálně 1 mil. Kč 
– Nutnost stavebních úprav v domě a okolí 
– vybudování komínu, plynové přípojky

atd.
– Potřeba vyčlenit v domě prostor na

kotelnu
– Opravy technologií platí uživatel

CZT – Jablonecká energetická
+ Nabízená cena je konečná
+ Žádné vstupní investice z vaší strany
+ Cena po revitalizaci (od 2017) v rozmezí

510–580 Kč s DPH/GJ 
+ Žádné náklady na provoz, opravy, revize,

údržbu! Vše hradí Jablonecká energetická
+ Dispečink 24 hodin denně
+ Žádné zvýšené prostorové nároky
+ JE je velkým odběratelem plynu, proto jej

nakoupí výhodněji
+ Záložní zdroj tepla

Výhody připojení na CZT oproti nevýhodám budování a provozování vlastní kotelny

Foto Jiří Endler
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Ve svozu pytlového 
odpadu nastanou změny
Množství separovaného odpadu v Jablonci n.
N. dlouhodobě stagnuje, a proto se město po
společném jednání se svozovou firmou roz-
hodlo vyzkoušet změnu ve způsobu separace
odpadu. Před samotnou změnou je však po-
třeba si ověřit, jak a zda vůbec bude nový
způsob třídění odpadu vyhovovat po všech
stránkách. 

Přibližně před patnácti lety se začal postupně
třídit odpad a začal se také postupně rozvíjet
systém pytlového sběru. „V současné době ve
městě funguje nádobový sběr pro papír, PET
lahve a sklo a pytlový sběr pro směsné plasty,
nápojový karton a kovy. Občané města se po-
měrně často dotazovali, zda by se všechny pla-
stové komodity včetně nápojového kartonu ne-
mohly společně třídit do nádob. Zjednodušení
systému třídění vyplynulo také z rozsáhlé stu-
die zaměřené na odpadové hospodářství, kte-
rou si město nechalo vypracovat v roce 2014.
Vycházeli jsme také ze zkušeností z jiných měst
a jsme si vědomi, že nový systém, pokud bude
zaveden, bude mít jak svoje příznivce, tak svoje
odpůrce a že má své výhody i nevýhody,“ říká Ni-
kola Horčíková z oddělení správy veřejné zeleně.

Aby změna pro občany nebyla skoková a ne-
vratná, město uskuteční zatím pouze zkušební

provoz, a to jenom v lokalitě Mšeno a Rýnovice,
kde je kombinace zástavby bytových a rodin-
ných domů. „Občané zde budou moci třídit PET
lahve, směsné plasty a tetrapaky do žlutých ná-
dob, které jsou určeny v současné době pouze
pro PET lahve (kovy se mohou stále třídit do
pytlů – viz informace dále). Tento zkušební pro-
voz by trval od 1. 9. do 31. 12. 2016,“ upozorňu-
je na změny Horčíková. Společně se svozovou
firmou budou odpovědní pracovníci průběžně
vyhodnocovat množství a kvalitu sebraného
odpadu v uvedených lokalitách. Tento časový
úsek by měl poskytnout dostatek informací na
to, zda systém zavést po celém městě, případně
co bude znamenat pro četnost svozů atd.
Společně s tímto zkušebním provozem bude
stále probíhat i pytlový svoz, kde bude podle
množství odkládaných pytlů upravena četnost.

Pokud změna nastane, bude to velký zásah do
„zajetého“ systému třídění odpadů ve městě.
„Proto nový systém třídění zkusíme v tomto reži-
mu a prosíme všechny občany uvedených oblastí,
aby zkusili upustit od třídění do pytlů a začali tří-
dit do nádob. Samozřejmě přijímáme jakékoli
podněty, které nám pomohou systém vylepšit,“
apeluje na spoluobčany Nikola Horčíková.

Tato informace je zatím pouze předběžná,
podrobnější texty k dané problematice budou
uveřejněny v dalších číslech Jabloneckého mě-
síčníku, na webu města, v médiích a informace
dostanou též bytová družstva. (end)

Svoz bioodpadu ze zahrad
V sobotu dne 18. 6. 2016 proběhne svoz bio-
odpadu ze zahrad. 

Na třinácti lokalitách v Jablonci nad Nisou
budou od 13.00 do 16.00 hodin přistaveny vel-
kokapacitní kontejnery s obsluhou. Do těchto
kontejnerů budou moci občané odevzdat pouze
trávu, listí, větve a zbytky rostlinného materiá-
lu ze zahrad apod. Nebude možné zde odložit
bioodpad živočišného původu. 

Prosíme občany, kteří přivezou větve, aby se
snažili minimalizovat jejich objem. Obsluha bude
kontrolovat čistotu přijímaného odpadu. V plat-
nosti zůstává možnost odložení neomezeného
množství bioodpadu na sběrných dvorech (Dale-
šická, Belgická, Proseč) pro občany města zdarma. 
Lokality svozu:
1. Na Svahu u kontejnerů na tříděný odpad
2. Janáčkova u hasičské zbrojnice
3. Pod Hájem u kontejnerů na tříděný odpad
4. Růžová u kontejnerů na tříděný odpad
5. Arbesova otočka autobusu
6. Na Kopci × Panenská u garáží
7. Vrchlického sady u kontejnerů na tříděný odpad
8. Lučanská × Zahradní u parku
9. Jindřichovská u parčíku
10. Smetanova × Mánesova
11. Pivovarská u kontejnerů na tříděný odpad
12. Zemědělská × Na Stráni
13. Prosečská u hasičské zbrojnice

■ Informace ze správy veřejné zeleně

Prázdninové období již tradičně patří opra-
vám ve školách a školkách. Místo dětí se
v šatnách a třídách objeví malíři, zedníci,
instalatéři a další řemeslníci. Vše je potřeba
v ideálním případě stihnout do konce srpna,
aby děti mohly začít nový školní rok v pěk-
ných prostorách. Některé práce se ale budou
dokončovat ještě na podzim.

Město Jablonec nad Nisou je zřizovatelem 9 zá-
kladních a 18 mateřských škol. Všechny sídlí
v budovách patřících městu, a tak se město ve
spolupráci s vedením jednotlivých škol a ško-
lek stará o jejich opravy a provozní údržbu.
„V letošním roce máme na opravy ve školských
zařízeních v rozpočtu rezervováno 6,5 milionu
korun,“ konstatuje náměstek primátora Miloš
Vele a dodává, že peněz by samozřejmě bylo po-
třeba mnohem víc. Dalších 8–10 milionů, které
jsou ale z velké části kryté dotacemi, plánuje
město investovat do školních budov v rámci
rozsáhlejších stavebních prací. Tyto akce typu
zateplení nebo výměna oken jsou podmíněny
získáním dotace a patří do jiné rozpočtové ka-

pitoly než běžné opravy. Zateplení nebo výmě-
na oken letos čeká mateřské školy v ulicích
Hřbitovní a Tichá a také jeden pavilon Základní
školy na Šumavě. 

Letošní opravy ve školách se budou točit ze-
jména kolem sociálních zařízení. „Toalety se
v jednotlivých školách opravují postupně, napří-
klad letos se budou dělat nová chlapecká a dívčí
WC na druhém stupni v ZŠ Mozartova, toalety
v ZŠ Janáčkova a rozsáhlá oprava sociálních za-
řízení proběhne také na ZŠ Pasířská. Tam půjde
o výměnu stoupaček, sanitárního zařízení, nové
obklady a samozřejmě malování,“ uvádí některé

z oprav Václav Kotek, vedoucí oddělení správy
objektů. I letos se bude pokračovat v postupném
vybavování školních kuchyní konvektomaty,
profesionálními zařízeními pro šetrnou přípravu
jídel. „Některé školky si hradí konvektomaty ze
svých zdrojů, jinde přispívá na jejich pořízení
město. Stavební práce v kuchyních související
s instalací těchto zařízení jsou ale hrazeny
z městského rozpočtu,“ vysvětluje Vele. 

Práce budou během prázdnin probíhat i vně
školních budov, například u MŠ v Zámecké
ulici nebo u kokonínské základní školy, v Rych-
novské dojde na opravu nádrže septiku. V ma-
teřince v ulici 28. října se bude opravovat střecha
nad tělocvičnou, nový povrch dostane školní
hřiště v Pivovarské ulici. Na letošní rok je také
naplánovaná rozsáhlá oprava venkovního
schodiště u ZŠ v Liberecké ulici. „Celkové le-
tošní náklady na opravy školních budov jsou
vyčísleny na 6,5 milionu korun, dá se ale před-
pokládat, že se jednotlivé akce podaří vysoutě-
žit za méně peněz a budeme moc zrealizovat
i něco dalšího,“ doufá náměstek pro ekonomi-
ku Miloš Vele. (mh)

Řemeslníci vystřídají děti i letos

V pondělí 1. června oficiálně vstoupila jablo-
necká přehrada Mšeno do další letní sezony.
Léto na přehradě stojí městskou pokladnu
každoročně cca 2,6 milionu korun – provoz
toalet, úklid, likvidace odpadu, služby vod-
ních záchranářů a monitoring kvality vody.

Vodní nádrž Mšeno je ve správě Povodí Labe.
Město prostřednictvím technických služeb
a pracovníků veřejně prospěšných prací udržu-
je zeleň, stezky pro cyklisty a bruslaře, sporto-
viště a dětská hřiště ve svém vlastnictví. Ve spo-
lupráci s Povodím Labe a krajskou hygienickou
stanicí také bdí nad rozvojem sinic a v případě
potřeby má připravené peníze na jejich likvida-
ci. V uplynulých letech to ale naštěstí nebylo

potřeba. Rybáři vloni v říjnu na objednávku
města vypustili do přehrady přes 6 000 malých
candátů. „Zarybnění dravou rybou je podle
odborníků dalším krokem k prevenci vzniku si-
nic, proto jsme se rozhodli posílit zástupce dra-
vých ryb v přehradě,“ vysvětlil náměstek pri-
mátora Miloš Vele. 

Na veřejný pořádek, dodržování zákazu kou-
pání psů v první přehradě, který platí od 1. 5.
do 31. 8., i bezpečnost cyklistů dohlíží městská
policie. Nad bezpečností koupajících bdí od
června do září vodní záchranná služba.
Záchranáři jsou na přehradě denně od 9 do 19
hodin a v případě potřeby jsou připraveni po-
skytnout pomoc, dohlížejí také ale na dodržo-
vání zásad chování návštěvníků přehrady.

Zásady i kontakty na záchranné složky jsou
uvedeny na sedmi informačních tabulích ko-
lem přehrady. V pěti bednách v jejich blízkosti
jsou pak uložena lana a záchranné kruhy pro
případ potřeby.

O úklid a likvidaci odpadků se starají Tech-
nické služby Jablonec nad Nisou. Kolem pře-
hrady je rozmístěno 35 bytelných odpadkových
košů s držáky na sáčky na psí exkrementy.
V provozu je také všech osm toalet včetně těch
vloni nově zrekonstruovaných na Tajvanu.
Otevřené jsou zdarma od 8 do 20 hodin.

Koupací sezona trvá oficiálně od 1. června do
1. září. Na přehradu se neplatí žádné vstupné,
jediným výnosem je parkovné na parkovišti
v ulici Za Hrází. (mh)

Sezona na přehradě začala

Rekonstrukce v ZŠ Pasířská
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V květnu se v Jablonci uskutečnily dvě sou-
těže dětí, ve kterých si vyzkoušely své doved-
nosti ve zdravovědě. 

Obě akce zahajoval primátor statutárního měs-
ta Petr Beitl, kterého potěšil velký zájem z řad
školáků. „Člověk nikdy neví, co se může stát.
K úrazům nebo nenadálým zdravotním kom-
plikacím může dojít v běžném životě kdykoli
a je dobře být na takovou situaci připravený,

proto zdravovědu v Jablonci podporujeme sys-
témově, ať už jde o Helpíka nebo Český červený
kříž,“ říká primátor. 

Hlídky mladých zdravotníků
První klání se konalo 3. května a jednalo se
o 42. ročník Hlídky mladých zdravotníků. Akci
pořádal Český červený kříž v areálu jablonec-
kého hasičského záchranného sboru ve Mšeně.
Na 150 dětí v pětičlenných družstvech prokazo-
valo své znalosti ze zdravovědy v úkolech, kte-
ré se tentokrát týkaly řemesel starých dob. Do
regionálního kola, jež se bude konat v Děčíně
začátkem června, postoupily děti ze Základní
školy v Kokoníně a tanvaldské hlídky ze ZŠ
Masarykova a obchodní akademie.

Helpíkův pohár
Druhý zdravotnický závod, Helpíkův pohár, po-
řádá občanský spolek Helpík a letos poprvé po-
řadatel změnil místo konání. Mladí zdravotnici
soutěžili v okolí ZŠ Rýnovice. 

Prvních pět vítězných družstev postoupilo na
celostátní kolo, které se konalo 28. května ve
Velkých Losinách. Pořadí: 1. ZŠ Na Šumavě, 2.
ZŠ Školní Tanvald, 3. ZŠ Liberecká, 4. ZŠ Rý-
novice, 5. ZŠ Rýnovice.

Ani letos na hlídkách ani na Helpíkovi nechy-
běla jablonecká městská policie. 

„Na našem stanovišti jsme připravili kvíz
s dopravní tematikou zaměřený na dopravní
značení a oblast cyklistiky. Musím konstatovat,
že znalosti soutěžících byly na velice dobré
úrovni,“ spokojeně hodnotil výkony dětí pre-
ventista městské policie Miloslav Lejsek.

(end, mh)

Děti poměřovaly zdravotní dovednosti

K zápisu do jabloneckých školek dorazilo
celkem 634 dětí, z toho 185 mladších tří let.
Ředitelky zatím vyhověly 543 žádostem, do
školky přijde v září také více jak stovka dě-
tí, kterým ještě nejsou tři roky.

„Letos se, dle očekávání, podařilo umístit všech-
ny děti, které k 31. srpnu 2016 dovrší věku tří
let. Stejně tak se podařilo umístit i všechny dě-
ti, které třetí narozeniny oslaví až v průběhu
podzimních měsíců letošního roku,“ konstatuje
náměstek primátora Pavel Svoboda a dodává, že
rodiče některých mladších dětí dostali možnost
využít nabídky náhradní školky. „Nabídku do-
stávali, protože v jimi vybrané školce nemuselo
už být místo. Přesto od září do školek nastoupí
více jak sto dětí, které ještě nedosáhly tříleté vě-
kové hranice,“ uvádí náměstek Svoboda. 

Definitivní čísla až na podzim
Čísla ještě nejsou definitivní, protože zatím ne-
jsou jasné například odklady školní docházky,

definitivní počty budou v září. „Nepřijaté děti
jsou ve většině případů děti dvouleté, tedy ty,
jimž budou tři roky buď na podzim 2016, nebo
oslaví třetí narozeniny až příští rok 2017,“ uza-
vírá Svoboda.

Rodiče dvouletých dětí, jež se nepodařilo
umístit do mateřské školy zřizované městem,
mohou využít služeb soukromých miniškolek.
„Město poskytuje těmto dětem měsíční příspě-
vek ve výši 1 000 korun, pokud oba rodiče dolo-
ží potvrzení o zaměstnání,“ připomíná Barbora
Krsová z oddělení školství, kultury a sportu. 

Soukromé školky
V Jablonci nad Nisou nabízí výchovně-vzdělá-
vací služby hned čtyři soukromé subjekty:
v Kokoníně působí Dětské centrum Neználek
(www.dcneznalek.cz), ve Vrkoslavicích je mini-
školka Motýlek (www.miniskolka-motylek.cz),
v Jabloneckých Pasekách fungují Tadeáškovy
jesličky (www.tadeaskovyjeslicky.cz) a dětská
skupina Bublina (www.bublina-jbc.cz).

Statuární město Jablonec nad Nisou zřizuje
18 mateřských škol a u dubnového zápisu oče-
kávalo necelých pět stovek tříletých dětí. O rok
dříve dorazilo k zápisu 601 dětí, přijato jich by-
lo 516, z toho 93 mladších tří let. (jn)

K zápisu do MŠ přišlo šest stovek dětí

Podle statistických záznamů očekávalo od-
dělení školství jabloneckého magistrátu le-
tos u zápisu do mateřských škol necelých 500
dětí. Dostavilo se jich však 634. Zvýšený po-
čet je možná výsledkem kampaně Pojďme do
školky, kterou magistrát zahájil v březnu.
Městu se podařilo umístit všechny zapsané
děti a ještě je několik míst volných. 

Zápis do jabloneckým mateřských škol proběhl
letos 13. dubna. Protože u něj často chyběly dě-
ti ze sociálně slabých rodin, přišlo oddělení
školství, kultury a sportu se zajímavou pozván-
kou – Pojďme do školky. 

Jejím hlavním cílem bylo přinést informace
rodičům, kteří tvrdí, že jich nemají k zápisu do-

statek, a neví, kde je najdou. „Zda kampaň spl-
nila svůj úkol, nedokážeme přesně říci, protože
podle statistik jsme čekali u zápisu 472 dětí. To
je číslo, které zahrnuje děti tříleté včetně tzv.
podzimních, tedy těch, jež dosáhnou tří roků na
podzim. Ne však předškoláky,“ zamýšlí se ná-
městek primátora Pavel Svoboda s tím, že na-
konec dorazilo k zápisu oproti očekávání o 162
dětí víc. 

„A skutečně to byly právě děti starší, tedy
4–5leté a předškoláci,“ dodává Svoboda. Podle
jeho slov příčinou zvýšeného zájmu o zápis do
školek mohla být také připravovaná povinnost
docházet do mateřské školy rok před nástupem
do základní, o níž se nyní hodně mluví v mé-
diích. 

„Každopádně se nám podařilo děti umístit do
školek velmi dobře. Že se daří umisťovat i děti
podzimní, je velký úspěch,“ připomíná připra-
venost jabloneckých mateřských škol Barbora
Krsová a dodává: „Letos máme dokonce ještě
pár volných míst ve školkách. Pokud jsou snad
některé děti neumístěné, je tu šance. Bližší in-
formace rodiče získají u nás v oddělení škol-
ství, kultury a sportu.“ 

Ať už byl důvod zvýšeného zájmu o zápis do
mateřských škol jakýkoliv, pravdou je, že nápa-
ditý, srozumitelný a barevný leták, který na-
kreslila devítiletá Julie Kocourková, rozšířil
informační tok o termínu a průběhu zápisu,
o potřebnosti docházky do školky včetně sezna-
mu školek a kontaktů na jejich ředitelky. (jn)

Školky hlásí několik volných míst

Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler Foto archiv MP Jablonec
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I letos se v Jablonci uskuteční koncert ke
Světovému dni proti násilí na seniorech. 

„Domácí násilí je problém, o němž je potřeba
hovořit a šířit osvětu, aby se oběti ale ani svěd-
ci různého typu domácího násilí nebáli pro-
mluvit a požádat o pomoc. Koncert problém ne-
vyřeší, ale je dobré si občas i nepříjemné věci
připomenout a mluvit o nich. Naše pravidelná
setkání v divadle takovou příležitostí jsou,“ říká
patron koncertu, primátor města Petr Beitl. 

Letošní ročník se odehraje v rytmu 80. let 20.
století, kam diváky svými písničkami přenesou
Kamélie – nestárnoucí plavovlásky Dana Buští-
ková a Hana Vlková. Slavnostní program se ko-
ná v Městském divadle v Jablonci v pátek
10. června od 15.00 hodin. Průvodcem Kamé-
liím bude Alexandr Hemala a o hudební dopro-
vod se postará Orchestr Ladislava Bareše.

(mh)

Co je to týrání a domácí násilí
Týrání není jen fyzické násilí. Zahrnuje také
psychické ponižování, ekonomické využívání,
zanedbávání péče či sexuální násilí.

Příklady:
– vnuk od babičky pravidelně vyžaduje pod-
statnou část starobního důchodu pro své potře-
by. Paní nezbývají peníze na léky.
– ošetřovatelka v domově pro seniory se chová
neuctivě k jednomu z klientů. Tyká mu a do kou-
pelny ho vozí chodbou téměř nahého, zdůvod-
ňuje to tím, že pán již nevnímá dění kolem sebe.

Pokud jste se stali svědkem nebo obětí týrání
či domácího násilí, nemlčte. Obraťte se na poli-
cii či intervenční centrum, svěřte se lidem ve
vašem okolí, nebo zavolejte na bezplatnou ano-
nymní linku důvěry. Senior telefon 800 157 157
a poraďte se, jak dále postupovat.

(www.zivot90.cz)

Koncert proti násilí v rytmu osmdesátek

Nová sezona jabloneckého letního kina bude
zahájena v pátek 24. června. Areál lesopar-
ku v centru města je prostor jako stvořený
pro street art. Slavnostní večer tentokrát
proběhne ve znamení netradiční vernisáže.

Akce se uskuteční ve spolupráci se Střední
uměleckoprůmyslovou školou a Vyšší odbor-
nou školou v Jablonci nad Nisou. „Díky tomu
vznikne projekt, do kterého se zapojí řada jab-
loneckých umělců, například zdejší uznávaný
graffity writter Úplně Mimo,“ říká Kateřina
Nermuťová, zástupkyně vedoucí střediska Kina
Jablonec nad Nisou.

Areál letního kina bude 24. června otevřen již
od 20.00 hodin, projekce filmu začne po setmě-
ní – přibližně ve 22.00 hodin. „Jaký film se ob-
jeví na plátně, uvedeme v aktuálním programu
jabloneckých kin,“ upozorňuje Nermuťová.

Návštěvníkům slavnostního zahájení zahraje
jablonecká DJ legenda Zak a k vidění bude i vy-
stoupení Fire Show Jbc. Občerstvení bude celou
sezonu zajišťovat oblíbená kavárna Pokec. „Aktuál-

ní informace k zahájení nové sezony letního ki-
na najdete již brzy na webu kinajablonec.cz ne-
bo na facebooku letní kino Jablonec nad Nisou.

Pestrý program pro každého na celé léto
Premiérové promítání odstartuje pestrý pro-
gram, ve kterém diváci letního kina najdou fil-
mové premiéry i kultovní stálice. „Z novinek
budou k vidění například animáky Doba ledo-
vá: Mamutí drcnutí nebo dlouho očekávaný
Tajný život mazlíčků. Zatímco v červenci se
představí Legenda o Tarzanovi, srpnovým trhá-
kem se jistě stane Star Trek: Do neznáma. Na
plátno se v létě také vrátí slavný agent bez pa-
měti – Jason Bourne,“ zmiňuje filmové novinky,
které nabídne letní kino, Kateřina Nermuťová.

V rámci projektu 100 se diváci mohou těšit na
obnovenou premiéru klenotu českého hudeb-
ního filmu Starci na chmelu. (end)

Letní kino zahájí ve znamení street artu

Smíšený pěvecký sbor Janáček se stal v letoš-
ním roce součástí velkého hudebního pro-
jektu, jehož vyvrcholením bude koncert v Jab-
lonci nad Nisou. Ten se uskuteční 17. června
od 19.30 hodin v městském divadle.

Pořadatelé dokázali spojit 150 zpěváků a 70 hráčů
orchestru do jedné velké skupiny a uskutečnit
šňůru čtyř velkých koncertů. „Podařilo se nám
dát dohromady zpěváky z pěti smíšených sborů
Libereckého kraje – Janáčka, Dvořáka, Bořivo-
je, Jizeranu a Hlasu a k tomu Podkrkonošský
symfonický orchestr ze Semil. Ti všichni spoji-
li své síly a připravili čtyři koncerty,“ sdělila
Ivana Kopáčková, vedoucí SPS Janáček.

První ze společných koncertů se uskutečnil
v dubnu v Turnově, další následovaly v Semilech
a Jičíně. Závěrečný koncert projektu se usku-
teční 17. června od 19.30 hodin v Městském
divadle v Jablonci. „Jablonecké vystoupení je
naším příspěvkem k oslavám 150. výročí pový-
šení na město,“ vysvětluje Kopáčková.

Na programu společného vystoupení jsou vý-
hradně díla českých mistrů. „Podkrkonošský
symfonický orchestr zahájí koncert předehrou
ke Smetanově opeře Hubička, následuje árie
Janka z Blodkovy opery V studni. Dále poslu-
chače potěší árie Vodníka a svatební sbor z Dvo-

řákovy Rusalky,“ nastiňuje program vedoucí
souboru.

Vrcholem slavnostního koncertu bude prove-
dení skladby Te Deum Antonína Dvořáka, který
složil toto duchovní dílo na počest 400. výročí
objevení Ameriky. „Podle hudebních znalců má
skladba meditativní hloubku výpovědi i výrazu
při použití překvapivě jednoduchých hudeb-
ních prostředků. Genialita skladby je podtržena
ušlechtilostí projevu a dokonalostí českého
charakteru zhudebnění latinského textu,“ kon-

statuje Kopáčková. Antonín Dvořák dirigoval
premiéru této skladby v newyorské Carnegie
Hall 21. 10. 1892. Tehdy prý vystupovalo 276
zpěváků. „Na našem koncertu bude účinkovat
150 zpěváků a 70 hráčů orchestru. Vystoupení
řídí Graziano Sanvito, sopránové sólo zpívá
Dana Zahrádková a baryton Jaroslav Patočka.
Slavnostní koncert slibuje výjimečný zážitek.
Věříme, že si ho příznivci klasické hudby nene-
chají ujít,“ dodává Ivana Kopáčková.

(end)

Slavnostní představení v městském divadle

Organizátory jsou jako tradičně Centrum sociálních 
služeb Jablonec nad Nisou, p. o., Diakonie ČCE 

a statutární město Jablonec nad Nisou. 

Foto archiv Kina Jablonec nad Nisou

Foto archiv SPS Janáček
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■ Vítání dětí
sobota 23. 4. 2016
Adéla Fišerová, Anna Adamcová,
Jáchym Pavelka, Lilien Mrklasová,
Amélie Strozewská, Lukáš Fanta,
Oldřich Korbel, Ondřej Růžička,
Adéla Rolníková, Matěj Schern-
stein, Karolína Šírová, Matěj Ši-
mek, Jakub Paldus, Sebastián Tum-
pach, Kryštof Červenka, David Šída,
František Petr Bažant, Anna Ka-
rásková, Yann Jirman, Marek
Buchta, Vincent Charvát, Matyáš
Lubas, Michal Křemen, Natálie
Skopková, Jakub Zezulka, Adam
Pospíšil, Marie Voslařová, Martin
Tůma, Milan Danko, Filip Ječný,
Anna Klabanová.

sobota 7. 5. 2016
Adam Churý, Jan Beránek, Vincent
Zálešák, Jasmína Grünfeldová, Na-
tálie Rácová, Kateřina a Jakub
Kuželovi, Nina Ferencová, Lukáš
Staněk, Jiří Pavlásek, Anna Jelín-
ková, Markus Neubauer, Elizabeth
Makovičková, Kristýna Frýdková,
Eduard Šindler, Kateřina Tvrdá,
Nikol Herčíková, Anna Šourková,
Mikol Marková, Jan Kamenický,
Lucie Ederová, Jan Ruth, Štěpán
Machačka, Apolena Melšová, Pavel
Hadač, Nefeli Pavlidisová, Aneta Lo-
deová, Jakub Halík, Marie Hájko-
vá, Natalie Kiesewetterová, Ond-
řej Nožička, Štěpán Wejnar, Lilien
Šilhánová.

Prosečská kaplička
je čtvrtou nejlepší
proměnou 
Prosečská kaplička uspěla v soutě-
ži Má vlast cestami proměn a ob-
sadila v konkurenci další 99 pa-
mátek krásné 4. místo! Děkujeme
všem, kteří proměnu ruiny v kap-
ličku zasvěcenou Panně Marii na
Proseči podpořili svým hlasem.
Další ročník putovní výstavy
a soutěže Má vlast cestami pro-
měn odstartoval na Vyšehradě
v sobotu 21. května. Letos se bu-
dou o proměnu roku ucházet vloni
zrekonstruovaný vodojem na Dob-
ré Vodě a opravený křížek ve Vy-
soké ulici. Více na www.cestami-
promen.cz 

Den otců 
– 150krát v RIU
Den otců se uskuteční v neděli 19.
června od 14.00 hodin u jablonec-
ké přehrady na Tajvanu. Pořádá
ho Jablonec nad Nisou v rámci oslav
150. výročí povýšení Jablonce na
město. Díky oslavám bude letos
akce rozšířena o hudební festival,
který plynule naváže na Den otců.
Jeho hvězdou bude Johny Mastro,
hvězda amerického blues, dále vy-
stoupí Kokos, Křížaly, Exil 51,
Snap call, Barrell batery. Den otců
bude propojen s letošní největší
sportovní akcí, kterou je bezespo-
ru olympiáda v Riu. Disciplíny ja-
ko běh na 150 metrů, zdvih 150 kg
na bench, průjezd dráhy na kolo-
běžce, trefa do stopadesátky a dal-
ší propojí jabloneckou akci se

sportovní událostí roku v Brazílii.
Děti i tatínkové se mohou také tě-
šit na malířskou dílnu, bubenic-
kou show s workshopem, taneční
workshop, obří puzzle, trampolí-
ny, lezeckou stěnu, půjčovnu lodi-
ček a jiné aktivity, které potěší
všechny přítomné. Chybět nebude
vojenská technika. Sdružení přátel
vojenské historie Sever 2013 před-
staví německý lehký automobil
Framo se zdravotníky, vojenskou
kuchyni a tank Rudé armády T-34.

Poděkování
Ráda bych poděkovala jablonec-
kým profesionálním hasičům, kte-
ří mi moc pomohli v neděli 15.
května dopoledne. Nemohla jsem
se dostat z místnosti, zablokovaly
se mi dveře. Sousedi zavolali Ha-
sičský záchranný sbor Liberec-
kého kraje. Hasiči se spustili od
sousedů do bytu přes balkón.
Zkoušeli dveře otevřít, ale nako-
nec museli vyříznout celý zámek,
abychom se dostali ven. Vše dobře
dopadlo a já jim ze srdce děkuji za
vstřícnou pomoc a milé chování.

Květa Havlová, Nová Pasířská 23

Den zdravotně 
postižených
Tradiční akce propojuje několik
světů. Ukázky, kulturní program
i představení různých organizací
se uskuteční ve středu 15. června
od 12.00 do 17.00 hodin na Míro-
vém náměstí v Jablonci. Akci mo-
deruje Honza Musil a hlavním
hostem je Jiří Zonyga. V průběhu
odpoledne se představí Asociace

rodičů a přátel zdravotně postiže-
ných dětí v ČR, z. s., Centrum ZP Li-
bereckého kraje, Domov a Centrum
denních služeb Jablonec nad Nisou,
Jedličkův ústav Liberec, Diakonie,
Domov Tereza, Fokus, Centrum so-
ciálních služeb Jablonec nad Ni-
sou, p. o., Středisko pro ranou péči
Liberec, o. p. s. Drak, Domov Ma-
xov, Svítání, Všeobecná zdravotní
pojišťovna, firmy nabízející po-
můcky pro zdravotně postižené
Meyra ČR a Solift, o. r. s. a další.
Pořádá ARPZD v ČR, o. s., Klub
Jablonec nad Nisou. 

Nisa – řeka, která 
nás spojuje
SK Tuleň, Flotila – liberečtí vodní
skauti a Sundisk, s. r. o., pořádají
16. ročník euroregionálního festi-
valu Nisa – řeka, která nás spojuje.
Slavnosti začínají v pátek 17. červ-
na pochodem městem s vílou
Nisou na koni, mažoretkami, bu-
beníky a jabloneckým vodníkem
a předáním poselství ve 13.30 ho-
din před radnicí. Následuje plavba
po Nise od autobusového nádraží
k Tyršovu parku, poté do Vra-
tislavic a Liberce, kde ve Skate-
parku u Nisy proběhne od 9 do 18
hodin doprovodný program. V so-
botu se pluje na kánoích z An-
dělské hory přes Chrastavu a Bílý
Kostel do Chotyně. V neděli se vy-
plouvá z Chotyně a v poledne se
posádky setkají na Kristýně se zá-
stupci měst a obcí ležících na bře-
hu Lužické Nisy a společně s nimi
plují do Trojzemí. Poté po Nise po-
kračují až do Marienthalu. (end)

Zmizelý Jablonec v ulicích
V ulicích Jablonce nad Nisou se objevily histo-
rické fotografie města. Jedná se o doplněk k ús-
pěšné výstavě Zmizelý Jablonec, která od polo-
viny dubna probíhá v Městské galerii MY.
Fotografie obyvatelům i návštěvníkům města
ukazují jablonecké ulice tak, jak vypadaly před
lety. Velké fotky starých jabloneckých časů by
měly ve městě zůstat až do konce prázdnin.
Začátkem května se konala komentovaná pro-
cházka po výstavě v ulicích doprovázená
Hudbou u města Vídně a divadelními skeči stu-
dentů Gymnázia Dr. Randy. Procházka oživila
deštivé odpoledne, vzbudila mezi lidmi ohlas
a není vyloučeno, že se bude opakovat. 

Letošní oslavy Dne rodiny pod širým nebem
se i přes špatné počasí konaly u rozhledny
Proseč a u jablonecké přehrady. Tam mezi
Jablonečany zavítal i náměstek primátora

Pavel Svoboda. 

Vzpomínkový akt k 71. výročí konce 
II. světové války se za účasti představitelů

města konal v neděli 8. května u památníku
věnovanému válečným obětem 

v jabloneckých Rýnovicích. 

V dubnu a v květnu se ve všech částech
Jablonce nad Nisou konala pravidelná setkání
vedení města s občany. Primátor Petr Beitl dě-
kuje všem, kteří se aktivně účastní, přicházejí

s podněty a přinášejí potřebnou zpětnou vazbu. 

Foto Martin Hoza Foto Radka Baloghová Foto Markéta Hozová

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Markéta Hozová

■ Krátce
Názor Františka Křůmala v Pole-
mice k Metznerově kašně z květ-
nového čísla Jabloneckého měsíč-
níku, najdete v nezkrácené verzi
na webu města.
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Výběrové řízení na pozici
referent odboru
humanitního
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných
celků, výběrové řízení, které je podmínkou
pro vznik pracovního poměru úředníka na
pracovní pozici: 

referent Odboru humanitního Magistrá-
tu města Jablonec nad Nisou (sociální
pracovník – agenda sociálně právní
ochrany dětí).

Podmínky výběrového řízení: místo výkonu
práce: budovy Magistrátu města Jablonec nad
Nisou a území správního obvodu města Jab-
lonec nad Nisou, jakožto obce s rozšířenou pů-
sobností 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 obča-
nem České republiky (případně i cizím státním
občanem a má v České republice trvalý pobyt),
dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním
úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk.

Další požadavky stanovené pro uchazeče:
vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné
vzdělání, odpovídající požadavkům zákona č.
108/2006 Sb. orientační znalost legislativy na
úseku sociálně právní ochrany dětí; zkušenosti
z obdobné pozice výhodou; absolvování zkou-
šek odborné způsobilosti výhodou; organizač-
ní, komunikační schopnosti, aktivní přístup
k řešení problémů; pracovní flexibilita, schop-
nost samostatné tvůrčí práce, koncepční myšle-
ní, odolnost vůči stresu; schopnost pružně roz-
hodovat a přijímat za svá rozhodnutí odpověd-
nost; časová flexibilita (práce i mimo stanove-
nou pracovní dobu); uživatelská znalost práce
s PC (Word, Excel, internet); řidičský průkaz
skupiny B.

Nabízíme: perspektivní zaměstnání; odpoví-
dající platové podmínky a zaměstnanecké vý-
hody dané kolektivní smlouvou.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášené-
mu výběrovému řízení musí obsahovat: jmé-

no, příjmení a titul; datum a místo narození;
státní příslušnost; místo trvalého pobytu; ko-
respondenční adresa; telefonní číslo, (mail);
číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního ob-
čana); datum a podpis zájemce.

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

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťuje
plnění úkolů svěřených Radou města Jablonec
nad Nisou odboru humanitnímu dle pracovní
náplně určené vedoucím odboru a tajemníkem
magistrátu města. Zejména jde o úkoly na úse-
ku sociálně-právní ochrany dětí dle příslušné
legislativy (zejména zákon o sociálně-právní
ochraně dětí, občanský zákoník, trestní zákon)
na úseku práce s dětmi a jejich rodinami; dále
pak kolizní opatrovnictví při zastupování ne-
zletilých dětí, preventivní a poradenská činnost,
spolupráce se soudy, orgány činnými v trest-
ním řízení, ústavními zařízeními, školami, ne-
ziskovými organizacemi a dalšími institucemi,
které se na výkonu SPOD podílejí.

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

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

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro
doručení přihlášek uchazečů je 8. 6. 2016 do
14.00 hodin, tato lhůta platí i pro přihlášky do-
ručené poštou.

Způsob podání přihlášky: osobně na organi-
začním a personálním oddělení, budova radnice,
č. dveří 232–236, odeslat na adresu: Magistrát
města Jablonec nad Nisou, kancelář tajemníka,
organizační a personální oddělení, Mírové ná-
městí 19, Jablonec nad Nisou, na obálku se vše-
mi požadovanými dokumenty k výběrovému
řízení uchazeči napíší „neotevírat, výběrové ří-
zení“

Poskytování informací: informace k pracov-
ní náplni jsou k dispozici u Radky Němečkové,
vedoucí oddělení, na nemeckova@mestojablo-
nec.cz; informace k výběrovému řízení poskytne
Marek Řeháček, tajemník magistrátu, na reha-
cek@mestojablonec.cz nebo Pavlína Reiche-

lová, vedoucí oddělení, na reichelova@mesto-
jablonec.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové ří-
zení zrušit i bez udání důvodu. 

Vyhlášení Grantu 2016
Nadace nemocnice
Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou vy-
hlašuje grantové řízení pro rok 2016 a pod-
poru zdravotnictví a péče o zdraví.

GRANTOVÁ PRAVIDLA
Zaměření grantu: pořízení, obnova zdravot-

nické techniky a pomůcek při poskytování péče
o nemocné a zdravotně postižené v Jablonci
nad Nisou. Pro grantové řízení bude rozdělena
minimální částka 350 000 Kč.

Příjemci grantu: granty budou poskytnuty
na konkrétní, v žádosti specifikované projekty
organizacím a institucím, které poskytují péči
na území města Jablonec nad Nisou. Do veřej-
ného výběrového řízení se mohou přihlásit:
spolky, obecně prospěšné společnosti, účelová
zařízení církví a organizace příspěvkové a roz-
počtové veřejnoprávní organizace.

Forma žádosti: pro podání žádosti nejsou
vydány žádné zvláštní formuláře. Žádost musí
být písemná a podaná v zalepené obálce, při-
čemž stačí jedno vyhotovení. K žádosti je nutné
přiložit doklad o platné registraci žadatele (do-
ložení sídla v Jablonci nad Nisou). Na požado-
vané grantové prostředky (cíle) předložit pro-
jekt popisující věcné využití a účel pořízení
zdravotnické techniky a pomůcek, jejich typ,
dodavatele, pořizovací cenu, rozpočet s uvede-
ním objemu vlastních a případně dalších vlo-
žených prostředků, popis dosud dosažených vý-
sledků v oblasti činnosti, pro kterou byl grant
vypsán.

Termíny: Žádosti o grant se podávají do 31.
srpna 2016 na adresu sídla nadace. Výsledek
výběrového řízení bude žadatelům sdělen do
30. září 2016.

Adresa (sídlo): Nadace nemocnice v Jablon-
ci nad Nisou, Nemocniční 15, 466 60 Jablonec
nad Nisou. Telefon 483 345 301; e-mail: stehno-
va@nemjbc.cz, www.nemjbc.cz/nadace.

■ Informace pro občany

Osmnáctý ročník letní dílny pohybu, tance
a rytmu Léto tančí pod taktovkou Spolku
jabloneckých dam a pánů opět nabídne bo-
hatý doprovodný program a skvělé profe-
sionální lektory pro přihlášené účastníky
i veřejnost.

Akce se uskuteční od 4. do 9. července v jablo-
neckém Eurocentru, které bude patřit tanci,
hudbě i bubnování a také všem těm, kteří chtě-
jí trávit léto aktivně. „Prezentace všech účastní-
ků je plánována na pondělí 4. července od 8.00
hodin v recepci Eurocentra, při níž se účastníci
rozdělí do skupin dle své pokročilosti. „Od pon-
dělí do pátku jsou připraveny semináře vždy od
9.00 do 10.30, od 11.00 do 12.30 a od 14.00 do
15.30 hodin, přičemž lektoři přizpůsobí semi-
náře úrovni jednotlivých skupin. Sobota pak
bude věnována nácviku závěrečného večera,“
říká Jana Hamplová, organizátorka akce.

Projekt pro přihlášené účastníky je doplněn
o bohatý doprovodný program pro veřejnost.
V pondělí 4. 7. se od 17.00 hodin na letní scéně
uskuteční koncert jablonecko-pražské skupiny
Plankton s hostem Petrem Hájkem doplněný

výukou historických tanců spojených s výročím
150 let povýšení Jablonce n. N. na město a vy-
stoupením jablonecko-liberecké taneční skupi-
ny Květy Španělska. V úterý 5. 7. se v tzv. lektor-
ském programu na malém sále od 16.00 hodin
představí Michaela Doláková s Taneční panto-
mimou a Ruben Peguero s tanečními styly
Reggaton a Cubaton. Ve středu 6. 7. si zájemci
budou moci vyzkoušet při otevřené lekci Flirt
dance a Aerial hoop pod vedením Natálie
Strouhalové v prostorách Tanečního studia
Invert. V pátek 8. 7. od 16.30 hodin rozezní vel-

ký sál Bubenický workshop s Jakubem Seve-
rinem. Sobotní večer 4. 7. od 19.00 hodin bude
patřit tradičně společnému závěrečnému vy-
stoupení účastníků a lektorů, na kterém před-
vedou, co se za celý týden naučili. Večer doplní
taneční ukázka Pole a Flirt dance v podání
Tanečního studia Invert a dalších hostů z řad
jabloneckých tanečních skupin. 

Letošní ročník se představí Ruben Peguer pů-
vodem z Dominikánské republiky se seminá-
řem Reggaeton & Cubaton mísícím prvky reggae
a dancehallu se styly typickými pro Latinskou
Ameriku, Jakub Severin. Ten se v rámci
Bubenického workshopu zaměří na moderněj-
ší rytmy a západoafrický styl hry na djembe
i basové bubny se zapojením body percussion.
Dále Michaelu Dolákovou, která při semináři
nazvaném Taneční pantomima propojí základ-
ní prvky techniky imaginární pantomimy s mo-
derním, scénickým a výrazovým tancem.

„Zájemci se mohou hlásit průběžně až do za-
čátku dílny na webových stránkách www.leto-
tanci.cz, a to jak na celou dílnu, tak i na jedno-
tlivé semináře,“ sdělila za organizátory Jana
Hamplová. (end)

Léto tančí zakončí společné vystoupení
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Sedmý ročník Mezinárodního folklorního
festivalu představí soubory z různých koutů
celého světa. Tradiční akce se uskuteční v pá-
tek 10. června v jabloneckém Eurocentru.
Festival se koná pod záštitou Folklorního
sdružení České republiky, Libereckého kraje
a statutárního města Jablonec nad Nisou.
Probíhat bude od 10.00 do 20.30 hodin za
každého počasí a vstup je zdarma.

Na Mezinárodním folklorním festivalu 2016
vystoupí:

BROLN – Brněnský rozhlasový orchestr 
lidových nástrojů
Česká špička profesionálních moravských
umělců při Českém rozhlasu Brno uvede nej-
krásnější lidové písně. Slavný orchestr proces-
toval celý svět a nyní máme unikátní možnost
vidět soubor na severu Čech. 

Hudební studio Kokos 
Hudební studio z Jablonce nad Nisou – Koko-
nína. Jeho studenti prezentují různorodé hu-
dební druhy a žánry. V jejich podání zazní pře-
devším lidové písně v rozmanitých úpravách
s vlastní originální invencí.

Nisanka a Malá Nisanka
Jablonecký folklorní soubor čerpá z lidové kul-
tury Pojizeří, Podještědí a Podkrkonoší, přede-
vším ze sbírek prof. Pavla Krejčího. Nisanka by-
la hostem mnoha festivalů a přehlídek v České
republice i v zahraničí. 

TS Magdaléna
Taneční studio z Rychnova nad Nisou představí
výrazový a scénický tanec na lidové motivy
s názvem Mikeš z hor (autor Bohuslav Martinů).

Wencai a Wangu – Čína
Oba soubory prezentují tradiční čínskou lido-
vou kulturu a jablonecký festival je získal jen
na jedno unikátní vystoupení. Umělci představí
lidové tance a písně v originálních, ručně šitých
krojích jménem Cheongsam. Předvedou Dešt-
níkový tanec či Milostnou píseň nebo také
Tanec sběru čaje.

Ciupaga – Polsko
Kapela Ciupaga pochází z oblasti polských
Tater. Virtuózní hráči na smyčcové nástroje,
tanečníci i zpěváci představí místní horáckou
lidovou muziku a slavné rockové skladby ve
folklorní úpravě. 

Kintari – Indonésie/ČR
Česko-indonéská skupina prezentuje indonés-
ké umění v rámci svých komponovaných po-
řadů. Dlouhodobě spolupracuje i s Folklorním
sdružením České republiky a prezentuje indo-
néský tanec, kulturu, zvyky a tradiční rukoděl-
né dovednosti z rodné oblasti. 

Njachas – Senegal
Hudebně taneční soubor z Afriky. Členové po-
cházejí z Gambie, Senegalu a Guiney Conacry.
Svou ojedinělou tvorbou oslovují a zaujmou
nejednoho posluchače a diváka. V každé sklad-
bě i tanci se promítá srdce všech. V afrických
rytmech, tanci a zpěvu celého souboru se mísí
tradice západní Afriky.

Součástí festivalu je Letní trh a akce pro děti.
Ve stáncích si můžete koupit a ochutnat různé
regionální produkty. Děti se mohou zúčastnit
poznávacích a výtvarných aktivit i her, které
zajišťuje Ekocentrum. 

V případě nepříznivého počasí se festival ko-
ná ve velkém sále Eurocentra.

Program letní scéna 

DOPOLEDNÍ PROGRAM FESTIVALU 
10.00 Zahájení dopoledního programu 
10.05 Hudební studio KOKOS (Jablonec n. N.)
11.00 Folklórní soubor Kintari (Indonésie) 
12.00 Kapela góralska Ciupaga (Polsko)
13.30 Malá Nisanka (Jablonec nad Nisou) 

GALAPROGRAM FESTIVALU
14.30 Oficiální zahájení festivalu
14.40 Njachas (Afrika)
15.00 TS Magdaléna (Rychnov nad Nisou)
15.30 Folklorní soubor Kintari (Indonésie) 
16.00 Kapela góralska Ciupaga (Polsko) 
17.00 Folklórní soubor Nisanka (Jablonec n. N.)
17.30 Folklórní soubor Wencai a Wangu (Čína) 
18.20 Brněnský rozhlasový orchestr lidových

nástrojů (BROLN – Brno)
19.40 Njachas (Afrika)

Doprovodný program 
Letní trh – areál Eurocentra a nám. Dr. Farského
9.00–18.00 hodin stánkový prodej regionálních
výrobků. 

Programy pro děti
Ekocentrum – Výstavní pavilon Eurocentra
13.00–18.00 hodin pro veřejnost
Seznámení s tradičními postupy zpracování pří-
rodních materiálů jako je ovčí vlna, pedig, pozná-
vaní druhů zeleniny, plodin a obilí, zvířat atd.

Tvořivé dílny tradičních lidových technik 
– dolní foyer Eurocentra, 10.00–18.00 hodin
Indonéská batiková dílna, tvořivá korálková
dílna, pro všechny věkové kategorie

Spolufinancování: 
Statutární město Jablonec nad Nisou a Libe-
recký kraj

Mezinárodní folklor na Letní scéně /10. 6. 2016/

V předposlední červnový den tohoto roku se
uskuteční tradiční Den Integrovaného zá-
chranného systému. Už pojedenácté budou
svoji nelehkou práci představovat veřejnosti
ti, kteří se starají o naši bezpečnost, zdraví
a životy. Slavnost zahájí v 9.00 hodin dopo-
ledne na Horním náměstí v Jablonci nad
Nisou primátor Petr Beitl za přítomnosti
čestných hostů a ředitelů složek IZS.

Hned poté se rozběhne zajímavý program, ve
kterém se představí Policie ČR včetně psovodů
a jízdní policie, Zdravotnická záchranná služba
LK, hasiči profesionální i dobrovolní, Nemocnice
Jablonec, horská služba, chemická brigáda Ar-

mády ČR, vězeňská služba, Vodní záchranná
služba, Besip a Červený kříž. „Vedle ukázek zá-

sahů a činnosti záchranářů a bezpečnostních
sborů si bude možné prohlédnout nejnovější
záchranářskou techniku a procvičit střelbu na
laserové střelnici, pro děti budou připraveny
znalostní soutěže a hry. Program by mělo zpest-
řit i vystoupení Četnické pátrací stanice Praha
v historických uniformách,“ upozorňuje Fran-
tišek Chlouba z oddělení krizového řízení.

Na Horním náměstí skončí program kolem
16.00 hodiny. Poté proběhne ještě na vodní hla-
dině vodní nádrže Mšeno ukázka akce, na kte-
ré se bude podílet Vodní záchranná služba s le-
teckou záchrankou (pokud ovšem vrtulník LZS
nebude odvolán, tak jako v loňském roce, ke
skutečnému zásahu). (end, fch)

Den IZS vstupuje do druhé dekády/29. 6. 2016/

Foto Radka Baloghová

Foto Ivana Mošnová
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■ Krátce
Výjimky z vyhlášky 
Noční klid upravuje v Jablonci
vyhláška o ochraně nočního kli-
du, který je stanoven od 22 do 6
hodin. Rada města rozhodla
o udělení výjimky z vyhlášky
pro letní kino a letní scénu na
období 10. 6.–30. 9. 2016. V pří-
padě letního kina se posouvá
začátek nočního klidu na jednu
hodinu po půlnoci, na letní scé-
ně u Eurocentra začne v uvede-
ném období vyhláška platit od
půlnoci. (mh)

Mapa Direction potřetí
Po úspěšném vydání prvního dí-
lu série Mapy Direction určené-
ho studentům a druhého dílu
pro rodiny s dětmi připravuje
Technická univerzita Liberec ve
spolupráci s turistickými infor-
mačními centry Liberce a Jab-
lonce díl třetí. Tentokrát se tvůrci
mapy zaměří na dospělé ná-
vštěvníky obou měst, kteří hle-
dají vhodnou aktivitu, dobrou
restauraci nebo zábavu přiměře-
nou jejich věku a zájmům.
Mapa je sestavována výhradně
z tipů a doporučení místních
obyvatel. Máte-li dobrý tip pro
ty, kteří jsou v Jablonci poprvé
nebo se v něm příliš neorientu-
jí, budeme rádi, když se o něj
podělíte. Své tipy zasílejte pro-
střednictvím webové ankety na
web http://direction.tul.cz/, kde
naleznete další informace k při-
pravované mapě, nebo vyplňte
anketní lístek v informačních
centrech v Domě Scheybalových
či v přízemí budovy radnice. (ic)

Peníze pro Jablíčko
Neinvestiční dotace ve výši
150 000 korun z městského roz-
počtu, kterou schválili zastupi-
telé, přispěje na provozní náklady
organizace Jablíčko – centrum pro
rodinu. Obdobnou dotaci z měst-
ského rozpočtu dostalo Jablíčko
také v loňském roce. (jn)

Hlasujte pro pohlednice 
V souvislosti se 150. výročím po-
výšení Jablonce na město Jablo-
necké kulturní a informační cent-
rum v létě připravuje vydání
souboru dobových pohlednic,
jejichž výběr můžete ovlivnit
i vy. Od 1. do 15. června hlasujte
na www.facebook.com/jkicjab-
lonec, nebo přijďte vyplnit an-
ketní lístek. Ten je k dispozici
v turistických informačních cent-
rech v Domě Scheybalových
a v přízemí radnice, kde bude
nabízený výběr dobových po-
hlednic k nahlédnutí. Nový sou-
bor bude poté k zakoupení v obou
informačních centrech. (ic)

Z jednání zastupitelstva a rady
Zastupitelé schválili závěrečný účet roku 2015
Zastupitelé v květnu projednali a schválili závěreč-
ný účet města za rok 2015. Hospodaření skončilo lo-
ni schodkem ve výši 41,5 mil. Kč. Deficit způsobily
zejména dotační akce zaplacené z rozpočtu, za něž
poskytovatel městu peníze zaslal dle dotačních pod-
mínek až v roce 2016.

Hospodaření se pravidelně vyhodnocuje a bedlivě
sleduje. „Loni se jej podařilo udržet na přijatelné úrov-
ni, vyšší výdaje kryly zůstatky na účtech města, ve
správě aktiv a zapojením kontokorentu. Stále splácíme
úvěry z minulých let, na splátkách jsme uhradili přes
57 milionů korun,“ konstatuje náměstek Miloš Vele.
„Po propadu daňových výnosů ze státního rozpočtu v 1.
čtvrtletí loňského roku se příjmy z daní upravily a na-
konec byly o 15 milionů vyšší než v roce 2014 a vůbec
nejvyšší od roku 2007,“ konstatuje Vele. Celkové daňo-
vé příjmy roku 2015 činily 483 mil. Kč.

Největší investice roku 2015
Mezi největší loňské investice se řadí rekonstrukce
tramvajové trati za 6 milionů, rekonstrukce Ladovy
ulice za 8,1 milionu, zateplení čtyř mateřských škol
celkem za 16 milionů, závěr zateplení ZŠ Arbesova
za 15,4 mil. Kč. 

Město jako zřizovatel nemocnice investovalo přes 6 mi-
lionů do nákupu speciálních lůžek. Rekonstrukce azy-
lového domu si z loňského rozpočtu vyžádala 19,8 mil.
Kč. Dokončen byl chodník v ul. Želivského a radikální
opravou prošel most v Jánské ulici. Zásadních je i 62
milionů korun, které město loni vynaložilo na akce
v rámci projektu IPRM Žižkův Vrch a okolí. Schválený
příplatek mimo základní kapitál 75 mil. Kč putoval do
Jablonecké energetické, jež loni úspěšně dokončila 1.
etapu revitalizace sítě centrálního zásobování teplem.

V prvním čtvrtletí hospodařil Jablonec dobře
Zastupitelé také schvalovali pravidelné čtvrtletní
hodnocení rozpočtu roku 2016, z něhož vyplývá, že
od ledna do března 2016 město hospodařilo s převi-
sem příjmů nad výdaji o 72,2 mil. Kč.

Dary od města
Zastupitelé schválili v květnu tři finanční dary v cel-
kové výši 307 000 korun z městského rozpočtu.

Dar 45 000 Kč získá na úhradu autobusové dopravy
hokejové družstvo mužů, které se probojovalo do kva-
lifikace o postup do druhé nejvyšší soutěže v ČR –
WSM ligy a za soupeři cestovalo do Tábora a Frýdku
Místku. „Družstvo mužů tak dosáhlo historického ús-
pěchu, skvěle reprezentovalo klub i město a v anketě
O nejlepšího sportovce Jablonecka 2015 obsadilo v ka-
tegorii kolektiv dospělých 4. místo,“ dokládá oprávně-
nost žádosti náměstek Pavel Svoboda.

Dalších 40 000 korun daruje město Asociaci rodičů
a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klubu

Jablonec nad Nisou, na organizaci Dne zdravotně po-
stižených. „Letos se uskuteční již jeho 17. ročník. Během
dne se prezentují regionální poskytovatelé sociálních
služeb a neziskové organizace pracující ve prospěch
osob se zdravotním postižením,“ připomíná Svoboda.

Přesně 222 000 Kč je pro o. p. s. Hospic sv. Zdislavy
Liberec na lůžkovou část v roce 2016. Organizace po-
skytuje paliativní péči všem, kteří se ocitli v konečném
stádiu nevyléčitelné nemoci bez ohledu na věk, bydliš-
tě, sociální status nebo finanční možnosti. „Loni jsme
Hospic sv. Zdislavy podpořili z rozpočtu města částkou
100 000 korun,“ uvádí náměstek Svoboda. 

Další rok práce na přípravě územního plánu
Náměstek Lukáš Pleticha předložil zastupitelům in-
formativní zprávu o průběhu pořizování nového
plánu, na nějž město získalo čtyřmilionovou dotaci
od EU, za období od loňského května. Plán musí být
vydaný nejpozději v květnu 2017. 

„Po veřejném projednání loni v říjnu jsme mimo sta-
novisek dotčených orgánů dostali sedm věcně shod-
ných připomínek, 163 námitek a připomínek občanů,“
komentuje situaci Pleticha. Zásadní dle něj bylo zpra-
cování variant prodloužení tramvajové trati a umístění
nového dopravního terminálu. 

V nejbližší době čeká město nové veřejné projedná-
vání. „Připomínkování se už nebude týkat celého pro-
jednaného návrhu, ale pouze měněných částí,“ vysvět-
luje Pleticha. 

Po sedmi letech IPRM v Jablonci končí 
Integrovaný plán rozvoje města Žižkův Vrch a okolí
(IPRM) probíhal v Jablonci v letech 2009–2015. 

Celkem se realizovalo 33 projektů za téměř 200 mil.
korun, z toho 11 revitalizací veřejných prostranství
a 22 regenerací bytových domů. Dílem města bylo
12 projektů, externí subjekty se podepsaly pod 21 pro-
jektů. 

„IPRM v Jablonci oficiálně začal v červenci 2009
a skončil loni v prosinci. Financování se uzavřelo letos
v březnu, kdy jsme obdrželi poslední dotace EU. V ro-
ce 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR schválilo
ještě rozšíření o zónu Mšeno a okolí pro Finanční ná-
stroj JESSICA,“ popisuje Iveta Habadová, vedoucí od-
dělení dotací a manažerka IPRM. 

Financování projektu IPRM: 
celkové náklady IPRM: 195 mil. Kč
způsobilé náklady: 169 mil. Kč
vyplacená dotace EU: 107 447 888 Kč (80 % čerpalo
město)
vyplacená dotace ze státního rozpočtu ČR na bytové
domy: 4 233 250 Kč (10 % pro město)

V úterý 10. května se přesně po 150 letech od oslav získání městského statusu konal v kostele sv. Anny slavnostní koncert k výročí povýšení
Jablonce na město. Na programu byly gregoriánské chorály z doby vlády Karla IV. v podání souboru Schola Gregoriana Pragensis. Foto Petr Zbranek

Foto archiv JKIC
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

kino Radnice
kino Junior

Vážení diváci,
abychom vyhověli nejnovějším drama-
turgickým trendům, rozhodli jsme se
přejít na tzv. čtrnáctidenní program.
Nově tak u jednotlivých titulů získáme
možnost flexibilně reagovat na distri-
buční nabídku s ohledem na divácký
ohlas. Aktuální informace o programu
vždy najdete na našem webu.
Samozřejmě budeme pokračovat
i v distribuci tištěných letáků, nově
však vyvíjíme aplikaci pro mobilní
telefony. 

Prostřednictvím Jabloneckého měsíč-
níku vás budeme informovat o speciál-
ních projektech a každý měsíc vám
představíme přehled premiér, které
najdete v našem programu:

CENTRÁLNÍ INTELIGENCE
Dwayne Johnson a Kevin Hart jsou
hvězdami bláznivé akční komedie,
v níž se dva bývalí spolužáci ze střední
školy po letech znovu setkávají v úplně
jiných rolích, než které zažili jako
kluci ve škole. Z otloukánka je elitní
agent CIA a z premianta nýmand, kte-
rý se zapletl do pořádné šlamastyky…

DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK
(3D/2D)
Věděli jsme, že se jednou vrátí… Další
kapitola katastrofického velkofilmu
v režii Rolanda Emericha představí
globální katastrofu nepředstavitelného
měřítka. S využitím obnovených tech-
nologií vetřelců obyvatelé Země vybu-
dovali obrovský obranný program na
ochranu planety. Avšak nic nás nemů-
že připravit na vyspělou a nebývalou
sílu vetřelců. Pouze vynalézavost něko-
lika statečných mužů a žen může za-
chránit naši civilizaci před zánikem…

HLEDÁ SE DORY (3D/2D)
V animovaném rodinném filmu se na
stříbrná plátna vrací oblíbená modrá
rybka Dory, která si spokojeně žije na
korálovém útesu s Nemem
a Marlinem. Pak si ale Dory z ničeho
nic vzpomene, že kdysi a kdesi ztratila
své rodiče. Společně s Marlinem
a Nemem se vydá na strhující dobro-
družství napříč oceánem, až do pres-
tižního Mořského akvária v Kalifornii,
kde se léčí nemocní mořští živočicho-
vé…

HRA PENĚZ
V napínavém thrilleru v režii Jodie
Foster, jehož děj se odvíjí v reálném
čase, se George Clooney a Julia
Roberts objevují v rolích moderátora
finančního televizního pořadu a jeho
producentky. Poté, co kontrolu nad stu-
diem násilím převezme rozzlobený fi-
nančník, jenž přišel o veškerý svůj
majetek (Jack O'Connell), se ocitají ve
velice výbušné situaci…

1. 6. /středa/ 20.00 hodin 
– kino Radnice
IGGY POP IN BASEL 2015
Důvod, proč mnozí považují Iggyho
Popa za kmotra punku, je ten, že každá
minulá i současná punková kapela má
vědomě či nevědomě „vypůjčenou“
jednu nebo dvě skladby od Popa a jeho
kapely z konce 60. a začátku 70. let
The Stooges, která se znovu dala do-
hromady v roce 2003 a v roce 2010 by-
la uvedena do Rock’n’rollové síně slá-
vy. Záznam fantastického koncertu
uvádí všechny Popovy vrcholné hity,
včetně „I Wanna Be Your Dog“, „The

Pas senger“, „Lust for Life“ a spoustu
dalších.

ISHORTS; PRVNÍ LIGA 2016
Pásmo krátkých filmů. První ligu ve
sportu má každý. My máme první ligu
filmovou! Přijďte mrknout na ty nejlepší
střelce ze světových festivalů loňského
roku! Nikoho bez medaile neuvidíte,
všichni účastníci z celého světa nějaké
ty ceny nasbírali. Takže uvidíte, co se
líbí na různých festivalech a který tak
bude přesně podle vašeho gusta. Více
informací na www.iShorts.cz

KOMUNA
Thomas Vinterberg (Rodinná oslava,
Hon) zasadil svůj nový film do polovi-
ny 70. let, do prostředí akademického
společenství na předměstí Kodaně.
Hrdiny filmu jsou Erik, Anna a jejich
dcera Freja, kteří začnou uskutečňovat
svůj sen o autentické komuně plné
vzájemnosti a radovánek. Idea lásky-
plného a rodinného společenství pod
střechou Erikova domu se ale začne
rozpadat, když se do domu přistěhuje
jeho milenka. Přežije ideál střet s realitou?

LÉTO ALL EXCLUSIVE
Jak by asi vypadaly Blair Witch Project
nebo Paranormal activity natočené ve
stylu úplně šílené komedie plné gagů?
Nalezená kamera na selfie tyči odhalí,
co všechno se stalo během jednoho
výletu partičky Evropanů do brazilské
džungle. A ukáže neuvěřitelné věci!
Filmový žánr „Found Footage“ vyhra-
zený většinou pro horory dostává úpl-
ně nečekaný směr bláznivé zábavy.

NEŽ JSEM TĚ POZNALA
Emilia Clarke (Hra o trůny) a Sam
Clalfin (Hunger games) v hlavních ro-
lích filmové adaptace romantického
bestselleru Jojo Moyesové. Louise se
stane pečovatelkou Willa, který je po
dopravní nehodě upoutaný na vozík
a ztratil chuť do života. Ani jeden
z nich neví, že jeden druhého navzá-
jem navždy změní…

OSLNĚNI SLUNCEM
Mysteriózní krimi drama. Slavná roc-
ková hvězda Marianne (Tilda Swinton)
tráví dovolenou na ostrově v Itálii se
svým mladším partnerem Paulem
(Matthias Schoenaerts). Idylka je naru-
šena nečekanou návštěvou Mariannina
starého přítele z mládí, hudebního

producenta Harryho (Ralph Fiennes),
kterého doprovází jeho okouzlující
a dráždivě svůdná dcera Penelope
(Dakota Johnson). Do prosluněných
dnů se pomalu začíná vkrádat vzrůsta-
jící napětí a vášně…

24. 6. /pátek/ 20.00 hodin
OTEVÍRAČKA LEŤÁKU 2016
Slavnostní večer ve znamení street art.
Ve spolupráci se SUPŠ a VOŠ vznikne
projekt, do kterého se zapojí řada jab-
loneckých umělců. Projekce filmu zač-
ne po setmění – přibližně ve 22 hodin.
Jaký film se objeví na plátně, bude
uvedeno v aktuálním programu jablo-
neckých kin.
Zahraje DJ Zak a vystoupí Fire Show
Jbc. Občerstvení bude zajišťovat kavár-
na Pokec.

PARADISE TRIPS
Hlavním hrdinou belgické komedie je
Mario, věčně zachmuřený a nevrlý ři-
dič dálkového autobusu. Mario vozil
svým autobusem celý život důchodce
k moři. Jako poslední kšeft přijme spe-
ciální zakázku – veze partičku hlasité
mládeže směřující na hudební festival.
Vzájemná nevraživost na sebe nedá
dlouho čekat, cesta však Mariovi na-
bídne i novou šanci…

PODFUKÁŘI 2
Akční komedie. Špičkoví iluzionisté ze
skupiny ČTYŘI JEZDCI (Jesse
Eisenberg, Woody Harrelson, Dave
Franco a Lizzy Caplan) se vracejí ve
svém druhém dobrodružství, aby na
svém celosvětovém turné předvedli
kousky přesahující hranice lidského
chápání a posunuli hranice jevištních
iluzí do nových výšin.

7. 6. /úterý/ 10.00 hodin 
– kino Radnice
PROJEKCE (NEJEN) PRO SENIORY: 
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK

22. 6. /středa/ 15.00 hodin 
– kino Radnice
PROJEKCE (NEJEN) PRO SENIORY: 
BELMONDO

RATCHET A CLANK: STRÁŽCI
GALAXIE
Animovaný dobrodružný film vypráví
příběh dvou nepravděpodobných hrdi-
nů snažících se zastavit nebezpečné
vetřelce, kteří chtějí zničit planetu

Solana. Když tito dva kamarádi, něco
jako fenek Ratchet a robot Clank, na-
razí na nebezpečné zbraně schopné
zničit celou jejich planetu, musí spojit
své síly s týmem profesionálních hrdi-
nů, kteří si říkají Galaktičtí strážci, aby
zachránili celou galaxii…

REALITA
Komediální drama. Nesmělému filmaři
Jasonovi (Alain Chabat) se může splnit
sen. Bohatý producent Bob Marshall
souhlasí, že zafinancuje jeho hororový
film. S jedinou podmínkou: Jason má
48 hodin na to, aby objevil nejlepší vý-
křik v historii filmu… Osobitý režisér
Quentin Dupieux naplnil Realitu ab-
surdním humorem, snovými pasážemi
i hudbou Philipa Glasse.

5. 6. /neděle/ 15.00 hodin 
– kino Junior
RODINNÉ PŘEDSTAVENÍ: 
PAT A MAT VE FILMU
Každou první neděli v měsící můžete
navštívit odpolední rodinné představe-
ní za zvýhodněné vstupné: 45 Kč.

SPRÁVNÍ CHLAPI
Akční retro krimi komedie. Soukromý
detektiv Holland March (Ryan
Gosling) a nájemný ranař Jackson
Healy (Russell Crowe) spojují své síly
a podílejí se na vyšetřování zdánlivě
nesouvisejícího úmrtí jedné porno-
hvězdy a hledání pohřešované dívky.
Režie: Shane Black (Ironman 3).

V ZAJETÍ DÉMONŮ 2
Hororový film v režii Jamese Wana na-
vazuje na fenomenální celosvětový
úspěch předchozího snímku „podle
skutečných událostí“. Tentokrát man-
želský pár odcestuje do severního
Londýna vyšetřovat jeden z nejhrůzo-
strašnějších případů paranormálních
aktivit, aby pomohl svobodné matce,
která žije sama se svými čtyřmi dětmi
v domě zamořeném zákeřnými duchy.

VZKAZ V LÁHVI
Po osmi letech strávených v Severním
moři doputuje tajemný vzkaz v láhvi
až na stůl kriminálního Oddělení Q,
které se specializuje na staré nevyřeše-
né případy. Detektiv Carl Mo/ rck
(Nikolaj Lie Kaas) a jeho asistent
Assad (Fares Fares) jsou vtaženi do
temného případu vraždícího psychopa-
ta, sektářské víry a unesených dvojic
sourozenců, jejichž zmizení nikdo ne-
hlásil…Třetí díl krimisérie podle best-
sellerů Jussiho Adler-Olsena navazuje
na to nejlepší z tradice severských
detektivek.

WARCRAFT: PRVNÍ STŘET
(3D/2D)
Netrpělivě očekávané dobrodružné vý-
pravné fantasy v režii Duncana Jonese
(Moon, Zdrojový kód), které je filmo-
vou adaptací příběhů jedné z nejslav-
nějších počítačových her. Dva světy,
dva národy propojí magický portál,
kterým se dá procházet. Protože svět
Orků pomalu vymírá, rozhodnou se
přejít do světa lidí. Jenže v něm je mís-
to pouze pro jednu rasu…

ŽELVY NINJA 2 (3D/2D)
Město New York už zase potřebuje za-
chránit, a tak se ze stok opět vynoří
čtyři zmutovaní želví kamarádi, aby
znovu zastavili Trhače a jeho kumpá-
ny. Jejich hrdinské kousky prokládané
zaslouženou pizzou dokumentuje sexy
reportérka April.

Podrobný program sledujte na našich
webových stránkách.

Změna programu vyhrazena.

Půlnoční premiéra: Warcraft: První střet

8. 6. /středa/ 24.00 hodin, kino Radnice
O půlnoci z 8. na 9. června se koná dlouho očekávaná premiéra v kině
Radnice. Navíc diváci, kteří navštíví projekci od 9.–12. 6., dostanou
voucher na počítačovou hru World of Warcraft včetně pěti rozšíření
v nominální hodnotě cca 400 korun. Akce bude platit do vyčerpání zásob.
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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.

2. 6. /čtvrtek/ 19.00 hodin
CAVEMAN (JESKYNNÍ MUŽ)
Point, s. r. o. Hrají: Jan Holík/Jakub
Slach. Slavná One man show o tom, co
dělá muže mužem a ženu ženou.

6. 6. /pondělí/ 17.30 hodin
12. X-DANCE SHOW
Televizní maniaci, tanec. 

8. 6. /středa/ 19.00 hodin
MORAVIA QUINTET
Petr Hladík – flétna, Jan Kučera – hoboj,
Lukáš Broda – klarinet, Jan Dvořák –
fagot, Oldřich Bártík – lesní roh.
Program: sklady autorů W. A. Mozarta,
D. Milhauda, J. S. Bacha, J. Iberta,
A. Pavlorka a dalších. Koncert v rámci
Dvořákova festivalu 2016.

9. 6. /čtvrtek/ 18.00 hodin
MOZART REVUE
ZŠ Mozartova, slavnostní rozloučení se
školním rokem.

10. 6. /pátek/ 15.00 hodin
DUO KAMÉLIE
Orchestr Ladislava Bareše uvádí
Alexandr Hemala. Koncertní pořad
ke Světovému dni proti násilí na senio-
rech. Součástí programu bude předání
cen Jablonecká pečovatelka 2016. 
Akce pořádaná statutárním městem
Jablonec nad Nisou ve spolupráci
s Centrem sociálních služeb, p. o.,
a Diakonií ČCE Jablonec nad Nisou.

12. 6. /neděle/ 17.00 hodin
SVĚT TANCE
Taneční a pohybové studio Magdaléna
Rychnov u Jablonce n. N.

13. 6. /pondělí/ 19.00 hodin
JABLONECKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
se svými sólisty, absolventy a jejich
hosty. Spoluúčinkují: Klarinetové kvar-
teto, Barokní soubor Liberec, Jazztet.
Program: skladby autorů P. Doyla,
W. A. Mozarta, J. Masseneta, C. Sant-
Saënse a dalších. 

14. 6. /úterý/ 19.00 hodin
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Divadlo Na Jezerce. 
Hrají: A. Polívková, J. Hrušínský,
M. Šplechtová, L. Hruška, K. Hru-
šínská, J. Sedláčková, M. Sitta a další.
Adaptace populárního českého humo-
ristického románu psaného jako deník
devatenáctileté Čechoameričanky,
potomka rodu hraběte Františka
Antonína Kostky z Kostky. Skupina DB.

15. 6. /středa/ 18.00 hodin
OCENĚNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ
A STUDENTŮ JABLONECKÝCH
ŠKOL
Pořádá statutární město Jablonec nad
Nisou ve spolupráci s městským
divadlem.

16. 6. /čtvrtek/ 19.00 hodin
PAN KAPLAN MÁ TŘÍDU RÁD
Divadlo ABC, hrají: O. Vízner, J. Vlach,
D. Klapka, H. Bor, M. Písařík, J. Smutná,
V. Gajerová, V. Nerušilová, L. Pernetová
a další. Originální jevištní provedení
oblíbené knihy o záludnostech
vyučování cizí řeči. Skupina ND.

17. 6. /pátek/ 19.30 hodin
SLAVNOSTNÍ KONCERT 
K 150. VÝROČÍ OD POVÝŠENÍ 
JABLONCE NA MĚSTO
Účinkují: Podkrkonošský symfonický
orchestr Semily, Pěvecké sbory –
Janáček Jablonec nad Nisou, Dvořák

Turnov, Jizeran Semily, Bořivoj Lom-
nice nad Popelkou, Hlas Nová Paka. 
Sólisté: Jaroslav Patočka – baryton,
Dana Zahrádková – soprán. Dirigent:
Graziano Sanvito. Akce za finanční
podpory statutárního města Jablonec
nad Nisou. Více na 6. straně.

20. 6. /pondělí/ 19.00 hodin
4 SESTRY
Studio DVA, hrají: I. Chýlková,
A. Šišková, J. Stryková, B. Kohoutová
a R. Štabrňák. Komedie o módě, dietě,
touze po lásce a milostných
dobrodružstvích. Skupina DA.
Náhradní titul za původně plánovaný
Poprask na laguně.

28. 6. /úterý/ 17.00 hodin
SLAVNOSTNÍ AKADEMIE
GYMNÁZIA U BALVANU
A předání výročních cen Maxima. 

VÝSTAVY
Do 30. 8. 2016
TAPISERIE – DŘEVO
Adéla Rozinková

26. 5.–30. 6.
MATURITA 2016
Vybrané návrhy letošních absolventů
SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou.
Výstavy ve foyer divadla jsou zpřístup-
něny v době divadelních představení

INFORMACE PRO ABONENTY
Výměna a prodej abonentek stávajícím
předplatitelům proběhne od 13. 6.–17. 6.,
prodej novým zájemcům bude zahájen
20. 6.

■ 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.

Do 25. 6.
JABLONECKÉ TRAMVAJE 
OBJEKTIVEM ERWINA CETTINEA
Dobové fotografie z provozu tramvají
na Jablonecku. Akce se koná v rámci
výročí 150 let povýšení Jablonce nad
Nisou na město, pořadatelé Městská
galerie MY, Jablonecké kulturní a in-
formační centrum, Boveraclub Liberec
a Spolek přátel města Jablonce n. N.

Památník Jany a Josefa 
V. Scheybalových
Do 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.
Výstava k městskému jubileu se koná
v rámci výročí 150 let povýšení
Jablonce nad Nisou na město.

7. 6. /čtvrtek/ 17.00 hodin
MUZEJNÍ NOC – PODRUHÉ
Živé obrazy z historie Jablonce.
Divadelní a taneční vystoupení
z programu Muzejní noci pod
Ještědem, připravili studenti Gymnázia
Dr. A. Randy a Gymnázia U Balvanu.

28. 6.–24. 9.
STŘELECKÉ TERČE
– obrazy města Jablonce
Historická vyobrazení města na malo-
vaných dřevěných terčích zapůjčených
ze sbírek Muzea skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou.

■ 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. 8.
ZMIZELÝ JABLONEC
Nostalgická ohlédnutí za minulostí.
Připomínka města na dobových foto-
grafiích, historických pohlednicích
a dalších dokumentech. 
Výstava z cyklu Retro Jablonec,
který se koná k 150. výročí povýšení
Jablonce nad Nisou na město.

■ Kostel sv. Anny
10. 6. /pátek/ 18.00–19.00 hodin
NOC KOSTELŮ
Společné putování Jabloncem
Hudební zastávka: Roman Hampacher
a Jan Ostrov, písničkáři, kostel sv. Anny
bude otevřen s průvodcem od 17.00 do
21.00, celostátní akce, celkový program
www.nockostelu.cz. Více na 20. straně.

17. 6.–24. 9.
REKLAMA NA NEKONEČNO
– KOVOVÝ PROJEKT 2016
Jubilejní 10. výstava skupiny umělec-
kých kovářů Kovový projekt. Jedinečné
propojení osobitých objektů a sakrální-
ho prostoru. Výstava se koná v rámci
výročí 150 let povýšení Jablonce nad
Nisou na město. Vernisáž výstavy
s hudebním doprovodem se koná ve
čtvrtek 16. 6. od 16.16 hodin. Výstava je
přístupná od 19. 6., po–pá 10.00–12.00
a 13.00–17.00 hodin, so 10.00–13.00 hodin

21. 6. /úterý/ 18.00 hodin
ZÁVĚREČNÝ KONCERT
JABLONECKÉHO KOMORNÍHO
ORCHESTRU
Dirigent Luboš Lachman

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

10. 6. /pátek/ 9.00–17.00 hodin
FARMÁŘSKÝ DEN
Pořádáno v rámci Mezinárodního folk-
lorního festivalu. Připraveny jsou akti-
vity zaměřené na práci s přírodními
materiály (vlna, proutí, včelí vosk),
ochutnávka bylinkových čajů, farmář-
ských produktů, poznávání bylinek
a zeleniny. Čeká vás setkání s hospo-
dářskými zvířaty a mnoho dalšího.
Dopoledne je rezervováno pro školy,
odpoledne pro širokou veřejnost.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

7. 6. /úterý/ 20.00 hodin, letní scéna
ŠKOLA ŽEN
Divadlo F. X. Šaldy. Molièrova komedie
s autobiografickými prvky. V případě
nepřízně počasí ve velkém sále.

8. 6. /středa/ 17.00 hodin
MAŽOREŤÁCKÁ SHOW
Komponovaný pořad mažoretek Jablo-
necká jablíčka. Pořádá DDM Vikýř.

10. 6. /pátek/ 10.00–20.00 hodin 
MEZINÁRODNÍ FOLKLÓRNÍ
FESTIVAL
Na akci se finančně podílí statutární
město. Jablonec n. N. a Liberecký kraj.
Více na 9. straně.

11. 6. /sobota/ 14.00–18.30 hodin 
PŘEHLÍDKA HARMONIKÁŘŮ
V JABLONCI N. N. 2016
Rozmaryn (Polsko), Liberečtí harmoni-
káři, Dudácký soubor Heřmánek,
HuměV, O. Římek, J. Hampl, J. Mach,
P. a M. Fišerovi, A. Mimra, V. Dugranpere
a Fr. Tomášek, P. Šimáček a D. Soko-
lová. Na akci se finančně podílí Státní
fond kultury České republiky.

15. 6. /středa/ 18.00 hodin 
VÝROČNÍ KONCERT IUVENTUS,
GAUDE!
Gaudíci, Pueri, gaudete!, Liberi, gaude-
te!, Amici, gaudete! a Iuventus, gaude!
Hosté: Čekanky (Semily). Pořádá ZUŠ
Jablonec n. N. a SRPDŠ při ZUŠ za
finanční podpory statutárního města
Jablonce n. N.

16. 6. /čtvrtek/ 16.16 hodin 
ČASOSTROJ
20. školní akademie ZŠ Liberecká 26

17. 6. /pátek/ 20.00 hodin, letní scéna
DŮM BERNARDY ALBY
Divadlo F. X. Šaldy. Taneční podoba
dramatu Federika Garcíi Lorky. V pří-
padě nepřízně počasí ve velkém sále. 

18. 6. /sobota/ 17.00 hodin 
LETNÍ LOUKA
Závěrečné představení Taneční školy
DaM. Pořádá Taneční škola DaM.

22. 6. /středa/ 20.00 hodin, letní scéna
FRANTIŠEK NEDVĚD S KAPELOU
Pořádá Městské divadlo Jablonec n. N.
v rámci akce Město plné tónů.

23. 6. /čtvrtek/ 20.00 hodin, letní scéna 
FRAGILE
Slovenská vokální skupina. Host: Akcent. 

24. 6. /pátek/ 17.00 hodin 
IX. ZÁVĚREČNÁ SHOW TK XTREAM
Pořádá Taneční klub Xtream.

Pan Kaplan má třídu rád

16. 6. /čtvrtek/ 19.00 hodin – Městské divadlo Jablonec n. N.
Oblíbená kniha o záludnostech vyučování cizí řeči v originálním je-
vištním provedení plném písní, tance a půvabného humoru. Příběh
o zdolávání neuvěřitelných zákrut cizího jazyka ve třídě plné lidí, kte-
ří už dávno překročili školní léta. Jedinečný slovní humor se tu střídá
se steskem po domově a vše je doplněno řadou písniček z celého světa.
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■ Eurocentrum
27. 6. /pondělí/ 19.00 hodin, letní scéna
DÍVČÍ VÁLKA
Open air uvedení hry Divadla F. R. Čecha.
V případě nepřízně počasí ve velkém
sále. Pořádá Pragokoncert Bohemia, a. s.

29. 6. /středa/ 9.00–16.00 hodin 
DEN INTEGROVANÉHO
ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
Pořádají statutární město Jablonec n. N.,
složky IZS a další partneři. 
Více na 9. straně.

VÝSTAVY
Do 24. 6. 
FOMAKLUB LIBEREC
pracovní dny, 8.00–18.00 hodin
Výstava fotografií libereckého sdružení
fotografů.

28. 6.–29. 8. 
NEKRAS: 20 LET
Výroční výstava známého fotoklubu.
Vernisáž: úterý 28. 6. v 17.00 hodin.

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

2. 6. /čtvrtek/ 17.00 hodin
S FOŤÁKEM NA CESTÁCH
Vyhlášení výsledků 8. ročníku fotogra-
fické soutěže. Záštitu nad soutěží pře-
vzal Fotoklub Balvan Jablonec nad
Nisou. V doprovodném programu
vystoupí písničkářka ze Studia Kokos
Andrea Hekrlová.

6. 6. /pondělí/ 10.00 hodin
E. H. GRIEG a J. SIBELIUS
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

7. 6. /úterý/ 14.00 hodin
ZÁMKY NA LOIŘE
Pravidelné promítání.

7. 6. /úterý/ 17.00 hodin
ASTRONOM ANTONÍN BEČVÁŘ
Astronomické okénko Martina Gembece.

8. 6. /středa/ 9.00 a 10.30 hodin
ZMIZELÁ ŠKOLA
Beseda spojená s autorským čtením
spisovatelky Daniely Krolupperové
k projektu Knížka pro prvňáčka. Zadáno.

9. 6. /čtvrtek/ 17.00 hodin 
CÍSAŘ FRANTIŠEK JOSEF I.
Besedovat s námi na toto téma bude
Christa Petrásková.

14. 6. /úterý/ 14.00 hodin
ZÁPADNÍ ČECHY
Pravidelné promítání z cyklu Krásy
Čech, Moravy a Slezska.

16. 6. /čtvrtek/ 16.30 hodin
EVROPA NA ROZCESTÍ?
S komentátorem Hospodářských novin
Theodorem Marjanovičem o Evropské
unii, brexitu, o vlivu Ruska v Evropě
a o tom, co je v zájmu České republiky.

UPOZORNĚNÍ:
nové téma virtuální univerzity třetího
věku: Život a dílo Michelangela
Buonarroti, podzimní semestr 2016.

NOVÁ VÝSTAVA
S FOŤÁKEM NA CESTÁCH
V prostoru schodiště vám představíme
nejlepší práce z osmého ročníku foto-
grafické soutěže. 

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

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

■ 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

1. 6. /středa/ 
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ
Volný vstup do muzea pro všechny děti
do 15 let.

VÝSTAVY 
10. 6.–9. 10. 
FEMME FATALE
Exkluzívní přehlídka současné tvorby
českých a polských sklářských výtvarnic.
Kurátorky: D. Havlíčková,
J. Wierzschuczka. Vernisáž ve čtvrtek
9. června v 17.00 hodin.

24. 6.–9. 10.
JEDNÍM DECHEM
První profilová výstava oceňovaného
designového studia tvořeného
Jakubem Janďourkem a Michaelou
Tomiškovou. Kurátor: P. Nový. Vernisáž
ve čtvrtek 23. června v 17.00 hodin.

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.

16. 6. /čtvrtek/ 17.00 hodin / atelier 
PROMĚNY JIZERSKÝCH HOR
DÍKY PŮSOBENÍ ČLOVĚKA
OBECNĚ A PRŮMYSLU ZVLÁŠŤ
Přednáška libereckého výtvarníka
a nakladatele Romana Karpaše
s promítáním unikátních historických
fotografií. Vstup zdarma.

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

1. 6. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ.

2. 6. /čtvrtek/ 17.00 hodin
KONCERT SMYČCOVÉHO
ODDĚLENÍ
Koncertní sál ZUŠ.

6. 6. /pondělí/ 18.00 hodin
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Koncertní sál ZUŠ.

22. 6. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ.

27. 6. /pondělí/ 18.00 hodin
LÉTO S PÍSNIČKOU
Závěrečný koncert pěveckého
oddělení, koncertní sál ZUŠ.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

7. 6.–28. 6.
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE
Studenti TUL, katedry designu, obor
sklo a šperk. S módní přehlídkou.
Vernisáž v úterý 7. 6. v 17.00 hodin.

■ Mírové náměstí
Jablonec nad Nisou

1. 6. /středa/ 16.00 hodin
DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ
Vystoupení v rámci festivalu Město plné
tónů, zahraje Dechový orchestr ZUŠ.

15. 6. /středa/12.00–17.00 hodin 
DEN ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Moderuje Honza Musil, hlavní host:
Jiří Zonyga. Pořádá ARPZD v ČR, o. s.,
Klub Jablonec n. N.

22. 6. /středa/ 16.00 hodin
BRASS JABLONEC, MAŽORETKY
A TANEČNÍ ODDĚLENÍ
Vystoupení v rámci festivalu Město
plné tónů.

29. 6. /středa/ 16.00 hodin
MYJENNĚKDY + JAZZTET

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

1. 6. /středa/ 10.00–17.00 hodin
DEN DĚTÍ A VIKÝŘAKADEMIE
Prezentace kroužků a dalších činností
DDM Vikýř v Tyršově parku spojená
s oslavou MDD, informace všichni.

2. 6. /čtvrtek/ 9.30–11.30 hodin
PROCHÁZKA FOTBALOVÝM RÁJEM
Koná se u ZŠ Mozartova, sportovní
akce pro děti z MŠ, pořádáno ve spolu-
práci s FK Jablonec, informace P. Dostál.

3.–4. 6. /pátek–sobota/
NOČNÍ VÝSADEK
Adrenalinová noční akce pro odvážné,
cena 50 Kč, osoby do 18 let v doprovodu
dospělých osob, 100 Kč od 18 let,
informace A. Francová.

6. 6. /pondělí/ 17.00–21.00 hodin
KURZ ZDRAVÉHO VAŘENÍ
Další z kurzů pro všechny zájemce
a mlsouny, informace I. Literová.

10. 6. /pátek/
VAŘENÍ POD ŠIRÝM NEBEM 
Vaření pod širým nebem nejen pro děti
z kroužku škola vaření + přespání pod
širákem či v tee pee na zahradě Vikýře.

11. 6. /sobota/
VÝLET LODÍ DO ZOO
Autobusový zájezd, vyhlídková plavba
parníkem do Tróji, návštěva ZOO.
Cena 500 Kč, informace P. Dostál.

14. 6. /úterý/ 16.00–18.00 hodin
PŘEDNÁŠKA O KYBERŠIKANĚ
A NEBEZPEČÍ INTERNETU
Přednáška vhodná pro děti i jejich
rodiče, informace: jak zablokovat
počítač, aby byl pro děti bezpečný atd.
lektoři R. Šípek a M. Kroupa,
informace M. Šípková.

17. 6. /pátek/ 
VÝLET DO PRAHY 
DO POLICEJNÍHO MUZEA 
S POLICISTOU 
Výlet do Prahy do policejního muzea
s odborným výkladem, informace
M. Šípková.

17. 6. /pátek/ 12.00–18.00 hodin
JABLONECKÁ 6HODINOVKA
Cyklistický štafetový závod na
horských kolech pro školní družstva
a jednotlivce. Věkové kategorie: štafety
8–12 let; 12–15 let; 15–18 let; jednotliv-
ci 15–18 let. Uzávěrka přihlášek do 15. 6. 
Více na www.6hodinovka.cz, P. Dostál.

18. 6. /sobota/ 8.00–16.00 hodin
II. VIKÝŘOVSKÝ ŠKOLNÍ VÝLET
Autobusový výlet do Prahy do Muzea
Karla Zemana, cena 100 Kč pro děti
z Vikýře, 150 Kč pro ostatní veřejnost,
přihlášky do 10. 6. S. Příhonská.

24.–25. 6. /pátek–sobota/
PYŽAMOVÝ VEČÍREK 
Ukončení letošního školního roku ve
stylu holčičí noci. Cena: 200 Kč, při-
hlášky do 20. 6. A. Tauchmanová.

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

3. 6. /pátek/ 21.00 hodin
HALLODRN + SARAH 
Koncert – original czech village core
ze Semil a heavy rock z Jablonce.

7. 6. /úterý/ 18.30 hodin
KVÍZ NA RAMPĚ
Poskládejte dvou až osmičlenný tým
a otestujte své znalosti! 

9. 6. /čtvrtek/ 15.00 hodin
HUDEBNÍ ODPOLEDNE S YAMAHOU 
Závěrečný koncert žáků z Hudební
školy Yamaha při Oříšku – předškolní
programy a instrumentální programy
(děti od čtyř měsíců, mládež a dospělí)
www.studioorisek.cz

11. 6. /sobota/ 20.00 hodin
STÁRPLEJ 2015 – FINÁLE
Finále IX. ročníku soutěžního festivalu.
Zahrají vítězové základních kol Stick
n’OFF, Rambling Wolves, The Booom,
Meredith Hunter a kapela vybraná na
divokou kartu poroty. Za finanční
spoluúčasti SMJN.

14. 6. /úterý/ 16.30 hodin
ČIŠTĚNÍ NISY
Pomozte vyčistit Nisu v Jablonci
od nečistot a starého harampádí 

Stárplej 2016 – finále 

11. 6. /sobota/ 20.00 hodin – Klub Na Rampě
Stárplej je soutěž regionálních kapel pořádaná již devátým rokem
Klubem Na Rampě. Dosavadních devíti ročníků se zúčastnilo přes sto-
osmdesát kapel. Vítězové minulých ročníků jsou Satanovy Mimikry
(2008), Makovice (2009), Orfeus Beat (2010), Postpubescentos (2011),
The Scoffers (2012), Tamdoletma (2013), Supermarket Quartet (2014)
a Johnny John (2015). Kdo zvítězí letos?
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s jabloneckým oddílem vodních
skautů. Sraz na Paseckém náměstí.
Více Michal Pokorný 777 150 398.

15. 6. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA OPRAVDU PRO
KAŽDÉHO
Téma: Řeka Nisa. Sraz před Rampou,
fotit se bude i v korytu řeky. Vede
Zbyněk Cincibus (Fotoklub Balvan).

20. 6. /pondělí/ 19.00 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ 
Nebe nad Nisou. Letní večery pod
hvězdami aneb co zajímavého nás
čeká na obloze v průběhu prázdnin
a dovolených. Informace, rady, návody
pro každého. V případě jasného počasí
pozorování oblohy. Za finanční spolu-
účasti SMJN.

21. 6. /úterý/ 18.30 hodin
KVÍZ NA RAMPĚ
Poskládejte dvou až osmičlenný tým
a otestujte své znalosti!

22. 6. /středa/ 20.00 hodin
KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO
Ve hře: Šlus! aneb konec sezony. 
Za finanční spoluúčasti SMJN.

25. 6. /sobota/ 9.00 hodin
TOMÁŠ LEBENHART
Přednáška lékaře celostní medicíny
a ajurvédy, homeopata a autopata.
Nemoc – proč k ní dochází, jak se k ní
postavit. Uzdravení – co je ve hře, co je
důležité, co je zásadní. Možnosti
nemocných a terapeutů.

25. 6. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Předprázdninová, poslední v tomhle
školním roce videoparty Petra Vobo-
řila. Největší rockové hity na plátně.

30. 6. /čtvrtek/ 21.00 hodin
PRÁZDNINOVÁ PÁRTY
Za vysvědčení s DJ a dárky.

Od října 2016 nové 
BUBENICKÉ DÍLNY 
Zájemci hlaste se již nyní na
info@klubnarampe.cz

■ 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. 6. /čtvrtek/ 10.00 hodin
BEZPEČÍ DĚTÍ V DOPRAVĚ
Jak se chovat s dětmi na chodníku,
v provozu, na přechodech pro chodce,
na kole, v autě? Přednáška Miroslava
Lejska z oddělení prevence kriminality
MP Jablonec na téma bezpečnosti
v dopravě. 

5. 6. /neděle/ 9.00–12.00 hodin
POHÁDKOVÁ PŘEHRADA
Pochod kolem druhé a třetí přehrady,
který bude plný zábavných úkolů a po-
hádkových postav. V cíli na Tajvanu je
připraven bohatý program.

10. 6. /pátek/ 17.00 hodin
ČTENÍ S DĚTMI
Beseda na téma čtení, která navazuje
na 6. týden Čtení dětem v ČR v rámci
kampaně Celé Česko čte dětem.

14. 6. /úterý/ 10.00 hodin
DYNAMIKA MENSTRUAČNÍHO
CYKLU
Přednáška psycholožky Lucie Šmahe-
lové přinese odpovědi na mnohé otázky.

16. 6. /čtvrtek/ 8.00–14.00 hodin
DĚTSKÁ VÝSTAVA ZDRAVÍ
Vzdělávací program pro MŠ, pro veřej-
nost MC Jablíčko uzavřené.

21. 6. /úterý/ 10.00–12.00 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
A VZTAHOVÝ PORADCE V JABLÍČKU
Máte problémy a nevíte si rady? Přijďte
se poradit k nám. Individuální pora-
denství zdarma.

22. 6. a 23. 6. /středa a čtvrtek/ 
8.00–14.00 hodin
DĚTSKÁ VÝSTAVA ZDRAVÍ
Vzdělávací program pro ZŠ, pro veřej-
nost MC Jablíčko uzavřené.

24. 6. /pátek/ 17.00 hodin
KLUB ZDRAVÍ 
Budeme se učit, jak efektivně 
odpočívat, řekneme si, co je aktivní
a pasivní odpočinek a vyzkoušíme si,
jak relaxovat.

27. 6. /pondělí/ 8.00–14.00 hodin
EKO-DEN
Vzdělávací program pro ZŠ.

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

8. 6. /středa/ 16.00 hodin
OCEŇOVÁNÍ DÁRCŮ KRVE
Oceňování bezpříspěvkových dárců
krve, držitelů zlatých medailí (40 odbě-
rů) a křížů III. třídy (80 odběrů).
Medaile předávají pozvaní hosté, malé
kulturní vystoupení dětí a občerstvení
s diskusí. Obřadní síň magistrátu.

16. 6. /čtvrtek/ 15.00 hodin
ČTYŘI HODINY PRO ŽIVOT
Kurz první pomoci pro uchazeče
o řidičský průkaz, základní kurz pro
zaměstnance firem (obě skupiny
s platným potvrzením o absolvování),
základní kurz pro širokou veřejnost.
Učebna ČČK Jablonec nad Nisou.

18. 6. /sobota/ 14.00–17.00 hodin
DEN DĚTÍ S HASIČI PROSEČ
Odpoledne věnované dětem i celým ro-
dinám.

1. 7. /pátek/ 11.00–17.00 hodin
SLAVNOSTNÍ OTEVÍRÁNÍ
NOVÉHO SÍDLA ČČK A DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Oblastní centrum dobrovolných zá-
chranářů Jablonec má své prostory
a začíná svoji společnou činnost.
Na jednom místě jsou pohromadě 
ČČK a dobrovolní hasiči. 
Uhelná 5, Jablonec nad Nisou.

■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 25. 6. 
KDYŽ SE BABIČKA VDÁVALA
Výstava starých svatebních fotografií
Jablonečanů.

2. 6. /čtvrtek/ 17.00 hodin 
RÝNOVICKÉ PAMÁTKY VČERA
A DNES 
Povídání s náměstkem primátora
a předsedou Spolku přátel města
Jablonec nad Nisou Lukášem
Pletichou, badatelem a spisovatelem
Markem Řeháčkem a vedoucí odboru
stavebního a životního prostředí
Ivanou Řimnáčovou o dvou Pannách
Mariích, křížcích a dalších rýnovických
památkách a jejich znovuvzkříšení. 

15. 6. /středa/ 17.00 hodin 
KAREL IV. A JEHO MOST 
Přednáška s etnoložkou Christou
Petráskovou a hudební skupinou
Subulcus.

18. 6. /sobota/ 9.00 hodin 
PO STOPÁCH LUŽICKÝCH
SRBŮ/AUF DEN SPUREN 
DER LAUSITZER SORBEN 
Poznávací cesta přátel německé
kultury do Marienthalu a Jonsdorfu.
Přihlášky na indatamedia@gmail.com.

29. 6. /středa/ 18.00 hodin 
HOVORY, OVŠEM
Autorská poezie, próza a hudba. Večer
s Milanem Brožem a jeho hosty.

30. 6. /čtvrtek/ 18.00 hodin 
JABLONEC NAD NISOU/
KAUFBEUREN SBLIŽOVÁNÍ 
Výstava uměleckého historika Dietra
Kleina o partnerství měst Jablonec nad
Nisou a Kaufbeuren. 

■ 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

1. 6. /středa/ 17.00 hodin
NEJMENŠÍ VÝTVARNÍCI
Vernisáž výstavy prací malých tvůrců
ze ZUŠ, výstava potrvá týden.

14. 6 /úterý/ 19.00 hodin
MEDVĚDÍ OSTROV
Norský dokumentární film v rámci
Kinedok – 3 surfaři v Severním
ledovém oceánu.

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

21. 6. /úterý/ 15.00–20.00 hodin
EVROPSKÝ DEN HUDBY 2016
Živá hudba v jabloneckých ulicích.
Začátek v odpoledních hodinách 
– bude upřesněno na www.serius.cz
a www.placjablonec.cz.

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

23. 6. /čtvrtek/ 16.00 hodin
TRADIČNÍ WORKHOP
Téma šitý medailon – obšívaný kabo-
šon. Workshop pod vedením Ivy
Mastníkové si vyrobíte neobyčejný
doplněk. Cena 300 Kč včetně materiálu.

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

14. 6. /úterý/ 18.00 hodin
BIOTRONIK TOMÁŠ PFEIFFER
Beseda.

■ Sluneční lázně
28. 6. /úterý/ 10.00 hodin
DEN DRAKA
Závody posádek základních jablonec-
kých škol na dračích lodích, doprovodný
hudební program a trialová exhibice.

■ Klub Woko
24. 6. /pátek/ 19.00 hodin
AUDIOTÉKA 
Legendární nahrávky z původních
gramofonových desek. 
Pořadem provází Jan Krajník. 

■ DC Neználek
Dalešická 50, Jablonec n. N. –
Kokonín, www.dcneznalek.cz,
info@dcneznalek.cz, tel. 728 095 074

12. 6. /neděle/ 8.30–10.30 hodin
NEZNÁLKOVA POHÁDKOVÁ
ŠLÁPOTA
Dětské centrum Neználek pořádá tří-
kilometrový pochod se stanovišti. Start
do 8.30 do 10.30 hodin. Akce se koná
za každého počasí. Startovné děti 60 Kč.

Audiotéka Jana Krajníka

24. 6. /pátek/ 19.00 hodin – Klub Woko
Jablonecký hudebník Jan Krajník provází pořadem Audiotéka, ve kte-
rém pouští legendární nahrávky z původních gramofonových desek.
Tentokrát 60. léta (Beatles, Rolling stones, Animals, Hendrix atd).
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Městská hala
MH je pouze poskytovatelem sportoviště.
O případných změnách zápasů a jiných
akcích rozhoduje pořadatel. Podrobné
informace na webu www.sportjablonec.cz.

KICK BOX
www.iron-fn.cz
2. 6. /čtvrtek/ 19.00 hodin
K-1 TURNAJ IRON FIGHT NIGHT
Pořádá Skalvik, s. r. o., celá hala.

HÁZENÁ
www.hazena-jablonec.cz
4. 6. /sobota/ 9.00 hodin
TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKŮ
V HÁZENÉ
Pořádá TL ELP Jablonec n. N., 
centrkurt.

TANEC
10.–12. 6. /pátek–sobota/
CZECH DANCE CHAMPIONSHIP
Pořádá TaPŠ ILMA.

Stadion Střelnice
Atletický stadion
www.atletikajbc.cz

4. 6. /sobota/ 10.30 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV
I. kolo, juniorstvo a dorost, pořádá
AC Jablonec.

5. 6. /neděle/ 10.00 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR MLADŠÍHO
ŽACTVA
Pořádá AO TJ LIAZ Jablonec.

Plavecký bazén Jablonec
www.bazenjbc.cz
19. 6. /neděle/ 15.00 hodin
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
S VIKÝŘEM V BAZÉNU
Rozlučková akce před létem
s jabloneckým bazénem a DDM Vikýř
Jablonec před jeho uzavřením. Čekají
na vás soutěže, hry pro děti.

Sportovní areál Mšeno
www.fkjablonec.cz, www.ddmvikyr.cz,
tel. 483 713 004

2. 6. /čtvrtek/ 9.30–11.30 hodin
PROCHÁZKA FOTBALOVÝM
RÁJEM
Koná se u ZŠ Mozartova, sportovní akce
pro děti z MŠ, pořádá FK BAUMIT
Jablonec a DDM Vikýř.

Jablonecká přehrada
11. 6. /sobota/ 10.00 hodin
MEMORIÁL JAROSLAVA POSLTA
2016
7. ročník závodů dračích lodí v regionu
pro amatérské, firemní a sportovní
týmy, na počest Jaroslava Poslta,
zakladatele našeho oddílu. 
Více na www.jizerskydrak.cz.

25. 6. /sobota/ 11.00 hodin
OSTYLE CUP 
TJ Bižuterie oddíl plavání pořádá na
jablonecké přehradě 19. ročník otevře-
ného plaveckého závodu pro mládež
a širokou veřejnost. 

Tratě (kategorie): 3 km (dorost, dospě-
lí, masters), 5 km (dorost, dospělí,
masters), 10 km (dorost, dospělí, mas-
ters), 5 km (starší žáci), 3 km (mladší
žáci). 
Prezence: 9.00–10.30 hodin: 
Startovní časy: 11.00 hodin – 10 km
dorost, dospělí, masters, 11.45 hodin –
3 km dorost, dospělí, masters, mladší
žactvo, 14.00 hodin – 5 km dorost,
dospělí, masters, starší žactvo, 
15.00 hodin – hromadný start 17. roč-
níku veřejného závodu vyhlášení
výsledků průběžně. www.bija.cz

25. 6. /sobota/ 11.00 hodin
ČEZ HANDY 2016 – KVADRIATLON
Cesta za snem. Jedná se o závod, kde
startují smíšené dvojice – hendikepo-
vaný/nehendikepovaný, muž/žena, se-
nior/junior nebo čtyřčlenné štafety na
tratích – plavání, kanoe, kolo, střelba.
Centrum závodu je v Penzionu
Jablonec a u loděnice. 
Prezence od 9.00 do 10.30 hodin. Více
na www.cestazasnem.cz/ii.-jablonec.

25. 6. /sobota/ 14.00 hodin
PRASOLOPPET 2016
15. ročník tradičního běhu na klasic-
kých lyžích v zimním oblečení kolem
1. jablonecké přehrady. Přihlášky na
www.prasoloppet.banda.cz.

Lyžařský areál Břízky
BIATLON
www.skpjablonec.cz

20. 6. /sobota/ 10.00 hodin
MČR V BIATLONU NA HORSKÝCH
KOLECH
OV biatlon pořádá v biatlonovém
areálu Břízky – 20. ročník mistrovství
ČR (start v 10.00 hodin) s účastí repre-
zentantů, závod pro veřejnost (start ve
13.00 hodin) a závod pro děti (start
v 15.30 hodin).

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

4. 6. /sobota/ 8.30 hodin
ZA TAJEMSTVÍM SKŘÍTKA
SKLENAŘÍČKA
Akce pro děti, rodiče a prarodiče.
odjezd 8.45 hodin z ČSAD linkou MHD
č. 4 do Lučan nad Nisou k Blaníku.
Trasa: Lučany – Vyhlídka – Horní
Maxov 5–7 km, cestou hledání skřítka,
plnění úkolů, drobné občerstvení
a odměny připraveny.

Aerobik Elán
Tel. 603 812 214,
brezinova.dasa@gmail.com

21. 6. /úterý/ 18.30–20.30 hodin
MIMOŘÁDNÁ LEKCE ZUMBY
A POSILOVÁNÍ
Akce se koná v tělocvičně ZŠ
Na Šumavě, lektor: profi instruktor
Vojta Lacko.

Nabídka sportovních pořadů

■ Sportovní kaleidoskop

Rozhledny Jablonecka 
– poslední pochod
Klub českých turistů Tatran Jablonec
nad Nisou společně s DDM Vikýř pořá-
dá v sobotu 18. června již 35. ročník tu-
ristického pochodu a cyklojízdy po roz-
hlednách Jablonecka. Účastníci si mo-
hou letos vybrat ze sedmi pěších tras od
11 do 83 km a navštívit jednu nebo až
deset rozhleden v okolí Jablonecka.
Kdo se rozhodne vyrazit na kole, čekají
na něj trasy dle vlastního výběru od
20 do 105 km. Podrobnosti na webu
www.kctjablonec.webzdarma.cz/po-
chod.html, start od 5.30 do 9.00 hodin
u DDM Vikýř v Podhorské ul. 40.
Pořadatelé z KČT TJ Tatran Jablonec
nad Nisou se rozhodli, že 35. ročník bu-
de zároveň ročníkem posledním. Uví-
tali bychom, kdyby se našel nástupce.

(jp)

Plavání přes přehradu 
posedmadvacáté
TJ Bižuterie, oddíl plavání pořádá v so-
botu 25. června od 11.00 hodin 27. roč-
ník plavání přes jabloneckou přehradu
– O’style Cup. „První ročník se konal
v roce 1975 a od té doby se plavci schá-
zejí pravidelně na přehradě, aby pomě-
řili své síly. Ten letošní se koná v rámci
oslav 150. výročí povýšení Jablonce na
město,“ říká Tomáš Janata, hlavní pořa-
datel akce TJ Bižuterie.

V dopoledních hodinách startuje zá-
vod českého poháru na tři, pět a deset
kilometrů pro všechny věkové katego-
rie, tedy od deseti po seniory. „V odpo-
ledních hodinách pak startuje v 15.00
hodin závod pro širokou veřejnost na
jeden kilometr. Děti pak plavou 100 až
500 metrů,“ upozorňuje na odpolední
program Janata. Tento plavecký závod
je zařazen do závodu O krále a králo-
vnu jablonecké přehrady, do něhož se
započítávají výsledky dvou závodů, a to
běhu kolem jablonecké přehrady a pla-
vání. (end)

ČEZ handy 2016 – kvadriatlon
Unikátní projekt handy kvadriatlonů
dorazí 25. června také do Jablonce nad
Nisou, konkrétně na přehradu. Zde se
odehraje druhý ze čtyř závodů kona-
ných v roce 2016 po celé republice.
Benefičně sportovní projekt spustila
v minulém roce nezisková organizace
Cesta za snem ve spolupráci s Nadací
ČEZ a dalšími partnery. 

„Kvadriatlon vychází z triatlonu, ale
místo tří obsahuje hned čtyři na sebe
navazující disciplíny. Handy kvadriat-
lon je navíc uzpůsoben tak, aby jej
mohli absolvovat také lidé s různým
druhem postižení,“ říká Štěpán Chrous-
tovský, jeden z pořadatelů jablonecké-
ho závodu. 

Účastníci závodu budou tvořit týmy
o dvou lidech, tedy dvojice, a musí se
zapsat do jedné ze tří kategorií. Muž
a žena, handicapovaný a nehandicapo-
vaný, junior a senior. Všechny čtyři dis-
ciplíny pak absolvují spolu ve dvojici
a od startu do cíle jednu po druhé bez
zastavení. Novinkou bude čtyřčlenná
štafeta týmů.

Jablonecký handy kvadriatlon od-
startuje plaváním v přehradě. Délka
trati je 400 metrů. Po odplavání dvojice
osedlají kánoi a znovu vyrazí na vodu.
Tentokrát budou muset zdolat trasu
o délce 1 500 metrů. Jakmile se vylodí
na břeh, přesunou se do cyklodepa
a pustí se do cyklistické části. Okruhy
kolem přehrady budou mít v součtu
osmnáct a půl kilometru. Mezi každým
ujetým okruhem se účastníci zastaví na
stanovišti elektronické střelnice, aby
zde zdolali pět terčů. Netrefí-li, budou
jim přičteny trestné sekundy. 

„Cílem projektu je primárně ukázat,
že sport je pro každého. Není určen jen
profesionálům, popřípadě lidem bez
handicapu. Sportovat, být aktivní a ba-
vit se může podle organizátorů opravdu
každý. Handy kvadriatlonu se tak účast-
ní vozíčkáři, amputáři, nevidomí nebo
lidé s dětskou mozkovou obrnou,“ in-
formuje Chroustovský.

V tomto závodě nejde o to být první,
ale společně se bavit a prožít něco výji-
mečného! Projekt vznikl na podporu in-
tegrace handicapovaných do společnos-
ti. Každý, kdo dokončí závod, získá ori-
ginální medaili a dárkovou tašku. Svou
účastí a popřípadě umístěním, sbírají
účastníci body v celkovém seriálu v ro-
ce 2016. 

Vítěz celého seriálu s nejvíce nasbí-
ranými body vyhraje dvoje unikátní ho-
dinky Prim kvadriatlon v hodnotě
20 000 Kč (ručně vyráběné sportovní
hodinky v limitované stokusové sérii).

Pro ty, kdo přijdou fandit, bude při-
praven program pro celou rodinu, včet-
ně MINI kvadriatlonu pro děti s rodiči.
Registrace je pro všechny zdarma. (end)

V Jablonci vznikl nový ragbyový
klub 
První jablonecký ragbyový klub byl za-
ložen letos 16. března pod názvem
Rugby Club Griffins Jablonec nad Ni-
sou, z. s. Hlavním cílem spolku je pro-
pagace a výcvik ragbyových dovedností,
jednoho ze světově nejstarších a nejpo-
pulárnějších sportů.

Název Griffins vznikl podle bájného
zvířete, které mají ragbisté i ve svém
znaku. „Chceme vychovávat hráče všech
věkových kategorií a vzdělávat je v zá-
kladních hodnotách ragby,“ říká Jiří
Bártl, zakládající člen klubu. 

Současný klub tvoří 12 členů, kteří
trénují dvakrát týdně na umělé trávě
v jabloneckých Břízkách. „Naší prioritou
je rozvíjet ragby. Zatím se připravuje-
me a rádi bychom v blízké budoucnosti
hráli plnohodnotnou soutěž,“ tvrdí Bártl.
Nový klub navázal spolupráci se spor-
tovním gymnáziem Dr. Randy v Jablonci
n. N., kdy na některých hodinách těles-
né výchovy spolu s učitelem Janderou
zasvěcují žáky do ragbyového světa. 

Plány mají v novém sportovním klu-
bu smělé. V současné době se prezentu-
jí na různých akcích v Jablonci a od zá-
ří plánují založení mládežnických celků.
„Na začátku školního roku uskutečníme
nábor dětí ve věku od 6 do 10 let, které
rozdělíme po ročnících a začneme je
učit krásám této tradiční hry. Ale mimo
dětí rádi uvítáme i jiné zájemce, kteří
by ragby rádi zkusili. Přijít za námi mo-
hou na trénink již nyní, a to každé úte-
rý a pátek od 19.00 hodin na umělou
trávu do jabloneckých Břízek,“ upozor-
ňuje Bártl. 

(end)
Foto Josef Pustai
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■ Z knihovny 
Koutek, Tomáš: Čeští 
biskupové a arcibiskupové 
V nakladatelství Brána vyšla v le-
tošním roce publikace o životních
osudech osobností, které stály
v čele pražské diecéze od jejích
počátků po současnost, od Dět-
mara k Dukovi. 

„Kniha je doplněna mnoha do-
bovými ilustracemi a fotografie-
mi. Čtenáři v ní najdou spoustu
cenných informací nejen o posta-
vách z historie, ale mají možnost
lépe poznat současné významné
osobnosti jako Františka Tomáš-
ka, Miloslava Vlka a Dominika
Duku,“ zmiňuje některá jména
z knihy Zbyněk Duda, ředitel
Městské knihovny v Jablonci. 

Začíst se či si knihu jen prolis-
tovat lze každý všední den ve stu-
dovně v přízemí knihovny od
osmé do osmnácté hodiny.

Jak jste se seznámili?
JB: Za to, že jsem Evu poznal, děkuji komunistům.
EB: Můj tatínek byl kulak a byl ve vězení za Němců
i za komunistů. Neměla jsem snadný život a dostala
jsme umístěnku daleko od rodičů. Jenže tam se mi
nechtělo. Tehdy byla možnost jít na tzv. stavbu mlá-
deže – to pro mě znamenalo umístěnku do Liberce,
kde jsem poznala Jarku. Vzali jsme se po vojně.

Kdy začalo vaše fotografování?
JB: První fotoaparát jsem dostal v roce 1940 od Dr.
Karase, který se ukrýval v naší hospodě na Prosíčce
a zasvětil mě do tajů fotografie. Po válce jsem se do-
zvěděl, že jsme ukrývali partyzána Dr. Tučného.
Během války jsem fotil i Němce, kteří nám hospodu
zabrali a udělali si z ní centrum pro horolezecký vý-
cvik. Za studií na průmyslovce jsem si přivydělával
v drogerii s fotolaboratoří, jenže soudruzi mi dali na-
jevo, že za státní peníze studuji školu jinou a nařídili
mi, abych si našel práci odpovídající vzdělání. Na-
stoupil jsem do Kovotechny a později do státního zku-
šebního ústavu, kde jsem pracoval celý život. I zde se
mi koníček – fotografování – hodil.

A filmování?
JB: Než jsem měl první kameru, promítal jsem fotky
epidiaskopem – a to byl jen krůček k filmu. Už na stu-
diích jsem si koupil první 8mm kameru Sonet, již
mám dodnes. Byla nejmenší na světě, její rozměry
8x8x4 tehdy nedokázali překonat ani Japonci. Natáčel
jsem vše, co se hýbalo, i na vojně. Po skončení služby
jsem založil filmový klub, kde jsme natočili i náš prv-
ní společný film – Zelené šero, se kterým jsme se do-
stali i na celostátní přehlídku do Hradce Králové.
Točili jsme především rodinné filmy, v nichž hrály
naše děti, a animované pohádky. Jezdili jsme po sou-
těžích, sbírali úspěchy a postupně si získali renomé.
Časem jsem se stal předsedou okresního a krajského
poradního sboru amatérského filmu i členem česko-
slovenské rady kinoamatérů.

Jaké úlohy máte při natáčení?
EB: Jarka točí, já dělám komentáře, pomáhám při
střihu, ale vše podstatné dělá manžel. Sama jsem na-
točila jediný film – Koníček, inspirovaný Čapkovým
Zahradníkovým rokem, kde komentář namluvil teh-
dejší televizní hlasatel Honzovič. 

JB: Spolu s Lubošem Václavkem jsme točili doku-
menty. Jedna z nejvíce hodnocených byla práce pro
první výstavu Skla a bižuterie v Jablonci. Podobný
projekt se dělal ve světě: scénář vznikl ve spolupráci
s ruskou filmovou fakultou a film natáčely dvě skupi-
ny. My s Lubošem točili na 16mm barevný film, dvo-
jice Wolf Wencl – Milan Vaniš na super osmičku.
Promítalo se to během výstavy v malém kině syn-
chronizovaně na třech plátnech uprostřed skla a sla-
vili jsme velký úspěch. S Lubošem jsme točili hodně
pro Jablonex, díky čemuž jsme získali dobrou techni-
ku. Dělali jsme různé propagační filmy o sklářích,
s Václavem Vostřákem o Jablonci, natočil jsem krátký
spot jako parodii Zikmunda a Hanzelky, jak ve zku-
šebně zkouší trojkolky a koloběžky. Točili jsme i filmy
o rekonstrukci a stém výročí divadla.
EB: Jarka udělal i více jak sto reportáží pro jablonec-
kou televizi, jeho záběr byl široký.

S rodinnými filmy jste získávali ocenění, jaká by-
la jejich příprava?
EB: Vše jsme museli dopředu promyslet, Jarka točil, já
namlouvala komentáře a společně jsme jezdili na
přehlídky. Na nich jsme potkávali známé – filmaře.
Měli jsme z toho radost.
JB: V porotách často zasedali renomovaní filmoví od-
borníci, kteří hodnotili filmy a pak nám řekli, co jsme
udělali špatně, nebo co jsme mohli udělat jinak. V té do-
bě se muselo šetřit materiálem, každý záběr jsme muse-
li rozmyslet a ani stříhání nebylo úplně snadné. Filmy
byly původně bez zvuku, aby se ozvučily, lepil na ně
Dr. Renc z Prahy magnetofonový pásek. Chtěl jsem to
po něm převzít a mít náplň do důchodu, ale když jsem
vymyslel stroj na realizaci, film skončil a začalo video.

Přešli jste tedy na videokamery?
JB: Ano, těsně po revoluci jsme vybrali úspory na dů-
chod, jeli do Německa a propašovali kameru. Stříhání
nebylo snadné, ale s nástupem digitální techniky jsem
si pořídil střižnu Casablanca, která mi bohužel po 19
letech vypověděla službu. Věřím, že mi ji opraví, od té
doby se pokouším stříhat na počítači, ale není to úplně
ono. S videokamerou přibyla práce – točil jsem pro
město, plesy, školy, svatby. S rozvojem dostupné tech-
niky dnes točí praktický každý. 

Točíte stále?
EB: V našem věku už jen rodinu a pro radost.
JB: Nohy neslouží, jak by měly, takže ne, ale digitalizuji
VHS, občas někdo přinese starou osmičku, kterou do-
ma našel. 

Máte nějaký film, který je vašemu srdci nejbližší?
JB: Pro mě je to film o Hnojovém domě. Točili jsme ho
s Gustav Ginzelem, byl to zajímavý dokument. Když
Hnojový dům vyhořel, chtěly mé záběry všechny čes-
ké televize, i berlínská. Ta byla jediná, která mi za ob-
rázky poslala honorář. Stihl jsem zachytit i jeho požár
a pak jsme točili novou výstavbu. Náš snímek Byl jed-
nou jeden Hnojový dům získal první cenu na celo-
státních soutěžích i na soutěži v Berlíně.

Jaký byl váš poslední film?
JB: Je to Domov – trochu osobní film o mé milované
Malé Skále, o mém rodišti, o místě mého dětství. 

Jiří Endler

Jaroslav a Eva Boudovi 
Filmování je naše láska

■ Osobnost Jablonecka

Eva Boudová (EB) se narodila v Karlově u Staré Paky v roce 1932, vystudovala střední zdravotnickou
školu, obor zubní laborantka, pracovala v liberecké nemocnici a jabloneckém OÚNZ jako
laborantka. Jaroslav Bouda (JB) se narodil v roce 1929 v Prosíčce u Malé Skály, vyučil se jemným
mechanikem a vystudoval vyšší průmyslovou školu. Poté nastoupil do státní zkušebny, kde
pracoval až do důchodu. Celý život se věnoval fotografování a filmování. Oba společně natočili
několik desítek dokumentárních filmů o Jablonci a okolí. Vytvořili i filmy rodinné, se kterými
uspěli na řadě filmových soutěží. 

■ Nábory
DPS Vrabčáci a Vrabčata
Dětský sbor Vrabčáci a jeho pří-
pravné sbory Vrabčata a Písklata
vyhlašují konkurz do všech svých
oddělení. 

„Akce se koná po pěti letech
a zvány jsou děti od šesti let.
Zájemci se mohou hlásit v pondě-
lí 20. 6. v 15.00 hodin ve zkušebně
v ZŠ Mozartova v Jablonci,“ láká
zpěváčky sbormistr Pavel Žur.
Zájemci musí projevit základní
hudební cítění a připravit si dvě li-
dové písně. Zkoušky během škol-
ního roku probíhají v pondělí a ve
středu. „Nabízíme začlenění do
hudebního tělesa, které v příštím
roce oslaví již 25 let svého trvání,
děti jsou vedeny zkušenými pedago-
gy s dlouholetou sborovou zkuše-
ností, účastní se koncertů, soutěží
a přehlídek v ČR i v zahraničí,“
upozorňuje Žur. Kontakt: Pavel
Žur, tel. 603 846 440, e-mail:
pavelzur@seznam.cz.

ZUŠ Jablonec nad Nisou
Základní umělecká škola v Jab-
lonci pořádá zápisy do oborů, kte-
ré mohou žáci absolvovat v násle-
dujícím školním roce. Přihlášky
do výtvarných oborů probíhaly na
konci května.

Hudební obor – zápis se koná
v budově ZUŠ, Horní nám.í 1, Jabl-
onec n. N., od pondělí 6. 6. do pát-
ku 10. 6. od 14.00 do 17.00 hodin.

Taneční obor – zápis se koná
v budově ZUŠ, Horní nám. 1,
Jablonec n. N., pondělí 6. 6. a úte-
rý 7. 6.. od 14.00 do 17.00 hodin.

Literárně-dramatický obor –
zápis se koná v budově ZUŠ, Pod-
horská 47a, Jablonec n. N., ve stře-
du 8. 6. a čtvrtek 9. 6. od 14.00 do
17.00 hodin.

Přípravné sbory sboru Iuven-
tus, gaude! a přípravka pro ne-
jmenší (od 3 let) – pondělí 6. 6.
a středa 8. 6. od 14.00 do 17.00 ho-
din v budově ZUŠ, Horní nám. 1,
Jablonec n. N. 

Podmínkou zápisu je věk mini-
málně 5 let a předem vyplněná
přihláška na www.izus.cz.

Foto Jiří Endler
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Podporovat dospělé s mentálním nebo kom-
binovaným postižením, aby byli v maximální
možné míře nezávislí, vytvářet jim bezpečné
zázemí, podporovat sebevědomí a rozvíjet je-
jich samostatnost – to jsou cíle Domova
a Centra denních služeb Jablonec nad Nisou,
p. o., jejichž zřizovatelem je Liberecký kraj.

V Domovech pro osoby se zdravotním postiže-
ním v Erbenově ulici v Jabloneckých Pasekách
a v Lesní ulici poskytuje organizace registrova-
nou pobytovou službu pro celkem 36 osob,
v Centru denních služeb v ulici U Balvanu na-
bízí ambulantní 40 klientům. Všechny objekty,
kde organizace sídlí, jsou v klidných městských
částech a jsou dobře přístupné. Díky oběma
službám mají jejich uživatelé příležitost a mož-
nost začlenit se do života běžné společnosti. 

„Využíváme místní instituce poskytující služby
veřejnosti, dbáme, abychom byli součástí přiro-
zeného společenství. Spolupracujeme s rodina-
mi klientů a zapojujeme se do aktivit v místní
komunitě. Navštěvujeme kina, divadla, obcho-
dy, poštu, lékárny, kadeřnice, restaurace či kni-
hovnu. Za některými aktivitami dojíždíme i do
jiných měst,“ říká Petra Pilná, vedoucí Centra
denních služeb, která si pochvaluje výbornou
spolupráci s místními gymnázii – U Balvanu
i Dr. Antona Randy, ale i s HZS, městským di-
vadlem, knihovnou, policií, Eurocentrem a dal-
šími subjekty. 

„Navázali jsme spolupráci se Sdružením tě-
lesně postižených Česká Lípa, o. p. s., které
u nás provádí skupinovou či individuální ca-
nisterapii. Pravidelně denně do centra dochází
zdravotní sestra z organizace DIONA, s. r. o.,

a nabízí našim klientům rehabilitaci i zdravot-
ní cvičení hrazené pojišťovnou,“ uvádí Pilná
a dodává, že uživatelé služeb centra jsou také
úspěšnými sportovci. „Velké úspěchy jsme do-
sáhli především ve stolním tenise, v plavání,
bocce, cyklistice atd.“ 

Domov a Centrum denních služeb Jablonec
nad Nisou, p. o, se zapojuje do komunitního
plánování jabloneckého magistrátu v pracovní
skupině Zdravotně znevýhodnění, a pomáhá
tak plánovat rozvíjení sociální služby.

„Několik našich uživatelů vstoupilo do celo-
republikového projektu nadačního fondu MA–MA
Foundation Plňme přání. Přáli si užít kvalitní
evropský fotbal přímo na stadionu, a tak fandi-
li při zápase Slovan Liberec s Olympiquie Mar-
seille,“ uzavírá Petra Pilná a přidává poděková-
ní Nadaci Preciosa. (jn)

Dávají příležitost k normálnímu životu

Schopnost vcítit se do potřeb druhého člově-
ka, láskyplný přístup, ochota pomáhat, pro-
fesionalita. To jsou schopnosti, které nejsou
cizí žádné z osmi žen, které letos obdrží oce-
nění Jablonecká pečovatelka 2016.

V letošním roce bylo nominováno osm pečova-
telek či osobních asistentek. „Oceněním Jab-
lonecká pečovatelka vzdáváme hold práci lidí
v sociálních službách – pečovatelům a pečova-
telkám, osobním asistentům a asistentkám, kte-
ří pomáhají ostatním lidem. Pečovatelky odvá-
dějí ohromný kus práce a pomáhají potřebným
jak fyzicky, tak psychicky,“ říká Pavel Svoboda,
náměstek primátora pro humanitní oblast, kte-
rý nad letošním ročníkem Jablonecké pečova-
telky převzal záštitu.

Poprvé se ocenění v Jablonci předávalo před
čtyřmi lety a setkalo se s pozitivními ohlasy
nejen mezi pečovatelkami, ale především mezi
těmi, kteří jejich služby využívají. Zatímco
v prvním ročníku v roce 2013 své nejlepší pe-
čovatelky a osobní asistentky nominovaly tři
organizace, vloni už to bylo šest subjektů a le-
tos přišly nominace od celkem osmi organizací
poskytujících sociální služby. Ty ze svého stře-
du vybíraly tu pečovatelku nebo osobní asi-
stentku, která by měla být dle jejich názoru
oceněna nejen za práci s klienty, ale i za své
další profesní i osobní kvality.

Ocenění Jablonecká pečovatelka 2016 bude
předáno na koncertu ke Světovému dni pro-
ti násilí na seniorech v pátek 10. června
v 15.00 hodin v městském divadle. (více
o koncertu na str. 6) (mh)

Pečovatelky a osobní asistentky nomi-
nované na ocenění Jablonecká pečova-
telka 2016:

Liběna Petrlíková – Anavita, a. s. – DS Jab-
lonec
Jako pečovatelka pracuje 8 let, necelý rok pak
působí v nově otevřeném domově seniorů. Do
péče o klienty vnáší klid, dokáže odhadnout je-
jich potřeby a domluvit se i s hůře komunikují-
cím člověkem. Pro své kolegy je správným tý-
movým hráčem.

Kateřina Valentová – Centrum sociálních
služeb Jablonec nad Nisou, p. o.
Jako pečovatelka pracuje 23 let. Je zkušená
s profesionálním, ale lidským přístupem. Její
předností je diskrétnost, porozumění a pocho-

pení. Pro kolektiv je nepostradatelná především
pro samostatné rozhodování a každodenní plné
nasazení. 

Bohumila Sladká – Centrum pro zdravotně
postižené Libereckého kraje, o. p. s. 
Práci osobní asistentky vykonává 7 let. Jejími
klienty jsou děti, osoby se zdravotním postiže-
ním i senioři. U klientů je oblíbená a v rodinách
působí přirozeně, klientům pomáhá a motivuje
je, aby mohli co nejdéle zůstat spokojení ve
svém domácím prostředí. Paní Sladká již byla
vyhlášena Jabloneckou pečovatelkou v roce
2014.

Ludmila Klimundová – Diakonie CČE, Jab-
lonec nad Nisou
V Diakonii pracuje 4 roky. Je velmi pracovitá,
spolehlivá a samostatná. Je všímavá k potře-
bám klientů, motivuje je a podporuje. Dokáže
si poradit v krizových situacích. U práce pře-
mýšlí a umí si ji dobře zorganizovat.

Renata Stibůrková – Domov důchodců Jab-
lonecké Paseky, p. o.
Jako pečovatelka pracuje 8 let. Má pěkný vztah
ke klientům, je empatická a dokáže vypozorovat

i potřeby těch, kteří se nedovedou sami vyjád-
řit. Je oblíbená mezi klienty i jejich rodinami.
Dokáže si samostatně poradit a řešit provozní
záležitosti. Je na ni stoprocentní spolehnutí. 

Milada Jiřímská – Hospicová péče sv. Zdi-
slavy, o. p. s.
V hospici pracuje 5 let, začínala jako dobrovol-
nice ještě předtím, než vznikla možnost praco-
vat na pozici pečovatelky. Je spolehlivá, veselá,
kreativní, soucitná a schopná přizpůsobit se
mentalitě klienta a jeho rodiny. Patří mezi
„držáky“ pečovatelského týmu Hospicové péče.

Petra Okrouhlíková – Rodina 24
Jako osobní asistentka v Rodině 24 pracuje
4 roky. Svoji práci vykonává svědomitě a s re-
spektem ke způsobu života každého klienta.
Zajímá se o zájmy klientů a snaží se je co nej-
více zapojit. Je dobrým příkladem svým slu-
žebně mladším kolegům. 

Ludmila Vobrubová – SeniA
Ve sdružení pracuje 9 let, v sociálních službách
již má třicetiletou praxi. Nominovaná je pro
svůj neutuchající elán, pozitivní energii, kterou
vkládá do své práce, a naprostou spolehlivost.

Jablonecká pečovatelka 2016

Primátor Petr Beitl a náměstek Pavel Svoboda pozvali před slavnostním předáváním cen nominované pečovatelky
na přátelské neformální setkání. 
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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. června 1916, 150, str. 1, 6, 7, R a V
Velké vítězství nad Italy. Po čtrnáctidenní
ofenzívě naší armády byla překonána italská
hlavní linie. Obsadili jsme 299 km2. Cesta do
benátské nížiny je otevřená.

Zvláštní příděl cukru pro zavařování povolilo
ministerstvo obchodu. Budou vydány speciální
lístky proti místopřísežnému prohlášení, že se
v domácnosti nenacházejí větší zásoby než
2,5 kg cukru.

2. června 1916, 151, str. 1, 3, 4, V
Vídeň. Arcivévodkyně Zita povila prince. Od
svatby s následníkem trůnu Karlem 21. října
1911 je to již čtvrté dítě.

Válečný humor. Pan plukovník kontroluje při
nástupu „železnou zásobu“ potravin. Infante-
rista Koschky nemá suchary. Plukovník: „Kde
jsou suchary?“ Vojín: „Sežraný.“ Plukovník: „A to
mi, člověče, říkáte přímo do očí?“ Bodrý vojín:
„Sou sežraný vod myší a krys.“

5. června 1916, 154, str. 4, V
Šlechetný dar. Svobodný pán von Škoda, šéf
akciové společnosti Škodovy závody v Plzni, vě-
noval Zemské centrále pro péči o vojenské na-
vrátilce sumu 100 000 K.

6. června 1916, 155, str. 5, V
Péče o ruské invalidní zajatce. V Mostě čekají
ruští invalidé na výměnu. Na účet rakousko-uher-
ské vlády obdrželi moderní protézy a mimo to
byli vybaveni dvěma soupravami prádla, bato-
hem, čepicí, novým kabátem a botami.

Mšeno nad Nisou. Ve čtvrtek 8. června bude
hrát společnost ředitele Tichého v restauraci
Jelen napínavou veselohru Trosečníci.

7. června 1916, 156, str. 1, 6, 7, R a V
Anglický ministr války lord Kitchener zahynul
se svým štábem na palubě válečné lodi Hamp-
shire při jejím potopení západně od Orknejí.
Loď byla potopena minou nebo torpédem. Vzhle-
dem k bouřlivému počasí byla záchrana téměř
nemožná. Hampshire mířila do Ruska.

Agentura Reuter píše: Smrt lorda Kitchenera
byla velkou senzací, ale neměla žádný vliv na
burzu. Narodil se 24. června 1850 ve vojenské
rodině. Absolvoval vojenský výcvik ve Woolwi-
chu. Bojoval jako dobrovolník v roce 1870 ve
francouzském vojsku. Vojenskou kariéru v Bri-
tánii zahájil v roce 1871. Roku 1882 bojoval
proti mahdistům v Egyptě, v roce 1892 se stal

v Egyptě nejvyšším vojenským velitelem.
V búrské válce ukázal své organizační schop-
nosti spojené s nelidskou krutostí. V koncent-
račních táborech nechal zahynout 20 000 žen
a dětí búrských povstalců. Poté se stal vrchním
velitelem britsko-indické armády, byl jmeno-
ván polním maršálkem a v srpnu 1914 se stal
ministrem války.

Berlín. Na křižníku Hampshire, který mířil do
Archangelska, bylo 800 mužů posádky. Všichni
se utopili.

8. června 1916, 157, str. 1, R
Londýn. Zpráva o smrti lorda Kitchenera za-
sáhla Londýňany jako bomba. V City vybíhali
lidé z restaurací a úřadů a trhali kamelotům
noviny z rukou. Na mnoha budovách vlají vlaj-
ky na půl žerdi.

9. června 1916, 158, str. 1, V
Boje u Verdunu nabývají neslýchané prud-
kosti. Německé útoky svědčí o tom, že se blíží
vrcholný bod bitvy.

14. června 1916, 162, str. 1 a 5, V
Vídeň. Odrazili jsme všechny nové útoky Ru-
sů. Rusové však uveřejňují lživé zprávy o svých
úspěších. Např. 11. června píšou v petrohradských
novinách: Válečná kořist z jediného úseku fron-
ty: 21 reflektorů, 29 polních kuchyní, 47 stroj-
ních pušek, 12 000 pudů (391 200 kg) ostnatého
drátu, 100 betonových sloupků, 7 000 000 beto-
nových kostek, 10 000 pudů nábojů, velký počet
zbraní a jiného materiálu. Dále byl zajat jeden
generál, 409 důstojníků a 35 000 vojáků. 

16. června 1916, 164, str. 3 a 6, V
Princezna Gabriela Rohanová, která od počát-
ku války pracuje jako ošetřovatelka, obdržela

za své zásluhy čestný odznak II. třídy s váleč-
nou dekorací.

Hraběnka Dr. Maria Desfour-Walderode byla
jednou z prvních žen, která získala na vídeňské
univerzitě doktorský diplom. Ve válce pracuje
jako lékařka Červeného kříže. U srbského Ša-
bacu při našem ústupu zachránila 159 těžce ra-
něných a infekčních pacientů. Sama zajistila je-
jich transport přes bažinatý terén u řeky
Macwy a nikdo nepadl do zajetí. Obdržela
stříbrný čestný odznak s válečnou dekorací.

19. června 1916, 167, str. 1 V
Londýn. Morning Post hlásí: Novým minist-
rem války se stal Lloyd George.

20. června 1916, 168, str. 2, R
Berlín. Zemřel generálplukovník von Moltke.
Císař Vilém a korunní princ zaslali vdově kondo-
lenční telegramy, v nichž oceňují jeho zásluhy.

22. června 1916, 170, str. 5, R
Kanceláře v rychlících. Obchodní komora v Ko-
líně nad Rýnem navrhla ministrovi železnic
zřízení zvláštních kancelářských kupé nebo va-
gónů, kde by si během jízdy mohli cestující za
poplatek vyřizovat své obchodní záležitosti.

23. června 1916, 171, str. 4, V
Chystá se zavedení potravinových lístků na
kávu. Počítá se s přídělem 250 g pražené kávy
na osobu na dobu osmi týdnů.

26. června 1916, 174, str. 5, V
Jablonecké Paseky. Odhalení pomníku pad-
lých. V rozsáhlém krásném parku se včera ráno
shromáždili: politický představitel z Prahy – kon-
cipista místodržitelství Dr. Bareta, pasecký sta-
rosta Anton Fiedler a pasečtí radní, ostrostřelci
s praporem, tělocvičný spolek s praporem, ha-
siči, školní mládež s pány učiteli, profesor
Fränzel z gymnázia, pan továrník Leopold
Riedel z Rýnovic, lázeňští hosté, vojenští pa-
cienti a široká veřejnost.

30. června 1916, 178, str. 1 a 4, V
Zkrácení tyrolské fronty. Italové to chápou ja-
ko své velké vítězství, ale je to v podstatě dob-
rovolný odchod rakouských oddílů z nevýhod-
ného terénu do předem připraveného prostoru,
který proběhl zcela bezvadně.

Mšeno. Uprchlíci z Haliče. Poté, co jich v pon-
dělí přijelo 140, dorazilo 52 dalších včera.
Z nádraží je uvedli přímo na místo budoucího
pobytu – do sálů hotelu Slunce (byl zbourán po
roce 1945 – pozn. autorky).

R = ranní vydání, V = večerní vydání

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Samé jedničky poslaly na dětské oddělení
jablonecké nemocnice děti ze ZŠ Pivovarská.
Šek s částkou 11 111 korun předali Sabina
a Tomáš primáři pediatrie Petru Rotovi
a vrchní sestře Janě Jírů.

ZŠ Pivovarská přispívá už delší dobu prostřed-
nictvím UNICEF dětem z rozvojových zemí.
Letos se však ve škole rozhodli jinak. „Chceme
podpořit naše jablonecké děti a na Den dětí,
který budou muset někteří z nich trávit v ne-
mocnici, jsme jim chtěli udělat alespoň malou
radost,“ řekli zástupci školy. Primář Rota infor-

moval, že za získanou částku pořídí novou tele-
vizi na pokoj JIP dětského oddělení.

Peníze na charitativní příspěvky děti získáva-
jí ze svých akcí: „Na Vánoce pořádáme každo-
ročně ve školní tělocvičně koncert našich žáků
spojený s dobročinnou akcí, kdy rodiče přispí-
vají na občerstvení, které pro ně děti připravily,
kupují si různé vánoční výrobky od dětí apod.
Uspořádali jsme také dva charitativní bazárky,
na podzim a na jaře, kdy děti přinesly vyřazené
oblečení, hračky či knížky,“ vypočítává aktivity
Alena Bělíková, učitelka ZŠ Pivovarská.

(jn)

Pět jedniček od dětí pro děti v nemocnici

Foto Jiří Endler

Horatio Herbert Kitchener, 
britský maršál a politik
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■ Ohlédnutí
Všude samé puntíky
Připravit pro seniory jakoukoli te-
matickou akci je vždy jistotou, že
dají prostor své fantazii a úkolu se
zhostí zodpovědně. Puntíkatý bál
v poslední dubnový pátek byl toho
důkazem. Ten letošní navázal na
ples loňský – fialkový, na který
mnozí přítomní vzpomínali. Nad-
časové puntíky byly opravdu všude
– výzdoba v podobě balonků, dešt-
níků, na stolech ubrousky, v rámci
občerstvení kulaté keksy a také
oblečení a módní doplňky seniorů.
Různobarevné puntíkaté stužky
uvázané na židlích v sále předur-
čily, kdo se potkal na parketu
v rámci vyhlášeného tanečního
sóla. (lf)

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

Informace k červnovým aktivi-
tám 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.

Centrum sociálních služeb (CSS)
připravuje Den otevřených dveří.
Stane se tak v rámci 10. výročí otev-
ření spolkového domu v ulici Emi-
lie Floriánové. Veřejnost si prosto-
ry CSS může prohlédnout v úterý
28. června od 14 do 17 hodin. 

Jablonecký škrpál 
odstartoval
Čtvrtý ročník Jabloneckého škrpá-
lu začal ve Frýdlantu. Ve vytopené

zámecké kuchyni čekal ráno na
výletníky s pohoštěním místní sta-
rosta Dan Ramzer a také jablone-
cký primátor Petr Beitl. Statutární
město Jablonec nad Nisou podpo-
ruje i tuto sportovní a pohybovou
aktivitu svých seniorů. Navíc pri-
mátor má po celou sezónu u sebe
symbol škrpálu, květinami osáze-
nou botu. Tu vždy mění za putovní
trikot. Do série výletu patřilo bě-
hem května Kryštofovo Údolí a Klo-
kočí. Cílem je i tentokrát do zimy
ujít v součtu 100 kilometrů. Zá-
jemci o Jablonecký škrpál získají
bližší informace u Blanky Svobo-
dové z CSS na tel. čísle 774 722 745.

(bs)

Jeden z mnoha
klubů funguje 
na Palackého
Senioři z Jablonce mají mnoho
možností, kde se scházet a trávit
volný čas. Veškeré kluby seniorů
(KS) jsou volně přístupné a aktivi-
ty jsou pro ně chystané zdarma.
Celý týden funguje i KS Palackého.
Je možné hrát karty, bingo i pétan-
que. Ve středu se schází seniorský

pěvecký soubor Radost. Do pro-
gramu patří pravidelně i Host
v klubu, z poslední doby mjr.
Ondráček s preventivní přednáš-
kou nebo ředitel dopravního pod-
niku Wejnar s novinkami v dopra-
vě. Promítání cestopisů a fotek
z klubové činnost je možné i díky
nově nainstalovanému plátnu.
Klub vede paní Hilda Justová a při-
jít mohou opravdu všichni, tedy
nejen senioři, kteří žijí v DZU
Palackého. (hj)

„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

7. 6. /úterý/
Liberecké podzemí a pivovar info
a přihlášky B. Svobodová

21. 6. /úterý/
Kořenov – Štěpánka, informace
a přihlášky B. Svobodová

30. 6. /čtvrtek/ 15.30 hodin
Literární kavárna – malý sál CSS

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

7. 6. /úterý/ 13.00 hodin
Cvičíme v bazénu

23. 6. /čtvrtek/ 15.00 hodin 
Setkání členů klubu – velký sál
CSS

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

1. 6. /středa/ 14.00 hodin
Přednáška Jizersko-lužické vodní
přehrady – velký sál CSS

4. 6. /sobota/ 8.00 hodin
Zájezd Bautzen, návrat po 17. ho-
dině, pouze pro přihlášené členy
SD ČR

8. 6. /středa/ 7.59 hodin
Výlet do Lázní Libverda a Hejnic
odjezd z vlakového nádraží

15. 6. /středa/ 14.00 hodin
Posezení u kávy, program na let-
ní prázdniny – velký sál CSS

22. 6. /středa/ 14.00 hodin
Hudba a tanec před prázdninami
– velký sál CSS

23. 6. /čtvrtek/ 13.00 hodin
Česká mincovna, Den otevřených
dveří, pouze pro přihlášené členy
SD ČR

29. 6. /středa/ 14.00 hodin
Měření tlaku – velký sál CSS

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

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

Foto CSS

Foto CSS

KS Palackého – foto CSS

Foto Apik 

Květinami osázený škrpál – foto Apik 
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Téměř dvacet tisíc korun bylo na šeku, který
ve středu 4. května v podvečer předal ná-
městek primátora Pavel Svoboda primáři
dětského oddělení jablonecké nemocnice
Petru Rotovi. Částka byla výtěžkem z aukce,
která uzavřela výstavu dětských výtvarných
prací. 

Statutární město Jablonec nad Nisou pořádá
výstavu výtvarných prací, do které se letos za-
pojili žáci 14 mateřských a 11 základních škol,
základní umělecké školy a DDM Vikýř, už de-
vatenáct let. „Letošní téma se nabízelo samo – Co
bych daroval svému městu k 150. narozeninám,“
řekla Lucie Kocourková z oddělení školství,
kultury a sportu jabloneckého magistrátu. 

„Jsem rád, že jsme se tu sešli v tak hojném
počtu, protože naše peníze dnes poslouží dobré
věci. Pomůžeme dovybavit dětské oddělení na-
ší nemocnice a ještě se u toho určitě příjemně
pobavíme,“ zahájil aukci primátor Petr Beitl. 

„Výtěžek z aukce jsme stejně jako v minulých
letech věnovali dětskému oddělení nemocnice.
Už loni jsme přispěli na nákup speciálního lůž-
ka, letos přispějeme na další,“ připomněl ná-
městek Svoboda. 

Pediatrie potřebuje vyměnit celkem 14 dětských
lůžek TOM, respektive nyní 13. Cena jednoho
se pohybuje kolem 63 600 korun. „Potřebnou
částku doplníme o finance ze sponzorských da-
rů a dalších pět lůžek nám letos daruje také na-

dace Kapka Naděje,“ uvedl primář dětského od-
dělení Petr Rota. 

Dražilo se 99 položek, jejich vyvolávací cena
se pohybovala od 10 přes 40, 50 korun až ke
dvěma stovkám. Dodatečně byl do dražby zařa-
zený ještě velký dort, jemuž dominoval komín
Brandlu, za vyvolávací cenu 199 Kč a vystoupal
na konečných 1 300 korun. Nejvyšší vyvolávací
cena byla 1 000 korun za vitráž nazvanou Co
bych ukázal kamarádovi při návštěvě mého
města Jablonec nad Nisou, která byla kolektiv-
ním dílem dětí z MŠ Slunečná. Obrázky malo-
vané na plexiskle jsou zasazené do dřevěného
rámu a vitráži to sluší buď před oknem, nebo
v prostorném, dobře nasvíceném interiéru.
Bitva o vitráž se strhla poměrně velká a nako-

nec primáře Rotu porazil náměstek Svoboda,
jenž ji vydražil za 3 400 korun. „Nyní pečlivě
promyslím její umístění – určitě to bude někde ve
veřejném prostoru. Chtěl bych, aby ji vidělo
hodně lidí, protože je skutečně krásná,“ usmí-
val se Svoboda. 

Konečná částka na šeku, jenž předal náměs-
tek Svoboda primáři Rotovi, byla 19 100 korun,
největšími dražiteli byli Pavel Svoboda (5 085 Kč),
Jablonecké energetická (2 810 Kč) a Petr Beitl
(2 260 Kč). Vydražené částky mají stále vzestup-
nou tendenci. V roce 2013 se podařilo získat
3 800 Kč, o rok později 7 300 korun, které ne-
mocnice využila na nákup digitální váhy pro
novorozence. Loni už to bylo 12 370 Kč na kou-
pi dětského lůžka. „Laťka je nasazená velmi vy-
soko, překonat ji bude stále těžší. Ale věřím, že
mladí autoři opět vytvoří díla, která dražitelé
budou chtít vydražit, a tak pomoci dětskému
oddělení nemocnice,“ uzavřel náměstek Pavel
Svoboda. (jn) 

Do aukce nám věnovali své práce: MŠ Žlutá
školka, Jugoslávská 13, MŠ Pod lesem, Rýno-
vice – Československé armády 37, MŠ speciál-
ní, Palackého 37, MŠ Slunečná – Sluníčko,
Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Jo-
sefa Hory 31, ZŠ Pasířská, ZŠ Mozartova, ZŠ
Liberecká 26, ZŠ Pivovarská, ZŠ Liberecká 31,
ZŠ Rýnovice, Pod Vodárnou, ZŠ Kokonín, Základ-
ní umělecká škola, Jablonec nad Nisou.

Z dražby vzešlo skoro 20 000 korun

V pátek 10. června se opět po roce ve večer-
ních a nočních hodinách otvírají kostely
a modlitebny v celé České republice. Nabíd-
nou divadlo, hudbu, prohlídku s výkladem
i místo pro ztišení.

Společné putování Jabloncem

Noc kostelů je příležitostí navštívit kostely
a modlitebny v netradiční čas. V České republi-
ce se letos bude konat již osmým rokem. 

O mimořádném zájmu veřejnosti o program
Noci kostelů svědčí i 450 000 návštěvnických
vstupů zaznamenaných v loňském roce v 1 483
kostelích a modlitebnách. 

V Jablonci se pro veřejnost mimo bohoslužby
otevřou brány níže uvedených kostelů a modli-
teben, a to pod názvem Společné putování Jab-
loncem. Další informace a programy naleznete
na webové stránce www.nockostelu.cz.

16.30–17.15 hodin
Pravoslavný kostel ve Vrkoslavicích – ulice
U Kaple.
Výlet do historie
Pravoslavná církev v českých zemích
kostel bude otevřen od 16.00 do 21.00 hodin

18.00–19.00 hodin
Kostel sv. Anny – Kostelní ulice
Hudební zastávka: Roman Hampacher a Jan Ostrov
Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s.
kostel bude otevřen od 17.00 do 21.00 hodin,
přítomen průvodce

19.15–20.30 hodin
Modlitebna Ochranovskeho sboru při ČCE
– Máchova 29
Vystoupení pěveckého sboru
Ochranovský sbor při ČCE v Jablonci nad Nisou
modlitebna bude otevřena pouze v době programu

21.00–22.00 hodin
Chrám Dr. Farského – nám. Dr. Farského
Zpěvy a modlitby z Taize
Církev československá husitská
kostel bude otevřen od 18.00 do 24.00 hodin, 
živá varhanní hudba, přítomen průvodce

22.30–23.00 hodin
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – Horní
náměstí
Pozdní varhanní meditace T. Pospíšila
Římskokatolická církev
kostel bude otevřen od 18.00 hodin do konce
varhanního koncertu

19.00–20.00 hodin
Kostel sv. Václava v Rychnově u Jablonce n. N.
Zazní živá varhanní hudba
Římskokatolická církev
kostel bude otevřen od 18.00 do 20.00 hodin

Noc kostelů v Jablonci nad Nisou

Stavba Centralu šplhá 
do podlaží
Obchodní galerie Central Jablonec by měla
veřejnosti začít sloužit příští rok. Nyní obyva-
telé Jablonce sledují, jak stavba roste. 

V dubnu už stěny budoucího nákupního cent-
ra začaly přerůstat oplocení staveniště. „V části
objektu, kde bude krytý parking a prostor záso-
bovacího dvora, jsou hotové železobetonové
konstrukce. Hotová je i podlaha budoucího su-
permarketu a v další části stavby již roste
druhé nadzemní podlaží,“ popisuje průběh sta-
vebních prací Ondřej Micka, tiskový mluvčí
skupiny Crestyl. Podle jeho slov jsou dokonče-
né nájezdové rampy s plánovaným vyhříváním
na základové desce. „Stále platí, že podle pravi-

delně zpracovávaných protokolů z geodetické-
ho sledování objektů v okolí stavby je patrné, že
všechny doposud prováděné práce – demolice,
zemní práce, založení objektu – neměly na okol-
ní zástavbu žádný vliv,“ uzavírá Micka s tím, že
také současná výstavba je podle posledních vý-
sledků měření bez dopadu na okolí. (jn)

Lesní ulice dostane finální 
povrch 
Loni se v ulici Lesní rekonstruoval vodovod,
kanalizace a plynovod, letos sem přijdou
stavbaři znovu. 

Tentokrát však půjde o rekonstrukci povrchů.
V ulici Lesní je totiž na tento rok plánovaná re-

konstrukce komunikace, chodníků a instalace
nového veřejného osvětlení v části od ulice 5.
května po železniční přejezd za více jak 7 mil.
korun. Stavba tak plynule navazuje na loňskou
rekonstrukci kanalizace a plynovodu.

„Stavební práce zde budou probíhat od května
do září tohoto roku a přinesou některá omezení
pro městskou hromadnou dopravu, pro řidiče
i chodce,“ říká náměstek pro rozvoj města Lu-
káš Pleticha. V ulici je třeba pozorně sledovat
aktuální dopravní značení. Městská hromadná
doprava bude přetrasovaná podobně jako
v loňském roce při rekonstrukci kanalizace
a plynovodu. DPMLJ přemístění zastávek včas
oznámí. „Od října pak bude mít ulice Lesní no-
vý asfaltový potah, chodníky budou ze zámko-
vé dlažby a vše bude nově nasvícené veřejným
osvětlením,“ dodává Pleticha. (jn)

■ Dění ve městě
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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/

„Dobrý hospodář naslouchá a respektuje své
okolí.“ Pamatujete? To před volbami tvrdil pri-
mátor Petr Beitl. Jenže po méně než dvou letech
je vše jinak.

Koalice se domluvila, že demokracie bylo
dost, a odvolala zástupce Změny pro Jablonec
z osmi výborů a komisí, což jsou poradní orgá-
ny zastupitelstva a rady města. Porušila tím ele-
mentární demokratickou zvyklost, že každý za-
stupitelský klub má v každém výboru a komisi
alespoň jednoho zástupce, aby měl přehled
o materiálech připravovaných pro zastupitele
a mohl ovlivnit debatu o nich včas.

Proč koalice „optimalizaci“ prosadila? Prý
kvůli zefektivnění a zkrácení jednání. To je ale
jen záminka. Koalice neunesla, že jí Změna
kouká pod prsty, důsledně se zajímá o dění na
radnici a požaduje informace a odpovědi. Po-
kud by si koalice byla jistá správností svých
kroků, neměla by důvod odříznout nás od in-

formací. A co ona efektivita? Důležitější než po-
čet členů je příprava podkladů pro jednání
a způsob jeho vedení předsedou.

Jaký je tedy výsledek? Těsně před schvalová-
ním územního plánu byla z výboru pro územní
plánování odvolána jedna z nejkompetentněj-
ších členek, architektka Ida Chuchlíková ze
spolku PLAC, který stojí za šesti věcně shodný-
mi připomínkami k novému územnímu plánu
s podpisy více než 550 občanů. Připomínky se
mj. týkaly zástavby Horní Proseče, kde rozsáh-
lé pozemky spoluvlastní zastupitel Pelta (ODS).

O zastoupení Změna přišla i v povinně zřizo-
vaném finančním výboru (řeší ekonomiku
města) a v majetkovém výboru (řeší nakládání
s nemovitostmi města). V obou výborech, kde
jsem dosud působil, nebyla minulý rok schvá-
lena sporná přeměna jablonecké nemocnice
z neziskové formy na obchodní společnost, což
je dlouho plánovaný, ale „zatím“ neúspěšný zá-

měr vedení nemocnice i města. Do finančního
výboru nebyl zvolen ani náš zastupitel a před-
seda Okresní hospodářské komory Vladimír
Opatrný, který se záměrem též nesouhlasí.

Hybatelem změn v komisích byl radní Petr
Vobořil (Domov nad Nisou), kterému vadila ak-
tivita naší, nyní odvolané, zástupkyně v kultur-
ní i sportovní komisi. Do obou komisí se pak
nanominoval on sám, aby ohlídal dotace pro
své spřízněné organizace.

Přestože v mnoha ohledech město funguje dob-
ře, nesouhlasím se snahou odříznout Změnu
od informací. Prý nemáme hmatatelné cíle, jen-
že město není jen o budování, ale i o principech
a otevřenosti. Co se ale velkých projektů týče,
jsme rádi konstruktivní, máme-li možnost. Na-
příklad předseda dopravního výboru Jindřich
Berounský léta usiluje o prodloužení tramvaje
do centra, které se blíží realizaci.

Jakub Macek, zastupitel za Změnu pro Jablonec

Komu a proč vadí Změna?

V Jabloneckém měsíčníku listopad 2015, str. 21,
pod titulkem „Náměstek Pleticha ztratil důvěru
kvůli vazbám na Ventax“ jsem uvedla, že tato
firma figuruje v tzv. „deníčku“ pana Duška, kte-

rý je vyšetřován, a v této souvislosti firma „zís-
kává veřejné zakázky.“ Je mi líto, že jsem si
uvedené tvrzení předem dostatečně neověřila
a vycházela především z informací publikova-

ných např. v MF Dnes ze dne 12. 9. 2015 a 15. 9.
2015. V tomto smyslu se za uvedené neověřené
tvrzení omlouvám. Jana Pastuchová, 

zastupitelka města Jablonec n. N.

Doplnění k článku z listopadového čísla

Je středobod cestovního
ruchu opravdu Kantorova
vila?
Úvaha o koupi vily městem Jablonec n. N, která
stojí v ulici Palackého, vynáší na obzor povědo-
mí této „investice“, které nemusí všichni rozu-
mět. My v Jablonci pořád hledáme středobody
cestovního ruchu. Od roku 1989 žádné řešení
nepřichází, stejně tak i ekonomický profit slu-
žeb. Domnívám se, že segment návštěvníků,
kteří na Jablonecko přijíždí, se nesetkává
s „přáním“ navštěvovat město. Jablonecko má
jedinečnou přírodu a tu také oceňují turisté.

Bylo by možná lepší se zaměřit na úplně jiný
segment turistů, kteří dokáží ocenit kulturu,
umění, architekturu, a tam jsou možnosti stejně
tak v přístupu města k propagaci. Mít videospo-
ty, citylighty v jiných městech, nebát se inovací.

Víte, mě udivuje hlavně to, že ve městě bižu-
terie, kde detail hraje zásadní roli, neumí ti sa-
mí lidé vytvořit špičkovou propagaci. Protože
cestovní ruch je především o detailech a nikdy
to nebylo jinak, stejně tak o prožitcích. Unudě-
né obrázky městských katalogů nikoho nepo-
zvou z jednoduchého důvodu. Nezachycují po-
city a emoce, to je fundament turismu. Lidi do
města nepojedou kvůli nějakému náměstí nebo
kostelu. Jablonec by si měl vytvořit svůj „turis-
tický“ příběh, jako je jablonecká secese přelo-
mu 19 a 20. století, pojem, který znal celý svět,
a na to navázat Made in Jablonec, ale taky to
nedělat lacině. Zkrátka to město vychválit,
a když už jsme u té architektury, tak se podívej-
te, jestli byste vůbec takové město navštívili.

Je hezké, že se opravuje radnice, ale město
není jen radnice, ale i další domy. Turista asi
nebude rozeznávat, kdo je napsaný v katastru
nemovitostí jako majitel. Zkrátka, že leckteré
domy se secesní výzdobou jsou v podstatě rui-
ny. Má to všechno své důvody, proč to tak je.
Jsou prázdné a nedaří se je obsazovat. Není
možné si hrát na vlastním písečku, buď bude-
me domy v centru města bourat, nebo se o ně
budeme starat, aby nacházely svůj smysl využi-
tí. Někde na ekonomiku nemovitosti vydělává
jediný podnájemce nebytových prostor, což na
udržení nemovitosti a opravy nestačí. Máme ve
městě architekty, kteří umí vdechnout nový
smysl těmto budovám, jde jen o to, jestli existu-
je skutečný zájem vidět centrum města jako ce-
lek. Domnívám se, že všichni majitelé nemovi-
tostí zejména v centru města mají bez rozdílu
stejné starosti s „údržbou“, tak proč se nespojit? 

Jaroslav Řezáč

Jablonec
Je milý Jablonec, horami chráněn,
pohledem z kopečků kdekdo je zmámen,
korálky rozhleden kolem jsou rozsety,
dívám se s úžasem dnes, jako před léty.

Deset bdí rozhleden a každá jiná je,
z některých vidět je daleko do Ráje,
bohatství zděděné zdarma tu maje,
vážím si naplno krásného kraje?

Uprostřed prstýnku tichých hor kolem,
projdu se s radostí, necítím kolen,
nebo se projedu svým horským kolem,
spěch a stres brzičko pro dnes je skolen.

Pár sáhů od centra přehrada skvělá,
jak v zimě, tak v létě radost nám dělá,
na bruslích, na loďce, v plavkách i bez plavek,
tělo své protáhneš, cítíš se jako rek.

Príma je velkých hřišť a také hřišťátek,
zabaví mnoho nám miláčků, rošťátek,
moudrý a šťastný je, kdo to ví,
že kdo si hraje, ten nezlobí.

Ligový Jablonec známý je po světě,
fotbal či biatlon, sport si tu najde tě,
představy slunečné máme už o létě,
tisíce možností malíř na paletě.

V míru a svobodě rozhoduj hbitě,
rádi si přiznejme, žijem jak v žitě.

Napsal: JaS

Došlo do redakce

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

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

Pfieklady – nûmãina.
www.kopacikova.cz, 

tel.: 724 953 484

STUDIO MARKÉTA NABÍZÍ
kosmetické sluÏby, pedikúru, manikúru,

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

www.studiomarketa.cz

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 2320 Kã! 

PROTIPOÎÁRNÍ od 2500 Kã + sleva na
BEZPEâNOSTNÍ dvefie, 

vnitfiní dvefie bílé, buk, ofiech atd. od 730 Kã, 
stavební POUZDRA od 4500 Kã, posuvné, 

shrnovací dvefie. 
Sleva na vchodové dfievûné dvefie 20 %,

levné pouÏité dvefie, v˘prodej nov˘ch dvefií, 
obloÏek od 500 Kã.

âESKÁ OKNA: dfievo, plast, 
hliník SLEVA 40 %, 

Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií ZDARMA, 
profi v˘fiez zárubní.

www.dverehybner.cz 
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

âMSS – STAVEBNÍ SPO¤ENÍ S LI·KOU
Kompletní poradenství v oblasti spofiení,

úvûrÛ, hypoték, insolvence a draÏby.
tel: 724 242 048

e-mail: iva.zitkova@cmss-oz

NAJLA – orientální studio s tradicí
www.studionajla.simplesite.com
P¤ÍMESTSK¯ TÁBOR 18.–22. 7.
dívky 5–15 let, taneãnû-tvofiiv˘

LÉTO V ORIENTU
intenzivní taneãní dílna

25.–29. 7., dennû 18–20 hodin
TAJNÁ CVIâENÍ SUFIJSK¯CH MNICHÒ
sobota 11. 6., workshop 10–16 hodin

ÚPL≈KOVÁ MEDITACE
17. 6., 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, svíãky, v˘robky z ovãí vlny,
KO¤ENÍ i BEZLEPKOVÉ âAJE bylinné, 

ovocné, zelené OXALIS.
Pfiijìte a urãitû si vyberete. 

Tel.: 728 822 109 

AUTOSERVIS MOKO·ÍN
DOPORUâUJEME kontrolu a odborné 

vyãi‰tûní brzd
jarní AKCE: Kã 800–1200/auto!!!

certifikované brzdové centrum ATE
– super ceny!!! 

antikorozní nástfiik podvozku a dutin 
zn. DINITROL (vã. demont. plast. podbûhÛ,

poctivá, profi práce)
ve‰keré opravy osobních a dodávkov˘ch 

vozidel, spolupráce s poji‰Èovnami
www.autoservismokosin.cz

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

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

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

ÚTULNÁ ZAHRÁDKA KAVÁRNY JABLO≈
domácí limonády, zdravé obûdy,

bezlepkové dorty, chlebíãky.
Kde? Námûstí Dr. Farského

Facebook.com/KavarnaJablon

UNIKNETE Z NA·EHO APARTMÁNU?
Zábavn˘ koncept únikové hry.

Cílem je dostat se ven do 60 minut.
Kde? Námûstí Dr. Farského

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

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

OTA KÁNSK¯ – ÚKLID
kompletní úklidy domácností, 

Ïehlení prádla, ãi‰tûní kobercÛ, 
ãalounûní a interiérÛ automobilÛ

tel.: 777 302 666, e-mail: ota@ok-uklid.cz
web: www.ok-uklid.cz

Pfiímûstsk˘ tábor HRAVÁ JÓGA
pro dûti 6–8 let

Termín: 1.–5. 8. 2016
Pfiihlá‰ky: Petra Nûmcová 

tel.: 775 08 11 24

PEDIKÚRA – kombinovaná – suchá
Podhorská 7, tel.: 723 383 334
MoÏnost i MOBILNÍ pedikúry.
Pfiijedu za vámi domÛ. Vhodné
pro seniory a maminky na MD.

MUDr. TOMÁ· LEBENHART
lékafi celostní medicíny a ajurvédy, 

homeopat a autopat 
P¤EDNÁ·Í V JABLONCI n. N.

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 RAMPù, 
25. âERVNA 2016, 
od 9 do 12 hodin

Praktické rady pro zdrav˘ Ïivot.

SUCHÁ PEDIKÚRA – V POHODLÍ DOMOVA 
Dojezd pfiednostnû za seniory a tûmi, 
kdo nemohou za o‰etfiením docházet. 

Rychlé, bezbolestné, 
zdravotnû bezpeãnûj‰í o‰etfiení, 
místo ostr˘ch nástrojÛ pouÏití 

sterilizovan˘ch frézek, 
bez poru‰ení pokoÏky 

odstranûní deformace nehtÛ, 
otlakÛ, mozolÛ, kufiích ok, 

zrohovatûlé kÛÏe apod. 
Zv˘‰en˘ v˘znam pro rizikové skupiny

s onemocnûním 
Ïil dolních konãetin, s cukrovkou atd., 

kdy není klasická pedikúra doporuãována. 
Praxe a reference spokojen˘ch zákazníkÛ 

je zárukou. 
MoÏnost zakoupení 

DÁRKOV¯CH POUKAZÒ. 
tel. 777 627 207

PSÍ HOTEL, Luãany nad Nisou
ubytování pro va‰eho pejska

Kontakt: 725 244 270
jana.zva@seznam.cz

www.naslunci.cz

AKTUÁLNÍ KURZY A SEMINÁ¤E
pfiihlaste se s pfiedstihem! 
POMATURITNÍ STUDIUM 

angliãtiny 2016/17
VyuÏijte léto naplno 

v LETNÍCH JAZYKOV¯CH KURZECH 
10% SLEVA NA KURZY OD ZÁ¤Í

25 let zku‰eností, akreditace, 
v˘borní lektofii. 

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

602 505 288, 
483 318 621

PAS Jablonec a. s.
Vzdu‰ná 25

hledá 

– domácí dûlnice na
v˘robu ketlovan˘ch
rÛÏencÛ a biÏuterie

– maãkáfie na
Maturovo maãkadlo 

PoÏadujeme vyuãení ve 
skláfiském oboru, nabízíme
dobré platové podmínky 
a zamûstnanecké v˘hody. 

Informace 
tel.: 483 423 334 

e-mail: pas@pas-jablonec.cz

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

V˘hodné ceny 

pro firmy 
POâÍTAâOVÉ 
KURZY

Zdokonalte se

i Vy 

Neprome‰kejte!ZÁPIS DO KURZÒ
OD ZÁ¤Í – NAVÍC
S 10% SLEVOU 

LETNÍ KONVERZAâNÍ
KURZY ANGLIâTINY,
·PANùL·TINY, NùMâINY 

POMATURITNÍ STUDIUM 
ANGLIâTINY 2016/17
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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


