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Léto budiž pochváleno
Na prázdniny jsem se těšil vždycky, ať už jsem
byl dítkem školou povinným, studentem nebo
pracujícím dospělákem. 

O prázdninách a vůbec v létě běží čas jinak,
všimli jste si toho? O prázdninách není prob-
lém dříve vstát a třeba se proběhnout nebo vy-
jet na chvilku na kole, pak celý den strávit
běžnými starostmi a večer ještě stihnout letní
kino nebo pivo na zahrádce. Při troše dobré
vůle není problém posedět večer s přáteli
a dočkat se přitom paprsků nového rána. Dny
jsou o prázdninách delší, máme na všechno
víc času, a je na nás, abychom si je užili. Je na
nás, abychom posbírali co nejvíc vzpomínek.
V létě se kolem nás pořád něco děje, koná se
spousta akcí – koncerty, festivaly, grilování,
divadla pod širým nebem, sportovní klání,
různá setkávání s přáteli na přehradě, na za-
hrádkách, na kole. Člověk aby se naklonoval,
aby stihl všechno, co by chtěl. 

V Jablonci to letos nebude jiné. Kromě festi-
valu Město plné tónů, který pro diváky chystá

zábavu v divadle nebo přímo v ulicích města,
je tu letos poprvé rockový festival na Tajvanu
JBC Fest, už tradiční adrenalinový závod svě-
tových borců ve fourcrossu, rok od roku lepší
výstava „jabloneckého zboží“ Křehká krása
i premiérové Jablonecké pivní slavnosti. K to-
mu výstavy, které se vážou k historii města
v Domě manželů Scheybalových nebo kovář-
ská výstava ve sv. Anně pro milovníky klidněj-
ší zábavy. Pro děti jsou připraveny nejrůznější
příměstské tábory, na kterých můžou rozvíjet
své dovednosti a zažívat prázdninová dobro-
družství. Léto v Jablonci prostě zase bude na-
bité V podstatě se to všechno ani nedá stih-
nout. Ale tím se netrapte, protože léto je také
obdobím, kdy se venku nejlépe leží a odpočí-
vá. Tak se zklidněte, udělejte si volno a pusťte
i starosti na chvíli k vodě.

Léto jak má být a šťastné návraty z prázdnino-
vých výprav vám přeje 

váš primátor Petr Beitl.

Foto Jan Kasl 
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Primátor města Petr Beitl
Jablonecká nemocnice poskytuje kvalitní péči našim
spoluobčanům, pečuje o svůj rozvoj a dlouhodobě do-
sahuje dobrých hospodářských výsledků. Je důka-
zem, že nemocnice se může stát vizitkou svého měs-
ta. Důležité je správné vedení, ekonomické uvažování
managementu a odbornost. Neméně podstatná je
schopnost přijmout zodpovědnost za strategická roz-
hodnutí na úrovni zastupitelstva. Je-li nemocnice
v majetku města a není důležité, zda ve formě přís-
pěvkové organizace či formou městem vlastněné ob-
chodní společnosti, mají rozhodovací pravomoc za-
stupitelé. Mě jako primátora velmi těší, že jablonečtí
zastupitelé jsou si toho v drtivé většině vědomi a že
umí přijmout zodpovědnost za další rozvoj naší ne-
mocnice. Vědí, že je potřeba městský majetek průběžně
zvelebovat a zhodnocovat, což mnohdy nese nároky
na městský rozpočet. Čekat na dotační tituly nemusí
vždy být tou správnou cestou. Stavba nového pavilonu
je druhým největším investičním projektem tohoto
volebního období po revitalizaci soustavy CZT. Jsem
přesvědčen, že stejně jako v případě teplárny se dílčí
investice do postupné obnovy naší nemocnice vyplatí
všem, zejména pak našim občanům.

Miloš Vele, 
náměstek primátora pro ekonomiku
Zdravá městská ekonomika nám opět umožňuje jed-
nat s bankovními domy o podmínkách úvěru, který by
částečně pokryl náklady plánované investice na vý-
stavbu pavilonu. Stavební část, kterou hodláme
z městských prostředků zafinancovat, si vyžádá cca
150 milionů korun, přičemž třetinu z této částky by
měla pokrýt státní dotace Ministerstva zdravotnictví.
Investicí do rozšíření nemocnice půjčené peníze ne-
projíme. Naopak tím získáme další perspektivní měst-

ský majetek a zároveň výrazně přispějeme ke zkvalit-
nění péče o jablonecké pacienty.

Vít Němeček, zastupitel města, 
ředitel Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.
V první řadě děkuji všem kolegům zastupitelům, kte-
ří podpořili projektový záměr na výstavbu nového pa-
vilonu intenzívní medicíny. Nový pavilón rozšíří ka-
pacitu z dosud nedostatečného počtu 8 lůžek JIP na
12 intenzivních lůžek navíc ve společném objektu JIP
a ARO, což přispěje k větší zastupitelnosti personálu
i techniky, a tím samozřejmě ke zvýšení kvality posky-
tované péče nejen pacientům z Jablonce, ale i z celé
spádové oblasti. Tím, že dojde k přestěhování praco-
višť, vznikne v chirurgickém pavilonu další prostor
pro rozšiřování lůžkové i ambulantní části. Jako ne-
mocnice jsme připraveni se podílet na financování
přístrojového vybavení a máme také již vytvořenou
15milionovou finanční rezervu na nový mobiliář. Po-
děkování patří i vedení města za velmi dobrou a dlou-
hodobou spolupráci, která významně napomáhá roz-
voji a fungování celé nemocnice.

Jana Pastuchová, zastupitelka města, 
poslankyně Parlamentu ČR, zdravotnice
Jabloneckou nemocnici dobře znám, začala jsem zde
pracovat už v roce 1984. Sleduji tedy její modernizaci
opravdu zblízka. Výstavbu pavilonu urgentní medicíny
podporuji. A protože stále občas sloužím na záchran-
ce, obzvlášť kvituji vznik nízkoprahového akutního
příjmu. Jde o velkou investici, ale nemám pochybnos-
ti o tom, že se vyplatí. Rozšíření počtu lůžek na JIP,
rozšíření kapacit gastroenterologie i vznik oddělení
dospávacích lůžek včetně dalších lůžek následné péče
zvýší dostupnost a kvalitu akutní péče pro pacienty
z Jablonce a okolí. A o to tu jde především. (mh)

Nemocnice je naší vlajkovou lodí
Jablonecká nemocnice je kompletně v majetku města a zároveň je jednou z věcí, kterou by
město mohlo mít na výstavě v pomyslné výkladní skříni. Město Jablonec nad Nisou se stalo
zřizovatelem nemocnice 1. 1. 2003. Nemocnice poskytuje zdravotnické služby na vysoké úrovni
nejen pro občany města, ale i pro pacienty ze širokého okolí. Provozuje 377 lůžek na deseti
odděleních. Dále má řadu ambulantních a technickohospodářských pracovišť včetně vlastní
lékárny, stravovacího provozu, prádelny, dopravy atd. V nemocnici nechybí babybox
a od otevření pavilonu onkologické ambulance jsou téměř všechna nemocniční oddělení
soustředěna do jednoho areálu, kde nechybí ani městská mateřská školka. K jablonecké
nemocnici patří i léčebna dlouhodobě nemocných v Tanvaldu. V nemocnici pracuje více
než 800 zaměstnanců.

Foto Miroslav Gorčík

■ Historické
souvislosti
Nemocnice je na stejném místě od
roku 1893, kdy se stala Všeobec-
nou okresní nemocnicí, přičemž
původně byla otevřena v roce
1875 v prostorách dnešního Gym-
názia U Balvanu. 

V roce 1990 byla slavnostně za-
hájena celková přestavba areálu,
na základní kámen tenkrát pokle-
pal prezident Václav Havel. V pod-
statě od té doby panuje v nemoc-
nici čilý stavební ruch. Nejprve
přibývaly jednotlivé pavilony, od
chirurgie, přes kuchyň, prádelnu,
laboratoře, ORL, internu, porodnici,
gastroenterologii až po otevření
nové onkologie. Zároveň průběž-
ně dochází k doplňování a obmě-
ně přístrojového vybavení, díky
němuž nemocnice nabízí služby
a zdravotnické ošetření na špičko-
vé úrovni, a také k postupné revi-
talizaci operačních sálů i ambu-
lancí jednotlivých oddělení. 

Nemocnice je ekonomicky sta-
bilní a generuje vysoký provozní
zisk, to znamená, že z vlastních
prostředků financuje nejen běžný
provoz, ale také investuje do své-
ho rozvoje. Kromě vlastních pro-
středků využívá dotační programy
a samozřejmě příspěvky svého
zřizovatele, tedy města Jablonec
nad Nisou. 

Kromě pravidelného příspěvku
na provoz ve výši půl milionu roč-
ně investovalo město do své ne-
mocnice za posledních pět let více
než 75 milionů korun. Zásadní
byla investice do vybudování škol-
ky v areálu v roce 2011, pořízení
mamografu o rok později nebo
výstavba onkologické ambulance
za 26,5 milionu, kterou město
kompletně uhradilo ze svého roz-
počtu v letech 2013 a 2014. 

Letošní dotace města je určena
na rekonstrukci vjezdu do areálu
u interny včetně instalace brán
a také na pořízení nových přístro-
jů pro gastroenterologii i další pří-
stroje a vybavení. Celkem jde
o částku 10 milionů korun. Rok
2016 je navíc zlomový, co se týká
dalšího rozvoje nemocnice. V červ-
nu na svém mimořádném zasedá-
ní zastupitelé odsouhlasili stavbu
nového pavilonu intenzivní medi-
cíny za 150 milionů korun. Dal-
ších 45 milionů korun bude stát
vybavení nových pracovišť. Pokud
vše dobře dopadne, stavět by se
mělo začít příští rok.

Názory na pavilon intenzivní medicíny: 

Ředitel Němeček a náměstek Vele 
při otevření nové spojovací chodby. 

Foto Markéta Hozová
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Poloostrov Tajvan na jablonecké přehradě
patří k vyhledávaným místům nejen v let-
ních měsících. V minulých číslech Jablonec-
kého měsíčníku jsme slíbili, že se budeme té-
matu Tajvanu věnovat více.

Vlastnické vztahy jsou patrné z obrázku. Město
Jablonec je vlastníkem označených pozemků.
Zbylé části jsou v majetku Povodí Labe, s. p. –
zejména břehy, v západním cípu – na špičce
poloostrova mají své pozemky a klubovny TJ
Delfín a jablonecký Yacht club. Druhou největ-
ší část pozemku, cestu s alejí a prostor se zbyt-
ky stavby někdejší slavné restaurace, patří pa-
nu Martinu Gojdičovi. 

Využití městských pozemků je nasnadě – na
velké louce je místo pro cirkusové produkce, letos
v létě se zde budou konat i hudební festivaly.
Nedaleko hřiště na plážový volejbal je k dispo-
zici i veřejné ohniště. Městu patří i vloni nově
zrekonstruované veřejné toalety. Na břehu ma-
jí svou základnu vodní záchranáři. V roce 2014
došlo na náklady města k ošetření stromů
a prořezu zeleně. Rekonstrukce toalet na pozem-
cích města proběhla na jaře roku 2015 a letos
na jaře se v sousedství toalet budovala kanali-
zační jímka za 400 tisíc korun, území Tajvanu
totiž není napojené na kanalizaci. V loňském
roce také došlo k úpravě a rozšíření na 12 až 15
parkovacích míst podél přístupové cesty, což
uvítali zejména rybáři.

Pan Gojdič, který je vlastníkem druhé největší
části území, poskytl Jabloneckému měsíčníku
vyjádření v tom smyslu, že jeho pozemek je sou-
kromou záležitostí. „To nejpodstatnější je, že
v minulosti nedošlo k dohodě o vybudování in-
ženýrských sítí se statutárním městem Jablonec
nad Nisou a z toho důvodu jsem nabídl Tajvan
do prodeje. V současné době probíhají jednání
ohledně prodeje pozemků včetně projektu,“ uvedl

Martin Gojdič. Na internetu uvedená nabídková
cena je 35 milionů korun. Požadavek na přive-
dení kanalizace k soukromému objektu nebyl
ze strany města splnitelný, jde o příliš vekou in-
vestici směřovanou k soukromému vlastnictví,
což není možné. V létě 2014 se ale podařilo pri-
mátorovi Beitlovi dosáhnout dohody, podle níž
vlastník pozemku umožňuje jeho využívání
občany města k rekreaci a město na oplátku
provádí úklid a obsluhu odpadkových košů. 

Tajvan z pohledu územního plánu
Dle platného územního plánu jsou plochy na
Tajvanu označeny jako občanská vybavenost

v místě pozemku a bývalé restaurace soukro-
mého vlastníka, dále jako parky se sportovním
zařízením, parky, lesoparky a pláže. Ve všech
případech se jedná o přírodní plochy s upra-
venou zelení. 

V návrhu územního plánu, který bude zastu-
pitelstvu předkládán ke schválení v roce 2017,
jsou plochy na Tajvanu klasifikovány jako ve-
řejně přístupná sídelní zeleň. Pozemek v soukro-
mém vlastnictví v místě, kde stávala restaura-
ce, je opět označen jako občanská vybavenost.
Ani současně platný ani navrhovaný územní
plán nepočítá se zařízením typu kemp.

(mh)

Tajvan – atraktivní místo pro odpočinek

Jablonecká energetická v posledních měsí-
cích intenzivně řeší situaci kolem komínu
v Mechové ulici. Jaká je aktuální situace
a jestli komín v Mechové nějak ovlivnil pří-
pravu druhé etapy revitalizace, nám pro-
zradil ředitel Jablonecké energetické Petr
Roubíček. 

Jak vlastně problém vznikl?
Původní studie počítala s tím, že pára, která bu-
de z komína vycházet, bude výrazně teplejší,
než ve skutečnosti je. Většinu času totiž kotle
nejsou v režimu maximálního zatížení a pára
je tak až o 20 stupňů chladnější, a tím pádem se
spaliny tlačí směrem dolů. Samozřejmě jsme
situaci řešili i s projektantem, nechali jsme ko-
mín přeměřit, abychom zjistili, zda nedošlo
k pochybení v rámci realizace, ale nedošlo. 

Jaká je aktuální situace?
Naším cílem je samozřejmě to, aby se kvalita
života lidí, kteří bydlí v sousedství zdroje v Me-
chové, vrátila do normálu, aby je již neobtěžo-
vala pára vycházející z komína. Řešení musí být
skutečně funkční a trvalé. Obdrželi jsme již ná-
vrh, ale zdál se nám nedostatečný, nechali jsme
tedy provést i studii, která to bohužel potvrdila. 

V čem bude spočívat úprava komínu?
Nechali jsme zpracovat tři studie, jednu již má-
me k dispozici, ale čekáme na další dvě. Jasné
je, že bude muset dojít k razantnímu zásahu do
konstrukce komína. Ten se bude nejen navyšo-
vat o pět až pět a půl metru, ale bude muset být
také urychlen výtok spalin z ústí komína, což je
největší problém. 

Kdy předpokládáte, že dojde k realizaci opat-
ření? 
Protažení komína znamená, že budeme muset
projít znovu celým procesem stavebního povo-
lení, s čímž souvisejí také zákonné lhůty. Vlastní
realizaci bychom tedy rádi provedli na přelomu
září a října. Samotná instalace zabere maxi-
málně dva dny.

Přehled ulic, 
v nichž dojde k dopravním omezením. Vždy ale
bude zajištěna průjezdnost minimálně jednoho
pruhu.

• Liberecká – u výměníku EC06 výkop pro na-
pojení plynovodní přípojky

• Na Vršku – výkop pro položení teplovodního
potrubí

• U Balvanu – u bývalé posilovací stanice vodo-
vodního řadu výkop pro napojení plynovodní
přípojky

• Sadová – u křižovatky s ul. Pražskou výkop
pro napojení plynovodní přípojky

• Kubálkova, Mírové nám., ul. Gen. Mrázka –
výkopy pro položení teplovodního potrubí

• Řetízková směrem k ul. Pasířská – výkop
pro napojení plynovodní přípojky

• Křižovatka ulic Větrná a Průmyslová – vý-
kop pro napojení plynovodní přípojky

• Želivského – výkop pro položení plynovodní
přípojky

• Smetanova – u střední školy výkop pro napo-
jení plynovodní přípojky

V některých uvedených lokalitách i mimo ně
bude RWE provádět rekonstrukci své plyno-
vodní sítě.

Komín v Mechové vyroste až o 5,5 m

Harmonogram druhé etapy revitalizace:
Červenec a srpen 2016: 
– výkopové práce
– pokládka plynovodního potrubí a teplovodů
– výstavba kotelen

Září a říjen 2016
– dokončení kotelen, pokládky plynovodního

potrubí a teplovodů
– montáž komínů

Tajvan – žlutě vyznačené plochy patří statutárnímu městu Jablonec nad Nisou. Foto archiv MMJN

Petr Roubíček, ředitel Jablonecké energetické
Foto Lenka Vrátná



(4)

jablonecký měsíčník červenec–srpen 2016

Opakované veřejné projednávání návrhu
územního plánu město, respektive oddělení
územního plánování z titulu pořizovatele,
připravuje na pondělí 22. srpna od 17 hodin
ve velké zasedací místnosti ve II. patře rad-
nice. Projednání doprovodí odborný výklad
zpracovatelů dokumentace.

Upravený návrh Územního plánu Jablonec nad
Nisou je k veřejnému nahlédnutí vystavený od
20. července na těchto místech:
• Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor

územního a hospodářského rozvoje – oddělení
územního plánování (č. dv. 127 a 128, I. patro
budovy radnice – zejména v úředních dnech
pondělí a středa od 8 hodin do 17 hodin, po-
případě v jiný domluvený termín);

• Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územ-
ního plánování a stavebního řádu, U Jezu
642/2a, Liberec 2. – Ing. Gabriela Šípková, XI-
II. patro, č. dveří 1330 (doporučuje se předem
domluvit termín a využít zejména úřední dny
pondělí a středa od 8 do 11.30 hodin a od 12.30
do 17 hodin),

• webové stránky statutárního města Jablo-
nec nad Nisou www.mestojablonec.cz

Poučení:
1) Námitky proti návrhu územního plánu

mohou podat pouze vlastníci pozemků a sta-
veb dotčených měněnými částmi návrhu ře-
šení, oprávněný investor a zástupce veřej-
nosti.

2) Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného pro-
jednání může každý uplatnit své připomínky
a dotčené osoby podle odstavce 1) své ná-
mitky.

3) K později uplatněným připomínkám a ná-
mitkám se nepřihlíží.

4) Námitky a připomínky se adresují na Ma-
gistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení
územního plánování, Mírové náměstí 19, 467
51 Jablonec nad Nisou.

5) V rámci opakovaného veřejného projed-
nání JIŽ NELZE uplatňovat připomínky
a námitky k částem řešení, které nebyly od
původního veřejného projednání měněny.

Co je opakované veřejné projednání? 
V říjnu 2015 prošel návrh Územního plánu
Jablonec nad Nisou dle zákona standardním
veřejným projednáním, v rámci kterého uplat-
nila své námitky, připomínky a věcně shodné
připomínky veřejnost a svá stanoviska přidaly
dotčené orgány. Z posouzení všeho vzešly po-
kyny určeného zastupitele, z nichž vyplynula
povinnost některé části územního plánu pod-

statnými úpravami změnit. „Takto upravený
územní plán má pořizovatel ze zákona povin-
nost opětovně veřejně projednat, ale pouze
v rozsahu změněných částí. V rámci opakova-
ného veřejného projednání může každý uplat-
nit námitky a připomínky, ale pouze k měně-
ným částem územního plánu,“ vysvětluje ve-
doucí oddělení územního plánu Michaela
Smrčková.

Jak s návrhem ÚP pracovat?
Územní plán obsahuje vzájemně provázanou
textovou a grafickou část. Z grafické části je
nejdůležitější hlavní výkres členěný na plochy
s rozdílným způsobem využití (plochy bydlení,
rekreace, občanská vybavenost apod.) včetně
časového rozlišení (stabilizované plochy, plo-
chy změn a plochy územních rezerv). V té tex-
tové je nejdůležitější kapitola, která se zabývá
stanovením podmínek pro využití jednotlivých
ploch s přímou vazbou na údaje z legendy hlav-
ního výkresu. Každý zde najde hlavní charakte-
ristiku plochy a výčet přípustných, nepřípust-
ných a podmíněně přípustných činností, které
lze na dané ploše realizovat, včetně podmínek
prostorového uspořádání (minimální velikost
stavebních pozemků, intenzita využití staveb-
ních pozemků v plochách, atp.). 

„Tvarové a objemové řešení vlastních objektů
není předmětem územního plánu. Územní plán
však může vymezit plochy, kde je podmínkou
zpracování územní studie či regulačního plánu
a kde je řešení této podrobnosti na místě,“ vy-
světluje náměstek primátora Lukáš Pleticha.

Kde se s návrhem ÚP seznámit?
Textová a grafická část návrhu ÚP pro opako-
vané veřejné projednání v elektronické podobě
bude od 20. července umístěná na www.mesto-
jablonec.cz. „Kompletní dokumentace je k dis-
pozici i v kanceláři oddělení územního pláno-
vání jabloneckého magistrátu v prvním patře
radnice, č. dv. 126–128,“ informuje Smrčková.
Vzhledem k tomu, že se opakované veřejné pro-
jednání týká pouze změněných částí územního
plánu, které vyplynuly z jednání loni v říjnu,
nepřipravují se tentokrát pro občany žádné in-
formativní besedy. 

Kdo je kdo v procesu tvorby ÚP? 
pořizovatel – Oddělení územního plánování
Odboru územního a hospodářského rozvoje
Magistrátu města Jablonec nad Nisou

zpracovatel – firma SAUL, s. r. o., Liberec, ve-
doucí projektant Ing. arch. Vladislav Hron

určený zastupitel – JUDr. Ing. Pleticha – mluv-
čí zastupitelstva obce ve vztahu k pořizovateli
a zpracovateli

dotčený orgán – orgán státní správy, jemuž
zvláštní předpisy svěřují ochranu veřejných
zájmů 

zástupce veřejnosti – zmocněný zástupce ve-
řejnosti (v případě města Jablonec nad Nisou
jej musí zmocnit min. 200 občanů), který může
v rámci pořizování návrhu územně plánovací
dokumentace uplatnit věcně shodnou připo-
mínku. Zmocněný zástupce veřejnosti se do-
kládá seznamem občanů obce a je zmocněn
k podání námitky.

oprávněný investor – vlastník, správce nebo
provozovatel veřejné dopravní infrastruktury
nebo veřejné technické infrastruktury v daném
správním území

Jak ovlivnit projednání návrhu
1. Seznámit se s textovou a grafickou částí
návrhu ÚP Jablonec nad Nisou pro opakované
veřejné projednání a ujasnit si, zda konkrétní
problematika je MĚNĚNOU částí územního
plánu po říjnovém veřejném projednání, a je
tedy předmětem připomínkování. 

S dokumentací je možné se seznámit od 20.
července:

• na úřední desce magistrátu na www.mesto-
jablonec.cz

• na oddělení územního plánování, I. patro
radnice, č. dv. 126-128 

2. Zúčastnit se opakovaného veřejného pro-
jednání návrhu řešení ÚP Jablonec nad Nisou,
které se bude konat v pondělí 22. srpna 2016
v 17 hodin v zasedací místnosti č. 202 ve II. pat-
ře radnice. 

3. Uplatnit své připomínky POUZE k měně-
ným částem územního plánu může každý,
a to do sedmi dnů od veřejného projednání. 

4. Uplatnit své námitky POUZE k měněným
částem územního plánu může ve stejné lhůtě
pouze vlastník pozemků a staveb dotčených ná-
vrhem řešení, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti.
Projekt „Zpracování nového územního plánu Jablonec nad
Nisou“ je spolufinancován z prostředků Evropského fondu
pro regionální rozvoj a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Opakované veřejné projednávání návrhu
územního plánu bude v srpnu

Připomínky a námitky 

Důležité je si uvědomit, že při opa-
kovaném veřejném projednání JIŽ
NELZE uplatňovat připomínky a ná-
mitky k částem řešení, které nebyly
od původního veřejného projednání
měněny.

Foto Milan Bajer
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Strážníci na Dolním náměstí přispějí
k bezpečnosti v centru

Pro zvýšení pocitu bezpečí občanů v centru
města spustila Městská policie Jablonec nad
Nisou nové bezpečnostní opatření.

To spočívá ve fyzické přítomnosti strážníka
na Dolním náměstí v odpoledních a večerních
hodinách. Pro řádný výkon služby mají strážníci
k dispozici i služební vozidlo. „Hlavně v letních
měsících, kdy se díky teplému počasí pohybuje
v ulicích více lidí i ve večerních hodinách, do-
cházelo k narušování veřejného pořádku.
Zejména oblast Dolního náměstí a spodní části
Lidické ulice označovali občané jako ty části
centra, kde se necítí bezpečně,“ vysvětlil primá-
tor Petr Beitl, proč jsou fyzické hlídky zavedeny
právě na Dolním náměstí. 

„Strážník bude kontrolní a hlídkovou činnost
na náměstí či v jeho bezprostředním okolí vy-
konávat v pracovních dnech od 16.00 do 22.00
hodin po celé letní období, pak toto opatření vy-
hodnotíme,“ upřesnil ředitel městské police
Luboš Raisner.

Pas se na počkání vystavit nedá!

Ke konci roku 2015 skončilo vydávání ces-
tovních dokladů typu „blesk“, tzv. rychlopa-
sů bez biometrických prvků na počkání. 

Nejkratší lhůta pro vystavení cestovního pasu
je od ledna letošního roku 6 pracovních dnů,
správní poplatek je 4 tisíce pro dospělého a 2 ti-
síce korun pro dítě mladší 15 let. 

„Doporučujeme občanům, aby nepodceňova-
li kontrolu platnosti svých dokladů. Pas již není
možné vydat na počkání,“ apeluje na obyvatele

města vedoucí odboru správního Petr Karlov-
ský. V této situaci již také není možné využívat
tzv. krizový telefon. 

Městská policie s dětmi rozdala 
42 citronů za rychlou jízdu

Ve dnech 21. a 31. května probíhala na vyti-
povaných úsecích v Jablonci nad Nisou pre-
ventivní akce Městské policie Jablonec na-
zvaná – Řidiči jezdí bezpečně 2016.

Spolu s dětmi ze základních škol Kokonín,
Šumava a Arbesova rozdávali strážnici citrony
za rychlou a jablka za slušnou jízdu. Celkem
zastavili 109 řidičů, z nichž 42 porušilo přede-
psanou rychlost v obci (50 km/h). Řidiči, kteří
rychlost dodrželi, dostali od žáků jako poděko-
vání jablíčka. „Stavěli jsme řidiče v Kokoníně
v ulici Rychnovská, kde jsme rozdali 13 citrónů
a 19 jablek. Při první akci u přehrady 21. 5. jsme

rozdali 7 citrónů a 19 jablek. V úterý 31. května
to bylo 22 citronů a 29 jablek,“ řekl Miloslav
Lejsek, preventista MP Jablonec.

Úprava pracovní doby

V letních měsících červenec a srpen dochází
na Magistrátu města Jablonec nad Nisou
pouze k minimální úpravě provozní doby.

Jedinou změnou na přepážkách v budově
Komenského 8 bude zavedení polední pauzy od
11.30 do 12.30 hodin, ale pouze v pondělí a ve
středu. V ostatní dny v týdnu zůstává provozní
doba beze změn. 

Provozní doba od 1. 7. do 31. 8. 2016: pondělí
a středa 8.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin; úterý
čtvrtek, pátek 8.00–14.00 hodin.

Úřední soboty o prázdninách: 2. 7. a 6. 8. –
8.00–12.00 hodin (pouze občanské průkazy,
cestovní doklady, evidence obyvatel, evidence
řidičů a registr vozidel) Pátek před úřední so-
botou, tj. 1. 7. a 5. 8. je sanitární den a budova
Komenského 8 je pro veřejnost uzavřena.

Provozní doba v informačním středisku ma-
gistrátu v přízemí budovy radnice se o prázdni-
nách nemění. Otevřeno bude v pondělí a ve
středa 7.30–17.00 hodin, v úterý a ve čtvrtek
7.30–16.00 hodin a v pátek 7.30–15.00 hodin.

Od 1. června do konce letních prázdnin je
v provozní době ve vnitřním informačním stře-
disku v přízemí radnice zřízeno i sezónní turis-
tické pracoviště Jabloneckého kulturního a in-
formačního centra. Jazykově vybavený pracovník
a celá škála propagačních materiálů o Jablonci
je zde k dispozici turistům a návštěvníkům
města.

■ Informace z města

Objekt budoucího obchodního centra roste
a vyplňující se kontury dávají znát, jak hod-
ně vroste nová budova do jabloneckých ulic.
Některé technologické postupy si vyžadují
práce i po 18. hodině. Crestyl vzkazuje Jab-
lonečanům, že to je stav dočasný a velmi se
za něj omlouvá.

„V současné době se víceméně pracuje už na
železobetonových konstrukcích třetího podlaží.
Jedinou výjimkou je část u ulice Máchova, kde
stavbu posunuly zemní práce na plánované
přeložce kabelu vysokého napětí zasahujícího
do stavby,“ popisuje stav Ondřej Micka, mluvčí
skupiny Crestyl, a dodává, že jakmile společ-
nost ČEZ přeložku provede, bude moci Crestyl
dokončit i zbytek železobetonových konstrukcí.
„Stále platí, že podle pravidelně zpracováva-
ných protokolů z geodetického sledování objek-
tů v okolí stavby je patrné, že všechny doposud
prováděné práce, od demolice přes zemní prá-
ce až po založení objektu, neměly na okolní do-

my žádný vliv. Také současná výstavba je pod-
le posledních výsledků měření bez dopadu na
okolí,“ konstatuje mluvčí.

A jak to bude s prací ve večerních hodinách?
„Přestože má stavební firma na základě oficiál-

ního schváleného povolení udělenou dlouho-
dobou výjimku z vyhlášky o ochraně nočního
klidu, snaží se hlučné práce, které je z techno-
logických důvodů nutné realizovat po 18. hodině,
maximálně omezit,“ vysvětluje Ondřej Micka
s tím, že pokud bude firma pracovat později,
pak bude provádět standardní práce, jež nejsou
svou podstatou tak hlučné a mohou probíhat
i do pozdních nočních hodin. 

„Nicméně z důvodu stavebních technologic-
kých postupů se stavební firma někdy neubrání
i přes veškerou snahu realizovat hlučnější prá-
ce i po 18. hodině. V současné době se jedná ze-
jména o betonáže a leštění povrchů betonových
desek,“ uzavírá Micka a ujišťuje, že vše probíhá
v souladu s platnými povoleními. „Přesto se
omlouváme všem občanům za dočasné zhoršení
jejich životních podmínek. Věřte, že negativní
dopady na bezprostřední okolí stavby se snaží-
me maximálně eliminovat. Děkujeme za po-
chopení a trpělivost se stavbou,“ podotýká
mluvčí skupiny Crestyl. (jn)

Pravidelná setkání s občany
mají smysl
Od 19. dubna do 26. května se vedení radni-
ce opět setkávalo s občany v jednotlivých lo-
kalitách. Vyslechli si připomínky, podněty
a občas i pochvalu na dění ve městě, zodpo-
věděli dotazy. Jednou z těch závažných byla
připomínka obyvatel čtvrti Žižkův Vrch ke
změnám jízdního řádu městského autobusu. 

Právě na Žižkově Vrchu je většina obyvatel
v seniorském věku a ti si stěžovali na změnu
jízdního řádu linky č. 106 a chtěli její návrat

k původním časům. Nově totiž nestíhali na ter-
minálu přestupovat a podle jejich názoru se jim
tak ztížilo přímé spojení na hlavní poštu.

Problém byl v návaznosti přestupních vazeb
linky č. 112 ze Žižkova Vrchu dopoledne. Vloni
se změnil jízdní řád a na linku 112 už nenava-
zuje linka č. 106, která vede z autobusového
nádraží k radnici, dále k divadlu – což je za-
stávka důležitá pro návštěvu pošty, a následně
pokračuje Rýnovickou ulicí k nemocnici.
Důvodem úpravy jízdního řádu byl dlouhodobý
požadavek na výhodnější časové rozložení spo-
jů, které obsluhují největší jablonecké sídliště
Mšeno. Alternativou měla být dopoledne pro

obyvatele Žižkova Vrchu přímá přestupní vaz-
ba na linku č. 114, která vede z autobusového
nádraží k bývalým lázním, tedy k poliklinice,
a pokračuje k nemocnici. Vypadla však zastáv-
ka k poště. 

„Ve spolupráci s DPMLJ jsme se rozhodli vy-
hovět připomínkám občanů a od 1. července
bude linka 114 upravená tak, že dopolední spo-
je ze zastávky Lázně změní trasu a ulicí
Poštovní dojedou do zastávky Divadlo, čímž ob-
čané budou moci dojet až k poště i k poliklini-
ce. Pak se linka napojí na původní trasu Rýno-
vickou ulicí k nemocnici,“ vysvětluje náměstek
primátora Lukáš Pleticha. (jn)

Nepříjemnosti kolem stavby jsou dočasné

Foto Jiří Endler

Foto archiv MP Jablonec
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Letní měsíce i letos patří v Jablonci, stejně
jako v jiných městech, opravám komunikací
– ulic, chodníků i parkovišť. Na opravy má
město téměř 17 milionů korun, je to o bez-
mála pět milionů víc než vloni. „Původně
jsme v rozpočtu počítali na opravy s 12 mi-
liony, ale díky úspoře na zimní údržbě mů-
žeme uvolnit dalších téměř pět milionů, což
je dobrá zpráva, i když peněz by bylo potře-
ba mnohem víc,“ říká Miloš Vele, náměstek
primátora pro ekonomiku a majetek města. 

Velkoplošné opravy
Kompletní opravy se letos dočká další parkova-
cí plocha, tentokrát je to parkoviště u obytných
domů v Erbenově ulici. Začalo se pracovat už
v červnu a zhruba v polovině prázdnin by mě-
lo být hotovo. I tady dojde, díky vhodnějšímu u-
spořádání, k navýšení počtu parkovacích míst.
Oprava povrchu včetně obrub a odvodnění při-
jde na milion korun.

Velkoplošné opravy povrchů se týkají ulic
Strmá v Kokoníně nebo části ulice Zahradní. Po
práci na inženýrských sítích je konečně možné
položit finální povrch i v posledním úseku
Rybářské ulice u školky. Jakmile budou hotové
práce na sítích v Mechové ulici, dojde k polože-
ní povrchu i tam. Pokračuje se také v opravě
ulice Vrcholové, letos se to týká i prudké části.
Hotovo už je v ulici U Zastávky a v lesní části u-
lice Pod Kynastem. V ul. P. Bezruče se bude po-
kračovat v úpravách krajnic a zpevnění parko-
vacích míst podél vozovky.

Chodníky
Opravená je už další část chodníku v Mánesově
ulici a plánují se další části tak, aby byly chod-
níky opraveny v celé ulici. Po ukončení výko-
pových prací budou následovat opravy na
chodnících v Rýnovické, Průmyslové, Prosečské
a Poštovní. Oprav se dočkají také úseky chodní-
ků v Mostecké, Jizerské nebo Sadové ulici. 

Zkratka u bazénu
„Letos zpevníme a materiálem podobným per-
ku vysypeme i hojně využívanou zkratku od
bazénu do ulice Pod Skalkou, abychom vyhově-
li občanům. Cestička není komunikací v pra-
vém slova smyslu, ale je zvyková a lidmi použí-
vaná, proto vycházíme vstříc a upravíme ji tak,
aby se po ní dalo bezpečně chodit,“ slibuje ná-
městek Vele.

Schody Polní – Na Ostrohu
Schodiště spojující ulici Polní a Na Ostrohu je
také frekventovanou komunikací pro pěší. K re-
konstrukci mohlo ale dojít až po vyjasnění slo-
žitých vlastnických vztahů. Ty se narovnaly,
schodiště patří celé městu, a tak bude do konce
července hotové nákladem 200 tisíc korun. 

Zábradlí
Po celém městě probíhají také opravy a nátěry
zábradlí na mostech i podél cest a chodníků.
Některá zábradlí jsou úplně nová, jako napří-
klad u schodů spojujících Pražskou a U Balva-
nu nebo na mostě V Nivách či mezi Koko-
nínskou ulicí a 5. květnem. Jiná zábradlí prošla
pouze repasí, například most v ul. I. Olbrachta
nebo v Pasířské. Na nátěrech a obrušování opět
i letos pracují pracovníci veřejně prospěšných
prací. 

Pozitivní zprávy
Díky stavbě silnice na Liberec trpí obyvatelé
Horní Proseče i Rýnovic a Lukášova. Pozitivní
zprávou je, že se průběžně budou dosypávat
krajnice a prořezávat zeleň, zejména podél ulic
Pod Vodárnou a Horní a dalších, v nichž vý-
znamně vzrostla frekvence dopravy. Na základě
podnětů ze setkání s občany v Rýnovicích také
došlo k odstranění nebezpečných pařezů. 

Všechny opravy provází určitá dopravní omeze-
ní, žádáme proto řidiče, aby respektovali do-
pravní značení. (mh)

Opravy komunikací nikdy nekončí

V době letních prázdnin od 1. 7. do 31. 8.
2016 dochází k omezení provozu na někte-
rých linkách MHD v Jablonci nad Nisou. 

Kromě již standardně zavedených opatření
(zrušení školních linek č. 131, 132 a 133, linky
č. 118 a omezení spojů na ostatních linkách dle
značení č. 40 a 44) budou provedeny následují-
cí úpravy a omezení na těchto linkách:

Linka č. 110 – zrušení spojů v pracovní dny
úseku Pražská – Rýnovice v 13.27 (nahrazena
linkou č. 112), Kokonín – AN (autobusové nád-
raží) v 15.01, spoj s odjezdem v 16.15 z Ko-
konína bude končit v 16.30 na AN, kde je za-
bezpečen přestup na linku č. 112 do Rýnovic.
Zruší se spoje v úseku Rýnovice – AN s odjez-
dem v 13.17 a v 13.47, začínat budou v 13.30
a 14.00 na AN (z Rýnovic je možno využít linku
č. 112). Spoje jedoucí z AN do Kokonína v 9.45,

12.15, 14.30, 15.30 a 16.30 pojedou přes Malé
Vrkoslavice a budou končit v zastávce Kokonín,
pošta. Z této zastávky budou pokračovat v 9.57,
12.27, 14.46, 15.46 a 16.46 směr AN přes Malé
Vrkoslavice. Spoj s odjezdem v 5.45 z AN poje-
de přes Malé Vrkoslavice a v 5.54 bude ukončen
v zastávce Janáčkova.

Linka č. 112 - zrušení spojů v sobotu a v ne-
děli v úseku AN – Rýnovice – AN. Odjezd spojů
v 13.05 a 16.05 v pracovní dny ze Žižkova Vrchu
bude posunut na 13.20 a 16.20 hod.

Linka č. 113 – v období letních prázdnin ne-
pojede. Spoje přes Malé Vrkoslavice jsou vede-
ny na lince č. 110.

Linka č. 114 – zrušení spojů v pracovní dny
v úseku AN – Březová a zpět v 14.06, 14.36,
15.06, 15.36, 16.06, 16.36 a 17.06 hod. (možno

využít spoje linky č. 104). Spoje s odjezdy
v 8.30, 9.30, 10.30 a 11.30 z AN směr Horní Pro-
seč pojedou ze zastávky Lázně ul. Poštovní
a budou obsluhovat zast. Divadlo, která se na-
chází v blízkosti pošty (nebude obsloužena za-
stávka Budovatelů). Spoj s odjezdem v 7.02 ze
Sídliště Šumava bude začínat v 7.10 na AN. 

Linka č. 119 – zrušení spoje v pracovní dny
v úseku AN – Žižkův vrch v 16.30 hod. a v úse-
ku Žižkův vrch – AN v 13.20 a v 16.20 (ze Žiž-
kova vrchu je možno využít linku č. 112)

Linka č. 122 – bude v provozu víkendová re-
kreační linka po trase z Jabloneckých Pasek do
oblasti Břízek. Spoje od Nádraží Jablonecké
Paseky pojedou v 12.08, 14.08, 15.08 a 16.28
hod, zpět z Břízek pojedou v 12.45, 14.17, 15.20
a 16.37 hod.

(red)

Zkušební sběr tříděného odpadu
Od 1. září do 31. prosince 2016 bude probí-
hat v lokalitách Mšeno, Rýnovice a Lukášov
zkušebně sběr směsných plastů a nápojových
kartonů do žlutých kontejnerů, do kterých se
sbírají v současné době pouze PET lahve.
Důvody této změny byly popsány v minulém
čísle Jabloneckého měsíčníku.

Během podzimu bude město společně se svozo-
vou společností Severočeské komunální služby,
s. r. o., monitorovat zejména naplnění kontej-
nerů, kvalitu i kvantitu sbíraného odpadu, zda
se zvýší nepořádek kolem kontejnerů a podle
situace se bude hledat optimální řešení svozů. 

Do žlutých kontejnerů budou patřit tyto ne-
znečištěné komodity: PET lahve, směsné plasty

(kelímky od jogurtů, másel, salátů apod., lahve
a kanystry od drogerie, plastové hračky, kbelí-
ky, apod., vše, co je vyrobeno z plastů včetně
igelitových a mikrotenových obalů) a nápojové
kartony (krabice od džusu, mléka, vína atd., ná-
pojové krabice bez hliníkové vrstvy). Zejména
PET lahve a nápojové kartony by měly být se-
šlápnuté nebo rozložené, aby v kontejneru ne-
zabíraly zbytečně mnoho místa. Kontejnery ta-
ké bude potřeba zavírat, aby nevznikaly úlety
mikrotenových sáčků apod. Svozy kontejnerů
budou probíhat ve standardním režimu, svozo-
vým dnem bude úterý a v případě potřeby bu-
de svoz navýšen z jednoho na dva v týdnu. 

„Současně bude stále probíhat i pytlový svoz,
protože ne všichni občané hned zaznamenají

změnu systému. Ten bude zřejmě upraven pod-
le počtu sbíraných pytlů. Směsné kovy bude
stále možnost dávat do pytlů a odkládat ke sta-
novištím na tříděný odpad,“ říká Nikola Hor-
číková z odboru správy veřejné zeleně.

Plasty včetně nápojových kartonů se budou
sbírat do žlutých popelnic v těchto ulicích: 

Mšeno: Arbesova, B. Němcové, F. L. Čelakov-
ského, Hluboká, I. Olbrachta, J. Hory, Mechová,
Mládí, Mozartova, Mšenská, Pobřežní, Pražské-
ho povstání, Rabasova, S. K. Neumanna, U Kos-
tela, 1. máje, U Zahrádek x Vedlejší

Rýnovice a Lukášov: Belgická, Českosloven-
ské armády otočka autobusu, Malá Janovská,
Maxe Švabinského, Na Úbočí, Pod Vodárnou,
Stará osada. (end) 

Foto Jiří Endler

■ Tradiční letní omezení městské dopravy
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■ Vítání dětí
sobota 21. 5. 2016
Lilien Zajíčková, Helena Nečásko-
vá, Tobiáš Budina, Štěpán a Vojtěch
Schmidtovi, Tobiáš Pavel, Eliška Bo-
bothová, Elena Sedláčková, Eduard
Mareček, Tomáš Soukup, Rebeka
Jašková, Jakub Němec, Eliška
Kozderová, Kristýna Svatá, Lucie
Olehlová, Jan Záruba, Daniel Schej-
bal, Adéla Hynčicová, Ema Kalá-
bová, Ema Rydvalová, Mariana
Králová, Matyáš Rejlek, Markéta
Kozáková, Hana Kaššovicová, Ta-
deáš Kotyza, Zoja Kulíková.

sobota 18. 6. 2016
Kristián Bleha, Tomáš Britan,
František Šťastný, Felix Ducháček,
Veronika Sehnalová, Lukáš Kopi-
ták, Štěpán Hlinka, Lukáš Žváček,
Radek Nečas, Eliška Maternová,
Jonáš Tvrdý, Šimon Balogh, Marie
Kadrmasová, Alexandr Oláh, Sára
Kristková, Dorien Doležal, Sára
Květová, Anežka Benešová, Eliška
Voleská, Ema Landová, Samuel
Nigrini, Michal Šindelka, Anika
Šulcová, Emily Podrazilová, Anna
Berková, Adem Zlatić

Za autobusák 
krásnější
Přístřešek na autobusovém nádra-
ží si letos vzali do parády pracov-
níci veřejně prospěšných prací.
V součinnosti s technickými služ-
bami omývají, brousí a natírají
nosnou konstrukci i zábradlí. Jab-
lonecký autobusák tak získává pří-
větivější tvář. Výhodou je, že díky
zapojení pracovníků VPP jsou ná-
klady minimální, platí se pouze
barvy a likvidace odpadu. Vyjeté
koleje v asfaltu na autobusových
stáních postupně nahradí žulová
dlažba.

Stezka na Tajvan 
je bezpečnější
Lesní cesta od sauny směrem na
Tajvan prošla úpravou. Svah k vo-
dě byl v délce 220 metrů zpevněn
novou dřevěnou palisádou za 400
tisíc korun. Zábradlí ze dřeva se
bude z finančních důvodů obnovo-
vat postupně, část letos a část příš-
tí rok. 

Dárci převzali 
medaile a kříže
Dva zlaté kříže I. třídy za neuvěři-
telných 160 odběrů krve a další
ocenění za 80 a 40 odběrů převza-
li v obřadní síni jablonecké radni-
ce dobrovolní dárci krve. Za jejich

nezištnou pomoc jim poděkoval
náměstek primátora Pavel Svobo-
da společně s ředitelem územního
odboru HZS LK Petrem Bartoněm
a ředitelkou jablonecké pobočky
ČČK Kateřinou Havlovou. 
Zlaté medaile (40 bezplatných od-
běrů)
Zdeněk Mráček, Stanislav Tomeš,
Petr Hašek, Martin Keprda, Rado-
van Polovka.
Zlaté kříže III. třídy (80 bezplat-
ných odběrů)
Pavlína Buriánková, Jana Kyselko-
vá, Lenka Šimáňová, Vladimír
Kumstát, Jiří Kubáček, Jaromír Po-
korný, Karel Kopecký, Eva Zuzán-
ková, Kateřina Pecháčková, Petr
Vacek, Martin Škarvan, Martin
Vágner, Ondřej Týl, Štěpán Jašek,
Ondřej Bašus.
Zlaté kříže I. třídy (160 bezplat-
ných odběrů)
Marek Šetina, Zdeněk Tahal. 

Dopravní značení
Jako každý rok i letos postupně
dochází k obnově vodorovného
dopravního značení. Začíná se

u přechodů pro chodce a značek
„pozor, děti“ nastříkaných přímo
na vozovce, přes obnovu středových
čar až po vyznačování parkovacích
míst. Postupuje se dle význam-
nosti a frekventovanosti jednotli-
vých lokalit. Každoročně radnice
za obnovu nástřiků zaplatí zhruba
1,1 milionu korun.

Spojovací chodba 
v nemocnici 
v provozu 
V polovině června byla v nemocni-
ci otevřena nová spojovací chodba
mezi pavilonem chirurgie a budo-
vou s ortopedií i oddělením ORL.
Chodba je dvoupodlažní, jedno-
dušším způsobem je na další části
areálu nyní napojeno oddělení or-
topedie. Důvodem rekonstrukce
bylo zvýšení komfortu a bezpeč-
nosti pro pacienty a snížení ener-
getických nákladů.

Magistrát je druhý 
nejpřívětivější 
v kraji
O titul Přívětivý úřad se utkalo 190
obcí s rozšířenou působností Čes-
ké republiky. Jablonec nad Nisou
se v Libereckém kraji umístil na
druhém místě před městem Se-
mily. První místo obsadil Liberec,
který získal i prvenství v rámci celé
republiky. Cenu za Jablonec osob-
ně převzal primátor města Petr
Beitl.

Primátor a náměstek se loučili
s učitelkami
Na oběd ke slavnostně prostřenému stolu pozvali
primátor Petr Beitl a náměstek Pavel Svoboda
ženy, které dětem a pedagogické profesi věnova-
ly většinu svého života a letošní školní rok pro
ně byl mezi dětmi v mateřince či před školní ta-
bulí poslední. Odcházejí totiž do důchodu. Za
celoživotní pedagogickou činnost statutární
město Jablonec nad Nisou děkuje: Věře Hamáč-
kové a Marii Šrekové (obě ZŠ Pasířská), Daniele
Nové (MŠ Havlíčkova), Věře Činčarové (ZUŠ),
Anně Rozmarové (ZŠ Kokonín), Věře Antonínové, Jaroslavě Bahníkové, Zdeně Polákové a Věře Steh-
líkové (všechny ZŠ Liberecká), Karle Bukvicové a Světlaně Bartůňkové (obě MŠ 28. října).

V neděli 19. června proběhla na Tajvanu
u jablonecké přehrady tradiční akce Den

otců. Připraven byl bohatý program, mnoho
soutěží, atrakcí, nechyběla ani ukázka

vojenské techniky. Foto Radka Baloghová

Masarykův pohár mistrů republiky přivezli
z Liberce malým hokejistům HC Vlci ukázat
Bílí tygři Lukáš Krenželok a Jaroslav Vlach.
Hokejové setkání se konalo v obřadní síni

jablonecké radnice. Foto Archiv MMJN

Městské lázně v Jablonci se staly díky sdružení
ArtproProstor již podruhé dějištěm projektu

LiStOVáNí. Červnovým hostem byl americký,
světově uznávaný spisovatel Robert Fulghum.

Foto Petra Endlerová

Foto Zdeňka Vokatá

■ Gratulujeme
Platinová svatba
Ve středu 1. června oslavili v ob-
řadní síni jablonecké radnice pla-
tinovou svatbu – 70. let společné-
ho života manželé Věra a Zdeněk
Nerudovi. Do dalších společných
let jim přejeme mnoho štěstí,
zdraví a spokojenosti.

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Markéta Hozová

Foto Radka Baloghová
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Podruhé se v kulturním domě sešli obyvate-
lé městské části Kokonín, kteří se zajímají
o dění kolem tamního lesoparku. Na tomto
setkání představily architektky dvě varianty
návrhu na obnovu. 

Antonín Bobek, člen organizačního týmu, set-
kání glosuje: „Tohoto setkání se sice zúčastnilo
o deset občanů méně (32 účastníků), to ale ni-
jak nezmenšilo nadšení, s jakým se pustili do
hodnocení a návrhů úprav předložených va-
riant projektu.“

Účastníci stejně jako na minulém setkání
pracovali ve třech skupinách. Každá z nich dis-
kutovala a zapisovala pozitiva a negativa obou
variant. Výsledky hodnocení byly představeny
zbývajícím skupinám. Následně účastníci od-
hodnotili prioritními body všechny zapsané
výroky. Každý měl při hodnocení patnáct zele-
ných prioritních bodů jako souhlas s daným vý-
rokem a patnáct červených bodů jako nesou-
hlas. Nebylo nutné využít všechny body.

Velmi kladně je hodnocen návrat historického
jezírka do původní velikosti a zároveň vybudo-
vání nového na spodním okraji mokřiny. Vyso-

kou preferenci měl návrh haťových chodníčků
mokřinami a u léčivého radioaktivního prame-
ne zbudování Priessnitzovy koupele v podobě
brouzdaliště a kamenných nádrží či žlabů k na-
máčení rukou. 

„Voda je místními vnímána jako jeden z vý-
razných a osobitých prvků lesoparku, který by
měl být zachován a podpořen,“ říká architektka
Jana Langerová.

„Z hlediska kompozice nepřevážila jedno-
značně žádná z variant. Protože však byla mír-
ná preference většího počtu cest a je zde poža-
davek na zokruhování cestní sítě, je vhodnější
historický ovál cest obnovit. Měla by však být
potlačena výrazná dominance a osovost pom-
níku,“ doplňuje krajinářská architektka Eva
Klápšťová.

Velmi rozporuplně byl hodnocen návrh altá-
nu. Na jednu stranu je zde požadavek na kryté
posezení, na druhou stranu je obava z vanda-
lismu a zničení dřevěné konstrukce.

Možnost osvětlení lesoparku byla hodnocena
negativně. Jedinou výjimkou, kde toto nebylo
tak jasné, je cesta na severu. Zde je na místě
o osvětlení uvažovat.

Výsledky setkání tak architektkám ukázaly,
kam směřovat finální verzi projektu na obnovu
lesoparku v Kokoníně. 

Varianty návrhu a výsledky hodnocení va-
riant z druhého setkání s veřejností si lze pro-
hlédnout na www.spolekkokonin.cz.

Finální verze návrhu bude veřejnosti před-
stavena v září 2016.

(ek)

Jaký bude kokonínský lesopark

Podpora výstavby 
technické infrastruktury
V rámci Programu podpory výstavby technické
infrastruktury pro rok 2016 je podporována vý-
stavba domovních čistíren odpadních vod a ka-
nalizačních přípojek. O podporu formou inves-
tiční dotace mohou žádat majitelé rodinných
a bytových domů v katastrálních územích při-
padajících pro obec Jablonec nad Nisou. Je
možné získat 50 % z celkových způsobilých vý-
dajů, maximálně však 50 tisíc korun na byto-
vou jednotku. Vlastní účast na projektu je mož-
né předfinancovat formou půjčky z města.
Systém předkládání žádostí je dvoukolový.
Nejdříve žadatel předloží v prvním kole tzv.
zjednodušenou žádost (projektový záměr),
teprve v případě schválení radou města předlo-
ží žádost o dotaci v kole druhém. Potvrzení
o schválení projektového záměru radou města
vydaná v roce 2013 a 2014 zůstávají v platnosti.
Hned po předložení žádosti o dotaci je možné
předložit žádost o půjčku na vlastní spoluúčast.
Žádost o půjčku se předkládá na oddělení roz-
počtu a poplatků odboru ekonomiky. Příjem žá-
dostí na oddělení dotací probíhá od 4. ledna
2016 a bude ukončen nejpozději 31. října 2016.
Jednotlivé akce však musí být realizovány nej-
později do konce října roku 2017. 

Bližší informace vč. podmínek, formuláře žá-
dosti, kontaktní osoby atd. jsou uvedeny na webu
města www.mestojablonec.cz v části Magistrát,
sekce Životní situace – Finance.

Program obnovy městské 
památkové zóny
Program je určen pouze pro majitele objektů
nacházejících se v městské památkové zóně, kte-
ré nejsou kulturní památkou (nemohou žádat
o dotace z Ministerstva kultury). Žadatelé před-
kládají své žádosti na oddělení dotací od 1. červ-
na 2016. Příjem trvá až do konce října letošního
roku, v případě vyčerpání alokace může být
ukončen dříve. Pro rok 2016 byla stanovena alo-
kace 750 tis. Kč, přičemž je možné žádat o 50%
dotaci, maximálně však 100 tis. Kč na jeden
rodinný či bytový dům. Neinvestiční dotace je
poskytována na úhradu nákladů spojených se
zachováním a obnovou autentických prvků
a konstrukcí – na opravu střechy, výměnu oken,
obnovu fasády. Datum způsobilosti výdajů začí-
ná dnem schválení žádosti příslušným orgánem
města. Fyzická realizace projektu musí být
ukončena nejpozději do konce října roku 2017.
Žadatelé mohou žádat o půjčku na vlastní spo-
luúčast až do výše 250 tis. Kč. Bližší informace
vč. podmínek, formuláře žádosti, kontaktní oso-

by atd. jsou uvedeny na webových stránkách
města www.mestojablonec.cz v části Magistrát,
sekce Životní situace – Památková péče.

Regenerace městských 
památkových rezervací
a městských památkových
zón na rok 2017
Vlastníci kulturních památek, které se nachází
v městské památkové zóně Jablonec nad Nisou,
mohou prostřednictvím města získat na jejich
obnovu dotaci poskytovanou Ministerstvem kul-
tury. Na obnově kulturní památky se společně
s vlastníkem finančně podílí město a Minister-
stvo kultury. Dotace jsou určeny na úhradu ná-
kladů spojených se zachováním a obnovou au-
tentických prvků a konstrukcí kulturní památky.

Žádosti o zařazení do Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských
památkových zón na rok 2017 včetně povin-
ných příloh lze podat na Magistrátu města
Jablonec nad Nisou, oddělení dotací v období
11. 7. 2016–30. 9. 2016 do 14 hodin.

Více informací na webu města www.mesto-
jablonec.cz v části Magistrát, sekce Životní si-
tuace – Památková péče. Iveta Habadová, 

vedoucí oddělení dotací

■ Z magistrátu

Poskytování 
výchovně-vzdělávacích
služeb
Statutární město podporuje rodiny s malými
dětmi s trvalým bydlištěm v Jablonci nad
Nisou, a to formou příspěvku na školné ve výši
1 000 Kč/měsíc pro dítě ve věku od 2 do 7 let, je-
hož zákonní zástupci splní kritéria a projeví zá-
jem zabezpečit dítě u subjektu majícího cha-
rakter soukromé mateřské školy.

Při splnění podmínek registrace bude s vy-
branými subjekty podepsána smlouva o po-
skytnutí příspěvku města ve výši 1 000 Kč za
měsíc na dítě ve věku od 2 do 7 let, které splní
všechna kritéria a které bude využívat jejich
službu dle podmínek daných smlouvou. Příspě-

vek bude vyplacen zpětně na základě docházky
dítěte zapsaného v zaregistrovaném soukro-
mém zařízení.

Podmínky pro registraci: působnost na úze-
mí města Jablonec n. N.; subjekt má charakter
soukromé školky a nabízí výchovně-vzdělávací
služby; nutnost doložit dokument, ze kterého je
patrná možnost poskytovat služby dětem od 1,5
do 7 let, od 2 do 7 let (např. živnostenské opráv-
nění, stanovy, zakládací listina, zřizovací listi-
na); platný výpis z rejstříku trestů osoby ne
starší než 3 měsíce (držitel živnostenského
oprávnění, předseda, ředitel); splnění Základní
standardy kvality péče pro děti od 2 do 7 let;
vlastní provozní řád; aktuální ceník služeb;
subjekt se písemně zaváže spolupracovat
s městem (tj. především respektovat pravidla
pro poskytování příspěvku rodičům stanovená

magistrátem, jako např. vykazování docházky,
měsíční vyúčtování, pravidelná komunikace
s oddělením školství, kultury a sportu, poskyto-
vání aktuálních informací atd.); souhlas s tím,
že požadovanou úplatu od rodičů dětí poníží
o finanční příspěvek města.

Písemnou žádost o registraci učiňte prostřed-
nictvím formuláře, který obdržíte na níže uve-
dených kontaktech. Uzávěrka registrace je
25. 7. 2016 ve 12.00 hodin. 

Písemnou žádost na předepsaném formuláři
spolu s přílohami zasílejte na adresu: Statutár-
ní město Jablonec nad Nisou, Barbora Krsová,
Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou
v obálce s označením „Soukromé subjekty
2016“ nebo osobně doručte tamtéž. Bližší infor-
mace poskytne: Barbora Krsová, tel. 483 357 315,
e-mail: krsova@mestojablonec.cz.
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Prázdninový provoz školek – věc složitá na
koordinaci pro město i rodiče. Sladit potře-
by rodičů a školek není jednoduché a někte-
ří rodiče mají pak k nastavenému systému
výhrady. Co všechno prázdninový provoz
obnáší, na to se ptáme Barbory Krsové z od-
dělení školství, kultury a sportu. 

Co je to prázdninový provoz?
Město zajišťuje prázdninový provoz mateř-
ských škol s ohledem na potřeby rodičů dětí
a zároveň tak, aby mohly mateřské školy pro-
vádět drobné rekonstrukce či malování a aby si
učitelky měly možnost vybrat zákonnou dovo-
lenou. Prázdninový provoz je nadstandardní
službou pro rodiče, organizačně, administrativ-
ně a ekonomicky velmi náročnou. Ředitelky
jabloneckých mateřských škol tuto službu rodi-
čům dětí poskytují, přestože vyhláška o před-
školním vzdělávání přerušení provozu MŠ
v červenci nebo srpnu umožňuje. V některých
městech jsou skutečně všechny mateřské školy

uzavřeny po celou dobu hlavních prázdnin bez
náhrady a rodiče si své děti musí zajistit jiným
způsobem. 

Co všechno tedy prázdninový provoz mateř-
ských škol obnáší? 
Jednak je potřeba nastavit harmonogram stří-
dání školek v tzv. prázdninovém režimu. Ten se
stanovuje s ohledem na počet předem přihláše-
ných dětí na jednotlivé týdny, proto není možné
nejprve nastavit konkrétní mateřské školy. Ty
se pak řadí do jednotlivých týdnů tak, aby ka-
pacitou pobraly počty přihlášených dětí. 

Proč nejsou předem zveřejněny konkrétní
MŠ v jednotlivých týdnech? 
Pokud by byl znám předem harmonogram, na
týden provozu „kmenové školky“ se přihlásí té-
měř všechny „její“ děti bez ohledu na potřeb-
nost. Z ostatních MŠ by pak mohl být přijat už
jen velmi malý počet dětí. A prázdninový pro-
voz je určen výhradně rodičům, kteří pracují
a nemají možnost zabezpečit děti o prázdni-
nách jiným způsobem.

Jak je to s dostupností školek o prázdninách?
Někdy se může stát, že připravená prázdninová
školka bude na vzdálenějším místě od bydliště.
Rodičům, kteří školku opravdu potřebují, ve
většině případů tato vzdálenost nevadí, jsou rá-
di za kvalitní a přitom levnou službu.

Jaký bude provoz MŠ o letošních prázdni-
nách?
O letošních prázdninách budou první červen-
cový a poslední srpnový týden v provozu všech-
ny mateřské školy. Dále pak podle vytvořeného
harmonogramu.

Mělo by dítě být i o prázdninách co nejvíce
ve školním kolektivu?
Odborníci doporučují, aby si dítě od školy
o prázdninách odpočinulo a pobývalo v jiném
prostředí. Nabídka prázdninových příměstských
táborů je velmi pestrá, rodiče mají z čeho vybí-
rat a kvitují, že se děti naučí nové sporty a zís-
kají nové dovednosti a zážitky. Město navíc
předškolákům a žákům 1. tříd přispívá na pří-
městské tábory pěti sty korunami. Letos je na
tyto příspěvky v rozpočtu města vyčleněna
částka 210 tis. korun. (jn)

Harmonogram prázdninového provozu 
mateřských škol v Jablonci nad Nisou
11.–15. 7. MŠ Švédská + MŠ Lovecká
18.–22. 7. MŠ J. Hory
25.–29. 7. uzavření všech MŠ
1.–5. 8. uzavření všech MŠ
8.–12. 8. MŠ Havlíčkova
15.–19. 8. MŠ Rýnovice
22.–26. 8. MŠ Mechová

Prázdninový provoz mateřských škol

Výběrové řízení na pozici
referent odboru správy
majetku
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 správy majetku Magist-
rátu města Jablonec nad Nisou (odděle-
ní správy objektů).

Podmínky výběrového řízení:
Místo výkonu práce: budovy Magistrátu měs-

ta Jablonec nad Nisou a území správního obvo-
du města Jablonec nad Nisou, jakožto obce
s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zá-
konu č. 314/2002 Sb., v platném znění.

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem
se může stát fyzická osoba, která je státním
občanem České republiky (případně i cizím
státním občanem a má v České republice trva-
lý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá
k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jed-
nací jazyk;

Další požadavky stanovené pro uchazeče:
minimálně vyšší odborné nebo střední vzdělání
s maturitní zkouškou stavebního směru; dobrá
orientace v prostředí výkonu státní správy nebo
samosprávy výhodou; výborné komunikační
a vyjednávací schopnosti, aktivní přístup k ře-
šení problémů; flexibilita, loajalita, samostat-
nost, zodpovědnost a schopnost týmové práce;

uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, in-
ternet); vynikající orientace v oblasti technické
a administrativní správě nemovitostí včetně by-
tových a nebytových domů vč. orientace v pří-
slušné legislativě a ve stavebním zákoně; řidič-
ský průkaz – skupina B; odolnost vůči stresu;
znalost lokality výkonu práce a místních pomě-
rů výhodou.

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: Součást menšího
pracovního kolektivu, který má na starosti kom-
plexní péči o veškeré bytové i nebytové objekty
ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad
Nisou (administrativní i technické činnosti).

Zajištění realizace staveb, oprav a odstranění
havárií na majetku města. Zajištění zpracování
projekční přípravy u plánovaných investičních
akcí města, zpracování podnětů a záměrů na
investiční akce města, kontrola čerpání finanč-
ních prostředků, inženýrská činnost investora.
Kontrola plnění smluv, kvality a objemu odvá-
děné práce, odsouhlasování finančních nabí-

dek a faktur (za provedené práce), předkládání
materiálů pro jednání rady a zastupitelstva
a spolupráce při tvorbě podkladů pro zadávání
veřejných zakázek. Průběžné provádění archi-
vace a skartace písemností. Sestavování plánu
údržby na svěřených objektech. Zajišťování ko-
munikace nad rámec pracovní doby. Neustálé
profesní zdokonalování.

Platové zařazení: do platové třídy 9, která
podle platného katalogu prací odpovídá nejvý-
še zařazenému vykonávanému druhu práce.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem na podzim 2016 nebo dle vzájemné dohody.

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro
doručení přihlášek uchazečů je 29. 7. 2016 do
12.00 hodin, tato lhůta platí i pro přihlášky do-
ručené poštou.

Způsob podání přihlášky: osobně na orga-
nizačním a personálním oddělení, budova rad-
nice, č. dveří 232–236; odeslat na adresu:
Magistrát města Jablonec nad Nisou, kancelář
tajemníka, organizační a personální oddělení,
Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou. Na
obálku se všemi požadovanými dokumenty
k výběrovému řízení uchazeči napíší „neote-
vírat, výběrové řízení“.

Poskytování informací: informace k pracov-
ní náplni jsou k dispozici u Václava Kotka, ve-
doucího oddělení na kotek@mestojablonec.cz;
informace k výběrovému řízení poskytne
Pavlína Reichelová, vedoucí oddělení na rei-
chelova@mestojablonec.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové říze-
ní zrušit i bez udání důvodu. Písemné materiály
poskytnuté k výběrovému řízení budou neúspěš-
ným uchazečům vráceny.

■ Personální inzerce
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■ Krátce
Připomínky k jízdním řádům
Až do 15. července je možné za-
sílat společnosti KORID LK, s. r. o.,
náměty a připomínky k návrhu
jízdních řádů železniční dopra-
vy pro období od 11. prosince
2016 do 9. prosince 2017. 

„Později zaslané připomínky
nebude možné zohlednit,“ říká
Otto Pospíšil, zástupce ředitele
společnosti KORID LK, s. r. o.,
s tím, že návrhy řádů jsou ke
stažení na www.iidol.cz/navr-
hovane-jizdni-rady. Připomínky
lze zasílat prostřednictvím we-
bového formuláře (wiz web) na
e-mail info@korid.cz nebo pí-
semně na adresu KORID LK,
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec. 

„V námětech a připomínkách
uvádějte spoj a číslo vlaku nebo
čas a směr jízdy, jak spoj využí-
váte, při nevyhovujícím času
uveďte pro vás potřebný, pří-
padně počet cestujících, kterých
se požadovaná změna týká,“ vy-
počítává Pospíšil. Na zmiňované
webové stránce je také shrnutí
významných změn a přehled
navrhovaných přímých vozů.

(jn)

Křižovatka na Brandlu bude
bezpečnější
Chodcům i řidičům se uleví na
nebezpečné křižovatce Liberec-
ká – U Nisy. Během léta zde do-
pravní podnik vybuduje plno-
hodnotné signalizační zařízení
a dva přechody pro chodce. 

„Při loňské rekonstrukci tram-
vajové trati už byly položeny ka-
bely, takže bez nečekané kom-
plikace by měly být vybudované
semafory rychle. Křížení vozov-
ky a tramvaje je opravdu nebez-
pečné, všichni si oddychneme,
až to bude hotové,“ říká náměs-
tek Miloš Vele. Jablonec se na
investici DPMLJ podílí 850 tisí-
ci korunami. Celkové náklady
jsou 1,7 milionu korun.

(mh)

Kašna na Dolním náměstí 
Kašna na Dolním náměstí není
funkční. S největší pravděpo-
dobností došlo k poruše napou-
štěcího a cirkulačního systému.
Pro zjištění konkrétního cha-
rakteru závady, rozsahu a místa
poruchy a následnou opravu
bude nutné obnažit zemní roz-
vody. To se neobejde bez výko-
pových prací, k nimž dojde na
přelomu měsíců června a čer-
vence. (mh)

Mezinárodní den IZS
Jizerské hory
V sobotu 28. srpna 2015 se na
parkovišti Tanvaldský Špičák 2
v Albrechticích v Jizerských ho-
rách od 14.00 hodin koná 7. roč-
ník Dne IZS Jizerské hory 2015.
„V průběhu dne uvidí návštěvní-
ci areálu mimo jiného techniku
a vybavení složek Integrova-
ného záchranného systému,“ po-
znamenal Petr Bartoň, ředitel
územního odboru HZS LK. (end)

Z jednání zastupitelstva a rady
Nové energetické hospodářství ušetří přes 
4 miliony ročně
Vloni v prosinci byla podepsána smlouva na posky-
tování energetických služeb se zaručeným výsled-
kem EPC v městských objektech. Dodavatel, spo-
lečnost ENESA, ověřil stav služeb a učinil několik
změn v původním projektu. Služby společnosti bude
radnice splácet z ušetřených peněz příštích deset let. 

Úsporná opatření mají být hotová letos před začát-
kem topné sezony. „Při přípravných pracích a ověřová-
ní skutečného stavu v jednotlivých objektech jsme
s dodavatelem našli ještě další a efektivnější řešení.
Některá z nich si vyžádají peníze navíc, přesto uspoří-
me ještě o cca 200 tisíc ročně,“ konstatuje náměstek
Miloš Vele. Náklady na realizaci tak stouply o 6,5 mil.
Kč na celkových 32,3 milionu. Roční úspora dosahuje
více než 4 mil. Kč

Veřejně prospěšné práce posílí ženský tým
K 1. červenci rozšíří magistrát počet pracovníků ve-
řejně prospěšných prací (VPP) ze 110 na 120. V rámci
VPP vznikne tzv. ženský tým. „Složíme jej přede-
vším z dobrovolnic, které dosud pro město vykoná-
valy práci dobrovolně ve veřejné službě. Nyní je za-
městnáme,“ vysvětluje tajemník Marek Řeháček. 

Radnice tak ve spolupráci s úřadem práce reaguje na
statisticky vyšší počet nezaměstnaných žen než mužů
ve městě. Ženský tým bude mít na starost např. pletí
chodníků, péči o zeleň, úklidy toalet na přehradě atd.
Jablonec zaměstnává pracovníky v režimu VPP již od
roku 2006 (11 míst). V roce 2010 už to bylo 39 zaměst-
nanců, v roce 2013 jich bylo 58 a o rok později 101 pra-
covníků. 

Jablonec poděkuje 58 medailemi
Zastupitelé odsouhlasili 58 jmen osobností a firem,
které si jako poděkování za svou práci pro město
Jablonec nad Nisou převezmou na galavečeru
v městském divadle 23. září originální medaili vyra-
ženou k 150. výročí města.

„Využili jsme letošní městská výročí a oslavy jako
vhodnou příležitost vyjádřit poděkování Jabloneča-
nům a firmám za jejich přínos pro život města. Vyzvali
jsme občany k zasílání nominací, kterými jsme se vel-
mi podrobně v pracovní skupině zabývali a seznam

jsme předložili ke schválení zastupitelům,“ shrnuje
proces primátor Petr Beitl. 

Radní schválili finanční dary 
Jablonec poskytne dva finanční dary ze svého roz-
počtu. Jeden přispěje na tvorbu katalogu, druhý
podpoří taneční terapii seniorů. 

Fotoklub Nekras si letos připomíná 20 let od svého
vzniku. Požádal proto o dar ve výši 12 tis. Kč na výro-
bu a tisk katalogů k prázdninové výstavě v Eurocentru.
O druhý dar požádal Domov důchodců Jablonecké
Paseky. „Deset tisíc je určených na taneční terapii pro
seniory s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy
demence a zdravotních omezení, dalších pět tisíc ko-
run zajistí průběžné odborné vzdělávání dobrovolní-
ků,“ vysvětluje náměstek Pavel Svoboda s tím, že tanec
v paseckém domově město podporuje už od roku 2013. 

Město podporuje rodiny
Dva roky podporuje Jablonec rodiny s dětmi od
dvou do sedmi let, které nebylo možné umístit do
městských mateřských škol. Tisíc korun na dítě mě-
síčně poskytuje město jako příspěvek na školné
v soukromých zařízeních a bude tak činit i příští rok. 

Příspěvek pomohl při umísťování dětí mladších tří let,
starších dětí i těch se zdravotním omezením. „Od září
2015 do dubna 2016 se příspěvek využil pro celkem 20
dětí a z plánovaných 356 000 Kč v rozpočtu se zatím vy-
čerpalo 79 000 Kč,“ konstatuje náměstek Pavel Svoboda. 

Čerpání evropských dotací na dopravu 
podmiňuje kvalitní dokument
Dalším krokem při přípravě IPRÚ Liberec – Jab-
lonec nad Nisou je projekt SUMF, jenž je důležitý
pro přípravu významných dopravních projektů obou
měst a dopravního podniku v programovém období
EU 2014–2020. 

K důležitým projektům patří výstavba přestupních
terminálů, prodloužení tramvajové trati do centra Jab-
lonce, nákupy autobusů, cyklostezky apod. Podmínkou
Evropské komise pro čerpání dotačních prostředků
z EU bude zpracovaný strategický dokument pro
MHD, tzv. SUMF (Sustainable Urban Mobility Frame-
work) neboli Plán dopravní obslužnosti území. 

(mh/jn)

K unikátnímu setkání dvou křišťálových glóbů a dvou biatlonových královen došlo ve čtvrtek 23. června v obřadní síni jablonecké radnice.
Jiřinu Pelcovou Adamičkovou a Gabrielu Koukalovou pozval spolu s dalšími biatlonisty a zástupci klubu SKP Kornspitz primátor města Petr Beitl.

Na neformálním setkání jim poděkoval za skvělou reprezentaci města a klubu předal šek na 250 tisíc korun.

Foto Jiří Endler
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

Přehled akcí a premiér 
na červenec a srpen:
23. 7. /sobota/ 20.00 hodin 
– kino Radnice
ANDRÉ RIEU 
– KONCERT Z MAASTRICHTU 2016
Přenos záznamu.

2. 7. /sobota/ 23.00 hodin – letní kino
NOČNÍ MŮRY 
– pozdní hororová projekce pro otrlé
diváky v Letním kině 
– NOC OŽIVLÝCH MRTVOL

13. 7. /středa/ 20.00 hodin – letní kino
PIKNIK
Piknik se uskuteční na trávníku před
plátnem. Laskominy všeho druhu
zajistí kavárna Pokec. 
Od 21.45 projekce MATRIX. 
Deky s sebou! Vstupné dobrovolné.

12. 7. /úterý/ 10.00 hodin 
– kino Radnice
Projekce (nejen) pro seniory: 
KNIHA DŽUNGLÍ

3. 7. /neděle/ 16.00 hodin 
– kino Radnice
Rodinné představení: 
PIDIOBŘI (3D/D)
Odpolední rodinné představení za zvý-
hodněné vstupné: 35 Kč.

10.–13. 7. /neděle–středa/ 
– kino Radnice
Vary ve vašem kině – ozvěny MFF
Karlovy Vary
LÍNÁ ZÁTOKA 
Francouzský režisér Bruno Dumont
vstupuje do kin se svou zdivočelou
komedií a retro detektivkou v jednom.
Slavní herci (J. Binoche, V. Bruni
Tedeschi ad.) ve velmi neotřelých
hereckých polohách.

NEONOVÝ BÝK 
Pohledný kovboj Iremar, tanečnice
Galega a její malá dcera Cacá žijí v di-
vokém a smyslném světě brazilského
rodea. Životy lidí a zvířat se na brazil-
ském venkově prolínají v živočišné
směsi vášně a naděje. 

TOHLE JE NÁŠ SVĚT 
Pozitivně laděný americký film o vol-
nomyšlenkářské rodině, kterou podle
vlastních představ řídí pevnou rukou
svérázný a charismatický otec
(V. Mortensen). Cena za nejlepší režii
v Canes.

UČITELKA 
Nový film Jana Hřebejka a Petra
Jarchovského. Děj strhujícího a velmi
aktuálního snímku o síle lidského cha-
rakteru inspirovaného skutečnou udá-
lostí se odehrává na konci 80. let.

30. 6. /čtvrtek/ 21.45 hodin – letní kino
Za vysvědčení do letního kina!
ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT 
(2D/D) – vstupné 50 Kč

BELGICA
Energií pulsující a hudbou nabitý film
je příběhem dvou bratrů, kteří společ-
nými silami Belgicu promění v úspěš-
ný klub plný skvělé hudby, krásných
lidí a nezřízené zábavy. Vést takový
podnik je ale náročnější než čekali…
Hudbu k filmu složila kapela Soulwax. 

BEN-HUR
Timur Bekmambetov (Noční hlídka,
Denní hlídka, Wanted) přichází s no-
vou verzí dobrodružného historického
dramatu. V hl. rolích J. Huston,
T. Kebbell, M. Freeman, N. Boniadi,
P. Pascal a další.

BOŽSKÁ FLORENCE
Britská komedie. Meryl Streep v roli
závratně bohaté ženy, jejímž jediným
snem je zpívat. Bohužel její hudební
nadání a hlas jsou jednoznačně
příšerné…

BRATŘÍČEK KAREL
Celovečerní dokumentární film o vý-
znamné postavě českého barda Karla
Kryla na pozadí evropských dějin 20.
století. 

BŮH TI ŽEHNEJ OZZY OZBOURNE 
Autoři filmu strávili více než dva roky
na cestách s Ozzy Osbournem. Skoro
všichni přežili... Unikátní celovečerní
portrét rockové legendy.

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ
DRCNUTÍ
Pátý díl jedné z nejpopulárnějších ani-
movaných filmových sérií, ve které pot-
káme všechny staré známé hrdiny a pár
úplně nových! Ledová událost roku! 

HEIDI, DEVČÁTKO Z HOR
Dobrodružný rodinný film na motivy
klasického díla světové literatury od
Johanny Spyriové. 

JASON BOURNE 
K režii akční série se vrací Paul
Greengrass, v hlavní roli opět M.
Damon. Dále hrají Stiles, A. Vikander,
V. Cassel, T. Lee Jones a další.

JULIETA
Nový snímek Pedro Almodóvara. Film
o komplexu viny a nepochopitelných
tajemstvích, která nás vedou k tomu, že
lidi, které milujeme, vymažeme ze svých
životů, jako by nikdy neexistovali…

KOMORNÁ 
Dynamický thriller plný zvratů, intrik,
krásy a podmanivé erotické atmosféry
natočil jeden z nejvýraznějších jihoko-
rejských režisérů současnosti Park
Chan-wook. Příběh bestselleru Zlodějka
Sarah Watersové převedl do japonsko-
korejských reálií 30. let 20. století.

KROTITELÉ DUCHŮ
Třicet let poté, co diváky uchvátil pů-
vodní film, se Krotitelé duchů vracejí!
Připravte se na letní podívanou, během
které společně zachrání svět! V hl. ro-
lích M. McCarthy, K. Wiig,
K. McKinnon, L. Jones, Ch. Dance, M.
Kenneth Williams, C. Hemsworth
a další.

LEGENDA O TARZANOVI
Dobrodružný akční film na motivy le-
gendárního příběhu. Tarzan, nyní již
mnoho let John Clayton III, lord
Greystok, je vyslán zpět do Konga, aniž
by tušil, že má sehrát roli pěšáka ve
smrtelně nebezpečné hře chamtivosti
a pomsty belgického kapitána Leona
Roma (Ch. Waltz).

LILY LANE 
Nejnovější snímek zázračného dítěte
maďarského filmu, režiséra Benceho
Fliegaufa, je enigmatickou vycházkou
do hlubin dětství a paměti.

LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY
30 let spolu, 30 let bez sebe.
Celovečerní dokument o fenomenální
skupině Lucie. Jak vznikaly jejich nej-
známější hity? Co se dělo v zákulisí? 

MATKY NA TAHU 
M. Kunis, K. Hahn a K. Bell hrají tři mat-
ky, které přestanou být zodpovědné…

MĚLČINY
V napínavém thrilleru se Nancy (B. Li-
vely) vydává osamoceně surfovat na
odlehlé pláži. Je napadena velkým bí-
lým žralokem a zůstane uvězněna na
moři jen nedaleko od břehu… Čelisti
pro novou generaci diváků.

MIKE I DAVE SHÁNĚJ HOLKU
Milovníci večírků, bratři Mike a Dave,
podají na internetu inzerát s cílem na-
jít perfektní dívčí doprovod, který by
vzali s sebou na havajskou svatbu své
sestry. Nekontrolovatelné dívčí duo jim
však nejen vytře zrak... V hl. rolích
Z. Efron, A. Kendrick, A. DeVine,
Aubrey Plaza a další.

MONTENEGRO
Andjela se rozhodne podniknout zají-
mavou a riskantní cestu do Černé Hory
ve společnosti své dlouholeté kama-
rádky a dvou neznámých mladíků
v rámci svého diplomového sociálního
experimentu. 

MŮJ KAMARÁD DRAK
Rodinný dobrodružný příběh. Dlouhá
léta udivoval starý řezbář, pan Mea-
cham (R. Redford), děti ze sousedství
pohádkami o divokém drakovi, který
žije hluboko v lesích severozápadního
pobřeží Spojených států. Jednoho dne
se ale objeví záhadný desetiletý chla-
pec, který tvrdí, že žije v lesích s obřím
zeleným drakem jménem Elliot.

OČISTA: VOLEBNÍ ROK
Hororový thriller otevírá další děsivou
kapitolu o dvanácti hodinách anarchie,
kdy je povoleno úplně vše… Senátorka,
která chce vyhrát volby a hned po svém
zvolení zrušit Očistu, je asi nejlákavěj-
ším terčem letošního svátku vraždění. 

PAN DOKONALÝ
Akční komedie. Martha (A. Kendrick)
se setkává s mužem, který by mohl být
tím pravým. Tedy jenom do momentu,
než zjistí, že „Pan Pravý“ (S. Rockwell)
má jednu zásadní chybu – je to nájem-
ný zabiják na útěku před kartelovým
gangem.

PRACH 
Subtilní rodinné drama od debutující-
ho Víta Zapletala, které se z běžné čes-

ké tvorby vymyká přirozeným akcen-
tem křesťanské víry.

SAUSAGE PARTY
Seth Rogen patří mezi největší komedi-
ální hvězdy současnosti – hraje, píše
scénáře, režíruje. Teď se rozhodl vy-
zkoušet si i animák. Roztomilý příběh
o jídle ale nečekejte. Tahle parodie na
rodinné animáky rozhodně NENÍ ur-
čena pro děti!

SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL 
Nová adaptace ze stáje DC Comics.
Dejte dohromady tým těch nejnebez-
pečnějších superzločinců na celém
světě, kteří si právě odpykávají své
tresty, vyzbrojte je tím nejefektivněj-
ším arzenálem, který má vláda k dis-
pozici, a pošlete je porazit záhadnou
nepřemožitelnou entitu. V hl. rolích M.
Robbie, C. Delevingne, J. Kinnaman, J.
Leto, W. Smith, S. Eastwood a další.

SEZNAMKA
Letní romantická komedie o mužích,
ženách a internetové seznamce. A sa-
mozřejmě o tom, co všechno se na ta-
kovém rande naslepo může stát. Hrají:
J. Langmajer, A. Gondíková,
Z. Kajnarová, M. Doležalová,
L. Pavlásek a další.

SHORT SKIN
Inteligentní mix humoru a dramatu
znamenitě vystihuje mužskou zranitel-
nost. Film nabízí odlehčenou prázdni-
novou zábavu, ale zároveň nás učí cosi
podstatného o odvaze, improvizaci
a překonávání vlastní nejistoty. 

STAR TREK: DO NEZNÁMA 
Pokračování slavné sci-fi série.
Posádka lodi Enterprise bude čelit vů-
bec největší výzvě, která se před ní do-
sud objevila. Co na tom, že kapitán
Pickard je mimořádně odvážný
a Spock všechno ví, když oba přišli
o všechno.

STRAŠIDLA
Nová rodinná komedie Zdeňka Trošky
vypráví o strašidelné rodině hejkala
Huga, která se nechce vystěhovat ze
svého domu. Členové rodiny jsou tedy
přinuceni adaptovat se do běžného ži-
vota obyčejných smrtelníků.

ŠPEKOUN 
Hořká komedie. Kevinovi je dvanáct,
vyrůstá s matkou a dvěma sestrami.
Váží 101 kilo. Akvagymnastika nezabí-
rá. Nezabírají ani setkání s vrstevnicí
Alicí, která se ze všeho nejvíc touží za-
bít. Pak se ale objeví mužský vzor.

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 
Rodinná animovaná komedie od tvůr-
ců filmu Já, padouch. Co dělají vaši
domácí mazlíčci, když nejste doma?
Asi byste se divili.

TÝPCI A ZBRANĚ
Akční komedie v režii Todda Phillipse
(Pařba ve Vegas). Příběh dvou mladíků
– obchodníků se zbraněmi, Davida
Packouziho (M. Teller) a Efraima
Diveroliho (J. Hill), kteří získali zakáz-
ku od Pentagonu na dodávku zbraní
americkým spojencům v Afghánistánu.
Oba hrdinové ale o tom nevědí ani to
nejmenší.

ZA LÁSKOU VZHŮRU 
Čerstvý závan v současné francouzské
komedii. Oscarový herec J. Dujardin
(Artist) je v roli vtipného a neuvěřitel-
ně okouzlujícího architekta neodolatel-
ný. Co na tom, že ve filmu měří jenom
metr a půl!

ZHASNI A ZEMŘEŠ
Horor. Když Rebecca odešla z domova,
myslela si, že za sebou nechala i své
strachy z dětství. Životy všech jsou
v ohrožení… jakmile se zhasnou světla.

Podrobný program sledujte na našich
webových stránkách.
Změna programu vyhrazena.

Piknik

13. 7. /středa/ 20.00 hodin – letní kino
Léto patří pohodě a netradičním zážitkům! Nově nabízíme spojení dobrého
jídla a filmu v areálu letního kina. Piknik se uskuteční na trávníku před plát-
nem. Laskominy všeho druhu zajistí kavárna Pokec. Po setmění (21.45 hodin)
promítáme kultovku Matrix. Doporučujeme vzít si vlastní deku. Deky také
půjčujeme, ovšem pouze v omezeném množství. Vstupné dobrovolné.
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■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

Vstupenky lze během července a srpna
zakoupit prostřednictvím informačního
a rezervačního systému 
www.evstupenka.cz a v den konání
představení v divadelní pokladně vždy
od 14.00 hodin.

27. 7. /středa/ 19.00 hodin
KOUZELNÁ FLÉTNA
Účinkují: sólisté a sbor Evropské
hudební akademie Teplice.
Spoluúčinkuje Brixiho komorní soubor
Teplice. Orchestr: Evropský komorní
orchestr EMA. Dirigent: Norbert Baxa.
Režie: Martin Otava. Operní inscenace
v rámci projektu Evropská hudební
akademie 2016. Projekt je připravován
ve spolupráci s operními studii
University Britské Kolumbie (Kanada)
a University Severní Floridy (USA).
Opera v originále

12. 8. /pátek/ 19.00 hodin
OPERNÍ GALA
Účinkují: dirigenti a sólisté mezinárod-
ního dirigentského a pěveckého
workshopu pod vedením Wolfganga
Scheidta ve spolupráci se
Severočeskou filharmonií. Závěrečný
koncert Mezinárodního pěveckého
a dirigentského kurzu se zaměřením
na tři opery W. A. Mozarta, které
napsal s libretistou Lorenzem Da
Pontem – Don Giovanni, La nozze di
Figaro a Cosi fan tutte. Workshop je
pořádán v rámci Projektu Evropské
hudební akademie Teplice 2016. 

14. 8. /neděle/ 19.00 hodin
ROZMARNÉ LÉTO
RÁDOBYDIVADLO KLAPÝ. 
Hrají: E. Kodešová, L. Valše, P. Macák,
V. Špirit/ F. Zborník a další. Činohra.

30. 8. /úterý/ 19.00 hodin
FILUMENA MARTURANO
Agentura Harlekýn. Hrají: S. Stašová,
S. Skopal, K. Heřmánek ml.,
J. Pokorná/J. Tvrzníková/
J. Obrmaierová, F. Skopal a další.
Manželství po italsku s dojetím
a komikou. Co všechno musí podstoupit
prostá žena, aby dostala k oltáři
zhýralého boháče a pro své syny
zabezpečila rodinu.

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

■ 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.

Památník Jany a Josefa 
V. Scheybalových

do 1. 10.
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 ke 150. výročí povýšení
Jablonce nad Nisou na město.

■ Kostel sv. Anny
www.jablonec.com
Otevírací doba 
po–pá 10.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin, 
so–ne 10.00–13.00 hodin

do 24. 9.
REKLAMA NA NEKONEČNO
– KOVOVÝ PROJEKT 2016
Jubilejní 10. výstava skupiny umělec-
kých kovářů Kovový projekt. Jedinečné
propojení osobitých objektů a sakrálního
prostoru. 
Výstava se koná v rámci výročí 150 let
povýšení Jablonce nad Nisou na město.
Více na straně 21.

26. 7. /úterý/ 17.00 hodin 
SVATOANENSKÝ KONCERT 
PRO PATRONKU MĚSTA
SCARLATTI versus SHAKESPEARE
Alfred Strejček (umělecký přednes) –
Štěpánka Heřmánková (soprán) –
František Šťastný (varhany) –
Miroslav Laštovka (trubka). 
Letní koncert ke cti patronky města
(a jejího manžela sv. Jáchyma) 
v den jejich svátku. 
Vstupné dobrovolné, Anny
(a Jáchymové) mají vstup zdarma.
V rámci oslav 150. výročí
povýšení Jablonce na město, cyklu
Jablonecké kostely otevřeny, 
Město plné tónů 
a připomínky 400 let od úmrtí
W. Shakespeara. 

30. 7. /sobota/ 10.00 hodin
SVATOANENSKÁ BOHOSLUŽBA
Tradiční svatoanenskou bohoslužbu
bude sloužit Mons. prof. Petr Piťha.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

4. 7.–9. 7. /pondělí–sobota/
LÉTO TANČÍ
18. ročník Letní dílny pohybu, tance
a rytmu
Pořádá Spolek jabloneckých dam
a pánů za finanční podpory 
statutárního města Jablonce n. N.
a Libereckého kraje
DOPROVODNÝ PROGRAM
PRO VEŘEJNOST
4. 7. /pondělí/ 17.00 hodin, letní scéna
Plankton & Petr Hájek & taneční
skupina Květy Španělska.
5. 7. /úterý/ 16.00 hodin, malý sál 
Michaela Doláková: Taneční pantomi-
ma, R. Peguero: Reggaeton & Cubaton.
6. 7. /středa/ 16.00 hodin
Flirt Dance a Aerial Hoop. akce se
koná v Tanečním studiu Invert,
8. 7. /pátek/ 17.00 hodin, velký sál
Jakub Severin: Bubenický workshop.
9. 7. /sobota/ 19.00 hodin, velký sál 
Závěrečné vystoupení účastníků a lek-
torů, host: TS Invent.

7. 7. /čtvrtek/ 17.00 hodin, letní scéna,
zdarma
VIEUX FARKA TOURÉ TRIO (MALI)
Malijský zpěvák a písničkář, syn Aliho
Farky, zabírá neuvěřitelné žánrové
rozpětí od tradiční africké lidové hud-
by, přes soul, blues a reggae, až po
rock. Na aktuálním turné zpěváka do-
provodí Valery „Valess“ Assouan na
baskytaru a Mamadou Kone na bicí,
oba dva rodáci z Mali.

14. 7. /čtvrtek/ 17.00 hodin, letní scéna,
zdarma
MIRAMUNDO (BRAZÍLIE/
MEXIKO/ŠPANĚLSKO/ITÁLIE)
World music postavená na brazilských
a cikánských žánrech.

19. 7. /úterý/ 16.00 hodin, letní scéna
DÍVADLO: POŠŤÁCKÁ POHÁDKA
Divadelní adaptace známé pohádky
o nejobětavějším pošťákovi, panu
Kolbabovi, a také o poštovních skřítcích
a tajemstvích. Pořádá Městské divadlo
Jablonec nad Nisou v rámci akce
Město plné tónů.

21. 7. /čtvrtek/ 17.00 hodin, letní scéna,
zdarma
ERIK & WORLDLY SAVAGES

(SRBSKO/ANGLIE/KANADA)
Balkánské kořeny s punkrockovou
energií a vlivy současné západní hudby.

28. 7. /čtvrtek/ 17.00 hodin, letní scéna,
zdarma
RACKHOUSE PILFER (IRSKO)
Spojení irské lidové hudby s americkými
tradičními styly.V České republice
vystoupí skupina poprvé.

4. 8. /čtvrtek/ 17.00 hodin, letní scéna,
zdarma
BENT KNEE (USA)
Syntéza art rocku, barokního popu
a avantgardní hudby. Jediné potvrzené
vystoupení skupiny v České republice
na jejím prvním evropském turné.

5. 8. /pátek/ 19.00 hodin, letní scéna
PETR BENDE & BAND & GRAJCAR
STO ZVÍŘAT
Koncerty na letní scéně pořádá
Městské divadlo Jablonec nad Nisou
v rámci akce Město plné tónů.

11.–14. 8. /čtvrtek–neděle/, 
areál Eurocentra 
čtvrtek–sobota 10.00–18.00 hodin,
neděle 10.00–16.00 hodin
KŘEHKÁ KRÁSA 2016
Reprezentativní výstava českého skla
a bižuterie doprovázena ukázkami
vybraných technik zpracování skla
a bižuterie, módními přehlídkami
a kulturním programem. Pořádá Svaz
výrobců skla bižuterie ve spolupráci
s Eurocentrem, za finanční podpory
statutárního města Jablonec nad
Nisou.

18. 8. /čtvrtek/ 17.00 hodin, letní scéna,
zdarma
FOFOULAH (SENEGAL/GAMBIE/
VELKÁ BRITÁNIE)
Fofoulah je londýnská skupina mísící
senegalský zpěv a západoafrické rytmy
s dubovými basovými linkami, sci-fi
syntezátory, syrovými rockovými kyta-
rovými zvuky, intenzivními funkovými
groovy a jazzovými postupy. Skupinu
vede Dave Smith, člen skupiny
Sensational Space Shifters Roberta
Planta. Zvuk typický pro Fofoulah je
jedinečný nejen na britské hudební
scéně. Jablonec se stane místem, kde
skupina vystoupí v České republice
poprvé. 

19. 8. /pátek/ 17.00 hodin, letní scéna
LUBOMÍR HAVLÁK: OPERETNÍ
MELODIE
Ukázky ze známých operet Veselá vdo-
va, Paganini, Země úsměvů, Vídeňská
krev, Cikánský baron, Netopýr, Polská
krev, Čardášová princezna, Ples v ope-
ře. Účinkují L. Havlák – tenor, sólista
Státní opery a Národního divadla
v Praze, I. Veberová – soprán, sólistka
opery DJKT v Plzni, Z. Jehličková – so-
prán, sólistka Státní opery a Národního
divadla v Praze, I. Havláková – klavírní
doprovod. Pořádá Městské divadlo
Jablonec nad Nisou v rámci akce
Město plné tónů.

25. 8. /čtvrtek/ 17.00 hodin, letní scéna,
zdarma
YO SOY INDIGO (USA/ANGLIE/
SLOVENSKO/ČESKÁ REPUBLIKA)
Americká zpěvačka a skladatelka
Emily Thiel pochází z Connecticutu,
ale usadila se v Praze a založila tu hu-
dební skupinu s netradičním názvem
Yo Soy Indigo. Její hudba je originální
fúzí mnoha vlivů a kapela tomu zjed-
nodušeně říká folk-funk. 

VÝSTAVY
pracovní dny, 8.00–18.00 hodin, foyer
do 29. 8. 
NEKRAS: 20 LET
Výroční výstava známého fotoklubu.

Rozmarné léto

14. 8. /neděle/ 19.00 hodin – Městské divadlo Jablonec 
Populární humoristická novela. Rádobydivadlo Klapý novelu nastudo-
valo s důraznějším pohledem na vztahy manželů Důrových. Lyrický
poetismus a hravost posunuje více k dramatičnosti a scénické hravosti,
používajíc i prvky grotesky. Hrají: Eva Kodešová, Ladislav Valše, Pavel
Macák, Václav Špirit/ František Zborník a další.
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■ Tyršovy sady
Jablonec nad Nisou
www.eurocentrumjablonec.cz

10. 7. /neděle/ 15.00 hodin, zdarma
DR. BLUEGRASS & THE ILLIBILLY 8
(GB) 
Jihoanglická bluegrassová kapela čer-
pá z širokého spektra zdrojů, jakými
jsou tradiční bluegrass, gospel, irský
folk, ale i pop a rock, které hraje
s mladistvou energií.

17. 7. /neděle/ 15.00 hodin, zdarma
HACKENSAW BOYS (USA) 
Skupina z americké Virginie hraje
repertoár amerického folku a country
a je známá pro svá energická, živá
vystoupení. První a zatím jediný
koncert skupiny v České republice.

24. 7. /neděle/ 15 hodin, zdarma
MELANIE SCHOLTZ TRIO
(Jihoafrická rep./ČR) 
mladá jazzová zpěvačka z jihoafrického
Kapského města

31. 7. /neděle/ 15.00 hodin, zdarma
MONSIEUR POMPADOUR
(Německo/Maďarsko/Belgie) 
Netradiční směs radostného, divokého
a občas i melancholického swingu.
Skupina interpretuje skladby v duchu
svých idolů, jimiž je Django Reinhardt
a Stephane Grappelli, v Jablonci
odehraje svou českou premiéru.

7. 8. /neděle/ 15.00 hodin, zdarma
MARIACHI AZTECA DE PRAGA
(Mexiko/ČR)
První originální těleso složené z muzi-
kantů sídlících v České republice
a prezentující směr mexické lidové
hudby mariachi.

21. 8. /neděle/ 15.00 hodin, zdarma
THE PRIESTER SISTERS
Sesterské trio má v repertoáru
nejznámější písně 30. až 50. let. Do
swingové hudby z dob legendárních
Andrews Sisters přinášejí nový rozměr
svými instrumentálními dovednostmi.
V nezvyklém složení kytara, akordeon
a housle samy doprovází svůj trojhlasý
zpěv.

28. 8. /neděle/ 15.00 hodin, zdarma
MARTIN KRATOCHVÍL 
– TONY ACKERMAN – IMRAM
MUSA ZANGI (ČR/USA/Irák) 
Jedinečný zvuk kombinuje prvky tří
domovských národů hudebníků se
surovou energií jazzové improvizace
a úžasnou sehraností. 

■ Mírové náměstí
www.mestoplnetonu.cz 
www.divadlojablonec.cz

13. 7. /středa/ 16.00 hodin
DUO VIRTUOSIC STRINGS
Lucia Fulka Kopsová – housle + Eva
Šašinková – kontrabas.

20. 7. /středa/ 16.00 hodin
DUO
Ivana Trojanová – hoboj 
+ Hana Hrachovinová – harfa.

27. 7. /středa/ 16.00 hodin
DURO NUX
Středověký folk-rock.

3. 8. /středa/ 16.00 hodin
VIKTOR MAZÁČEK – housle 
+ LADISLAV HORÁK – akordeon

10. 8. /středa/ 16.00 hodin
DUO

Monika Havrdová – flétna 
+ Tomáš Honěk – kytara.

24. 8. /středa/ 16.00 hodin
PETR NOUZOVSKÝ – violoncello 
+ PATRICK VACÍK – kytara

27. 8. /sobota/ 
JABLONECKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
Akci na Mírovém náměstí a jablonec-
kém Výstavišti pořádá Pivovar Svijany,
a. s., a statutární město Jablonec nad
Nisou.

■ Sluneční lázně
www.mestoplnetonu.cz 
www.divadlojablonec.cz

4. 8. /čtvrtek/
VEČER PLNÝ HUDBY
17.00 hodin – Zlatka Bartošková,
přední česká šansoniérka.
19.00 hodin – Mandragora a Eridu,
soul rockové kapely.
20.00 hodin – The Backwards, nejús-
pěšnější revivalové skupina.

■ Muzeum skla 
a bižuterie
U Muzea 4, www.msb-jablonec.cz
tel. 483 369 011
pondělí–neděle 9.00–17.00 hodin

STÁLÉ EXPOZICE
NEKONEČNÝ PŘÍBĚH BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA
České sklo sedmi století 

VÝSTAVY
do 9. 10.
FEMME FATALE
Exkluzívní přehlídka současné tvorby
českých a polských sklářských 
výtvarnic. Kurátorky: D. Havlíčková,
J. Wierzschuczka. 

do 9. 10.
JEDNÍM DECHEM
První profilová výstava oceňovaného
designového studia tvořeného
Jakubem Janďourkem a Michaelou
Tomiškovou. Kurátor: P. Nový. 

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.

11.–14. 8. /čtvrtek–neděle/ 
KŘEHKÁ KRÁSA 2016
V rámci prezentační a prodejní výstavy
pořádané Svazem výrobců skla a bižu-
terie připravilo muzeum v areálu
Eurocentra ukázky výroby a dětskou
hernu. Ve vestibulu muzea bude probí-
hat tvůrčí dílna, kde se budou vyrábět
vánoční ozdoby z kartonu.

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

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
Na podzimní semestr 2016 vyhlašujeme
nové téma virtuální univerzity třetího
věku: ŽIVOT A DÍLO MICHELANGELA
BUONARROTI. Studia u nás se může
zúčastnit každá osoba se statutem
důchodce ( i invalidního). První hodina
proběhne v úterý 27. září 2016 od 14.00
hodin. Bližší informace na: 
https://e-senior.czu.cz

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

ZTICHLÝ ZPĚV LESA…
Výstava věnovaná německy píšícím
literátům konce 19. století a první
poloviny 20. století, jejichž životní
osudy i tvorba jsou úzce spjaty
s Jabloncem nad Nisou.

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

LETNÍ PROVOZ KNIHOVNY 2016
Hlavní budova
V období od 4. července do 31. srpna
bude otevřeno v úterý a ve čtvrtek; 
avšak od 1. srpna do 12.srpna bude bu-
dova uzavřena úplně: 
půjčovna pro dospělé: 9.00–18.00 hodin
studovna, čítárna: 8.00–18.00 hodin
multimediální oddělení: 8.00–18.00 hodin
oddělení pro děti a mládež: 9.00–12.00
a 12.30–17.00 hodin.

POBOČKY
Janovská – naposled 26. července,
znovu otevřeno 16. srpna.

Kokonín – naposled 27. července,
znovu otevřeno 5. září.
Mšeno – naposled 28. června, znovu
otevřeno 6. září. 

Šumava – naposled 30. června, znovu
otevřeno 8. září.

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

POBYTOVÉ TÁBORY
31. 7.–9. 8.
CHORVATSKO PIROVAC
Rodinný tábor, informace M. Šípková.

15.–21. 8.
HUDEBNÍ TÁBOR
Sustředění pro kroužkové děti i pro
nové zájemce na Benecku, informace
S. Příhonská.

15.–26. 8.
KRČKOVICE 
Tábor v podsadových stanech pro děti
od šesti let. Tábor s Asterixem a Obeli-
xem, koupání v rybníku Věžák, výlet
na Trosky, Kost. Přihlášky a informace
u A. Tauchmanové. 

19.–28. 8.
CHORVATSKO
Rodinný tábor v kempu v Chorvatsku,
v městečku sv. Filip a Jakov. 
Informace mirakab@seznam.cz

20.–27. 8.
RAKOUSKO
Turistický pobytový tábor nejen pro
rodiny, cena zahrnuje kromě ubytování,
dopravy a stravy také program včetně
výletů, lanovek, dopravy v místě,
placeného koupání, vstupů atd. 
Informace M. Šípková.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

11.–22. 7. (mimo víkendu)
MALÍ KOSMONAUTI
Příměstský tábor pro nejmenší, 
informace S. Příhonská.

25.–29. 7. 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO ZP
Informace I. Literová.

25.–29. 7. 
LETNÍ FANTASY PARK
Informace A. Tauchmanová,
posledních 6 volných míst.

1.–5. 8. 
HOLKY A KLUCI V AKCI
Všestranný příměstský tábor pro děti
školou povinné, informace podá
M. Šípková.

8.–12. 8.
MALÍ KOSMONAUTI
Příměstský tábor pro nejmenší ve
Vikýři, informace S. Příhonská.

8.–12. 8.
VŠEOBECNÝ TÁBOR
Informace A. Tauchmanová.

15.–19. 8.
SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Informace P. Dostál.

22.–26. 8.
KONEC PRÁZDNIN S VIKÝŘEM
Informace S. Příhonská.

Stezka odvahy

5. 8. /pátek/ 20.30 hodin – jablonecká přehrada
Mateřské centrum Jablíčko pořádá stezku odvahy kolem druhé pře-
hrady plnou strašidel, která jsou ochočená, hodná a některá i přítulná.
Startuje se v pátek u Rybářské bašty v čase mezi 20.30–21.30 hodina-
mi. Startovné deset korun, odměna na konci cesty.
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22.–26. 8.
TECHNICKÝ MODELÁŘSKÝ TÁBOR
Informace P. Dostál. 

29.–31. 8.
KOUZELNICKÝ TÁBOR S ALEXEM
Informace S. Příhonská.

29.–31. 8.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO ZP
Informace I. Literová.

4. 9. /neděle/ 
PŘEDZÁPIS
Odpolední akce u přehrady, představení
kroužků, skákací hrad, waveboardy,
dílničky pro děti.

5.–7. 9. /pondělí–středa/
10.00–13.00 a 15.00–17.00 hodin
ZÁPIS NA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Informace o nabídce jednotlivých
kroužků naleznete na stránkách
www.vikyr.cz nebo u jednotlivých
pracovníků DDM Vikýř.

■ 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 písniček, říkadel a tanečků.
Stálý program na webu centra,
rezervace na akce nutné.

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

1. 7. /pátek/ 14.00 hodin
VÝLET NA KOZÍ FARMU 
S KLUBEM ADHD
Kozí farma v Pěnčíně je areál plný
možností. Mimo zvířat (např. kozy,
krávy, pávi a perličky, husy, kachny
a další) jsou v areálu také dětské herní
prvky, pro všechny pak občerstvení.
Sraz na autobusovém nádraží.

3. 7.–10. 7. /neděle až neděle/
LETNÍ RODINNÝ TÁBOR
U Českého Dubu jsou připraveny
kouzelné příběhy. Tábor je na motivy
knihy Letopisy Narnie – Čarodějův
synovec.

18. 7.–29. 7. /pondělí až pátek/ 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V JABLÍČKU
PRO NEJMENŠÍ
Zvykání na kolektiv a MŠ pro děti,
které půjdou v září do školky. Děti ve
věku 2–3 roky čeká bohatý program –
výlety, tancování, různorodé hry,
tvoření, pobyt na čerstvém vzduchu.
Zaručen individuální přístup.

24. 7. /neděle/ od 14.00 hodin
KLUB DVOJČAT 
Klub dvojčat, který v Jablíčku funguje
přes 2 roky, si udělá první venkovní
sraz – na hřišti u kina ve Vratislavicích.

5. 8. /pátek/ start je otevřen
20.30–21.30 hodin
STEZKA ODVAHY 
Pochod kolem druhé přehrady plné
strašidel.

7. 8. /neděle/ 15.00 hodin
KLUB DĚTÍ A RODIČŮ S ADHD
Druhý letní venkovní sraz, tentokrát
v krásném novém EKO PARKU
v Liberci, kde se děti s nespoutanou
energií opravdu vyřádí. 

8. 8.–19. 8. /pondělí až pátek/
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Prázdniny pro děti zaměstnaných rodi-
čů s programem zaměřeným na sport
a přírodu. 

10. 8. /středa/ 9.00 hodin
DOPOLEDNE NA DOPRAVNÍM
HŘIŠTI
Akce s preventivním programem.
Budeme se učit, jak se chovat na silni-
cích, na přechodech i chodnících.

12. 8. /pátek/ 15.00 hodin
LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY
S JABLÍČKEM 
Přijďte si zasportovat a vyzkoušet svou
kondici do parku pod hrází. Určeno
pro děti od 3 do 8 let s doprovodem.

21. 8. /neděle/ 15.00 hodin
KLUB DVOJČAT
Srpnové setkání dvojčat a vícerčat
v dětském koutku v Liberci v Lidových
sadech. Dětský koutek vytvořený pro
ty nejmenší, ale zabaví se i ti starší. Je
to příjemné místo, kde dvojčecí rodiny
jistě uvítají bezpečné oplocené prostředí.

22. 8.–31. 8. /pondělí až pátek/
ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
Více informací najdete na webových
stránkách.

28. 8. /neděle/ 14.00–17.00 hodin
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Zábavné odpoledne v areálu Čelakov-
ského, připravené ve spolupráci
s městem Jablonec n. N. a dalšími
organizacemi. Určeno pro všechny
věkové skupiny. 

29. 8.–30. 8. /pondělí a úterý/ 
16.00 hodin
BATIKOVÁNÍ S PŘESPÁNÍM
V JABLÍČKU
Na konci prázdnin se v Jablíčku bude
batikovat. Akce je určená pro mamin-
ky či babičky s dětmi. Zatím, co budou
dospělí vytvářet originální kousky do
svých šatníků, děti si užijí spousty
zábavy v herně, kde pak i stráví celou
noc. Na akci se hlaste předem.

■Galerie FR
Dům česko-německého
porozumění
www.dumrynovice.org
Československé armády 24, 

466 05 Jablonec nad Nisou-Rýnovice,
otevřeno út–so 13.00–19.00 hodin.

Do 30. 8.
JABLONEC NAD NISOU/
KAUFBEUREN SBLIŽOVÁNÍ 
Výstava historika umění Dietra Kleina
o partnerství měst Jablonec nad Nisou
a Kaufbeuren. 

Do 30. 8. 
RÝNOVICKÉ PAMÁTKY VČERA
A DNES
Výstava o dvou Pannách Mariích,
křížcích a dalších rýnovických
památkách a jejich znovuvzkříšení.

7. 7. /čtvrtek/ 14.00 do 17.00 hodin
RÝNOVICKÉ PAMÁTKY VČERA
A DNES
Vycházka s badatelem a spisovatelem
Markem Řeháčkem a vedoucí odboru
stavebního a životního prostředí
Ivanou Řimnáčovou po stopách rýno-
vických a lukášovských památek

17. 8. /středa/ 17.00 hodin
HOVORY O SRPNU 1968
Milan Brož představí libereckého novi-
náře a literáta Luboše Příhodu a jeho
knihy o událostech ze srpna 1968 na
Liberecku a Jablonecku.

■ Český červený kříž
Uhelná 5, Jablonec n. N.
www.cck-jablonec.cz

1. 7. /pátek/ 11.00–17.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
A OTEVŘENÍ OBLASTNÍHO
CENTRA DOBROVOLNÝCH
ZACHRANÁŘŮ
Oblastní spolek Českého červeného
kříže v Jablonci nad Nisou a Okresní
sdružení dobrovolných hasičů ČMS
Jablonec nad Nisou pořádají Den
otevřených dveří nového společného

centra. To se nachází v Uhelné ulici
č. 5 v Jablonci. 

11.–15. 7. /pondělí–pátek/ 
8.00–16.00 hodin
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 1
Program plný her, poznávání, první
pomoci a návštěv složek IZS.

21. 7. /pondělí–pátek/ 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.

25.–29. 7. /čtvrtek–pátek/ 
8.00–16.00 hodin
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2
Program plný her, poznávání, první
pomoci a návštěv složek IZS.

1.–5. 8. /pondělí–pátek/ 
8.00–16.00 hodin
Klubovna ČČK, Uhelná 5, Jablonec
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 3
Program plný her, poznávání, první
pomoci a návštěv složek IZS.

■ Muzeum hraček
U Zeleného stromu 2
Jablonec n. N.
www.muzeum-hracek-jablonec.cz
tel.: 736 533 092
otevřeno: úterý–pátek
10.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin,
sobota 11.00–16.30 hodin,
neděle 10.00–16.30 hodin
ORIGAMI
Také o prázdninách si mohou děti užít
výstavy hraček a složit si hlavolamy.

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

6. 7. /středa/ 19.00 hodin
MYTRI RITODGATA
Jihoindický duchovní a jogový učitel
přednáška a beseda.

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

20. 7. /středa/ 19.00 hodin
LA CUCINA ITALIANA
Večer italských receptů, typických jídel
a vín /Itálie, Sicíle/ – uvádí Dalila
Musca a Eliška Částková.

■ Klub Ex 
Jablonec n. N.

1. 7. /pátek/ 18.00 hodin
JAZZ DES BIJOUX
Janovec Jazz Band, AURORA Jas
Band, Alexandre GLIZE, Jazz h Factor.

Jazz des Bijoux 

1. 7. /pátek/ 18.00 hodin – Klub Ex Jablonec
Tak jako bižuterie je jistě vyhledávanou ozdobou našich žen, stává se
pomalu také mini jazz festival Jazz des Bijoux ozdobou jablonecké
kultury. V Klubu Ex se představí několik zajímavých hostů. Pražská
swingová kapela Aurora Jas Band, kapela Janovec Jazzband s výbor-
ným mužským jazzovým vokálem a zajímavou kytarou. Hvězdou fes-
tivalu bude elitní francouzský kytarista Alexandr Glize a večer zakon-
čí jablonecká kapela Jazz h Factor.
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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.

FLORBAL
27. 8. /sobota/ 9.00 hodin
SVIJANY CHALLENGE CUP 2016.
Florbalový turnaj, centrkurt.

TÁBOR
8.–12. 8. a 15.–19. 8. /pondělí–pátek/
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pořádá v Městské hale Mateřské
centrum Jablíčko

VOLEJBAL
1.– 31. 8. 
ČR VOLEJBAL TEAM
Soustředění mužské volejbalové
reprezentace.

Stadion Střelnice

Atletický stadion
www.atletikajbc.cz

16. 7. a 17. 7. /sobota–neděle/ 
10.00–15.00 hodin
ZÁVODY ADD
Amatérský desetiboj družstev)

14. 8. /neděle/ 10.00 hodin
POŽÁRNÍ SPORT
Krajské kolo.

16. 8. /úterý/ 17.00 hodin
MLADÁ EVROPA
30. ročník mezinárodních závodů
juniorů do 23 let pořádá TJ LIAZ.
Jablonec. O start na tomto mítinku
mají zájem již tradičně závodníci
z Polska a je přislíbena také účast
výprav z Německa. 

20. 8. /sobota/ 10.00 hodin
I. LIGA MUŽŮ A ŽEN
4. kolo, pořádá TJ LIAZ Jablonec.
Jablonecké družstvo žen má nakroče-
no k obhajobě druhého místo z loňské
sezony. Družstvo mužů bojuje o střed
tabulky.

Plavecký bazén Jablonec
www.bazenjbc.cz
11. 7. – 19. 9. 
PLAVEJ A VYHRAJ
Akce pro děti do 15 let v doprovodu ro-
dičů. Každý kdo nasbírá deset razítku
do půrkazui plavce bude zařazen do
slosování o věcné ceny.Více na webu
www.bazenjbc.cz.

Fotbalový stadion
ww.fkjablonec.cz
Termín utkání se vzhledem k TV pře-
nosům může změnit.

30. 7. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC – MFK KARVINÁ
1. kolo 1. fotbalové ligy

13. 8. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC – 1. FC SLOVÁCKO
3. kolo 1. fotbalové ligy

Sportovní areál Mšeno
Mozartova ulice, Jablonec n. N.,
www.fkjablonec.cz

30. 7. /sobota/ 9.00 hodin
JUNIOR NORTH CUP
XVI. ročník turnaje starších a mladších
žáků. Pořádá FK Jablonec.

8.–12. 8. a 15.–19. 8. /pondělí–pátek/
SPORTOVNÍ FOTBALOVÁ 
AKADEMIE
Fotbalová škola – příměstský tábor.
Pořádá FK Jablonec ve Mšeně.

Nabídka sportovních pořadů

■ Sportovní kaleidoskop

JBC 4X Revelations opět
v Jablonci
Kořeny JBC 4X Revelations sahají do
roku 2013, kdy se v JBC bikeparku
v areálu Dobrá Voda odjel historicky
první závod světového poháru ve four-
crossu na území České republiky. Již
první ročník absolutně předčil očeká-
vání organizátorů, a to nejen účastí
závodníků, ale také diváckou. 

Na první úspěch navázal neméně ús-
pěšný rok 2014, kdy v JBC bikeparku
fandilo více než 10 tisíc diváků a navo-
dili tak atmosféru, kterou fourcrossoví
jezdci považují za tu nejlepší na světě.
Nezklamali ani v roce 2015, monstróz-

ní závod, rozvášněné publikum a ma-
sivní afterparty. „I letos se můžete těšit
na ostré souboje loket na loket o postu-
pová místa, přebudovanou trať atraktiv-
nější pro divácké oko a bezpečnější pro
jezdce, nemilosrdnou kamenitou sekci
nebo wallride, který v roce 2013 vstou-
pil do dějin „fourcrossovým předjetím
století" Michala Marošiho,“ říká Tomáš
Slavík, český závodník a jeden z organi-
zátorů akce. 

Přislíbena je i účast mnoha es four-
crossu, downhillu a dalších disciplín
a chybět nebude bohatý kulturní pro-
gram. Ten odstartuje ve čtvrtek 14. čer-
vence slavnostním zahájením v jablo-
neckém amfiteátru, následovat bude

páteční kvalifikace a warm up party.
Třešinkou na dortu se stane v sobotu
16. července závod JBC 4X Revelations,
po kterém následuje oblíbená afterpar-
ty na dvou stages, kde se představí ne-
jen DJové, ale i živé kapely přesně tak,
jak je na této akci zvykem. Novinkou je
stage Red Bull Tour Bus, která se na
mountainbikové akci objeví vůbec po-
prvé. 

Tradiční a největší domácí hvězdou
je Tomáš Slavík, stavitel tratě a trojná-
sobný vítěz JBC 4X Revelations, který
bude usilovat o další vítězství v jeho
dosud neporazitelné linii. Pořadatelé i le-
tos chystají novinky na trati a věří, že o-
pět přilákají mnoho diváků, kteří pře-
konají rekordní účast. 

„Pevně věříme, že po třech úspěšných
ročnících JBC 4X Revelations každý ví,
co je fourcross, ale pokud náhodou ně-
kdo stále tápe, máme pro vás přiblížení.
Jistě máme všichni v paměti neskuteč-
né olympijské vítězství Evy Samkové ve
snowboardcrossu. Fourcross přináší
stejné napětí, velké akce a souboje loket
na loket, pouze jezdci nesedlají snow-
board, ale dolů z kopce se obrovskou
rychlostí vrhají na kolech,“ uvádějí po-
řadatelé.

Předběžný program:

14. 7.: Registrace, tréninky, beseda
v amfiteátru v centru Jablonce nad
Nisou a oficiální zahájení JBC 4X Re-
velations.

15. 7.: Tréninky a kvalifikace, warm Up
party

16. 7.: Tréninky, zahajovací ceremoniál
a závod, oficiální afterparty

Rally Bohemia letos divácky 
atraktivnější
V sobotu 2. a v neděli 3. července pro-
běhne na Jablonecku tradiční Rally
Bohemia. Diváci se mohou těšit na
nový formát trati, který obsahuje dvě
polookruhové rychlostní zkoušky. 

Milovníci motorismu tak uvidí kom-
pletní pole závodních automobilů na
rychlostních zkouškách až osmkrát,
aniž by během etap museli přejíždět.

V sobotu 2. července bude od 9.00 ho-
din probíhat testovací rychlostní zkouš-
ka – shakedown v obci Hrdlořezy. První
posádka odstartuje do 43. Rally Bohemia
z mladoboleslavského Staroměstského
náměstí v 13.20 hodin. Na hlavní závod
zde naváže i start Rally Bohemia His-
toric a Rally Legend. V sobotu i v neděli
se pojedou dvakrát dva úseky rychlost-
ních zkoušek. „Na každé RZ je připra-
veno několik diváckých míst s dobrým
přístupem i diváckým komfortem. Par-
kování na příjezdových komunikacích
k nim bude vždy ve směru příjezdu
vpravo, levá strana vozovky zůstává
volná pro záchranné složky. Při parko-
vání je třeba si uvědomit, že zde musí
zůstat místo třeba i pro průjezd velkého
hasičského vozidla. Vzhledem k legisla-
tivním změnám je třeba zdůraznit, že
pověření pořadatelé mají nově právo
zastavovat civilní vozy diváků. I proto je
nutné jejich pokyny bezpodmínečně res-
pektovat,“ upozorňuje Aleš Holakovský,
tiskový mluvčí závodu. V případě nekáz-
ně diváků může být rychlostní zkouška
přerušena, nebo dokonce zrušena. Pod-
robné informace k jednotlivým diváckým
místům najdete na webových stranách
závodu. Vstup je i letos zdarma. (end)Foto Jan Kasl 

Výstava skla a skleněné bižuterie na-
zvaná Concerto Glassico – České umě-
ní skla bude až do konce srpna k vi-
dění v budově Ministerstva zahra-
ničních věcí, v Toskánském paláci na
Hradčanském náměstí v Praze. 

Jablonec nad Nisou má na výstavě vý-
znamné zastoupení díky Svazu výrobců
skla a bižuterie (SVSB) a také Střední
škole řemesel a služeb. Zahájení výsta-
vy 2. června se zúčastnil primátor Petr
Beitl. „Výstava Concerto Glassico je nej-
větší soubornou výstavou českých sklá-

řů. Je úžasné, že se podařilo ji opět po
dvou letech díky nadšení a úsilí spolku
České umění skla uskutečnit a shro-
máždit na jednom místě všechny české
velké hráče v oboru skla a skleněné bi-
žuterie,“ nešetří chválou předseda
SVSB Pavel Kopáček. Jablonec kromě
svazu zastupuje i střední škola řemesel
a služeb. „Prezentace je pro nás důleži-
tá, sklářství i bižuterní průmysl potře-
buje nové lidi, aby tato typicky česká ře-
mesla nezanikla,“ poznamenal ředitel
školy Martin Kubáč na vernisáži. Výsta-
va Concerto Glassico je koncipována

jako zážitková a její část je tematicky
zaměřená na sedmisté výročí narození
Karla IV. Na nádvoří Toskánského palá-
ce mají skláři z lindavské sklárny Ajeto
roztopenou pec a foukají sklo přímo na
místě v těsném sousedství kreativních
dílen, kde si děti i dospělí mohou vy-
zkoušet svou zručnost a vyrobit si vlastní
náhrdelník či náramek z jabloneckých
korálků. Návštěvníci výstavy mají také
možnost nahlédnout do tajů malování
vánočních ozdob, vinutí perlí nebo
techniky výroby Tiffany vitráží. 

(mh)

Jablonec se představuje v Toskánském paláci v Praze

Foto Markéta Hozová
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■ Z knihovny 
Jiří Záruba: Zbrojní průkaz
Právní předpisy a testy ke zkoušce
odborné způsobilosti. Tato publi-
kace Nakladatelství Leges nava-
zuje na vydání z roku 2012, které
díky rozsáhlé novelizaci zákona
o zbraních a předpisů souvisejí-
cích pozbylo aktuálnosti. 

„Kniha shrnuje všechny právní
normy v oblasti zbraní a střeliva,
a stala se tak přehlednou učební
pomůckou, která pomůže žadateli
o zbrojní průkaz zorientovat se
v této oblasti a načerpat potřebné
vědomosti,“ říká Zbyněk Duda,
ředitel Městské knihovny v Jab-
lonci. Kniha obsahuje také prak-
tické zkušenosti o bezpečnostních
opatřeních na střelnici.

Začíst se či si knihu jen proli-
stovat lze každý všední den ve stu-
dovně v přízemí knihovny od o-
smé do osmnácté hodiny.

Fotosoutěž knihovny zná své
vítěze
Městská knihovna Jablonec nad
Nisou vyhlásila ve čtvrtek 2. červ-
na vítěze osmého ročníku amatér-
ské fotografické soutěže s názvem
S foťákem na cestách. 
V kategorii do 16 let poslalo své
práce sedm dětí, v kategorii nad
16 let bylo přihlášeno šestnáct au-
torů. Ceny nejlepším věnovala fir-
ma foto Laccer a garantem soutě-
že byl fotoklub Balvan. O hudební
vystoupení se postarala písničkář-
ka Andrea Hekrlová ze studia
Kokos. 

Vyhodnocení: Do 16 let: 1. Ra-
dek Votoček (Pěnčín) – Milujem
focení, 2. Adéla Kobrová (Jablo-
nec) – Cyklista by záviděl, 3. Klára
Mašínová (Lučany) – Cesta do ne-
známa. 

Nad 16 let: 1. Jiří Hakauf (Odo-
lena Voda) – Balt, 2. Václav Špetlík
(Liberec) – Skotsko – Zřícenina
hradu Kilchurn. 3. Radek Štrupl
(Jablonec) – Castelrotto.

Kde jste získal lásku ke sportu?
Od malička jsem miloval sport. Závodil jsem za školu,
v Železném Brodě jsem hrál českou házenou, fotbal,
ale mojí největší láskou byla vždy atletika. Když jsem
šel v patnácti letech do učení do Jablonce, začal jsem
aktivně závodit v Tělovýchovné jednotě LIAZ Jab-
lonec. V 16 letech jsem byl třetí na mistrovství repub-
liky na 100 metrů, nejlepší z Čechů, protože přede
mnou byli pouze dva Slováci. Na vojnu jsem naruko-
val do Rudé Hvězdy Praha, ale v té době tam byli lep-
ší závodníci a převeleli mě do Rudé Hvězdy Cheb, kde
jsem se dál atletice věnoval. Po vojně jsem se vrátil do
Jablonce, začal pracovat v přidružené výrobě Liaz
Jablonce a dál se věnoval atletice. Bohužel jsem v ro-
ce 1967 vážně onemocněl, což ukončilo moji závodní
činnost.

Dal jste se tedy na trenérskou dráhu?
Nechtěl jsem odejít od sportu. Začal jsem pomáhat
Karlovi Baňovi, který v Jablonci trénoval sprintery. Po
jeho odchodu zpět do Liberce jsem převzal sprintery
v TJ LIAZ Jablonec.

Kolik lidí tvořilo vaši trenérskou skupinu?
Bylo jich kolem deseti, mezi nimi byli například Hana
Slámová, Miroslav Hribik, Tomáš Prax a Karel Kolář.
Postupem času dosahovali moji svěřenci skvělých vý-
sledků, například tři z nich byli na prvních třech mís-
tech na mistrovství České republiky mužů.

Musel jste si během trénování dodělat trenérskou třídu?
Postupně jsem si doplnil trenérské vzdělání, ale díky
výkonům svých svěřenců jsem nemusel doplňovat
vzdělání na vysoké škole, což bylo tehdy povinné. Na
základě úspěchů jsem dostal od Českého atletického
svazu výjimku.

Kde jste mimo jiné čerpal zkušenosti pro trénování?
Nejvíce jsem jich načerpal od Emila Dostála, což byl
uznávaný odborník. Trénoval u nás a po revoluci ve
Spojených státech. Mezi jeho nejlepší svěřence tehdy
patřil čtvrtkař Trousil, který držel československý re-
kord. Paradoxem je, že mu ho následně sebral Karel
Kolář. Díky zaměstnání jsem se mohl trénování napl-
no věnovat, uvolňovali mě i na různá soustředění, a to
i několikatýdenní. Mnohé jsem čerpal i na zahranič-
ních stážích a soustředěních, především v Itálii.

Kteří atleti patřili mezi ty nejlepší?
Velký talent měl Miroslav Hribik, ale bohužel odešel
na vysokou školu do Prahy, což z pohledu trénování
nebylo ideální, a tam sportovně stagnoval. Hana Slá-
mová startovala na evropském šampionátu. Jedno-
značně nejlepším mým svěřencem byl Karel Kolář.
Karel byl ze všech funkčně nejlépe připraven, což by-
lo dáno jeho sportovní všestranností. Od dětství se vě-
noval různým sportům, což mělo na jeho atletickou
výkonnost velký vliv. Na mistrovství Evropy v Praze
v roce 1978 byl druhý a se štafetou 4x400 m, kterou
jsem trénoval, získal stříbro. Následující rok byl halo-
vý mistr Evropy ve Vídni, kde vytvořil nový světový
rekord v běhu na 400 metrů. O rok později obsadil na
ME druhé místo.

V té době jste trénoval také reprezentaci?
Ano, tehdy bylo dáno, že kdo měl nejlepšího závodní-

ka, trénoval i národní štafetu, takže jsem kromě Karla
připravoval i další čtvrtkaře.

Jak dlouho jste připravoval atlety?
Trénování se věnuji nepřetržitě 47 let, i když nyní ne
již tak intenzivně. Určité formě kondičních tréninků
se věnuji stále. Pokud mě někdo osloví, rád mu po-
mohu. Kromě atletů občas trénuji i fotbalisty. Ale po-
kud se ohlédnu, jednoznačně moje nejlepší trenérské
období přišlo v osmdesátých letech, hodnoceno z po-
hledu výsledků mých svěřenců. I když jsem poté tré-
noval mnoho lidí, žádný už tak skvělých výkonů ne-
dosáhl. 

Co vám sport do života dal? Stále aktivně sportujete?
Sport mi dal vůli, pokoru a odhodlání. Sportuji celý
život, ale nyní převážně chodím, navštěvuji různá
sportovní klání v Jablonci, zajdu na házenou, volej-
bal, fotbal či biatlon. Všude chodím pěšky, snažím se
nachodit denně mnoho kilometrů. Díky tomu se dr-
žím ve výborné fyzické kondici, nemám žádné zdra-
votní problémy a moje váha je stejná jako v patnácti
letech. Také rád pomáhám při různých akcích Sportu
Jablonec, s. r. o.

Jak vaše trénování brala rodina?
Moje rodina se s tím s těžkým srdcem smířila. Byl
jsem často pryč, manželka vše tolerovala, přeci jen na
rodinu bylo méně času. Mám toulavé boty, proto stále
chodím a udržuji se fit. Snažím se mít pořád i spor-
tovní přehled.

Na co nejraději vzpomínáte?
Určitě to jsou okamžiky, kdy Karel Kolář dosahoval
největších úspěchů. Byla to velká radost, euforie, na-
dšení. Tehdy nebyl sport tak komerční jako nyní,
dneska by vše bylo mnohem více a lépe ohodnoceno
i propagováno. Největší ocenění na tehdejší dobu by-
lo přijetí u předsedy vlády Lubomíra Štrougala.

Držel jste se v životě nějakého hesla?
Když se natrénuje víc a přetáhneš se, vše lze doladit,
ale pokud nemá člověk natrénováno, nedokáže nic.
Toho jsem se držel, držím a vštěpoval jsem to i svým
svěřencům. Stále to aplikuji na sobě v případě chůze,
raději chodím více než málo, abych byl stále fit.

Jiří Endler

Vladimír Zelinka 
Sport mi dal vůli, pokoru a odhodlání

■ Osobnost Jablonecka

Vladimír Zelinka se narodil v roce 1945 ve Skuhrově. Prvních pět tříd navštěvoval v huntířovské ZŠ,
následně dokončil základní vzdělání v ZŠ v Železném Brodě. Vyučil se nástrojařem v tehdejším
jabloneckém podniku Elektro-Praga. Po vojně pracoval v přidružené výrobě národního podniku
LIAZ Jablonec. Zařadil se mezi významné atletické talenty, později působil jako trenér TJ Liaz 
a československé reprezentace. Štafetu ČR přivedl k druhému místo na ME, jeho svěřenec
Karel Kolář vytvořil halový světový rekord v běhu na 400 metrů, získal halový titul mistra Evropy
a skončil druhý na ME venku v Praze.

Foto Jiří Endler

Foto archiv knihovna
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Podvečer ve středu 15. června v Městském di-
vadle v Jablonci nad Nisou patřil nadaným
dětem místních základních a středních škol.
Za výborné výsledky ve sportu, studiu, umě-
ní či za mimořádný počin si odnesli cenu –
jablko se skleněným kamenem uvnitř a vstu-
penku do iQLANDIE. 

Pětatřicet žáků a studentů jabloneckých základ-
ních a středních škol, jejich pedagogové, rodiny
a přátelé usedli do hlediště jabloneckého diva-
dla, aby si vychutnali připravený program včet-
ně udílení Cen pro nadané. „Oceňovali jsme ve
čtyřech kategoriích – studium, umění a sport,
výjimečné ceny byly uděleny za mimořádný
počin, kterým je označena například záchrana
lidského života nebo nezištná pomoc nějak
handicapovanému člověku,“ přiblížil kategorie
Cen pro nadané náměstek primátora Pavel Svo-
boda. „Myšlenkou ocenit výjimečné děti se za-
bývám už od roku 2014. Vím, že v jabloneckých
školách je mnoho talentovaných dětí, ale málo
se o nich ví. Jsou nadané studijně, umělecky
nebo sportovně, zachránily někomu život či ne-
zištně pomáhají. A tak jsem si říkal – proč o nich
nemluvit. Až loni na podzim jsme si řekli jak,“
přiblížil vznik celého projektu Svoboda. Cena
pro nadané má podobu jablka, v němž je skry-

tý skleněný kámen od společnosti Preciosa –
rodící se talent nebo hrdina. Autorkou ceny je
studentka Veronika Černá, jež si také jedno
z jablek, a to v kategorii umění, ve středu od-
nesla. 

Každá kategorie měla svého vlastního patro-
na. Sportovní úspěchy přál a jablka se vstupen-
kami rozdával hráč FK Jablonec Vojtěch Ku-
bista, vědomosti podporoval zástupce iQLANDIE
Radovan Vrátný, největší ovace si odnesl patron
kategorie umění, jablonecký rodák, zpěvák
Ondřej Ruml, jenž na místě předvedl, jak je tře-
ba s talentem zacházet a kam může člověka do-
vést. Program doplnilo vystoupení hudebních
skupin ZUŠ Jablonec, a to BRASS a Nautica, i vý-
bušná prezentace Martina Nováka z iQLANDIE.

Patronem kategorie mimořádný počin byl ná-
městek primátora. „Ve středu 15. června jsme
začali otáčet první stránky pamětní knihy Cen
pro nadané, ve které si po letech budou moci
všichni připomenout, kdo kdy něco dokázal.
Každým rokem budeme vydávat novou pamět-
ní knihu a každý rok se do ní podepíší nové na-
dané děti,“ uzavřel náměstek Pavel Svoboda. 

Držitelé Ceny pro nadané 2016
Kategorie sport: Natálie Bělinová, ZŠ Arbeso-
va, Tereza a Nikola Hettfleischovy, DDM Vikýř,

Radek Horáček, ZŠ Liberecká 31, Lukáš Hušek,
ZŠ Šumava, Růžena Kymlová, ZŠ Liberecká 31,
Michaela Maršíková, ZŠ 5. května, Leona
Vokálová, ZŠ Pasířská, Dan Bárta, střední prů-
myslová škola technická, Nikola Nosková,
Gymnázium Dr. Ant. Randy, sportovní obor,
Jan Ouvín, VOŠMOA, Filip Vejdělek, střední
průmyslová škola technická.

Kategorie vzdělání: Adam Barbora, ZŠ Pasíř-
ská, Klára Blahoutová, ZŠ Ant. Bratršovského,
Kateřina Efenberková, ZŠ Arbesova, Markéta
Hlaváčková, ZŠ Liberecká 26, Jindřiška Holová,
ZŠ Liberecká 26, Tomáš Horák, ZŠ Pivovarská,
Tomáš Chabada, ZŠ Rýnovice, Lucie Charvá-
tová, ZŠ Pivovarská, David Peroutka, ZŠ Mo-
zartova, Barbora Skalská, ZŠ Šumava, Eliška Štu-
kavcová, ZŠ Rychnovská, Hana Herrkommerová,
Gymnázium U Balvanu, Tereza Hofrichterová,
Gymnázium Dr. Ant. Randy, Magdalena Lin-
ková, SUPŠ a VOŠ, Ivan Šonský, Gymnázium
U Balvanu. 

Kategorie umění: Jonáš Halama, ZUŠ, Veronika
Černá, SUPŠ a VOŠ, Hana Herrkommerová, ZUŠ.

Kategorie mimořádný počin: Patrik Čermák,
ZŠ Mozartova, Matěj Hulík a Martin Bartoš,
VOŠMOA, Martin Kopecký, ZŠ Pasířská, Adéla
Tichá, ZŠ Ant. Bratršovského. (jn)

Jablko si odneslo 35 nadaných žáků

Odborné studium v hudebním, výtvarném,
tanečním a literárně-dramatickém oboru pro
lidi v postproduktivním věku nabídne Aka-
demie umění a kultury pro seniory Liberec-
kého kraje. V Jablonci nad Nisou začne v říjnu
pilotní semestr výuky, která je v rámci re-
publiky stále ojedinělá.

„Zájemcům umožní smysluplné a aktivní napl-
nění volného času, přitom půjde o velmi odbor-
né studium s dopadem v oblasti sociální, neboť
umožní navázat nové kontakty s vrstevníky po-
dobných zájmů,“ konstatuje náměstek primáto-
ra Pavel Svoboda.

Nová akademie by měla motivovat seniory
k aktivnímu přístupu k životu a posílit jejich
duševní i fyzickou kondici prostřednictvím
umění. „V Libereckém kraji tak vznikne kom-
plexně pojatá nabídka, jež je v porovnání s ji-
nými obcemi i kraji v ČR ojedinělá a otevřená
pro umělecké vzdělávání všech generací,“ vy-
světluje ředitel Základní umělecké školy v Jab-
lonci Vít Rakušan. 

Piloti z jablonecké zušky
Právě jablonecká ZUŠ celý projekt v Liberec-
kém kraji řídí. Do koordinačního týmu jsou ale

zapojení ředitelé dalších uměleckých škol
v kraji včetně školského odboru krajského úřa-
du a odboru humanitního jabloneckého magis-
trátu. „Kraj i město projekt plně podporuje, a to
zvláště finančně, město navíc poskytuje prosto-
ry ZUŠ v dopoledních hodinách bez toho, aby
se úhrada provozních a materiálních výdajů
promítala do školného, které nepřesáhne sto
korun za měsíc, tedy 500 korun za jeden se-
mestr,“ říká náměstek Svoboda. 

Provoz podobné instituce už od školního roku
2014/15 úspěšně probíhá v ZUŠ v Praze 10-Hos-

tivaři, kde si Akademie LK hledala vzor. „Říkali
jsme si, že i když je péče o seniory v kraji kva-
litně zajištěná sítí center sociální a ošetřovatel-
ské pomoci, existuje řada seniorů, jimž chybí
něco dalšího, nějaká inspirace. To byl důvod,
proč jsme projekt připravili,“ svěřuje se Vít Ra-
kušan. 

Cílová skupina
Krajská akademie se primárně zaměří na se-
niory bydlící v Libereckém kraji, kteří mají zá-
jem věnovat se aktivně hudbě, tanci, divadlu
nebo výtvarnému umění na neprofesionální
úrovni. Vzdělávat se však mohou i ti mladší, a to
v kategorii 55+. Akademie je otevřena také dr-
žitelům průkazů ZTP. 

Uchazeči nemusí projít žádnými přijímacími
zkouškami, jediným kritériem pro přijetí je zá-
jem o uměleckou činnost pod vedením kvalifi-
kovaných učitelů. „Podmínkou je závazný zá-
jem o studium a vyplněná přihláška, kterou je
nutné dopravit do kanceláře ZUŠ – osobně,
poštou nebo elektronicky,“ informuje Rakušan
s tím, že přihlášky jsou k dispozici ve všech bu-
dovách ZUŠ, ve Spolkovém domě, v informač-
ním centru jablonecké radnice a v JKIC.

(jn)

Senioři se mohou vzdělávat v umění
Akademie umění LK

• financování lektorů přímo ze zdrojů LK
a statutárního města Jablonec nad Nisou

• město se dále bude podílet zapůjčením
školních prostor 

• na rok se počítá s částkou 350–400 tisíc
korun na školu při počtu cca 50 studentů 

• spoluúčast seniorů nepřekročí částku
100 Kč/měsíc

Foto Martin Kubišta
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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. července 1916, 179, str. 3, V
Jablonec. Obchodní akademie uzavřela 28.
června ročníkem 1915/16 25tý rok své činnos-
ti. Byla otevřena v roce 1891 jako dvoutřídní
obchodní škola a po devíti letech se stala čtyř-
třídní obchodní akademií. Válka zasáhla také
do osudů profesorů a studentů. Profesor Max
Fuchs bojoval u 13. regimentu v Haliči a získal
vojenský kříž za zásluhy 3. třídy. Potom se na-
kazil tyfem a na jeho následky zemřel. Z nyněj-
ších studentů narukovalo 32. Na konci školního
roku zůstal ve 4. třídě jen jeden student a jedna
soukromá studentka. Z pokračovací školy na-
rukovalo 6 studentů. Z veškerých absolventů
školy z let 1903 až 1916 (269 osob) narukovalo
do válečné služby 180. Z nich padlo za vlast 15.
Jména těchto hrdinů budou zaznamenána na
pamětní desce, která bude vystavena v aule.
Válečnými invalidy se stalo 9 absolventů, do za-
jetí padlo 11 a nezvěstní jsou 2. Vyznamenáno
bylo 45 absolventů, z toho někteří dvakrát.
Podrobný popis oslav následuje na další straně.

4. července 1916, 182, str. 1, R
Anglicko-francouzská ofenzíva zatím bez vý-
sledku. Další úspěchy u Verdunu a na Volyni.
Obrovská bitva zuří na západní frontě.

9. července 1916, 187, str. 4, R
Inzerát. Pan Eduard Juppe z Maršovic prodá
pěknou krávu. Informace u majitele.

12. července 1916, 190, str. 2, 4, 8 , R a V
Školní humor. Učitelka na venkovské škole se
snaží učit své žáky zábavou formou. Jednoho
dne se ptá dětí: „Jmenovali jste mi už všechna
domácí zvířátka, ale na jedno jste zapomněli.
Napovím vám: má štětinatý porost, miluje špí-
nu a rádo se válí v blátě…“ Přihlásí se chlape-
ček a skromně říká: „Slečno učitelko, myslíte
tím opravdu mne?“

Inzerát. Učedník hledá místo. Hledám pro čtr-
náctiletého německého chlapce, absolventa
měšťanské školy, mluvícího také česky, učební
místo na obchodního příručího. Matka mu
zemřela, otec je na frontě, takže je strava, byt
a ošacení podmínkou. Zaplatím za něj měsíčně
25 K. K doptání u pana A. Wintera, pivovar
Jablonec.

Plzeňské pivo míří na frontu. 36 000 l piva pu-
tuje k 19. divizi infanteristů.

13. července 1916, 191, str. 1, R
Petrohrad. Car s následníkem trůnu míří na
severní frontu. Carevna se chystá na návštěvy
lazaretů. Petrohradská městská rada chce pro
zmírnění nouze zavést veřejné stravovny podle
německého vzoru.

14. července 1916, 192, str. 7 V
Učte se turecky. Jasně vidíme před sebou no-
vou cestu – od Severního a Baltického moře do
Turecka – jedinou mocnou hospodářskou ob-
last. Také Turkové se budou učit německy. Od
1. dubna vychází v Hamburku měsíčník „Hilal“,
který zprostředkuje setkání s tureckou kultu-
rou jak pro začátečníky, tak i znalce.

18. července 1916, 196, str. 1 V
Výměna anglických a německých raněných.
Počátkem srpna se očekává ve Vlissingenu
(Vlisinky) speciálně upravená anglická lazaret-
ní loď s prvními raněnými.

19. července 1916, 197, str. 5 V
Módní okénko. Bílé plátěné boty jsou novým
módním hitem – píše Pražský večerník. Dříve
jsme je potkávali na pláži a na tenise – teď jsou
všude – jak k bílým oděvům, tak i k pestrým
a dokonce k tmavým šatům a sukním. Cena se
pohybuje mezi 10,50 K a 16,50 K; jsou levnější,
než kterékoliv jiné boty. Lze je jednoduše čistit
nasucho kartáčem, nebo namokro vodou
a mýdlem. Konečně něco moderního a praktic-
kého zároveň!

21. července 1916, 199, str. 1, R
Titulky. Na obou březích Sommy zuří těžké
boje. Ruská ofenzíva pokračuje. Brusilov žádá
dalších 500 000 mužů. Ponorková válka se stup-
ňuje. Francouzi chtějí opustit Remeš.

22. července 1916, 200, str. 1, 6, 9, R a V
Dobrovolná smrt. Včera bylo z přehrady vyta-
ženo mrtvé tělo úředníka jabloneckého pivova-
ru pana Franze Pauluse. Minulý týden byl vyso-
ce nervózní Paulus viděn v hostinci Na baště.
Odtud namířil k přehradě. Bylo mu 45 let a za-
nechává vdovu a dva nezaopatřené syny.

Válečný jídelníček následníka trůnu. Arcivé-
voda Karel jí zcela jednoduše a dodržuje i bez-
masé dny. Neobsluhují ho však vojáci, ale loka-
jové v šedé livreji. S jeho svolením otiskujeme
jeho jídelní lístek. Např. v neděli: hovězí polévka
s nudlemi, svíčková pečeně se špenátem,
vídeňské nudle sypané oříšky nebo mákem,
eidamský sýr, káva. Nápoje: Bílé nebo červené
víno. Kyselka. V pátek (bezmasý den): houbová
polévka, míchaná vejce s hráškem, povidlové
knedlíky, sýr, káva. Nápoje: stejné jako v nedě-
li. Pokud Výsost jede na frontu, bere s sebou jen
dvě vařená vejce, nářez a portské.

Moskva. Časopis Kolokol (Zvon) hlásí, že do
Moskvy míří transport 18 milionů párů bot
z Ameriky. Moskevští obchodníci okamžitě vy-
hlásili výprodej ležáků za nepatrné ceny.

24. července 1916, 202, str. 2, R
Autoped. Vynálezce J. D. Merkle z Middletownu
z Ohia vynalezl praktické vozítko, výhodné ze-
jména pro válečné invalidy. Podobá se velké ko-
lečkové brusli na dvou kolečkách, uprostřed je
opatřeno sloupkem s řídící pákou. Sloupek ob-
sahuje palivo na pohon malého motorku. Váží
okolo 25 kg a dosáhne rychlosti až 30 km za ho-
dinu. Pro invalidy nebo starší osoby lze umístit
na plošinku i sedátko.

10. srpna 1916, 219, str. 5, V
Lučany. Vysokého věku 90 let se 15. srpna do-
žije nejstarší občanka města paní Josefa Hoff-

mannová (přízviskem „stará Birkitt“), která
bydlí na Kostelním vrchu. Vyzýváme dobrodin-
ce, aby jí v dnešní těžké době přispěli malými
příspěvky nebo dárky, čímž by jí tento den zpří-
jemnili.

12. srpna 1916, 221, str. 5, V
Praha. Jídelníček veřejných stravoven pro tý-
den 14.–20. srpna 1916. Pondělí: kroupová po-
lévka, rýžová kaše. Úterý: polévka s drobením,
vdolky. Středa: hrachová polévka, zelí s bram-
bory. Čtvrtek: krupicová polévka, sekaná s bram-
bory. Pátek: bramborová polévka, jablečný štrúdl.
Sobota: rýžová polévka, držky s brambory. Ne-
děle: hovězí polévka s flíčky, hovězí maso
s brambory a omáčkou.

14. srpna 1916, 223, str. 8, V
Inzerát. Vážení obyvatelé Jablonce! V pátek 18.
srpna oslaví náš vysoce ctěný císař František
Josef I. své 86té narozeniny. Ctěné obyvatelstvo
se žádá, aby místo vlasteneckého průvodu
ozdobilo své domy vlajkami. Městská rada.

17. srpna 1916, 226, str. 1, V
Titulky. Americký průmysl se připravuje na mír.
Krvavé boje v Haliči. Bitva u Verdunu nabírá na
prudkosti. Angličané vypisují prémie za ná-
mořní kořist a za německé zajatce, odstupňo-
vané podle jejich hodností.

28. srpna 1916, 237, str. 1, R a V
Itálie vyhlásila válku Německu. Je to 28. vy-
hlášení války za 25 měsíců. 

Rumunsko vyhlásilo válku Rakousko-Uhersku
27. srpna ve 21 hodin.

29. srpna 1916, 238, str. 1, R a V
Německo vyhlašuje válku Rumunsku. 

První rumunské útoky na hranicích Rumun-
ska a Sedmihradska jsme úspěšně odrazili.

30. srpna 1916, 239, str. 1 a 4, R a V
Rakouské dunajské monitory ostřelují Turn-
Severin a Giurgiu.

V Kronstadtu (nyní Brašov) neutuchá od pon-
dělí proud rakousko-uherských a německých
uprchlíků, kteří byli v Rumunsku válkou za-
skočeni.

Vlastenka. Známá česká operní zpěvačka Emma
Destinn-Kittelová, která odmítla členství v ra-
kouském i německém Červeném kříži, se chys-
tá na vystoupení v českém Národním divadle. 

31. srpna 1916, 240, str. 1, 4, 5, R a V
Turecko a Bulharsko společně vyhlásily 30.
srpna válečný stav s Rumunskem.

Válečný humor z Francie. Rozhovor v pařížské
kavárně. „Válka, mon cher, je jako kino. Nej-
lepší místa jsou vzadu.“

Stálé krádeže kovů na hřbitově. V minulé no-
ci se ztratily měděné věnce z hrobky rodiny
Ignaze Hopfa v ceně 1 000 K. Detektiv Behrin-
ger vypátral obchodníka ze sběrny kovů, který
je za 88 K koupil od jemu neznámých lidí.
Obratem ruky je prodal za 240 K jednomu zdej-
šímu pasíři, který je dal pro podezřelý původ
ihned rozválcovat. Proti obchodníkovi a pasíři
bylo zavedeno trestní řízení.

R = ranní vydání, 
V = večerní vydání

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety
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■ Ohlédnutí
Klobouky vracely v čase
Atmosféra letní kloboukové slavnos-
ti byla opět parádní, takové setká-
vání seniorů by mohlo být inspira-
cí pro ostatní. Akce se uskutečnila
ve čtvrtek 2. června v klubu senio-
rů Novoveská. Kromě samotného
klobouku (nebo jakékoli pokrývky
hlavy) byla letošním ústředním mo-
tivem 50. a 60. léta minulého stole-
tí. Senioři se s módou, doplňky
a tancem vrátili do dob svého mlá-
dí. Zahanbit se nenechal ani pri-
mátor města Petr Beitl a jeho ná-
městek pro oblast humanitní Pavel
Svoboda. Statutární město Jablo-
nec nad Nisou podpořilo klobou-
kovku grilovanými klobásami a to-
čeným pivem. 

(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 letním aktivitám
získáte u Lukáše Frydrycha, spe-
cialisty pro volnočasové aktivity,
tel.: 774 722 942, e-mail: specialis-
ta.va@centrumjablonec.cz, v re-
cepci spolkového domu nebo na
www.centrumjablonec.cz sekce
Aktivity seniorů – Programy ve Spol-
kovém domě.

V pátek 20. května se ve velkém
sále Centra sociálních služeb sešly
kapacity ve svém oboru. Dorazila
Iva Holmerová, ředitelka geronto-
logického centra a Marcela Hauke,
ředitelka Pečovatelské služby měs-
ta Dvůr Králové nad Labem. Do
diskuze se zapojili odborníci i ve-
řejnost, která měla největší zastou-
pení z řad seniorů. I oni vnímají
nutnost více propojovat zdravotní
a sociální oblast. Podle přednášejí-
cích je potřeba stále udržovat
a zvyšovat kvalitu života seniorů
v jejich domácím prostředí. Pří-
tomní se zabývali i Alzheimerovou
chorobou. Důvodem je fakt, že po-
pulace stárne, počet pacientů při-
bývá a v ČR je nedostatek lékař-
ských odborníků v oboru geriatrie.
Klesá i počet zdravotnického per-
sonálu v sociálních pobytových za-
řízeních. (nj)

Originální sport,
přátelská atmosféra
Pro aktivní seniory je k dispozici
nová pohybová venkovní hra
z Finska Mölkky. Je vhodná pro
každého bez rozdílu věku, pohlaví
a fyzické zdatnosti. Mölkky je vy-
nikající způsob, jak poznat nové li-
di a posilovat vztahy s přáteli. Ve
světě se hra ujala a nadšené příz-
nivce má i v České republice.
Rekreačně může hrát Mölkky kaž-
dý, hra totiž nevyžaduje od hráčů
žádné mimořádné předpoklady.
Cení se chuť a aktivní přístup, ne-
bojácnost a smysl pro kolektiv. Ús-
pěch je založený na kombinaci ná-

hody a přesnosti házení. Potřeba je
venkovní prostor, pár přátel a sada
kolíků Mölkky. Pravidla jsou velmi
jednoduchá a napínavá. Každý ko-
lík má své číslo. Pokud je sražená
jedna kuželka, počítá se napsané
číslo. Spadne-li více kuželek, sčítá
se počet sražených kusů. Vítězí

hráč, který jako první získá přesně
50 bodů. Kdo přehodí, jeho skóre
padá na polovinu, tj. na 25 bodů.
Tréninky probíhají za hezkého po-
časí každé pondělí od 10 hodin ve
volnočasovém areálu v ulici Čela-
kovského ve Mšeně. Bližší infor-
mace na čísle 774 722 942. (bs)

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě

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

12. 7. /úterý/
Návarovský hrad

19. 7. /úterý/
Svijanský pivovar

2. 8. /úterý/
Drábské světničky

9. 8. /úterý/
Malorohozecký pivovar

23. 8. /úterý/ 13.30 hodin
Letní grilování – CSS

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

6. 7. /středa/ 9.21 hodin 
Žitava – velké postní plátno,
odjezd z konečné tramvaje, vstup
2 eura

13. 7. /středa/ 9.21 hodin 
Liberecká přehrada, 3 km,
odjezd z konečné tramvaje

20. 7. /středa/ 8.36 hodin
Frýdštejn, 2 km, 
odjez z autobusového nádraží,
stanoviště 9

30. 7. /sobota/ 8.15 hodin 
Josefodolská přehrada, 2+2 km,
odjezd z autobusového nádraží,
linka 101

31. 7. /neděle/ 8.57 hodin
Údolní pouť – Kryštofovo Údolí,
odjezd z vlak. nádraží

3. 8. /středa/ 8.01 hodin
zámek Frýdlant, 1 km, odjezd
z konečné tramvaje

10. 8. /středa/ 10.15 hodin
přehrada Rudolfov – prohlídka
vodní elektrárny, 3 km, 
odjezd z autobusového nádraží,
linka 101

20. 8. /sobota/ 8.15 hodin
Křížová cesta – Slovanka – Maxov,
3 km, odjezd z jabloneckého 
autobusového nádraží, 
linka 101

24. 8. /středa/ 10.20 hodin
Jablonecká přehrada, 3 km, sraz
u zastávky Jablonex

31. 8. /středa/ 8.36 hodin
přehrada Mlýnice, 2+2 km, odjezd
z konečné tramvaje, 
Chrastava, stará fara – opékání
buřtů, zakončení letních prázdni-
nových vycházek 

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

Vzadu zleva: Jaroslav Cimbál, Jaromír Misík, Jan Gabriel, Petr Beitl 
Vpředu zleva: Radim Pochop, Michaela Albrechtová, Iva Holmerová, 

Marcela Hauke, Naďa Jozífková

Foto CSS
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www.mestojablonec.cz, mujablonec@mestojablonec.cz 

Čas dovolených a odpočinku
Letní příloha Jabloneckého měsíčníku

Pátý ročník výstavy skla a bižuterie Křehká
krása 2016 se uskuteční ve dnech 11.–14. srp-
na v areálu jabloneckého Eurocentra. Opět
se představí 45 výrobců skla a bižuterie, kte-
ří ve svých prezentačních a prodejních stán-
cích předvedou svoje poslední kolekce. 

Připraven je i rozsáhlý program předvádění vy-
braných technik zpracování skla a bižuterie,
který se letos netradičně ponese v duchu čes-
kých Vánoc. „Jedná se o prezentaci projektu
České vánoce připravovaného s agenturou
CzechTourism. Přední výrobci ukáží, jak se vy-
rábí a dekoruje tento tradiční český vývozní ar-
tikl a dají návštěvníkům možnost si předvádě-
né techniky vyzkoušet,“ uvedl Pavel Kopáček,
předseda Svazu výrobců skla a bižuterie, hlav-
ního pořadatele výstavy.

Letošní doprovodný program nabídne něko-
lik novinek. Preciosa Group představí kromě
soutěže Mistr křišťálu atraktivní šaty z populár-
ní televizní show Stardance. Obvyklý program
na letní scéně je letos obohacen o večerní kon-
cert v pátek 12. srpna, kdy od 18.00 hodin vy-
stoupí elektrické smyčcové trio INFLAGRANTI
s doprovodnou kapelou. „Vloni tyto půvabné
dámy absolvovaly velmi úspěšné celorepubli-
kové turné s frontmanem skupiny Kabát Pepou
Vojtkem,“ láká za pořadatele Milan Kohout. Kaž-
dý den bude k vidění módní přehlídka Made in
Jablonec 2016. Pořadatelé nezapomněli ani na
děti, pro které je připraven dětský koutek
s krásnou princeznou a kreativní dílna. Posta-
ráno bude i o občerstvení. 

„Křehká krása je již nedílnou součástí prázd-
ninového kulturního a turistického programu

Jablonce nad Nisou. Návštěvníkům nabízíme čty-
ři dny plné zážitků v krásném výstavním areá-
lu. Chceme podpořit tradiční bižuterní a sklář-
ský průmysl a představit ho v plné kráse. Jsme
potěšeni zájmem vystavovatelů a partnerů le-
tošního ročníku, kteří areál zaplnili do posled-
ního místečka,“ doplňuje Pavel Kopáček.

Vstupné na Křehkou krásu je 50 Kč, děti do 15
let mohou přijít v doprovodu rodičů zdarma.
Vstupenka platí po celou dobu výstavy včetně
vstupu do Muzea skla a bižuterie. 

Partnery výstavy jsou Ministerstvo kultury,
Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism,
Liberecký kraj, statutární město Jablonec nad
Nisou, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou, Preciosa, a. s., Jablonecké kulturní a in-
formační centrum, Eurocentrum, Powiat Jeleno-
gorski, Texo Plus, s. r. o., a BusLine, a. s. (pk)

Křehká krása 2016 ve vánočním duchu

Třetí díl unikátní mapy Directon právě teď
vzniká v Liberci a Jablonci. Zmapuje místa
zajímavá pro dospělé návštěvníky – turisty. 

Která místa to budou, o tom můžete rozhod-
nout i vy. Do konce července probíhá sběr tipů,
postřehů, kontaktů a doporučení v turistických
informačních centrech obou měst. Dotazník lze
vyplnit pohodlně i z domova – elektronicky na
webu direction.tul.cz. „Cílovou návštěvnickou
skupinou jsou lidé v aktivním věku, kteří u nás
chtějí najít jak odpočinek, tak zábavu. Nebojí se
nových zkušeností, někteří chtějí sportovat, vi-
dět muzeum či galerii nebo zajímavá místa na-
šich měst – ať již přírodní, kulturní, architekto-

nická nebo průmyslová. Zajímají se o regionál-
ní produkty, stejně jako o jedinečnost a neopa-

kovatelnou atmosféru našeho regionu. Kam
byste je poslali?“ ptá se Jiří Šmída, kartograf
a proděkan Technické univerzity v Liberci, kte-
rý se na vzniku mapy podílí spolu s turistický-
mi infocentry Jablonce a Liberce.

„Právě tipy místních obyvatel, jejich dojmy
a doporučení odlišují mapu Direction od běž-
ných map. Také grafické zpracování je originál-
ní. V sérii Direction vyšla již mapa zaměřená
na studenty, následoval druhý, velmi úspěšný
díl pro rodiny s dětmi. Obě vydání jsou zdarma
k dispozici návštěvníkům v turistickém info-
centru v Jablonci nad Nisou,“ připomíná Petr
Vobořil, ředitel Jabloneckého kulturního a in-
formačního centra. (rs)

■ Poraďte, kde se baví dospělí, vyzývají tvůrci třetí mapy Direction

Grafika Dominik Strnad
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Partnerská města Jablonce nad Nisou při-
pravují zajímavý prázdninový program.
V nabídce je spektrum kulturních a sportov-
ních akcí, které lze využít jako inspiraci
k letním výletům.

Kaufbeuren (Německo, Bavorsko)
www.kaufbeuren.de
Od 15. do 18. července se Kaufbeuren ponoří na
čtyři dny do středověké atmosféry. Tänzelfest
s několikasetletou tradicí je nejstarší dětskou
slavností v celém Bavorsku. Původně děti před-
váděly historii svého města a napodobovaly ře-
mesla svých otců. K dětskému průvodu se po-
zději připojil i tzv. Lagerleben (tedy život ve
středověkém táboře), kdy se do centra města
přestěhují z kamenných domů všechny obcho-
dy, firmy, restaurace a instituce a prezentují se
ve stáncích ve středověkém duchu. Takto žije
město až dlouho do noci – nechybí živá hudba,
tanec ani kejklíři. Návštěvníci se rovněž mohou
těšit na domácí pochoutky, regionální speciali-
ty či posezení v pivním stanu. 

Bautzen (Německo, Sasko)
www.bauzten.de, 
www.oberlausitz.com/service/veranstaltungen.aspx 
Budyšín, centrum Horní Lužice, se nachází ne-
celých 100 km od Jablonce. Toto více než tisíci-
leté město láká návštěvníky především svou
malebností a středověkou atmosférou. Historic-
ké centrum se spoustou památek se nachází na
ostrohu, který obtéká řeka Spréva. 

Od 16. srpna do 11. září zde proběhne 11. roč-
ník tradičního Festivalu hořčice (Bautzner
Senfwochen). V restauracích města se budou
konat ochutnávky různých druhů hořčic a spe-
cialit z hořčice. 

Poslední srpnový víkend (26.–28. 8.) se u známé
dominanty města (středověké vodárny) usku-
teční Festival loutkového divadla (24. Bautzener
Wasserkunst & Puppenspielfest). Na návštěv-
níky čeká nejen hudba a různá divadelní před-
stavení, ale i zajímavé přednášky či bleší trh. 

Milovníci rozhleden mohou navštívit hor-
skou boudu Czorneboh, která se nachází jen
8 km jihovýchodně od Budyšína. Rozhledna po-
chází z roku 1850, nyní je nově zrekonstruová-
na a otevřena pro veřejnost každý den (kromě
úterý) od 10.30 do 19.00 hod.

Dětské návštěvníky určitě nadchne dinousaří
park Kleinwelka (www.saurierpark.de). Pro ve-
řejnost je o prázdninách otevřen každý den od
9 do 19 hod. Přímo u parkoviště se nachází i pří-
rodní bludiště (www.irrgarten-kleinwelka.de)
a park miniatur.

Zwickau (Německo, Sasko)
www.zwickau.de, www.schumannzwickau.de
Především obdivovatelé veteránů si ve Zwickau
přijdou na své. Nachází se zde totiž automobi-
lové Muzeum Augusta Horcha (www.horch-
museum.de). Naleznete jej v bývalém komplexu
závodu Audi. Muzeum je otevřeno každý den
kromě pondělí od 9.30 do 17.00 hodin. K dalším
ikonám města patří hudební skladatel Robert

Schumann, který se ve Zwickau narodil. Kaž-
doročně zde probíhá na jeho počest hudební
festival a soutěž interpretů. Veřejnost může
navštívit i Schumannův dům, který slouží jako
muzeum. Pro veřejnost je otevřeno každý den
kromě pondělí.

Jelenia Góra a Powiat Jeleniogórski
(Polsko, Dolní Slezsko)
www.jeleniagora.pl, www.jeleniogorski.pl
V Polsku uzavřel Jablonec hned dvě partnerství
vedle sebe – s městem Jelenia Góra a dále s Je-
lenohorským okresem. Ten nám představí naše
největší hory z trochu jiné perspektivy. Za ná-
vštěvu rozhodně stojí dřevěný kostelík Wang
z 12. století. Původně vikingský kostel byl v 19.
století rozebrán a přestěhován z Norska do
Polska. Nyní se nachází v krkonošském letovis-
ku Karpacz (www.karpacz.pl).

Dalším skvělým námětem k výletu je Park mi-
niatur v Kowarech (www.park-miniatur.com/cs/).
Naleznete zde modely hradů, zámků, klášterů
a dalších místních zajímavostí zmenšených
v poměru 1:25. Zmenšeniny jsou opravdu do-
konalé a vždy postavené podle historických sta-
vebních plánů originálu.

Asi nejblíže k Jablonci se nachází Sklarska
Poreba (www.szklarskaporeba.pl). Zde se mo-
hou návštěvníci v letním horku osvěžit u dvou
vodopádů, Kamieńczyk a Szklarki, či se vydat
po naučné stezce Ducha hor (Magiczny
Szlak).

Kateřina Hujerová

Letní programy partnerských měst

Bautzen Czorneboh Kleinwelka

Jablonecké kulturní a informační centrum,
o. p. s., pořádá v kostele svaté Anny jubilejní
10. výstavu umělecké skupiny sdružující vý-
tvarníky pracující s kovem. Po celé léto až
do 24. září jsou k vidění umělecká díla šesti
výtvarníků volně sdružených v umělecké
skupině Kovový projekt.

Reklama na nekonečno kromě toho, že je desátá,
je výjimečná i prostorem, ve kterém se nachá-
zí. Autory děl jsou Vladimír Červenka, Martin
Dräger, Štěpán Klas, Tomáš Misík, Jan Nikendey
a Martin Šteller. „Umělce spojuje nejen studium
turnovské uměleckoprůmyslové školy, ale pře-
devším touha objevovat nové technologické a vý-
razové prostředky při práci s kovem v jeho nej-
různějších podobách. Od monumentálních
abstraktních skulptur přes osobité figurální objek-
ty až po plechové broušené obrazy nebo alumi-
niové krajky. Často pracují s divákem samotným,
zapojují jej do uměleckého procesu, provokují
jeho fantazii,“ říká Petra Handlířová z Jablo-
neckého kulturního a informačního centra. 

To vše najdete i na jablonecké výstavě. Jeden
z pilířů zakládajícího manifestu skupiny Kovový
projekt je potřeba nacházet v souznění plastiky
a prostředí, pro které byla zamýšlena. Jablo-
necký kostel sv. Anny byl pro výtvarníky novou
výzvou – velkorysé rozměry a přitom intimní

svým duchovním působením na vnímavého
návštěvníka. Jako reakce na sakrální prostor
a svatoanenské téma vzniklo několik originál-
ních uměleckých děl, výjimečných po stránce
vizuální i technologické. „Autoři se v nich po-
kusili zhmotnit vlastní uvažování a myšlenky
o otázkách současného směřování jednotlivce

i společnosti. Názor na to, co vlastně je ona re-
klama na nekonečno, nechť si každý návštěv-
ník utvoří sám,“ informuje Handlířová.

Akce se koná k 150. výročí povýšení Jablonce
nad Nisou na město za finanční podpory statu-
tárního města Jablonec nad Nisou. 

(ph)

Reklama na nekonečno – Kovový projekt

Oko a REM CORDIS (to jsou ta srdce v pozadí), pánové Jan Nikendey a Martin Šteller. Foto Milan Bajer
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Město plné tónů má za sebou první bohatým
programem naplněný měsíc. Další lahůdky
se chystají na prázdniny, protože letní poho-
da a dobrá zábava patří nerozlučně k sobě.
Připravené jsou koncerty i divadelní před-
stavení. 

V červnu se posluchačům představili žáci i sou-
bory místní základní umělecké školy, se dvěma
divadelními představeními přijelo Divadlo F. X.
Šaldy ze sousedního Liberce, letní scénu obsa-
dil legendární František Nedvěd i slovenská
vokální skupina Fragile. „Vrcholem jistě bylo
vystoupení vynikajícího houslisty Jaroslava
Svěceného společně s akordeonistou Ladisla-
vem Horákem a kytaristou Miloslavem Klau-
sem na přehradním mole. To byla letošní hu-
dební lahůdka,“ říká náměstek Pavel Svoboda,
jenž drží nad festivalem záštitu. 

Prázdninové měsíce však co do nabídky ne-
zůstanou pozadu. Ani léto nepřeruší řetěz stře-
dečních hudebních hodinek po páté odpoledne
na Mírovém náměstí, které se ponesou spíše
v komornějším duchu. Své dveře otevřou každé
úterý od 18 hodin také jablonecké kostely, kde
bude jedna novinka: „Otevřou se vždy čtyři
kostely – sv. Anny, Dr. Farského a Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova, nově pak kostel Nejsvětější

Trojice ve Mšeně, který zastoupí letos zavřený
kostel Povýšení sv. Kříže v Jabloneckých
Pasekách. Vždy v jednom z nich bude program
letos založený na varhanních koncertech,“
konstatuje ředitel JKIC Petr Vobořil. 

„Naše čtvrtky na letní scéně od 17 hodin i ne-
dělní odpoledne od 15 hodin v Tyršových sa-
dech mají už své stálé publikum. Sjíždí se
k nám umělci doslova z celého světa, zařadili
jsme do programu pohádky pro děti i komedie

pro dospělé,“ zve do amfiteátru i do parku
v centru města Marta Procházková, ředitelka
Eurocentra Jablonec. Její slova dokládá pro-
gram, který nabízí brazilské žánry World Folk-
Punk, alternativní country/folk z Irska, rock
z USA, bluegrass z Velké Británie, současný
jazz z Jihoafrické a České republiky, německo-
belgicko-maďarský swing či produkci muzi-
kantů ze Senegalu, Gambie a Velké Británie
a mnoho dalších. „Největší koncert na letní scé-
ně bude 21. srpna, kdy vystoupí Petr Bende
s kapelou a cimbálovkou Grajcar následovaný
oblíbenou kapelou Sto zvířat,“ dodává Procház-
ková.

Zahanbit se nedá ani kamenné divadlo, které
pozve diváky na letos jubilujícího Wolfganga
Amadea Mozarta (260 let od narození a 225 let
od úmrtí) – operu Kouzelná flétna a Operní
Gala Mozart. „V divadle budou také dvě čino-
herní představení, a to Vančurovo Rozmarné léto
v provedení Rádobydivadla Klapý a Filumena
Marturano se Simonou Stašovou a Svatoplu-
kem Skopalem v hlavních rolích,“ zve do hle-
diště divadla jeho ředitel Pavel Žur. 

Okradeni nezůstanou ani milovníci Slunečních
lázní, kde se loni bavili při skvělém koncertě
ABBA revival. „Letos tu v jednom odpoledni
přivítáme hned tři hudební vystoupení – šanso-
niérku Zlatku Bartošovou, místní kapely Man-
dragora a Eridu a The Backwards – nejlepší re-
vival Beatles,“ slibuje Žur. (jn)

Mozartova výročí i pruhované plavky
pana Důry slibuje Město plné tónů

Z dílny organizátorů JBC 4X Revelations, zá-
vodu světového poháru horských kol ve four-
crossu na Dobré Vodě, přichází novinka,
kterou je hudební festival JBC FEST. Ten se
uskuteční 5.–6. 8. 2016 v rámci oslav 150. vý-
ročí povýšení Jablonce nad Nisou na město.

Více než dvacet kapel z Česka i zahraničí na
třech pódiích, zaručená hudební zábava i boha-
tý doprovodný program. „To a mnohem více se
bude konat už 5. a. 6. srpna v nádherné lokali-
tě přehrady v Jablonci nad Nisou, na poloostro-
vě Tajvan, v malebném údolí Jizerských hor,“
říká organizátor festivalu Tomáš Slavík. 

V současné době znají pořadatelé jména řady
kapel, které vystoupí. „Z českých skupin to bu-
de punková klasika Visací zámek nebo Vypsaná
Fixa. Na své si přijdou i milovníci rapu v podá-
ní Vladimira 518, tentokrát však trochu jinak,
a to v unikátním spojením s The Rocket Dogz
a jejich psychobilly nášupem s nástroji, které
jen tak někde neuslyšíte,“ tvrdí Slavík.

Na Tajvaně dále zahrají například i UDG či
tuzemská zářící hvězda electro swingu Mydy
Rabycad. Z daleké Kolumbie přijede i skáčková
Skampida, která nenechá nikoho sedět, stejně
jako Pipes & Pints, čechoamerická punk kapela
opepřená dudy! Dále se představí v rámci festi-
valu také lokální hudební scéna, která zde bu-

de mít více než šest zástupců. „A to zdaleka ne-
ní všechno. Součástí JBC Festu bude i bohatý
doprovodný program, během kterého si ná-
vštěvníci budou moci zařádit nejen na souši,
ale, jak je nasnadě, i na vodě,“ upozorňují or-
ganizátoři. Velkým lákadlem je i Martin Šonka,
mistr Evropy a vicemistr světa v letecké akro-
bacii, který nad jabloneckou přehradou před-
vede své umění ve vzduchu.

Potvrzené kapely pro JBC Fest:
Visací zámek, Vladimír 518 + Rocket Dogz,
Vypsaná Fixa, Pipes and Pints, UDG, Hentai
Corporation, Skampida, Prague Conspiracy,
Rabies, Status Praesents, Muerti, Mydy Raby-
cad, Twisted Rod, The Atavists, Overhype, The
Boom a další...

Vstupenky jsou v předprodeji v síti Ticket
Portal a startují na 300 Kč/den a 500 Kč perma-
nentku na oba dny. Na místě bude pak předpo-
kládaná cena 450 Kč/den nebo 800 Kč perma-
nentka na oba dny. (end)

JBC Fest v srpnu na Tajvanu 

Foto Radka Baloghová

Foto Radka Baloghová

Ilustrační foto
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Národní památkový ústav spravuje v Libe-
reckém kraji celkem osm národních kultur-
ních památek – Bezděz, Frýdlant, Grabštejn,
Hrubý Rohozec, Lemberk, Sychrov, Trosky
a Zákupy.

Na všech objektech zůstává shodné vstupné
jako loni, přičemž děti do šesti let mají na zá-
kladní prohlídkové trasy vstup zdarma, je po-
skytováno i zvýhodněné rodinné vstupné, sní-
žené vstupné platí také pro seniory, studenty či
děti do 15 let. 

„Pokud se na památce prokážete vstupenkou
ze ZOO Liberec za rok 2016, dostanete jako do-
spělý návštěvník také slevu na vstupném (tento
bonus se týká pouze dospělých),“ upozorňuje
Lucie Bidlasová, pracovník vztahů k veřejnosti
z Národního památkového ústavu. Rodiny se
také mohou zapojit do programu Klíč k památ-
kám (www.klickpamatkam.cz). Stačí si v po-
kladně hradu či zámku vyzvednout papírový
pas, nebo si nahrát aplikaci do chytrého telefo-
nu. Při každé návštěvě objektů se čtečkou na-
čtou body, které v šestém objektu slouží jako
volná vstupenka. „A ještě můžete vyhrát zají-
mavé ceny,“ upozorňuje Bidlasová.

Letní sezóna na hradech a zámcích se nese
v duchu nejenom klasických prohlídek, ale také
doplňujících kulturních akcí. Již samozřejmos-
tí jsou zkrácené prohlídky pro rodiny s dětmi.
Tyto dětské prohlídky patří k velice oblíbeným
a jejich nabídka se rok od roku rozšiřuje.

Hrad Bezděz (www.hrad-bezdez.eu) se zapo-
jil do oslav Lucemburského roku a tak se vám
o prázdninách může stát, že zde potkáte samot-
ného císaře Karla IV. (příjezd císaře 13. 8.) Kro-
mě toho jsou na víkendy plánována vystoupení
šermířů či kostýmované prohlídky, konat se
zde bude i grass a country minifestival. 

Hrad a zámek Frýdlant (www.zamek-fryd-
lant.cz) je lákadlem pro milovníky jak hradů,
tak zámků, neboť během prohlídky projde ná-
vštěvník celým komplexem tohoto nejstaršího
zpřístupněného hradního muzea u nás. Frýd-
lant vstoupil do 215. návštěvnické sezóny. Ve vy-
braných termínech se budou péci koláče v zámec-
ké kuchyni, 27. 8. proběhne Hradozámecká noc.

Hrad Grabštejn (www.hrad-grabstejn.cz)
nabízí hned několik prohlídkových okruhů, vy-
stoupat lze i na věž. Děti zde provází svatá
Barbora, která dává těmto nejmladším návštěv-
níkům různé úkoly, aby je prohlídka skutečně
bavila. 13.–14. srpna zde bude dokonce non-
stop provoz.

Hrubý Rohozec (www.hruby-rohozec.eu) je
oázou pro všechny, kteří si chtějí vychutnat ká-
vu či domácí limonádu přímo na zámeckém
nádvoří, případně si vzít deku do zámeckého
parku. Příjemným zpestřením pohodového dne
na Rohozci je možnost tří prohlídkových okru-
hů. Zahradní slavnost se koná 6. srpna. 

Lemberk (www.zamek-lemberk.cz) je jediným
zámkem v celém výčtu, který nabízí prohlídky
bez průvodce, a to ve druhém patře objektu. Od
května je v zámecké kapli uložena relikvie svaté

Zdislavy. Na Lemberku se točily pohádky Čert
ví proč, Zvon Lukáš či Tajemství staré bam-
bitky.

Sychrov (www.zamek-sychrov.cz) je nazýván
vyřezávanou pohádkou. Zámek je veřejnosti
přístupný celý rok, denně včetně pondělků.
Dozvíte se o životě knížecí rodiny Rohanů, jež
do Čech přišla z Francie. Pro děti jsou zde kaž-
dý prázdninový den prohlídky s princeznou.
V zámeckém parku je možnost hry pro celou
rodinu Cesta za pokladem medvědího klanu,
v bývalé konírně je výstava Technopolis.

Trosky (www.hrad-trosky.eu) – dominanta Čes-
kého ráje. Hrad vychází vstříc všem turistům
a během prázdnin nemá zavírací den – Trosky
jsou tedy zpřístupněny v červenci a srpnu
i v pondělí. Každý prázdninový čtvrtek jsou zde
noční prohlídky, a to buď s doprovodným pro-
gramem, nebo bez něj. O víkendech na Trosky
dorazí šermíři, sokolníci, čerti, kejklíři, stánkaři.

Zákupy (www.zamek-zakupy.cz) Od června
jsou zde instalovány nové pokoje, jež připomenou
návštěvy Habsburků. Velký prostor je věnován
císaři Františku Josefovi I. Pro dětské návštěv-
níky je připravena trasa bez průvodce, kde jsou
historické i novodobé hračky (panenky, autíč-
ka), zámecké sklepení zase obývají princezny
z klasických pohádek. 

Hrady a zámky o prázdninách lákají
malé i velké návštěvníky
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9. ročník 

otevřeno: 
každé úterý 10.00–17.00 hodin 
(koncerty od 17.00 hodin)

Cyklus Jablonecké kostely otevřeny už devá-
tým rokem obohatí kulturní léto v Jablonci
nad Nisou. Jeho smyslem je zpřístupnit sak-
rální památky i mimo bohoslužby a nabíd-
nout veřejnosti možnost klidné prohlídky
interiéru, tiché meditace nebo hudebního
zážitku.

V letní sezoně od 12. 7. do 31. 8. 2016 se v Jab-
lonci nad Nisou otevřou vždy na jeden den
v týdnu čtyři sakrální stavby. Zpřístupněné bu-
dou kostely sv. Anny, Nejsvětějšího Srdce Ježí-
šova, Dr. Farského – všechny v centru města –
a jako letošní novinka i kostel Nejsvětější Tro-
jice ve Mšeně. 

Budovy otevřou návštěvníkům své brány kaž-
dé úterý od 10.00 do 17.00 hodin. Oblíbenou
součástí cyklu jsou podvečerní koncerty v jed-
nom z kostelů vždy od 17.00 hodin. Ponesou se
ve varhanním duchu, letos navíc v kombinaci
s dalšími hudebními nástroji nebo zpěvem
v podání vynikajících interpretů. 

K letošnímu cyklu Jablonecké kostely otevře-
ny bude vydána česká brožurka s informacemi
o jabloneckých kostelích a jejich varhanách.
Tiskovina bude k dispozici zdarma v kostelích
a v turistickém infocentru.

V kostele Nejsvětější Trojice ve Mšeně jsou
nově umístěny malé varhany trutnovského var-
hanáře Wenzela Lorenze pocházející z konce
19. století. Byly sem přestěhovány z kaple sv.
Jana Nepomuckého ve Vrkoslavicích. 

Mšenský kostel byl do letošního cyklu zařa-
zen jako náhrada za starokatolický kostel

Povýšení sv. Kříže, ve kterém probíhají dlouho-
dobé opravy interiéru.

Podrobný program bude uveřejněn na webu
www.jablonec.com, plakátech a letácích. Pořa-
datelem je Jablonecké kulturní a informační
centrum, o. p. s., za finanční podpory statutár-
ního města Jablonec nad Nisou. Akce se koná
v rámci oslav výročí 150 let od povýšení Jab-
lonce nad Nisou na město.

Kontaktní osoba: Petra Handlířová, tel.: 775
585 047, handlirova@jablonec.com

Přehled varhanních koncertů
začátek vždy v 17.00 hodin:

12. 7. – kostel Nejsvětější Trojice /Mšeno/
Drahoslav Gric (varhany) – Milan Kolář (ba-
ryton) 

19. 7. – kostel Dr. Farského /nám. Dr. Far-
ského/
Jiřina Dvořáková Marešová (varhany), Irena
Troupová (soprán)

26. 7. – kostel sv. Anny /Kostelní ulice/
SCARLATTI versus SHAKESPEARE. 
Alfred Strejček (umělecký přednes) – Štěpán-
ka Heřmánková (soprán) – František Šťastný
(varhany) – Miroslav Laštovka (trubka). Kon-
cert ke cti sv. Anny, patronky Jablonce nad
Nisou.

2. 8. – kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
/Horní náměstí/
Táňa Gricová (varhany) – Anna Veverková
(housle)

9. 8. – kostel Nejsvětější Trojice /Mšeno/
Přemysl Kšica (varhany) – Radovan Skalický
(fagot)

16. 8. – kostel Dr. Farského /náměstí
Dr. Farského/
Jiřina Dvořáková Marešová (varhany) 
– Jan Žďánský (violoncello)

23. 8. – kostel sv. Anny /Kostelní ulice/
Michal Novenko (varhany)

30. 8. – kostel Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova /Horní náměstí/
Jan Gottwald (varhany) – Eva Maria Tockner,
Rakousko (flétna)

Jablonecké kostely otevřeny /12. 7.–31. 8. 2016/

Lůžkový hospic sv. Zdislavy nabízí své služ-
by od začátku tohoto roku v nově zrekon-
struované budově bývalého dětského domo-
va v samém centru Liberce. Organizace však
nadále poskytuje i domácí hospicovou péči,
terénní odlehčovací služby, odborné sociální
poradenství a půjčuje zdravotnické pomůcky.

Hospic je zdravotnické zařízení, které poskytu-
je specializovanou paliativní péči určenou těž-
ce a nevyléčitelně nemocným lidem z celého
Libereckého kraje. „Cílem paliativní léčby je
zmírnit nepříjemné příznaky, které provázejí
nevyléčitelné onemocnění tak, aby byl zacho-
ván maximální komfort klienta. O nemocného
pečuje multidisciplinární tým lékařů, všeobec-
ných sester, ošetřovatelů včetně sociálního pra-
covníka, psychoterapeuta a duchovního,“ vy-
světluje ředitelka hospice sv. Zdislavy Taťána
Janoušková. 

Nově zrekonstruovaná budova se nachází
v samém centru města, doslova pár desítek
metrů od terminálu městské hromadné dopra-
vy Fügnerova a obchodního centra Fórum.
Ačkoli je objekt hospice v centru, není zatížen
hlukem, neboť je téměř ze všech stran chráněn
zelení či vysokými budovami. Klientům je
k dispozici 28 jednolůžkových pokojů s vlast-
ním sociálním zařízením, televizí, bezdrátovým
internetem. Pokoj je možné poupravit dle poža-
davků konkrétního klienta, případně mít u sebe
čtyřnohého mazlíčka. „Chceme pokoj co nejví-
ce přiblížit domácímu prostředí nemocného,
aby se cítil co nejlépe. S klientem může pobývat
rodina či jiná blízká osoba 24 hodin denně,
k přespání lze využít přistýlky na pokoji,“ při-
pomíná Janoušková s tím, že v hospici je k dis-
pozici také knihovna, zahrada a čajovna, v níž
se pravidelně konají různé akce, nejčastěji hu-
dební, či setkání se zajímavými osobnostmi.
Klienti i jejich blízcí mají možnost každou stře-
du využít služeb duchovního, jenž je připrave-
ný k rozhovoru a sdílení. K setkání mohou vy-
užít klidný a důstojný prostor kaple.

„V hospici poskytujeme také odlehčovací
služby určené rodinám, které dlouhodobě pe-
čují o blízkého nemocného. Na určitou dobu jej
umístí do hospice a mohou si tak odpočinout,“
doplňuje výčet služeb ředitelka Hospice sv.
Zdislavy v Liberci. Důležitou součástí hospice
jsou dobrovolníci. Nezištně pomáhají a podílejí
se např. na provozu čajovny, recepce, údržbě
květin, nabízejí společnost klientům. (red)

Hospic sv. Zdislavy, o. p. s., je neziskovou or-
ganizací podporovanou Libereckým krajem,
městy a obcemi, nadacemi, právnickými i fyzic-
kými osobami. Působí při něm Klub přátel ho-
spice, jehož členové se rozhodli pomáhat pravi-
delným finančním příspěvkem na provoz.
„Všem, kteří jakkoli pomáhají, jsme nesmírně
vděčni,“ děkuje Taťána Janoušková.

Veškeré informace a kontakty najdete na
www.hospiczdislavy.cz

Klid uprostřed města za hradbou zeleně 

Hospicový pokoj Hospic sv. Zdislavy

Foto Milan Bajer
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Práce není ponížení
důstojnosti
Byly nedávno doby, kdy dlouhodobě nezaměst-
naní měli povinnost pracovat, a to maximálně
20 hodin týdně. Pokud by někdo práci odmítl,
přišel by i o podporu v nezaměstnanosti. Tuto
úpravu Ústavní soud zrušil na sklonku listopa-
du 2012 s odůvodněním, že je v rozporu se zá-
kazem nucené práce podle čl. 9 odst. 1 Listiny,
respektive zákazem nucené a povinné práce
podle čl. 4 odst. 2 Úmluvy o ochraně lidských
práv a základních svobod.

Pracovat 20 hodin týdně poté, co je nezaměst-
naný na „pracáku“, mi nepřijde jako opatření,
které snižuje lidskou důstojnost, a nedomní-
vám se, že práce je cosi ponižujícího. Ústavní
soud mimo jiné řekl, že je rozhodování svěřeno
krajským pobočkám úřadu práce a to je prý
špatně. Osobně si myslím, že naopak je správ-
né, aby pravomoc byla v rukou těch, kteří znají
místní podmínky a „své“ nezaměstnané. Věřím,
že úřednice ÚP vědí, kdo práci usilovně hledá,
kdo je bez zaměstnání velmi dlouho a kdo se
práce štítí. Také jistě vědí, koho do práce poslat,
aby se naučil ráno vstávat a jít si přivydělat na
živobytí. 

Ovšem rozhodnutí Ústavního soudu je nutné
respektovat. Z toho jsme vycházeli při návrhu
nového zákona, který by práci dlouhodobě (!)
nezaměstnaných umožnil. S kolegy v Senátu
tvrdíme, že je normální pracovat a neztrácet
pracovní návyky, jak jsme tomu svědky v celé
řadě případů. Připadá mi nesmyslné, že musí
společnost finančně podporovat ty, kteří praco-
vat nechtějí a nabídky na zaměstnání odmítají.
Považuji za selhání Poslanecké sněmovny, že
tam již 25 měsíců leží senátní návrh zákona
o veřejné službě bez povšimnutí! Vládní koalice
tak posílá vzkaz občanům, že to není důležité
téma. Také zřejmě není potřeba, aby dlouhodobě
nezaměstnaní společnosti vrátili alespoň zlomek
toho, co jim ona poskytuje. Neptej se a plať!

Dlouhodobě tvrdím, že máme podporovat ty,
kteří se dostali do problémů, jsou postižení, při-

šli o práci ne vlastní vinou a přes veškerou sna-
hu se o sebe nemohou postarat. Pomoc tako-
vým lidem je ta správná solidarita a je potřeba
pro ně dělat maximum. Pak je tu ale skupina
parazitů, kteří pracovat nehodlají, odmítají, ale
veškerou pomoc berou jako nárok, jako povin-
nost nás všech ostatních je živit. A to je přesně
to, co zásadně odmítám. Kdo nechce dělat, což
je jeho svaté právo, ať nic nedělá a nic nedostá-
vá. To je spravedlnost.

Veřejně prospěšné práce nejsou totéž, co ve-
řejná služba. VPP jsou lokálním a nesystémo-
vým suplováním problému, který by měl být ře-
šen celoplošně. Celostátně zákonem o veřejné
službě. Jablonec je příkladem, kde funguje
dobrovolné zapojování nezaměstnaných do vý-
konu veřejně prospěšných prací díky spoluprá-
ci města a úřadu práce, což je pozitivní. Vidíme
pracovníky uklízet nepořádek ve městě, přede-
vším kolem nádob s odpady. Hlídají u přechodů
pro chodce, kde přispívají k větší bezpečnosti
chodců, zejména dětí. Za tento přístup patří po-
chvala Jablonci i úřadu práce.

Jaroslav Zeman, 
senátor za Jablonecko a Semilsko 

V Jablonci se dějí věci 
obráceně, předčasně nebo
nedostatečně
Asi nikdo nepřehlédnul výzvu p. náměstka Ve-
leho (v dubnovém čísle měsíčníku) k diskusi
o podobě Horního náměstí. Je to dobrý způsob,
jak začít, ale když sleduju vývoj příspěvků
v Jabloneckém měsíčníku, tak tato výzva měla
přijít dříve. Mě tak trochu udivuje, proč se do-
hadujeme o detailu, jako je „nějaká socha rytí-
ře“, když chceme rekonstruovat Horní náměstí
to evokuje stavění domu od komínu. Pokud
vím, jsou na „světě“ dva návrhy podoby Hor-
ního náměstí, a to od pana architekta Pavlišty
v diplomové práci a od SAUL, s. r. o., už z doby
p. Karáska. Je potřeba vidět tendence obou ná-
vrhů, a to je vytvoření náměstí, jež p. architek-

tovi Suchomelovi připomínka a úcta; parkoviš-
tě v zatáčce na veřejný prostor.

V návrzích se shledáváte s tendencí uzavírat
náměstí stavbou více či méně nápadnou. Návrh
„diplomové práce“ je v podstatě stavba nové
knihovny a vytvoření náměstí mezi kostelem
a onou stavbou nebo částečné uzavření náměs-
tí v dolní části „jakousi“ stavbou nejspíš veřej-
ného využití, které by mohlo tvořit veřejnému
prostoru zázemí a podzemní garážové stání pro
auta pod náměstím, čemuž nahrává i stav více
jak osumdesátileté opěrné zdi pod kostelem.

Jsou to nepopiratelné shody obou projektů.
Městu se do projektu moc nechce, protože, jak
tvrdí, nejsou peníze, ale pak nerozumím ono-
mu „humbuku“ podoby Horního náměstí, které
by si zasloužilo lepší a veřejně relaxační pro-
stor, než je odkladiště aut. A o těchto návrzích
se měla vést polemika, místo toho ztrácejí ener-
gii na detailu. 

A jestli mohu jednu malou glosu k tématu,
které rezonuje. Prodloužení tratě tramvaje – tak
se domnívám, že od tohoto očekáváme více,
než je. Zkrátka, jestliže lidi nechtějí bydlet
v centru města, tak se to nenachází na trati
Jablonec–Liberec. Myslet si, že když na náměs-
tí „vystavíte autobus“, že se tam přistěhuje
o dvacet lidí víc, je falešné.

A jestliže někdo trpí nedostatkem tramvají
v centru města, tak by měl vidět, že v Liberci
mají terminál přímo v centru města, ale na oby-
vatelnosti se to pozitivně neprojevilo.

S pozdravem Aleš Tuček

Došlo do redakce

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/

Rádi byste vylepšili veřejné prostranství před
vaším domem? Nebo uspořádali akci pro děti?
Město má neomezeně možností, ale omezené
finance. I drobné investice však mohou hodně
zlepšit život, je ale potřeba vybrat ty, které po-
mohou nejvíce lidem. Obnova zeleně v parku,
nový chodník, bezpečný přechod, zamykatelný
cyklobox či dětský den – to jsou jen příklady
projektů, které do rozpočtu svého města prosa-
dili občané v participativním rozpočtování. Prá-
vě to chceme do budoucna prosadit i v Jablonci.
A jak by to vypadalo?

V každé čtvrti by občané navrhovali drobné
investice do veřejných prostranství, společen-
ské, kulturní či sportovní akce apod. Nápady by
mezi sebou soutěžily o část peněz z rozpočtu
města. Do začátku třeba o dva miliony na celé
město, o kterých by rozhodovali přímo občané.
A město by následující rok vybrané zařídilo. Par-
ticipativní rozpočtování je, pravda, organizačně
náročné a jeho zavedení je běh na delší trať.

Jak se tedy můžete zapojit do zlepšování va-
šeho okolí už teď? V Jablonci funguje např. apli-
kace Lepší místo. Máte-li chytrý telefon nebo
foťák, můžete vyfotit a poslat podnět k řešení
pomocí mobilní aplikace či webu. Tato komu-
nikace s městem je však vhodná hlavně k řeše-
ní drobných podnětů jako vyvrácená značka,
nepořádek u kontejnerů, nebezpečné parková-
ní apod. Složitější věci a nové nápady nepostih-
ne.

Vedení města se také ve čtvrtích každoročně
setkává s občany. Jenže setkání nemají jasnou
agendu, profesionální řízení a tím pádem ani
výstupy. Navíc sledování vývoje diskutovaných
témat je obtížné. A tak chodí hlavně lidé, které
akutně něco trápí. Ve Mšeně se naposledy řešil
komín blokové kotelny, který ústí pod okny pa-
nelového domu vzdáleného jen 25 metrů, v Rý-
novicích zase výstavba silnice do Liberce.

Dalším formou angažování občanů, vhodnější
pro přípravu nových nápadů, je členství v osad-

ních výborech (OV), což jsou poradní orgány
zastupitelstva. Jde o skupinu nejméně tří občanů
z dané části města, která zastupitelstvu přináší
podněty a navrhuje řešení. Ovšem je pouze na
vedení města, zda se jimi zabývá. V realizaci
podnětů je oproti OV Proseč a OV Kokonín ús-
pěšnější OV Mšeno, a to hlavně díky lepšímu
fungování a členství dvou koaličních zastupite-
lů F. Peška (KSČM) a P. Vobořila (Domov).

Osadní výbory neexistují na katastrech
Jabloneckých Pasek, Lukášova, Rýnovic, Vrko-
slavic a v centru města. Máte-li zájem změnit
vaši část města k lepšímu, neváhejte, dejte do-
hromady skupinu aktivních lidí a požádejte
o založení osadního výboru i ve vaší čtvrti.

Jakub Macek, 
zastupitel za Změnu pro Jablonec

Petr Klápště, člen výboru pro územní plánování
a strategii rozvoje města, architekt a specialista

na projekty se zapojením veřejnosti

Jak s občany plánovat drobná zlepšení
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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. 602 459 613

www.studiomarketa.cz

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

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

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

PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500 Kã + sleva na
BEZPEâNOSTNÍ dvefie. 

Vnitfiní dvefie bílé, buk, ofiech atd. od 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

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

POMATURITNÍ STUDIUM 2016/17
LETNÍ JAZYKOVÉ KURZY – velká nabídka.

VyuÏijte léto a zdokonalte se v mluvení 
a roz‰ifite si slovní zásobu. V˘borní lektofii!

ZÁPIS DO KURZÒ od záfií
Jazyky, PC, úãetnictví, mzdy 

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

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

NAJLA – orientální studio s tradicí
www.studionajla.simplesite.com
ZÁPISY DO NOV¯CH KURZÒ!

Tanãení v ãervenci stfiedy
16.30 h – ARABIC FLAMENCO

17.30 h – POP ORIENT
18.30 – SKUPINA NDC

Pfiímûstsk˘ tábor 18.–22. 7. 2016
taneãnû-tvofiiv˘ pro dívky 5–15 let

Léto v orientu
intenzivní taneãní dílna

25.–29. 7. 2016 dennû 18–20 h

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 

KRÁSNÉ LÉTO a SLUNEâNOU DOVOLENOU
pfieje AUTOSERVIS MOKO·ÍN

certifikované brzdové centrum ATE,
antikorozní nástfiik podvozku a dutin

zn. DINITROL (vã. demont. podbûhÛ, kvalitní,
profi práce), ve‰keré opravy,

spolupráce s poji‰Èovnami (havar. vozidla)
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 JabloÀ
domácí limonády, zdravé obûdy,

bezlepkové dorty, chlebíãky.
Kde? Námûstí Dr. Farského

Facebook.com/KavarnaJablon

Luxusní sluÏby v srdci Jablonce
Od diagnostiky zdravotního stavu,

pfies relaxaci aÏ po kosmetiku.
Kde? Námûstí Dr. Farského

studiofit.cz/info@studiofit.cz

CVIâENÍ S KOâÁRKEM, ANEB 
BUëTE FIT A AKâNÍ NA MATE¤SKÉ!

Zaãínáme v záfií 2016.
Intervalov˘ trénink a posilování 

u pfiehrady M‰eno. Rozvrh a více info:
www.sklucian.cz

Rezervace: Andrea Jelínková 
777 206 635

PÒJâOVÁNÍ VYSAVAâE 
NA âI·TùNÍ KOBERCÒ 

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

tel.: 483 313 363.

MILÍ RODIâE,
vám v‰em, ktefií se své dûti snaÏíte

vychovávat respektujícím a podporujícím 
zpÛsobem a moÏná pfii tom obãas tápete 
a hledáte cestu, je urãen velmi oblíben˘, 

intenzivní 4denní semináfi 
RESPEKTOVAT A B¯T RESPEKTOVÁN.
Ten se uskuteãní v prÛbûhu leto‰ního 

podzimu opût v Jablonci. 
Tû‰í se na vás lektofii t˘mu 

Respektování a agentura EDU-ON.
Info o termínech a místu konání: 

tel. 602 361 122, 
stuchlikjbc@volny.cz 

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

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

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

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

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

UÎIJTE SI LÉTO S UPRAVEN¯MI CHODIDLY 
A VYZKOU·EJTE NA·E SLUÎBY. 

Nabízím kvalitní pfiístrojovou, mokrou i
kombinovanou pedikúru, dále manikúru, 

P- SHINE, drobné kosmetické úpravy. 
Provozní doba u nás v salonu IVETA 
po-pá od 10 hod. a dále dle dohody. 

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

KARTONÁÎKA 
Petr Preussler

Rodinná tradice od roku 1871

• potahovaná kartonáÏ

• polepované krabice

• expediãní krabice

• skládané krabice

• krabice na vánoãní ozdoby

• krabiãky na medaile, biÏuterii
a ‰perky

• papírové vánoãní ozdoby 

www.kartonazka.preussler.cz

tel. 775 374 562

TANEâNÍ ·KOLA
Josef Svoboda

Eurocentrum Jablonec n. N.

TANEâNÍ
KURZY

PRO MLÁDEÎ I DOSPùLÉ
PODZIM 2016

Tel. 603 512 887
Facebook

Pfiihlá‰ky a informace na stránkách

www.tanecnisvoboda.cz

■ OBKLADY A DLAŽBY
■ NOVÉ KOLEKCE 2016 (mj. obklady 35x100 cm)
■ VELKÉ FORMÁTY (od 40x80 a 45x90 přes 90x90
až po 120x120) 
■ VELMI ŠIROKÁ NABÍDKA IMITACÍ DŘEVA
(15x60, 20x80, 15x90, 16,5x100, 20x120, 30x120, 60x180)

■ PRŮBĚŽNÉ VÝPRODEJE OBKLADŮ 
A DLAŽEB ZE SKLADU od 145 Kč
■ VÝPRODEJE VZORKŮ od 45 Kč

vzorkovna NA VRŠKU 6 
(objekt Albert na ul. Budovatelů
u tramvajové trati), Jablonec n. N. 
otvírací doba: Po 13–17, St a Pá 9–12,
jinak kdykoli po sjednání schůzky 
na 603 861 862.
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CHRÁNùNÁ DÍLNA

pfiijme pracovníky OZP na jednoduchou
kompletaci zboÏí do novû zfiízené dílny
(stfied mûsta u autobusového nádraÏí)
– pfiíjemné pracovní kolektivní prostfiedí

kontakt
tel. 603 161 915, 732 108 472

JAKOB Plus, s. r. o., Jablonec nad Nisou

Pivovar Rezek
468 25 Zásada 154

www.pivovarrezek.cz

fb: Pivovar Rezek

tel.: 602 439 889

otevírací doba:
po–ãt: 14.00–22.00

pá–ne: 12.00–22.00

LASER SCANNER
> nejúãinnûj‰í efekt, o‰etfiení velké plochy

> rychlá efektivní pomoc od bolesti
> bez potfieby lékÛ a bez vedlej‰ích úãinkÛ

Vhodné na:
> degenerativní onemocnûní – bolesti pátefie a kloubÛ

> bolesti svalÛ
> revmatická onemocnûní

> zvrtnutí kloubÛ, tenisov˘ loket, patní ostruhy
> proleÏeniny, popáleniny, jizvy, strie, celulitida

> dal‰í onemocnûní pohybového aparátu

AKCE – Po pfiedloÏení tohoto kupónu 
10% sleva na první 3 aplikace.
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Rehabilitace Poliklinika I, Po‰tovní 2428/8,
Jablonec n. N. BliÏ‰í info na tel. 483 341 275
www.medsix.cz

Novinka 


