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S novým rokem přichází 
nové investice
První měsíc tohoto roku v nás zanechal mrazi-
vé vzpomínky, neboť hned od prvních dnů nás
zasypával sněhem, se kterým jsme každý po
svém urputně bojovali. Ta bílá a studená krása
určitě potěšila všechny děti a milovníky zim-
ních sportů, méně už všechny řidiče a ty, kteří
se musí postarat o rychlou a kvalitní zimní
údržbu, o zásobování, bezpečí a zdraví Jablo-
nečanů. 

Nyní však už pohlížíme k únoru a dychtivě
očekáváme první náznaky teplejších paprsků
i jarního tání. V lednu a únoru definitivně fini-
šují přípravy nového městského rozpočtu, kam
jsme vkládali také investiční projekty, které
chceme v tomto roce realizovat. V příštích ně-
kolika letech budou určitě patřit k těm největ-
ším, co se finančních objemů týká, projekty za-
řazené do Integrovaného plánu rozvoje území
Liberec – Jablonec nad Nisou. A tak právě pro-
to jsem se jim věnoval v článku na další straně
tohoto vydání měsíčníku. U projektů, na které

budeme žádat evropské dotace, dbáme na ještě
pečlivější přípravu, neboť jsme si vědomi, že
takto rozsáhlé investice bychom pouze z měst-
ského rozpočtu nikdy nebyli schopní uskuteč-
nit. 

Ale investice nejsou pouze o závratných část-
kách. I menší peníze dokáží pomoci s velkou
opravou. A tak jen připomínám vlastníkům ne-
movitostí nebo drobných památek, že teď je ten
správný čas, kdy mohou požádat o dar na je-
jich obnovu z městského rozpočtu. Ale pozor,
žádost musí podat nejpozději do 15. března –
více podrobností se dozví uvnitř listu. 

Věřím, že po vskutku ladovské zimě nás oče-
kává krásné a voňavé jaro. Proto vám všem
přeji, abyste si ještě užili dosyta zimních rado-
vánek a pak se zhluboka nadechli čerstvého
jarního vzduchu.

Lukáš Pleticha 
náměstek primátora Foto Petr Vitvar

Foto Michal Vele
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Kromě dopravního terminálu připravuje město
také cyklopruhy Palackého a cyklostezku Odra
– Nisa. V této oblasti chystá svůj hlavní projekt
do IPRÚ Mikroregion Jizerské hory, a to stezku
pro nemotorovou dopravu. „Ta by měla přinést
hlavně vylepšení dojezdu obyvatel do zaměst-
nání. Tvoří ji čtyři úseky: Bedřichov – Jablonec
nad Nisou, Lučany nad Nisou – Jablonecké Pa-
seky, nádraží v Rychnově u Jablonce – Kokonín
a poslední je trasa Rádlo – Jablonec nad Nisou,“
vypočítává náměstek pro rozvoj města Lukáš
Pleticha. 

Evropské peníze by Jablonec chtěl využít ta-
ké k modernizaci základních škol a k navyšo-
vání kapacity škol mateřských. „Na připravené
projekty bychom rádi v tomto a příštím roce žá-
dali o dotace v souhrnné částce zhruba 65 mi-

lionů korun, s postupnou modernizací škol
a školek počítáme v letech 2018–2020,“ říká ve-
doucí oddělení dotací Iveta Habadová. 

Právě modernizace škol patří k nejpřiprave-
nějším projektům. „K úpravám si školy povětši-
nou vybraly odborné učebny. Modernizací by
měly projít třídy základních škol v ulici Libe-
recká, Mozartova a ve dvou budovách ZŠ Koko-
nín. Co se týká škol mateřských, tam počítáme
s úpravami, jež povedou k rozšíření kapacity
školek v Nové Pasířské a Montessori na Vrko-
slavicích,“ vysvětluje vedoucí oddělení investič-
ní výstavby Pavel Sluka. 

Větší Kruháč
Projekčně připravené je také Centrum terén-
ních a ambulantních služeb v Jablonci nad

Nisou, neboli rozšíření Nízkoprahového centra
Kruháč o sociálně aktivizační a pečovatelskou
službu. 

„Nyní čekáme, až Liberec jako nositel IPRÚ
vyhlásí výzvu, abychom požádali o dotaci ve
výši 10 milionů korun. S realizací počítáme
v období květen–září 2018,“ konstatuje Pleti-
cha. 

Proč chce Jablonec nízkoprahové centrum
u okružní křižovatky U Zeleného stromu rozši-
řovat? Požadavek vzešel z pracovní skupiny
jabloneckého komunitního plánování sociál-
ních služeb pro skupinu Rodina, děti a mládež.

„Cílem je vybudovat, rozšířit a zkvalitnit zá-
zemí pro poskytování sociálních služeb nízko-
prahového zařízení pro děti a mládež ze sociálně
vyloučeného prostředí, sociálně aktivizačních
služeb pro rodiny s dětmi a terénní pečovatel-
ské služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením. Ale toho můžeme dosáhnout pouze
rekonstrukcí a rozšířením současného prosto-
ru Kruháče,“ připomíná ředitelka jabloneckého
střediska Diakonie ČCE Michaela Albrechtová
s tím, že pak bude Diakonie schopná více pra-
covat s mládeží ze znevýhodněného prostředí
a připravit ji, aby si lépe našla v budoucnu po-
volání a zařadila se do společnosti, může po-
máhat seniorům a zdravotně postiženým lidem
i rodinám s dětmi v dlouhodobé krizové situa-
ci, již rodiče nedokáží zvládnout.

Z přízemí až pod střechu
Podle projektu se Diakonie, která obývá příze-
mí domu u okružní křižovatky U Zeleného
stromu, rozšíří i do zbylých dvou pater. 

„Smyslem je rekonstrukce vnitřních prostor
v 1. a 2. patře. V prvním počítáme s klubem pro
mladé dospělé od 15 do 26 let, ve druhém chce-
me vytvořit zázemí pro pracovníky terénní pe-
čovatelské služby, vedení organizace a sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, u níž pak
bude možnost i pro vznik ambulantní formy,“
popisuje plánovanou přestavbu Albrechtová
a dodává, že součástí bude také Job club: „Ten
podporuje zaměstnanost tím, že pomáhá vyhle-
dávat práci a rekvalifikační kurzy, poskytuje
doprovody, zprostředkovává kontakt a podporu
při vyjednávání se zaměstnavateli.“

Deset let práce Diakonie
Provozovatelem Kruháče a poskytovatelem te-
rénních i ambulantních sociálních služeb je
jablonecké středisko Diakonie ČCE, které je od
roku 2008 aktivním členem komunitního plá-
nování. Sociálně aktivizační služba pomáhá
rodinám s jedním či více dětmi ohroženým
dlouhodobou nezaměstnaností, sociálním vy-
loučením a možným odebráním dětí. Ročně tak
podpoří minimálně 30–40 rodin, což je zhruba
120 osob. „Nyní službu poskytujeme v terénu
pro jablonecký region, nově ji v upravených
prostorách budeme poskytovat také ambulant-
ně. Rodiny tak budou moci přijet se svými sta-
rostmi za námi,“ podotýká ředitelka jablonec-
kého střediska. Terénní pečovatelská služba se
stará o seniory a osoby se zdravotním postiže-
ním, kteří se neobejdou bez pomoci druhého
člověka. Diakonie v Jablonci tuto službu posky-
tuje od roku 2007, v roce 2011 ji inspekce kva-
lity ocenila na výbornou. 

Diakonie Českobratrské církve evangelické
působí ve 33 střediscích, která pracují na sto
místech po celé republice. Středisko v Jablonci
nad Nisou zahájilo svou činnost zřízením pečo-
vatelské služby v roce 2007, od října 2009 pro-
vozuje Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Kruháč určené osobám od 6 do 26 let v obtížné
životní situaci. V roce 2014 na základě podnětu
z komunitního plánu založila Diakonie třetí
službu – sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi. (jn)

Poprvé se veřejnost s projektem Integrovaného plánu rozvoje území
Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ), jehož nositelem je statutární město
Liberec, seznámila v červenci 2014. Od té doby se vybrušují konkrétní
projekty a asi nejvíce se na jablonecké straně mluví o výstavbě dopravního
terminálu v Kamenné ulici. Ten však není jediným projektem, který
Jablonec nad Nisou pro rozvoj svého regionu chystá.

Jablonec připravuje 
žádosti o evropské dotace

Foto Markéta Hozová

Foto Jiří Endler
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Přívaly sněhu si vyžádaly vyhlášení kalamitního stavu v týdnu od 16. do 20. ledna. Do ulic vyjela veškerá technika včetně lopatkového
nakladače tzv. Stalinovy ruce a také více než 100 „ručařů“ – kromě lisí z TSJ i 70 pracovníků VPP i 10 odsouzených z rýnovické věznice.
Děkujeme všem, kteří se do úklidu aktivně zapojili.

Jablonecká zima v lednu

Zima se letos opravdu vydařila a po několi-
ka letech téměř bez sněhu si užíváme závějí
dosyta. Kromě radostí, jako je lyžování či sta-
vění sněhuláků, s sebou však dlouhodobě
nízké teploty nesou samozřejmě větší nároky
na vytápění. 

O to důležitější je tedy fakt, že cena za gigajou-
le zákazníkům Jablonecké energetické od led-
na opět klesla a průměrná rodina tak může
oproti roku 2016 ušetřit až 3 500 korun.

Na kolik tedy teplo vyjde? Pro objekty napo-
jené na CZT nyní platí dva základní tarify, a to
podle toho, jak přesně je teplo do objektů distri-
buováno a ve kterém místě je měřeno. Jedná se
o cenu 579 Kč za GJ, respektive 564 Kč, přičemž

obě ceny již samozřejmě zahrnují DPH 15 %.
„Máme ale i zákazníky, jimž díky dlouhodo-
bým smlouvám klesla cena za GJ i pod hranici
500 korun,“ říká Miloš Vele, předseda předsta-
venstva Jablonecké energetické, a. s. V letošním
roce přitom zaplatili zákazníci přepojení na no-
vé kotelny již v první etapě, tedy v roce 2015, za
jeden GJ 620–650 korun. Ostatní zákazníci na
sekundárních rozvodech měli ceny 689 a 655
Kč/GJ.

Platíte pouze to, co skutečně spotřebujete
Jablonecká energetická navíc využívá jedno-
složkovou cenu tepla, která je nejen jednodušší
a pochopitelnější formou účtování ceny tepla
vůči zákazníkům, ale zaručuje také, že odběra-

telé zaplatí pouze skutečně spotřebované teplo,
což při dvousložkové ceně neplatí. „U dvouslož-
kových cen je vždy fixně sjednaný určitý odběr
tepla, který zákazník zaplatí, ať už jej využije
nebo ne. Naopak, pokud při jednosložkovém
účtování neodeberete žádné teplo, žádné také
nezaplatíte,“ vysvětluje Petr Roubíček, ředitel
Jablonecké energetické. 

Připojíme i nové zákazníky
Na centrální zásobování teplem se nyní mohou
v Jablonci napojit i noví zákazníci. Máme ještě
zhruba 20 % volné kapacity. „Máme signály, že
někteří naši bývalí zákazníci, jejichž nezávislé
kotelny se začínají pohybovat na hranici život-
nosti, nebudou chtít podstupovat statisícové in-
vestice do obnovy svých kotelen. Dají přednost
CZT, které je již dnes cenově více než srovna-
telné a navíc zaručuje vysoký komfort a bezsta-
rostnost bez investic,“ nastiňuje budoucnost
Petr Roubíček s tím, že Jablonecká energetická
nově nabízí některé služby také těm, kteří vytá-
pí své domy vlastními kotelnami. „Tito zákazní-
ci mohou využít náš dispečink, postaráme se
jim také o servis a údržbu kotelen,“ uzavírá
Roubíček. (lv)

Jablonecké domácnosti nyní ušetří 
za topení až 3 500 Kč za rok
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V roce 2016 se v Jablonci nad Nisou vytřídi-
lo 3 623 t odpadu. Jedná se zejména o odpad
z barevných kontejnerů, pytlového sběru,
sběrných dvorů, ze sběren a výkupen, které
jsou zapojeny do systému obce, a ze školních
sběrů. 

Množství vytříděného odpadu se oproti loňské-
mu roku zvýšilo o 87 t. Největší podíl z celkové-
ho množství tvořil papír, a to 1 506 t. Dále bylo
vytříděno 1 116 t kovů, 672 t skla (193 t bílého
a 479 t barevného), 318 t plastů a necelých
11 t kompozitních obalů.

Jedinou komoditou, u které byl zaznamenán
pokles odevzdaného množství, jsou kovy. Je to
způsobeno jednak zavedením bezhotovostního
způsobu platby za jejich výkup v roce 2015
a jednak poklesem cen vykupovaného železné-
ho šrotu. Naopak stouplo množství vytříděného
papíru. Velkou zásluhu na tom mají školní sbě-
ry, ale i do modrých kontejnerů rozmístěných
po městě občané odkládali více papíru než vlo-
ni. To samé platí o sklu a plastech (včetně PET
lahví). Množství vytříděných nápojových karto-
nů dlouhodobě stagnuje.

V roce 2017 bychom rádi pokračovali ve
zkvalitňování služeb týkajících se třídění odpa-
dů. V průběhu roku bude zaveden sběr směs-
ných plastů do žlutých kontejnerů na celém
území města. To znamená, že žluté kontejnery
už nebudou pouze na PET lahve, ale na veške-
ré plasty z domácností a na nápojové kartony.
Tento způsob sběru již funguje ve Mšeně,
Rýnovicích a Lukášově. Z výsledků ankety, kte-
rá proběhla na internetových stránkách města,
jasně vyplynulo, že občané jsou s tímto způso-
bem sběru spokojeni, proto bychom ho chtěli
umožnit i těm v ostatních částech města.
Přesný termín, od kdy bude možné odkládat
směsné plasty do žlutých kontejnerů, ještě
upřesníme. Do konce roku 2017 bude současně
probíhat i pytlový sběr, který fungoval dosud
a na který si řada obyvatel města zvykla.

V loňském roce jsme umístili na některá sta-
noviště nové kontejnery na bílé a barevné sklo.
Dále jsme sběrnou síť rozšířili o dvě nová kon-
tejnerová stání osazená podzemními kontejne-
ry. Pokud bude schválena dotace z OPŽP, vybu-
dujeme další dvě v centru města, kde prozatím
příliš možností ke třídění odpadu není.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem obča-
nům, kteří se aktivně podílejí na třídění odpadu
v Jablonci nad Nisou a přispívají tak k ochraně
životního prostředí.

Překladiště Proseč a shromaždiště
stavebních sutí Proseč
• Kontakt: 483 318 826
• Provozní doba:

po, st, pá 7.00–14.30
út, čt 7.00–17.00
so 9.00–13.00

• velkoobjemový odpad, stavební sutě, výkopo-
vá zemina, směsný komunální odpad, nebez-
pečný odpad, tříděný odpad, odpad ze zeleně

Sběrné místo Belgická
• Kontakt: 

602 348 507, jablonec@pragonet-trade.cz
• Provozní doba: 

po–ne 8.00–18.00
• velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad, bio-

odpad, elektrozařízení, pneumatiky, papír

Sběrné místo Kokonín – Dalešická
• Provozní doba: 

so 8.00–12.00 hodin
• velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad,

elektrozařízení, pneumatiky, bioodpad

Shromaždiště nebezpečných složek
komunálního odpadu Smetanova 91
• Kontakt: 

483 312 403
• Provozní doba: 

po–pá 8.00–17.00 hodin
• nebezpečný odpad, elektrozařízení

Každý občan, který platí nádobu na odpad, má
nárok na odevzdání 200 kg velkoobjemového
odpadu zdarma. Bioodpad je možné odevzdat
zdarma v jakémkoli množství.

Množství tříděného odpadu roste
Množství vytříděného odpadu v Jablonci n. N. v letech 2012–2016

S jabloneckými asistenty prevence krimina-
lity se začátkem ledna sešel primátor města
Petr Beitl. Hovořili o situaci ve městě obecně
i o konkrétních případech a situacích, do
nichž se asistenti prevence kriminality při
své práci dostávají. 

V Jablonci nad Nisou působí asistenti prevence
kriminality od června roku 2015. V současnosti
už tři čtvrtě roku tvoří dvojici usměvavá Věra
Sirovátková a služebně starší, sympatický
Radek Džobák. „Práce asistentů prevence kri-
minality je ve městě důležitá. Oba tvoří jakési
pomyslné pojítko mezi magistrátem i jeho
úředníky a lidmi ve městě, mají důvěru těch so-
ciálně slabších skupin obyvatel a často i přispí-
vají ke zmírnění konfliktních situací. Výhodou
je, že nabízejí mužský i ženský pohled a pří-

stup,“ vyjádřil primátor uznání oběma asisten-
tům. 

Asistenti prevence kriminality nejsou měst-
skými strážníky, i když patří k městské policii
a mají podobné stejnokroje jako hlídky MP.
Základem jejich práce je komunikace a vý-
chovné a osvětové působení na občany zejmé-
na ze sociálně slabšího prostředí. Zodpovídají
se mentorovi, kterým je jeden ze strážníků
městské policie, jemuž také předávají své po-
znatky z denní služby a diskutují o situacích, do
nichž se dostávají. Spolupracují také s odd. so-
ciální péče. 

Pozice asistentů prevence kriminality zřídil
jablonecký magistrát díky dotaci Ministerstva
vnitra v létě 2015. Dotaci na jejich činnost zís-
kala radnice i pro rok 2016 a zažádáno je také
pro letošní rok. (mh)

Práce asistentů prevence je důležitá



Ke konci roku 2016 předložil Pavel Svoboda
rezignaci na post náměstka jabloneckého
primátora. Svoboda odešel po krajských
volbách v říjnu 2016 na krajský úřad, kde
nyní působí jako náměstek hejtmana pově-
řený správou sociálních věcí, a nadále zů-
stává v Zastupitelstvu města Jablonec nad
Nisou. 

Na uvolněné místo na jablonecké radnici na-
stupuje Miloš Zahradník, sedmdesátiletý sta-
vební inženýr a soudní znalec v oboru staveb-
nictví a statiky, který je členem jabloneckého
zastupitelstva od roku 2014. Zvolen byl za
ČSSD jako bezpartijní, do funkce náměstka ho
zvolilo 23 zastupitelů z přítomných 30. 

„Vstup do zastupitelstva města mi trochu
změnil život už v roce 2014, ale byla a stále je
to pro mě zajímavá zkušenost,“ konstatoval na
lednovém zasedání zastupitelstva Miloš Zahrad-
ník. Když v roce 2014 nastupoval do sboru za-
stupitelů, řešil prý trochu věk. „Říkal jsem si, že
jsem už možná přestárlá osoba, ale když jsem
se poprvé rozhlížel po jednací síni, viděl jsem,
že nejsem sám. Člověk se musí zorientovat
a umět vystoupit na tomto fóru, což mi nejprve
činilo problém. Je třeba si najít pozici. Teď už to
zvládám,“ usmívá se stavební inženýr, který od

roku 1992 podniká, v Liberci pracuje pro zku-
šební laboratoř a certifikační orgán, je soudním
znalcem. 

„Jablonec mám zmapovaný z hlediska sta-
vebních objektů poměrně dobře,“ říká a jeho
práce mu dává za pravdu. Aktivně se účastnil
rekonstrukce městského divadla, byl při prově-
řování statiky staré tržnice, nejčerstvější zkuše-
ností je spolupráce na loňské rekonstrukci fa-

sády západní strany a věže radnice. „Právě u vě-
že nám předci připravili nejedno překvapení
v podobě použitých stavebních materiálů, ne-
chtěl jsem ani domýšlet, co by se mohlo stát,“
rozhovořil se čerstvě zvolený náměstek primá-
tora, jenž bude mít na starost nikoli stavební
rozvoj města, ale kultura, školství, sport, zdra-
votní a sociální oblast. 

„Rád bych navázal na úspěšnou práci ná-
městka Svobody a dal jí svou představu. Vím,
že nastupuji do rozjetého vlaku a mým úkolem
je přivést ho do cíle,“ uvědomuje si Miloš
Zahradník. Ač stavebník, je si dobře vědom to-
ho, že školství, kultura a sport jsou velmi vý-
znamné oblasti: „Vychovávají mladou generaci
a formují její charakter. Problematika zdravot-
nictví je pro mě také velmi zajímavá, už jen
proto, že vysoká úroveň městské nemocnice
dává jistotu, že se o nás postará v době, kdy to
bude třeba,“ konstatuje.

A na závěr přidává jeden citát, s nímž do pra-
covny náměstka ve 4. patře radnice vstupuje:
„Rozum a zkušenosti nás vedou k pesimismu,
ale naše vůle nás vede k optimismu. Popřejme
si proto vůli, abychom město vedli správně,“
uzavírá nový náměstek primátora pro oblast
humanitní Miloš Zahradník. 

(jn)
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Nominace obou laureátů Ceny města Pro
meritis (za zásluhy) vyšly z loňské veřejné
výzvy na zasílání návrhů ocenění děkovnou
medailí Gratias Tibi Ago (vzdávám ti dík),
kterou město vydávalo u příležitosti 150. vý-
ročí povýšení Jablonce na město. Touto
medailí primátor ocenil 58 jabloneckých
osobností na galavečeru 23. září. Vyhodnoco-
váním jednotlivých návrhů se zabývala stej-
ná pracovní skupina, která posuzuje nomi-
nace na nejvyšší městské ocenění – Cenu
města Pro meritis. Komise rozhodla o uděle-
ní ceny Pro meritis za rok 2016 jabloneckým
občanům, Janu Strnadovi a Janu Vízkovi.

Jan Strnad
Galerista Jan Strnad získal Cenu města Pro me-
ritis za zpřístupňování lokálního a regionální-
ho historického a kulturního bohatství včetně
publikační a výstavní činnosti. Na udělení ceny
jej navrhl akademický sochař Jiří Dostál.

Jan Strnad se narodil roku 1958 v Semilech,
s rodiči žil v Jablonci nad Nisou a později také
v Nigérii. Vyučil se rytcem a cizelérem a vystu-
doval jabloneckou uměleckoprůmyslovou ško-
lu. Tam také po absolvování vysoké školy půso-
bil jako pedagog. 

Jan Strnad patří k jabloneckým patriotům
a věnuje se popularizaci místní kulturní histo-
rie. Byl šéfredaktorem a spoluautorem časopisu
Jizerská kóta. Jako autor či spoluautor je pode-
psaný pod celou řadou knih pojednávajících
o minulosti i současnosti Jablonce nad Nisou.
Je rovněž autorem knihy věnované stavební
historii města a jeho stavebním památkám.
Městskou galerii MY, v níž připravil desítky
výstav, vede od roku 2000. Inicioval obnovu do-
mu manželů Scheybalových v Kostelní ulici,
v němž dnes sídlí Galerie MY společně s Jab-
loneckým kulturním a informačním centrem.
Jan Strnad je autorem stezky manželů Schey-
balových, expozice rychnovského malířství
a podepsaný je i pod katalogy a publikacemi
o místních umělcích. Je ženatý a má tři syny.

Jan Vízek
Janu Vízkovi byla udělena Cena Pro meritis za
zvýšení prestiže města Jablonec nad Nisou.
Zejména za úspěšné uvedení první české min-
covny mezi evropské a světové mincovny. Svojí
existencí jablonecká mincovna obohatila
spektrum místního průmyslu a přidala Jab-
lonci přízvisko „mincovní město“. Na cenu jej
nominoval akademický sochař a medailér Jiří
Dostál.

Jan Vízek, zakladatel České mincovny, se na-
rodil v květnu 1946 na Královéhradecku. I přes

dobré studijní výsledky nemohl z politických
důvodů nastoupit na gymnázium, a tak vystu-
doval ekonomickou školu se zaměřením na ze-
mědělství, poté absolvoval Vysokou školu eko-
nomickou v Praze. Po studiích společně se svou
ženou zamířil do Jablonce na generální ředitel-
ství koncernu Bižuterie, kde pracoval na úseku
odměňování. 

Po rozdělení Československa, kdy bylo třeba
pro novou republiku zajistit výrobu mincí, se
zasadil o vznik České mincovny pod křídly ak-
ciové společnosti Bižuterie. 1. 7. 1993 vyrazila
jablonecká mincovna první minci – padesáti-
haléř. Jan Vízek vedl mincovnu jako ředitel i po
její přeměně na samostatnou společnost až do
roku 2010, kdy odešel do důchodu. Pro odborný
časopis Mince a bankovky připravuje seriál
svých vzpomínek s názvem Jak se dělá min-
covna. Jan Vízek žije se svou ženou v Jablonci,
má dva syny a čtyři vnučky.

Krátké videomedailony obou laureátů si můžete
prohlédnout na webu města.

Ceny Pro meritis si letos odnesli galerista
Jan Strnad a ekonom Jan Vízek

Miloš Zahradník si přeje hlavně vůli,
která vede k optimismu

Foto Jiří Endler

Foto Michal Vele Foto Michal Vele
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Městská galerie MY pořádá v sále ZUŠ v Pod-
horské ulici setkání s autory oblíbené knižní
řady Jizerské hory včera a dnes. Její první
díl vyšel v roce 2001 a přinesl srovnání jizer-
skohorských motivů na historických pohled-
nicích a fotografiích ze současnosti. Úspěch
knihy u čtenářů vedl autory v roce 2004
k vydání druhého dílu. Po dlouhé odmlce
vznikl na konci loňského roku díl třetí. 

Program večera bude složen z promítání obra-
zových ukázek a vyprávění o tom, jak tři vyda-
né díly vznikaly. Přítomen bude publicista
a znalec Jizerských hor Otokar Simm, který na-
psal texty k prvním dvěma dílům, i Marek Ře-
háček, autor textů třetího dílu. Nebudou chybět
fotografové Jan Pikous ml. a Šimon Pikous
i sběratel Petr Kurtin, z jehož sbírky pochází

většina pohlednic Jizerských hor z minulosti.
Večer oživí jizerskohorskými písněmi Marcel
Štěpánek se souborem Zlatý holky. 

Využijte příležitost zakoupit si třetí díl knižní
řady Jizerské hory včera a dnes za nakladatel-
skou cenu a získat věnování a podpisy autorů.
Setkání začne v sále ZUŠ v Podhorské ulici 47
ve čtvrtek 9. února 2017 v 18 hodin.

(MGMY)

9. února 2017 v 18.00 hodin
JIZERSKÉ HORY VČERA A DNES
Setkání s autory oblíbeného knižního titulu, je-
hož třetí díl vyšel na konci roku 2016. V hudeb-
ním programu vystoupí Marcel Štěpánek
a Zlatý holky. Sál ZUŠ v Podhorské ulici 47.
Pořádá Městská galerie MY.

Jizerské hory včera a dnes potřetí

Jedním z vrcholů společenské sezóny na Jab-
lonecku bude také letos tradiční Repre-
zentační ples Městského divadla v Jablonci
nad Nisou. Již jedenáctý ročník této prestiž-
ní akce se uskuteční v pátek 3. února v pro-
storách městského divadla.

I tentokrát čeká návštěvníky večer nabitý dob-
rou hudbou i báječnou atmosférou, chybět
nebudou ani hosté zvučných jmen či luxusní
občerstvení, a to vše v krásných a důstojných
prostorách jabloneckého kulturního stánku.
Nově provede večerem oblíbený herec, mode-
rátor a režisér Ondřej Sokol, jehož pohotový ja-
zyk mohli diváci posoudit při jeho lednovém
vystoupení v Jablonci.

Po pěvecké stránce čeká hosty večera několik
hudebních bonbónků. Hlavní hvězdou gala-
večera pořadatelé zvolili mnohonásobnou zla-
tou slavici a stálici naší populární hudby, zpě-
vačku Lucii Bílou, která s městským divadlem
i Dětským pěveckým sborem Vrabčáci pod ve-

dením ředitele i sbormistra v jedné osobě Pavla
Žura spolupracuje již dvacátým rokem. Její
umění bude doplňovat Martin Chodúr, který se
v posledních letech rovněž pohybuje na špičce
české populární hudby.

„Milovníky klasických melodií zcela jistě po-
těší světově uznávaná sopranistka ukrajinsko-
ruského původu a sólistka Národního divadla

Marina Vyskvorkina. K tanci i poslechu návštěv-
níkům zahraje liberecký orchestr Big O’band
Marka Ottla,“ říká Pavel Žur, ředitel Městského
divadla v Jablonci.

Taneční umění pak, krom návštěvníků plesu,
předvede mistr na slovo vzatý – Marek Dědík
s partnerkou. Ten je znám z několika ročníků
úspěšné soutěže Star Dance a v Jablonci tančil
také loni, kdy v rámci jubilejního, desátého
ročníku plesu předvedl své mistrovství se svojí
loňskou partnerkou ze Star Dance Jitkou
Schneiderovou.

„Vstupné se pohybuje od tisíce do třinácti set
korun a je v něm zahrnut i slavnostní přípitek
a celovečerní občerstvení formou bufetu, které
zajišťuje hotel Bílý Mlýn Liberec. Nelze zapo-
menout ani na bohatou tombolu, která se již na
této akci stala tradicí,“ upozorňuje Žur.

Ples se uskuteční 3. února a vstupenky jsou
v předprodeji v pokladně Městského divadla
v Jablonci nad Nisou.

(im, end)

XI. reprezentační ples městského divadla

Skleněné korálky, lustry nebo vánoční ozdo-
by s velkým podílem ruční práce – to je pro
turisty magnet, který je táhne do Jablonce
nad Nisou. Málokteré město se může pochlu-
bit tak velkým počtem prodejen se sklem
a originální bižuterií. 

Pro lepší orientaci vydává turistické infocentrum
specializovaný leták s mapkou a sortimentem
obchodů. Právě nyní je k dostání zdarma nové
aktualizované 4. vydání.

„Kde nakoupit v Jablonci bižuterii?“ Tak zní
jedna z nejčastějších otázek, se kterou se pra-

covníci turistického infocentra v Jablonci set-
kávají. Obchůdků a firem je však více a sorti-
ment široký, odpověď proto není úplně jedno-
duchá. Pro lepší přehled dostanou návštěvníci
do ruky specializovanou tiskovinu, která obsa-
huje seznam, kontakty a orientační mapku
míst, kde je možné v Jablonci nakoupit zejmé-
na místní bižuterii a sklo. Jde převážně o tzv.
kamenné obchody, ale i další místa (např. vzor-
kovny) prodávající v malém množství a bez
předchozího objednání. 

„Na sklonku roku 2016 jsme leták aktualizo-
vali, protože některé obchody, uvedené v pře-
dešlé verzi, bohužel zanikly. Např. v centru
města ubyly hned tři prodejny. Naopak jsme
hledali další prodejny s bižuterií, kterým by-
chom rádi pomohli s propagací. Samy firmy si
stále více uvědomují, že turistický ruch je pro
ně důležitý, a rozšiřují svou nabídku o works-
hopy, některé umožňují i exkurze do výroby.
Reagují tak na kolísavý stav odbytu v zahraničí
a rostoucí domácí poptávku,“ říká Petra Fapšo
z jabloneckého turistického infocentra. 

„Výsledkem je leták s téměř třemi desítkami
tipů, kam se za sklem a bižuterií přímo
v Jablonci vypravit. Co se mimojabloneckých
sklářských a bižuterních firem týče, ty budou

zmapovány v samostatném propagačním mate-
riálu, který se bude věnovat širšímu okolí Jab-
lonce a Železného Brodu. I ten se brzy objeví na
pultě našeho infocentra. Oba vezeme také na
veletrhy do zahraničí,” dodává Petra Fapšo.

Propagační leták Kam za sklem a bižuterií
v Jablonci nad Nisou je trojjazyčný (ČJ/NJ/AJ)
a zájemci ho dostávají zdarma. Distribuován je
nejen v Jablonci, ale i v dalších infocentrech
v okolí, v pražské centrále turistického ruchu
a na mezinárodních oborových veletrzích. 

(rsch)

Bižuterní turistiku podpoří leták s mapkou

Foto archiv JKIC

Foto archiv městské divadlo
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■ Jubilea
Zlaté svatby
Olga a Petr Jeřábkovi oslavili
v sobotu 14. ledna na jablonecké
radnici zlatou svatbu. Mnoho
zdraví, štěstí a radosti jim přejí
dcery s rodinami.

V sobotu 4. února oslaví manželé
Věra a Miroslav Hlaváčovi zlatou
svatbu. Dcery Věra a Miroslava
s rodinami přejí do dalších spo-
lečných let mnoho štěstí, zdraví
a spokojenosti.

■ Krátce
Hasiči cvičili 
v jabloneckém polygonu
Začátkem nového roku absolvují
profesionální hasiči nejen roční
přezkoušení z odborných znalostí,
ale i výcvik nositelů dýchací tech-
niky. První lednový týden prošli
výcvikem v jabloneckém polygo-
nu hasiči ze stanice Liberec.

Trénink je fyzicky velmi nároč-
ný. V první fázi hasiči vystupují do
6. patra cvičné věže, a to hned
2x za sebou. Při jedné cestě zdola-
jí 108 schodů. Bez přestávky pak
zamíří do posilovny, kde zvedají
80x závaží. Poté je zahalí kouř po-
lygonu. V něm hasiči prolézají
klecový labyrint v silném zakou-
ření se světelnými a zvukovými
efekty. Jakmile se dostanou do si-
mulovaného bytového jádra, mu-
sejí vypnout hlavní uzávěr plynu,
elektrorozvaděč, uzávěr přívodu
vody, topení a sporák. Na místě
vyhledají figurínu, kterou berou
s sebou stejnou cestou zpět.
Výcvik probíhá v kompletní hasič-
ské výstroji včetně aktivního dý-
chacího přístroje.

■ Střípky 
z městské policie
Zapomnětlivý řidič
V úterý 3. ledna dopoledne všíma-
vý občan oznámil na linku 156, že
v ulici Dr. Randy stojí auto s otev-
řeným zadním okýnkem. Strážní-
ci zjistili majitele vozu, kontakto-
vali ho a on se dostavil na místo
a auto zabezpečil. 

Muž na chodníku
V úterý 3. ledna večer seděl na
chodníku muž v ulici 5. května,
nechtěl od nikoho pomoct a stráž-
níkům sdělil, že upadl a nedaří se
mu vstát, ale ošetření nežádal.
Zavolal svému zeti, který mu při-
šel na pomoc. Hlídce městské po-
licie oba sdělili, že již nic nepoža-
dují. 

Kluci kradli koloběžky
Ke krádeži koloběžek z mateřské
školy v Nové Pasířské se odhodla-
li tři malí kluci. Naštěstí se jim to
nepodařilo, chytili je přitom man-
želé, kteří šli kolem na procházku.
Kluci se přiznali, že o den dřív
parta mladíků utrhla petlici a vy-
páčila vrata do garáže, protože je
ale někdo vyrušil, poslali je ti star-
ší kluci pro koloběžky další den.
Celou věc si převzala k prošetření
Policie ČR. 

Přihlášky na
Euroregion Tour
do 17. února
Sedmnáctý ročník mezinárodního
veletrhu cestovního ruchu
Euroregion TOUR 2017 se v pro-
storách jabloneckého Eurocentra
uskuteční ve dnech 16.–18. března.
Motto veletrhu zní: Živy liberecký
kraj.

„Vystavovatelé se mohou hlásit
až do 17. února,“ upozorňuje Hana
Popelková z pořadatelské organi-
zace jabloneckého Eurocentra.
Spolu s ním akci pořádají statutár-
ní města Jablonec nad Nisou
a Liberec a Liberecký kraj.

Přihlášky je možno posílat poš-
tou (Eurocentrum Jablonec nad
Nisou, s. r. o., Jiráskova 7, 466 01
Jablonec nad Nisou) nebo e-mai-
lem (h.popelkova@eurocentrum-
jablonec.cz). Podrobnější informa-
ce podá Hana Popelková (tel. 483
712 505, 777 747 185).

Ples ZUŠ
v Kulturním centru
Hotel Praha
Základní umělecká škola v Jab-
lonci nad Nisou připravuje na pá-

tek 10. února tradiční ples. Ten se le-
tos nově uskuteční v reprezentač-
ních prostorách zrekonstruovaného
Kulturního centra Hotelu Praha.
K tanci bude hrát Velký taneční or-
chestr Ladislava Bareše, Dechový
orchestr ZUŠ a své umění předve-
dou žáci tanečního oboru ZUŠ.
„Součástí večera bude i něco navíc,
ale to samozřejmě neprozradím,
aby se měli hosté na co těšit,“ říká
Yveta Kroupová z oddělení propa-
gace ZUŠ Jablonec.

Předávání 
bronzových medailí
dárcům krve
Český červený kříž v Jablonci nad
Nisou pořádá slavnostní předávání
bronzových medailí MUDr. Jan-
ského za deset bezpříspěvkových
odběrů. Ceremoniál je malým po-
děkováním za obrovský přínos na-
ší společnosti, medaile předají
osobnosti Jablonecka a představi-
telé Červeného kříže Jablonec nad
Nisou. Předání se uskuteční ve
středu 8. února od 16.00 hodin
v kapli jablonecké nemocnice.

Příměstský tábor
Program na jarní prázdniny v do-
bě od 20. do 24. února od 8.00

do16.00 hodin připravuje jablone-
cké ekocentrum ve spolupráci
s Veselou vědou. Děti čeká týden se
zábavnými experimenty z oblastí
přírodních věd přívětivým způso-
bem. Přihlášky na webové stránce
www.veselaveda.cz. Tábor je ur-
čen dětem od 6 do 12 let, blžší in-
formace podá V. Palatová, tel.: 608
028 619.

19. ročník festivalu
Léto tančí
Už teď je možné podávat přihlášky
na festival Léto tančí. Informace
a formulář jsou na webu HYPER-
LINK www.letotanci.cz. Tradiční,
už 19. ročník festivalu pohybu,
tance a rytmu pořádá Spolek jablo-
neckých dam a pánů v Eurocentru
3.–8. 7. I letos se mohou účastníci
těšit na skvělé lektory, zajímavé
semináře a bohatý program urče-
ný všem generacím.

První jablonecké miminko 
roku 2017 se jmenuje Oliver
První miminko roku 2017 se v jablonecké nemocnici narodilo
1. ledna v 16.31 hodin. Jmenuje se Oliver Hnízdil, váží 4,01 kg
a měří 50 cm. Pro rodiče Lucii Šlamborovou a Jana Hnízdila, kte-
ří jsou z Hodkovic, je to první dítě. 

První jablonecké miminko roku 2017 přivítali v pondělí 2. led-
na primátor statutárního města Jablonec nad Nisou Petr Beitl, zá-
stupci SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti) a ředitel nemocnice
Vít Němeček. Primátor města předal malému Oliverovi tradičně
zlatý dukát.

„V roce 2016 přišlo na svět v jablonecké porodnici rekordních
1 580 dětí. Chlapců bylo loni 808 a dívek 772, dvojčat 12. Nejtěžším
dítětem narozeným v loňském roce je chlapeček, který vážil 4,79
kg a měřil 57 cm. Poslední den v roce se narodily tři děti. Poslední miminko roku 2016 přišlo na svět
31. 12. v 18.54 hodin a byla to holčička Veronika,“ shrnula tisková mluvčí jablonecké nemocnice
Petra Hybnerová.

První miminko v Libereckém kraji přišlo na svět 1. ledna ve 2.45 v noci v Jilemnici. Holčička se
jmenuje Luisa a narodila se mamince Monice. 

V minulém tisíciletí zažilo Městské divadlo
v Jablonci Tříkrálové zpívání poprvé. Dětské

pěvecké sbory z našeho okresu se sešly
v městském divadle prvně v roce 1999 

a letos jsme byli hosty již devatenáctého 
ročníku této pohodové akce. Foto archiv

Městské divadlo Jablonec n. N.

Lednové módní přehlídky mají v Jablonci nad
Nisou již letitou tradici. Ani letošní začátek
roku se v tomto městě, které je historicky

propojeno s bižuterní výrobou, neobešel bez
prestižní kulturní události s příznačným

názvem Made in Jablonec 2017 a podtitulem
Glamorous Day. Foto Václav Novotný

V sobotu 14. ledna se v Klubu Na Rampě
slavilo 20 let činnosti. Během dne se před-

stavili Ruda Hancvencl, který hrál divadlo
pro nejmenší, uskutečnila se řada vystoupení

místních kapel a k vidění byly další, scénky,
rozhovory, show barmanů, projekce filmů

a fotek a DJs. Foto archiv Klub Na Rampě
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Výběrové řízení na pozici
referent odboru 
humanitního
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou
vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků,
výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik
pracovního poměru úředníka na pracovní pozici: 

referent odboru humanitního Magist-
rátu města Jablonec nad Nisou (so-
ciální pracovník – agenda sociálně právní
ochrany dětí).

Podmínky výběrového řízení:
Místo výkonu práce: budovy Magistrátu

města Jablonec nad Nisou a území správního
obvodu města Jablonec nad Nisou, jakožto ob-
ce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2
k zákonu č. 314/2002 Sb., v platném znění.

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

Další požadavky stanovené pro uchazeče:
vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné
vzdělání, odpovídající požadavkům zákona č.
108/2006 Sb.; orientační znalost legislativy na
úseku sociálně právní ochrany dětí; zkušenosti
z obdobné pozice výhodou; absolvování zkou-

šek odborné způsobilosti výhodou; organizač-
ní, komunikační schopnosti, aktivní přístup
k řešení problémů; pracovní flexibilita, schop-
nost samostatné tvůrčí práce, koncepční myšlení,
odolnost vůči stresu; schopnost pružně rozho-
dovat a přijímat za svá rozhodnutí odpověd-
nost; časová flexibilita (práce i mimo stanove-
nou pracovní dobu); uživatelská znalost práce
s PC (Word, Excel, internet); řidičský průkaz
skupiny B.

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

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášené-
mu výběrovému řízení musí obsahovat: jmé-
no, příjmení a titul; datum a místo narození;
státní příslušnost; místo trvalého pobytu; ko-
respondenční adresa; telefonní číslo, (mail);
číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního ob-
čana); datum a podpis zájemce.

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

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťu-
je plnění úkolů svěřených Radou města Jablonec
nad Nisou odboru humanitnímu dle pracovní
náplně určené vedoucím odboru a tajemníkem
magistrátu města. Zejména jde o úkoly na úse-
ku sociálněprávní ochrany dětí dle příslušné le-
gislativy (zejména zákon o sociálněprávní
ochraně dětí, občanský zákoník, trestní zákon)
na úseku práce s dětmi a jejich rodinami; dále
pak kolizní opatrovnictví při zastupování ne-

zletilých dětí, preventivní a poradenská činnost,
spolupráce se soudy, orgány činnými v trest-
ním řízení, ústavními zařízeními, školami, ne-
ziskovými organizacemi a dalšími institucemi,
které se na výkonu SPOD podílejí.

Platové zařazení: platová třída 10, která pod-
le platného katalogu prací odpovídá nejvýše za-
řazenému vykonávanému druhu práce.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem 1. 3. 2017 nebo dle vzájemné dohody.

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro
doručení přihlášek uchazečů je 13. 2. 2017 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: Ma-
gistrát města Jablonec nad Nisou, kancelář ta-
jemníka, 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 Radky Němečkové,
vedoucí oddělení, nemeckova@mestojablo-
nec.cz; informace k výběrovému řízení poskytne
Marek Řeháček, tajemník magistrátu, reha-
cek@mestojablonec.cz nebo Pavlína Reichelo-
vá, vedoucí oddělení, reichelova@mestojablo-
nec.cz.

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

Výběrové řízení na pozici
referent odboru stavebního
a životního prostředí
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 stavebního a život-
ního prostředí Magistrátu města Jab-
lonec nad Nisou (agenda státní památ-
kové péče na oddělení životního prostředí
a státní památkové péče).

Podmínky výběrového řízení:
Místo výkonu práce: budovy Magistrátu

města Jablonec nad Nisou a území správního
obvodu města Jablonec nad Nisou, jakožto ob-
ce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2
k zákonu č. 314/2002 Sb., v platném znění.

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

Další požadavky stanovené pro uchazeče:
vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání
mající vztah k oboru (nejlépe se zaměřením
stavebním); znalost zákona o státní památkové
péči, správního řádu a souvisejících právních

předpisů výhodou; praxe v oblasti státní pa-
mátkové péče výhodou; odpovědnost, samostat-
nost, flexibilita; dobré komunikační schopnosti
pro jednání s právnickými a fyzickými osoba-
mi; uživatelská znalost práce s PC (Word,
Excel, internet); řidičský průkaz skupiny B.

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

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášené-
mu výběrovému řízení musí obsahovat: jmé-
no, příjmení a titul; datum a místo narození;
státní příslušnost; místo trvalého pobytu; ko-
respondenční adresa; telefonní číslo, (mail);
číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního ob-
čana); datum a podpis zájemce.

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

Popis vykonávané práce: provádění odbor-
ných činností v oblasti památkové péče – výkon
státní správy na úseku památkové péče v roz-
sahu svěřeném obecním úřadům obcí s rozší-
řenou působností podle zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči ve znění doplňujících
předpisů a předpisů souvisejících, např. koor-
dinace správy místních památek a kontroly pl-
nění zákonných povinností vlastníků památek;
rozhodování o podmínkách péče o památky,
o jejich obnově a nakládání s nimi; zajišťování
ochrany kulturních památek v územní působ-
nosti; péče o nemovitosti, které nejsou kulturní
památkou, ale jsou v památkové zóně; výkon

státního dozoru při obnově kulturních památek
z hlediska památkové péče, včetně projednává-
ní přestupků a jiných správních deliktů, dle
uvedeného zákona.

Platové zařazení: platová třída 10, která pod-
le platného katalogu prací odpovídá nejvýše za-
řazenému vykonávanému druhu práce.

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

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro
doručení přihlášek uchazečů je 8. 2. 2017 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 o-
bálku se všemi požadovanými dokumenty
k výběrovému řízení uchazeči napíší „neote-
vírat, výběrové řízení“.

Poskytování informací: informace k pracov-
ní náplni jsou k dispozici u Mgr. Jany Horčičko-
vé, vedoucí oddělení životního prostředí a stát-
ní památkové péče, horcickova@mestojablo-
nec.cz; informace k výběrovému řízení poskyt-
ne Marek Řeháček, tajemník magistrátu, reha-
cek@mestojablonec.cz nebo Pavlína Reichelo-
vá, vedoucí oddělení, reichelova@mestojablo-
nec.cz.

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

Z magistrátu statutárního města
– výběrová řízení
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Nastupujete do zaměstnání v polovině škol-
ního roku a potřebujete umístit své dítě do
školky? V tuto chvíli jsou jablonecké školky
plné. Rodiče však mohou využít volná místa
v soukromých miniškolkách, a to i na dobu
přechodnou, než se uvolní místo v obecní
mateřské škole, a ještě získat od města přís-
pěvek na školkovné. 

Soukromé miniškolky mají působnost téměř po
celém městě – v Kokoníně nabízí své služby
Dětské centrum Neználek, na sídlišti Šumava
působí Dětská skupina Bublina, ve Vrkoslavi-
cích je otevřena Miniškolka Motýlek a pro ty
nejmenší fungují v Jabloneckých Pasekách Ta-
deáškovy jesličky. Pro rodiče se zájmem o pe-
dagogiku Montessori je ve Vrkoslavicích otev-
řena také Lesní třída při Montessori, o. s.

Město přispívá na školkovné
V soukromých zařízeních přispívá Jablonec nad
Nisou dětem už od roku 2014 měsíčně tisíc ko-
run na školkovné. Příspěvek mohou rodiče vy-
užít, když splní několika podmínek: trvalé byd-
liště v Jablonci nad Nisou, minimální měsíční
osmdesátihodinová docházka dítěte a zaměst-
nání obou rodičů. Soukromá předškolní zaříze-
ní jsou zaregistrovaná na magistrátě, jenž s ni-
mi na základě smlouvy spolupracuje.

„Výchovné a vzdělávací služby, které tyto sub-
jekty poskytují, jsou na velmi dobré úrovni
a nabízejí kvalitní zabezpečení předškolních
dětí. Vzhledem k rodinnému prostředí, indivi-
duálnímu přístupu a menšímu kolektivu jsou
také vhodnou přípravou pro dvouleté děti před
nástupem do tzv. velké školky,“ říká Zdeňka
Květová. 

DĚTSKÉ CENTRUM NEZNÁLEK
Veronika Fukalová,
Dalešická 50,
www.dcneznalek.cz,

e-mail: info@dcneznalek.cz,
tel.: 728 095 074.

DĚTSKÁ SKUPINA BUBLINA
Andrea Pravcová
Pasecká 23,
www.bublina-jbc.cz,
e-mail: pravcovaandrea@seznam.cz,
tel.: 777 477 122.

MINIŠKOLKA MOTÝLEK
Renáta Jeřábková
Vrkoslavická 7,
www.miniskolka-motylek.cz,
e-mail: info@miniskolka-motylek.cz,
tel.: 724 124 088.

TADEÁŠKOVY JESLIČKY
Simona Havlová
Jindřichovská 220/3,
www.tadeaskovyjeslicky.cz,
e-mail: info@tadeaskovyjeslicky.cz,
tel.: 775 188 580.

LESNÍ TŘÍDA – MONTESSORI
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
5. května 76, www.montessori-jbc.cz,
e-mail: montessori.jbc@seznam.cz,
tel.: 483 302 625.

Rodiče mohou využít soukromé školky

Foto archiv Miniškolka Motýlek

Žádost o dar na obnovu 
památek
Od pěti do padesáti tisíc korun mohou zís-
kat vlastníci nemovitostí nebo drobné pa-
mátky, kteří si požádají o finanční dar
z městského rozpočtu. Žádost je třeba ode-
slat do poloviny března komisi městské pa-
mátkové péče.

Dar z městské pokladny lze získat na obnovu
památek či prostředí, které s ní souvisí a podílí
se na její prezentaci, např. na úpravu dřevin, te-
rénu či dalších porostů. „Takto je možné obno-
vit drobné památky, jako jsou sochy, křížky,
kapličky, boží muka, ale i umělecká díla 20.
století apod., nebo součásti veřejně přístupných
nemovitostí. Věc, na kterou je dar žádán, ale ne-
musí být kulturní památkou ve smyslu zákona
o památkové péči,“ vysvětluje předseda komise
Miloš Krčmář s tím, že dar je určený na práce
provedené v průběhu roku 2017.

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

Žádosti je možné podávat do 15. března 2017
na originálních formulářích a musí obsahovat
identifikaci památky: název, katastrální území,
parcelní číslo, číslo popisné, foto, identifikační
údaje žadatele, specifikované práce a finanční
rozvahu. Formulář pak žadatelé odevzdají buď
osobně na podatelně úřadu, nebo poštou na ad-
resu Magistrát města Jablonec nad Nisou,
Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou
(podatelna – sekretariát náměstka primátora
Lukáše Pletichy), nebo prostřednictvím datové
schránky MMJN (ID datové schránky: wufbr2a)
či e-mailem se zaručeným elektronickým pod-
pisem (epodatelna@mestojablonec.cz). 

Informace k žádosti o dar získají zájemci na
sekretariátu náměstka Pletichy, III. patro/č. dv.
309, na oddělení ŽPaPP, Ing. Sanigová, Mgr.
Horčičková, III. patro/č. dv. 321 nebo na webo-

vých stránkách města v sekci Dotace/peněžitý
dar z rozpočtu statutárního města Jablonec nad
Nisou. Zde jsou k dispozici také formuláře ke
stažení. (jn)

Žádat o dotace lze 
do 13. března
Statutární město Jablonec nad Nisou vyhla-
šuje dotační programy – žádat lze od 20. úno-
ra do 13. března.

Žádosti o dotace z rozpočtu statutárního měs-
ta Jablonec nad Nisou pro rok 2017 se týkají
těchto oblastí: sociální péče a zdravotnictví; vý-
chova a vzdělávání dětí a mládeže; kultura
a volnočasové aktivity občanů – zvláště dětí
a mládeže (pravidelná celoroční činnost, kul-
turní akce); sport a tělovýchova (pravidelná ce-
loroční činnost, sportovní akce).

Žádosti se podávají na předepsaných formu-
lářích, které jsou dostupné na webu města:
www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/doku-
menty/formulare.html

Originál žádosti podepsaný statutárním
zástupcem musí být podán v období od 20. ú-
nora 2017 do 13. března 2017 do 12.00 hodin
následujícím způsobem:

1. osobně do Informačního střediska Ma-
gistrátu města Jablonec nad Nisou v jeho pro-
vozní době. Žádost musí být osobně předána
nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žá-
dostí, tj. dne 13. 3. 2017 do 12.00 hodin. Za okam-
žik podání žádosti se považuje čas, který bude
na předané žádosti vystaven pověřeným úřed-
níkem Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

2. poštou na adresu Magistrátu města Jablo-
nec nad Nisou, a to v řádně uzavřené obálce
označené nápisem „Dotační program … (uvést
přesný název dle příslušného Dotačního pro-
gramu)“, a opatřené razítkem, případně podpi-
sem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho zá-
stupcem, je-li právnickou osobou. Obálka musí
být viditelně označena též kontaktní adresou
žadatele. Žádost musí být doručena nejpozději

v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj.
dne 13. 3. 2017 do 12.00 hodin. Za okamžik po-
dání žádosti se považuje čas, který bude na do-
ručené žádosti vystaven pověřeným úředníkem
Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Adresa pro doručování žádostí: Magistrát
města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí
19, 467 51 Jablonec nad Nisou.

Zároveň musí být naskenovaný originál žá-
dosti včetně podpisu a všech příloh ve formátu
pdf zaslán elektronicky na e-mailovou adresu
uvedenou v příslušném dotačním programu.

Doručení na e-mailovou adresu má pouze in-
formativní charakter a neplní tak účinky podá-
ní žádosti.

Dále je možné žádost podat elektronickou
formou, a to následujícími způsoby:

1. prostřednictvím datové schránky MMJN
se zaručeným elektronickým podpisem ve for-
mátu pdf. Datová zpráva musí být podána nej-
později v poslední den lhůty pro podávání žá-
dostí, tj. dne 13. 3. 2017 do 12.00 hodin. Za oka-
mžik podání žádosti se považuje čas podání
(odeslání) datové zprávy.

ID datové schránky: wufbr2a
2. e-mailem se zaručeným elektronickým

podpisem ve formátu pdf na e-mailovou adre-
su epodatelna@mestojablonec.cz. Žádost musí
být zaslána nejpozději v poslední den lhůty pro
podávání žádostí, tj. dne 13. 3. 2017 do 12.00 ho-
din. Za okamžik podání žádosti se považuje čas
odeslání e-mailu.

Žádosti podané po uplynutí lhůty nebude vy-
hověno.

Termín podání žádostí je od 20. 2. 2017 do
13. 3. 2017 do 12.00 hodin. 

Upozorňujeme, že subjekty, kterým byla schvá-
lena tříletá dotace, nemohou žádat o dotaci do
vyhlášených dotačních programů na pravidel-
nou celoroční činnost.

Podrobnosti naleznete v dotačních programech
pro jednotlivé oblasti a v Zásadách pro posky-
tování dotací a peněžitých darů z rozpočtu sta-
tutárního města Jablonec nad Nisou, které jsou
k dispozici na webových stránkách města.

(jk)

■ Z magistrátu
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■ Kalamita 2017
Den první – 16. 1. 
Kalamitní stav I. stupně vyhlašuje
primátor v 11.00. Během víkendu
a noci na pondělí napadlo přes 50
cm sněhu. Je zavaleno 70 % chod-
níků. Město je díky prohrnování u-
lic s opatrností průjezdné, ale pro
chodce neprůchodné.  Prioritně se
uklízí trasy MHD a vozů IZS, pře-
chody pro chodce, rozhledová pole
na křižovatkách, zastávky MHD.
V ulicích je veškerá technika TSJ
i externích dodavatelů – cca 40 strojů
a také více než stovka ručních pra-
covníků. 70 pracovníků VPP je po-
věřeno úklidem sněhu všude tam,
kam se nedostane technika.  TSJ o-
pět po čtyřech letech zprovozňují
velký lopatkový nakladač, tzv. Stali-
novy ruce.

Den druhý – 17. 1.
Uklízí se nonstop, neprůchodných
je 60 % chodníků. Úklid komplikují
zaparkované vozy. Dochází k tech-
nické závadě na lopatkovém nakla-
dači, která je ještě odpoledne od-
straněna. Svoz odpadu probíhá mimo
svozové dny. Postupně se uvolňují
stanoviště separovaného odpadu.
V noci se rozšiřují plochy a odváží
sníh, přes den mezi 8. a 15. hodinou
se uklízí parkoviště na sídlištích.

Den třetí – 18. 1. 
V noci byla mimořádně protažena
ulice Pod Vodárnou a navazující ko-
munikace ve směru na Liberec –
Harcov, cca 20 % chodníků zůstává
neprůchodných, na dalších 40 % je
situace komplikovaná. Během noci
dochází k odvozům sněhu, při úkli-
du TSJ spolupracují s krajskými
silničáři i ŘSD. 

Den čtvrtý – 19. 1.
Děkujeme občanům za součinnost
a ochotu přeparkovávat. Aktuálně
je vyčištěno 80 % chodníků. I nadá-
le pokračuje úklid nonstop, nasaze-
na je veškerá technika SJ včetně ex-
terních dodavatelů, odvozy obstará-
vá 15 nákladních aut. V práci po-
kračuje i lopatkový nakladač, tzv.
Stalinovy ruce. V terénu je nadále
více než 100 lidí, kteří pracují ručně.

Den pátý – 20. 1. 
Chodníky jsou průchodné, zbývá
uvolnit cca 10 stanovišť na separo-
vaný odpad z 246. Podařilo se svézt
většinu odpadu. Pokračuje se v od-
klízení parkovacích ploch u škol
a školek. Začínají se odstraňovat
závady na veřejném osvětlení, nej-
prve je nutné odhrnout sníh od paty
stožáru, která je pro opravu klíčo-
vá. Na sněhové deponii u městské
haly je cca 4 000 m3 sněhu, kapaci-
ta stále dostačuje. Kalamitní stav je
odvolán 20. 1. k půlnoci. (mh)

Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Miloš Zahradník je novým náměstkem 
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou je
po krajských volbách na podzim 2016 a rezignaci
náměstka primátora pro oblast humanitní Pavla
Svobody opět kompletní. 

Nové vedení: Ing. Petr Beitl (ODS) – primátor, Ing.
Miloš Vele (ODS) – náměstek pro ekonomiku a statu-
tární náměstek, JUDr. Ing. Lukáš Pleticha (ČSSD) –
náměstek pro rozvoj města a Ing. Miloš Zahradník
(nezařazený) – náměstek pro oblast humanitní.

Tříleté dotace zajistí stabilitu
Zastupitelé se rozhodli podpořit 32 jabloneckých
subjektů a organizací z oblasti sportu, kultury,
sociální a zdravotní, které na svou činnost každo-
ročně žádají o dotace z městského rozpočtu, a po-
skytnout jim víceletou dotaci. Odsouhlasili rozdě-
lení ročních záloh v celkové výši 8,6 mil. Kč, jež
jsou součástí rozpočtu 2017, který budou projed-
návat v únoru.

Dosavadní způsob každoročních žádostí o dotace
z vyhlašovaných programů neposkytoval subjektům
jistotu kontinuálního financování. Navíc peníze ža-
datelé obvykle dostali až v květnu. „Řada subjektů je
městem podporovaná každý rok, pracuje dlouhodobě
a systematicky s dětmi a mládeží do 18 let, ty spor-
tovní se často starají o významné areály, proto jsme
navrhli systém víceletých dotací,“ vysvětluje náměstek
pro ekonomiku Miloš Vele s tím, že organizace se schvá-
lenými tříletými dotacemi už nebudou po tu dobu žádat
o dotaci na činnost, ale mohou žádat o dotaci na akce. 

Celkově tak na tříleté dotace pro 17 sportovních
subjektů je v rozpočtu částka 17,4 mil. Kč, přičemž
roční záloha je letos 5,8 mil. Kč. Pro 10 kulturních
subjektů je na tři roky určeno 5,7 mil. Kč (roční zálo-
ha 1 910 tis. Kč), čtyři subjekty z oblasti sociální
a zdravotní mají rezervovaných 2,3 mil. Kč (ročně 777
tis. Kč), oblast výchovy a vzdělávání zastoupená
Junákem – českým skautem může každý rok počítat
se 100 tis. Kč, tedy 300 tis. Kč na tři roky.

Upravené Zásady pro poskytování dotací a peněži-
tých darů a dotační programy na podporu aktivit
v jednotlivých oblastech z rozpočtu 2017 včetně for-
mulářů žádostí a jejich příloh budou k dispozici na
webu města v životních situacích. 

Společná česko-polská prezentace
Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí účelové dota-
ce necelých 900 tis. Kč pro Jablonecké kulturní

a informační centrum, o. p. s., (JKIC) na předfi-
nancování česko-polského projektu, jehož cílem
je zvýšit návštěvnost společného pohraničí. 

V rámci projektu propagace Jablonce nad Nisou
a Jelení Hory chtějí obě města využít přírodní i kul-
turní potenciál regionu a prezentovat ho na šesti ve-
letrzích cestovního ruchu v Čechách i v Polsku.
Z projektu bude financované také vybavení veletržní-
ho stánku a nový propagační materiál. 

„Připravujeme hned několik produktů, které ná-
vštěvníky seznámí s městem a okolím, např. turistic-
kého průvodce či propagační letáky, tzv. Kompakt
a reprezentativnější Image. Velmi žádané jsou mapy,
takže vydáváme díky dotaci novou cykloturistickou
mapu, která z jedné strany zobrazuje okolí Jablonce,
část Jizerských hor a Českého ráje, z druhé Jelení
Horu a okolí,“ popisuje ředitel JKIC Petr Vobořil
a dodává, že jakmile JKIC obdrží v roce 2018 dotaci
28 tis. eur, což je dle aktuálního kurzu v době podání
žádosti zhruba 761 tis. Kč, vrátí finance zpět do měst-
ského rozpočtu. Zbývajících 134 tisíc korun je spolu-
účast k projektu.

Památník v Tyršově parku projde radikální 
obnovou
Jablonec se připravuje na 100. výročí ukončení
1. světové války v příštím roce. Plánuje opravy pa-
mátníků, z nichž největší, a to i v rámci regionu, je
ten v Tyršově parku. Náklady na jeho obnovu jsou
vyčísleny na 5 mil. Kč. Město požádá o dotaci na
obnovu Ministerstvo obrany, pokud uspěje, bude
se podílet jedním milionem. 

„Do konce ledna podáme žádost o dotaci z progra-
mu Ministerstva obrany, můžeme tak získat až 80 %
celkových nákladů. Památník obnovíme v průběhu
roku 2018,“ říká náměstek pro rozvoj města Lukáš
Pleticha o pomníku, který je ve velmi špatném tech-
nickém stavu. 

„Úpravou projdou i okolní plochy a zeleň, dva stro-
my je třeba pokácet,“ dodává.

Obnovený památník bude nově osvětlený, zničené
pamětní desky se jmény 724 padlých a zemřelých
a 139 nezvěstných Jablonečanů nahradí dvacet no-
vých z umělého bronzu, součástí budou dva sedmi-
metrové vlajkové stožáry. 

Autorem monumentálního žulového památníku
z roku 1936 je jablonecký architekt Alfred Wenzel. 

(mh/jn)

Jiří Čeřovský při prezentaci před jednáním zastupitelstva města. Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

Akce – únor:

PŘEDPREMIÉRA: LEGO BATMAN FILM
(2D/D) 
– kino Radnice
4. 2. /sobota/ 17.30

TVOŘÍK + RODINNÉ PŘEDSTAVENÍ ZA
1/2 VSTUPNÉ 
– kino Junior
5. 2. /neděle/ 
13.30 – TVOŘÍK, 
15.00 – AKCE ARKTIDA

UNOIR 
– kino Junior
Speciální přehlídka filmu noir v kině
Junior, akce ve Vladimírově knihku-
pectví, výstavy v La Kavárně, v kaplič-
ce a další. 
Podrobný program na www.unoir.cz
7. 2. /úterý/ 20.00 
– MALTÉZSKÝ SOKOL

14. 2. /úterý/ 18.00 
– přednáška Jany Bébarové

14. 2. /úterý/ 20.00 
– HLUBOKÝ SPÁNEK

21. 2. /úterý/ 20.00 
– POŠŤÁK ZVONÍ VŽDYCKY
DVAKRÁT

28. 2. /úterý/ 20.00 
– PLYNOVÉ LAMPY

OVČÁČEK ČTVERÁČEK 
– kino Radnice
Přímý přenos trháku letošní divadelní
sezóny – derniéra Městského divadla
Zlín z areálu bohnické léčebny
v Praze.
7. 2. /úterý/ 17.15

MIMIKINO 
– kino Junior
8. 2. /středa/ 10.00 
– POHÁDKY PRO EMU

PROMÍTÁNÍ (NEJEN) PRO SENIORY 
– kino Radnice
8. 2. /středa/ 15.00 
– MANŽEL NA HODINU

21. 2. /úterý/ 10.00 
– ANDĚL PÁNĚ 2

SLAVNOSTNÍ PREMIÉRA
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY 
– kino Radnice
9. 2. /čtvrtek/ 20.00

SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA 2017 
– kino Junior
Další vlna přehlídky severské kinema-
tografie.
9. 2. /čtvrtek/ 20.00 
– LÁSKA A HNĚV

16. 2. /čtvrtek/ 20.00 
– BEZVA LIDI

23. 2. /čtvrtek/ 20.00 
– DVĚ NOCI DO ÚSVITU

9. 3. /čtvrtek/ 20.00 
– 1944: PŘINUCENI K BOJI

FILMBRUNCH 
– kino Junior
12. 2. /neděle/ 10.30
Nedělní pohodovka s přáteli. 
Brunch od kavárny Pokec, 
12.00 – film JACKIE

VALENTÝNSKÉ PROJEKCE 
– kino Radnice
14. 2. /úterý/
17.30 – PADESÁT ODSTÍNŮ 
TEMNOTY, 

20.00 – ADELE KONCERT Z ROYAL
ALBERT HALL

BIJÁSEK 
– kino Junior
19. 2. /neděle/ 16:00 
– SPLNĚNÁ PŘÁNÍ

OSCAROVÝ TÝDEN 
V týdnu od 27. 2. do 5. 3. – přehlídka
filmů oceněných a nominovaných na
cenu Oscar. K vidění budou i Oscarové
kraťasy a Oscarový film noir!

PRÁZDNINOVÉ PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI
Tradiční dopolední i odpolední
promítání pro děti. Program bude
upřesněn v letáku a na webu.

PŘÍMÝ PŘENOS Z MET NY 
– kino Radnice
25. 2. /sobota/ 18.45 
– RUSALKA (A. Dvořák)

Filmové premiéry – únor:

V týdnu od 2. 2.:
RICHARD MÜLLER: NEPOZNANÝ
Pozoruhodný dokumentární portrét
hudebníka, jehož osobnost a tvorba
nemají v československém kontextu
obdoby.
KRUHY
Slavný horor o znepokojivém videu, je-
hož diváci nevyhnutelně umírali přes-
ně týden poté, co ho viděli, právě na-
psal další kapitolu.
JÁ, DANIEL BLAKE
Zlatou palmou z Cannes 2016 oceněné
sociální drama K. Loache. Snímek vy-
práví příběh padesátníka D. Blakea
z Newcastlu, který se po infarktu ocit-
ne ve vyčerpávajícím kolotoči žádostí
o podpůrné státní dávky…
MÍSTO U MOŘE
Příběh osamělého bostonského údrž-
báře. Dojemný i nečekaně humorný
portrét zobrazující sílu rodinné lásky,
život v menších komunitách, obětování
se a také naději.
JACKIE
Filmový portrét jedné z nejikoničtěj-
ších žen 20. století je příběhem hrdos-
ti, lásky a noblesy, fascinujícím na-
hlédnutím do zákulisí Bílého domu
i zachycením dnů, které změnily běh
dějin. V hlavní roli září N. Portman.
OVČÁČEK ČTVERÁČEK
Unikátní přímý přenos. Humorná
a vkusná parodie na mediální svět,
který relativizuje pravdu a objektivní
skutečnost. V M. Příkazském našel re-
žisér ideálního představitele Ovčáčka
čtveráčka, který snad ani nehraje, ale
do postavy se vtěluje.

V týdnu od 9. 2.:
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
„Už žádná pravidla. Už žádná tajem-
ství.“ Pod vedením režiséra J. Foleyho
a bedlivým dohledem autorky
předlohy E. L. James se vrací J.
Dornan a D. Johnson, aby napsali další
kapitolu pikantní romance.
LEGO ® BATMAN FILM
LEGO Batman, přirozený vůdce celého
ansámblu, se dočkal vlastního filmové-
ho dobrodružství.

V týdnu od 16. 2.:
MLČENÍ
Historické drama natočil oscarový re-
žisér M. Scorsese podle románu japon-
ského spisovatele Š. Endó s A.
Garfieldem, A. Driverem a L.
Neesonem v hlavních rolích.
LÉK NA ŽIVOT
Mysteriózní hororové drama v režii G.
Verbinski. Čeká vás tajemná a napína-
vá atmosféra, v níž se lidská mysl ohý-
bá a ztrácí schopnost rozeznat realitu
a sen.
T2 TRAINSPOTTING
Uplynulo dvacet let. Mnohé se změni-
lo, ale stejně tak zůstalo mnohé při
starém. M. Renton (E. McGregor) se
vrací na jediné místo, které mu kdy
bylo domovem. Čekají tu na něj: Spud
(E. Bremner), Sick Boy (J. L. Miller)
a Begbie (R. Carlyle).
ZLATO
Selhávající podnikatel K. Wells
(M. McConaughey) se v poslední
zoufalé snaze o nalezení štěstí spojí
s neblaze proslulým geologem
M. Acostou (E. Ramirez), aby mohli
provést jejich grandiózní plán najít
zlato hluboko v džungli v Indonésii.

V týdnu od 23. 2.:
I DVA JSOU RODINA
Komedie, která ve Francii trhá návštěv-
nické rekordy. Vtipný a nonšalantní
Samuel (O. Sy) si užívá bezstarostný
život na Francouzské riviéře. Jednoho
dne ho však navštíví dívka, s níž zažil
víkendový flirt, a oznámí mu, že dítě,
které drží v náručí, je jeho…
PES RO(C)KU
Animovaná komedie. Z Bodiho měl
být tradiční hlídací pes s pevnou
pracovní dobou a slibnou kariérou.
Místo toho vzal kytaru, hrábnul do
strun a stal se zcela novým druhem –
psem rockovým.

BÁBA Z LEDU
Nový film B. Slámy. Po setkání s otužil-
cem Broňou (P. Nový) začíná ovdovělá
Hana (Z. Kronerová) pozvolna měnit
svůj stereotypní život, který se dopo-
sud točil výhradně kolem jejích synů,
snach a vnoučat…
JOHN WICK 2
„Nedráždi hada bosou nohou“, aneb
další dobrodružství nájemného zabijá-
ka v podání K. Reevese.
RUSALKA
V roli Rusalky si K. Opolais vydobyla
první mezinárodní uznání. Novou in-
scenaci Dvořákovy pohádkové opery
o Rusalčině tragickém osudu vytvořila
M. Zimmerman a řídit ji bude Sir
Mark Elder.
MOONLIGHT
V nadčasovém příběhu bojuje mladý
Chiron o svoje místo v drsném pro-
středí okrajových čtvrtí Miami.
Nekonvenční způsob vyprávění, vyna-
lézavá vizuální složka i mimořádné
herecké výkony vynesly snímku Zlatý
glóbus za nejlepší drama.

UNOIR:
MALTÉZSKÝ SOKOL
Vynikající režijní debut J. Hustona
a filmový přepis detektivního příběhu
klasika americké drsné školy D.
Hammetta bývá označován jako první
klasický film noir.
HLUBOKÝ SPÁNEK
Soukromý detektiv P. Marlowe (H.
Bogart) se ujímá případu vydírání
a sleduje stopu, jež jej zavádí mezi
vrahy, lumpy z nočních klubů a další.
Ale Chandlerův legendární hrdina vše
vyřeší v naprosto nesentimentálním
a drsném stylu.
POŠŤÁK ZVONÍ VŽDYCKY
DVAKRÁT
Film vycházející z příběhu J. M. Caina
se točí kolem destruktivního vztahu
dvou milenců. Jejich problémy se na-
kupí poté, co skoncují s manželem,
který jim překáží.
PLYNOVÉ LAMPY
Mladá Paula (I. Bergmanová) se pro-
vdá za pianistu Gregoryho (Ch. Boyer)
a odstěhuje se s ním do domu, kde při-
šla za podivných okolností o život její
teta. Vynikající thriller o manipulaci
v lidských vztazích. I. Bergmanová za
tuto roli získala svého prvního Oscara.
PŘEDNÁŠKA JANY BÉBAROVÉ
Film noir byl pro diváky vždy fascinu-
jícím a přitažlivým fenoménem. Na o-
tázky, proč tomu tak je a co jsou jeho
největší kouzla, odpoví dramaturgyně
Noir Film Festivalu a editorka Film
Noir Blogu J. Bébarová.

SEVERSKÁ FILMOVÁ ZIMA
2017:
LÁSKA A HNĚV
V „punkových“ Helsinkách roku 1980
se do sebe šíleně zamilují dva mladí
spisovatelé. Pro Inku dává láska vše do
pohybu, vydá svůj první román – a sta-
ne se senzací. Na Juhana má jejich
vztah odlišný vliv, začíná ztrácet přil-
navost k psaní a nakonec i k životu…
BEZVA LIDI
Švédský dokument. Jako první africký
stát se Somálsko přihlásilo na mistrov-
ství světa v bandy. Nikdo z hráčů ještě
nestál na bruslích a mistrovství začíná
za šest měsíců.
DVĚ NOCI DO ÚSVITU
Vztah na jednu noc mezi dvěma cizinci
v cizí zemi a bez společného jazyka se
nečekaně změní, když sopečný prach
uzemní všechny lety.
1944: PŘINUCENI K BOJI
Historické estonské protiválečné dra-
ma z Pobaltí, které se ve 2. světové vál-
ce ocitlo v „kleštích Stalina i Hitlera“.

Data premiér jsou pouze orientační.
Změna programu vyhrazena.

Film noir v kině Junior

7.–28. 2. – kino Junior
Měsíc ve znamení „noir“. Speciální přehlídka filmu noir v kině Junior,
akce ve Vladimírově knihkupectví, výstavy v La Kavárně, v kapličce a dal-
ší. Podrobný program na www.unoir.cz.
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■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

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

3. 2. /pátek/ 20.00 hodin
XI. REPREZENTAČNÍ PLES
MĚSTSKÉHO DIVADLA
HVĚZDNÝ PLES S LUCIÍ BÍLOU
K tanci a poslechu hraje liberecký
orchestr Big’O’Band Marka Ottla. 
Host: Martin Chodúr. Večerem provází
Ondřej Sokol.

6. 2. /pondělí/ 18.00 hodin
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC
JABLONECKA ROKU 2016
Jedinečná laserová a artistická show.
Vyhlašovatelé ankety: Česká unie
sportu, statutární město Jablonec n. N.,
Jablonecký deník, Sport Action, s. r. o.,
uvádí: Radek Šilhán, distribuce
vstupenek v kanceláři Jabloneckého
deníku od 16. 1. 
Vstup zdarma. Pořadatelem není
městské divadlo. 

7. 2. /úterý/ 19.00 hodin
MIKULÁŠOVY PATÁLIE
Divadelní spolek Kašpar. 
Hrají: Matouš Ruml, Petr Lněnička,
Lukáš Jůza, Pavel Lagner, Milena
Steinmasslová, Marek Němec/Martin
Hofmann a další. Divadelní adaptace
známých příběhů ze života malého
Mikuláše a jeho povedených
kamarádů. Činohra. Skupina DS.

8. 2. /středa/ 19.00 hodin
KUTLOCH aneb I MUŽI MAJÍ SVÉ
DNY
Studio Dva. 
Hrají: Bob Klepl, Filip Blažek/Roman
Štabrňák, Kryštof Hádek/Václav Jílek,
Michal Slaný/Petr Bláha. Komická
černá komedie plná ironie o těžkém
údělu muže v současném světě. 
Činohra.

14. 2. /úterý/ 19.00 hodin
ŠKAREDÁ /STŘEDA/ aneb TETA
Z HALIFAXU
Studio Ypsilon. 
Hrají a zpívají: Martin Dejdar, Jana
Synková, Jiří Lábus, Oldřich Navrátil,
Renata Rychlá, Martin Bohadlo, Lilian
Malkina a další. Trochu zběsilá kome-
die o absurdnostech dnešního života.
Jeden velký trapas, v němž se sejdou
lidé, které doba shodou okolností po-
stavila proti sobě. Činohra, skupina DA.

15. 2. /středa/ 19.00 hodin
JIŘÍ VODIČKA – housle
MARTIN KASÍK – klavír
Koncert dvou mimořádných interpretů,
držitelů mnoha významných ocenění
na národních i mezinárodních
soutěžích. Program: Český večer, Leoš
Janáček – Sonáta pro housle a klavír,
Josef Bohuslav Foerster – Sonata guasi
fantasia, op. 177, Bohuslav Martinů –
Sonáta pro housle a klavír č. 3.
Skupina H.

19. 2. /neděle/ 15.00 hodin
O LÍNÉM HONZOVI
Hálkovo městské divadlo Nymburk.
Hrají: Ondřej Kubina, Katka Šonská,
Jaroslav Šturma, Lukáš Toman Paclt,
Miky Mejsřík a Amálka Stehnová.
Pohádkový příběh o Honzovi a jak 
ke štěstí přišel. Skupina RD.

27. 2. /pondělí/ 19.00 hodin 
CHAPLIN
Městské divadlo Mladá Boleslav. 

Hrají: Matouš Ruml, Lucie
Matoušková, Hana Marie Maroušková,
Máša Málková j. h., Petr Mikeska,
Roman Teprt, Tereza Rumlová a další.
Směšně neveselý a nevesele směšný
příběh krále komiků. Skupina DB.

28. 2. /úterý/ 19.00 hodin
BESÍDKA 2017
Divadlo Sklep. 
Tradiční představení Divadla Sklep
v novém podání, složené z mnoha
humorných výstupů skečů, gagů, písní
a tanců. 

VÝSTAVA
Výstavy ve foyer divadla jsou
zpřístupněny v době divadelních
představení.
9. 2.–20. 3.
JEMNOSTI – BLANKA BROŽOVÁ
Soubor akvarelů z let 2014–2016.
Vernisáž 9. 2. od 17.00 hodin.

■ Dům manželů
Scheybalových
Kostelní ulice 1/6, tel.: 483 356 201,
www.jablonec.com

prodlouženo do 18. 3.
HISTORIE LYŽOVÁNÍ A ZIMNÍCH
SPORTŮ V JIZERSKÝCH HORÁCH
Připomínka počátků zimních sportů na
dobových obrázcích s doprovodným
textem.

Památník Jany a Josefa 
V. Scheybalových

Otevírací doba út–pá 10.00–12.00
a 13.00–17.00 hodin, so 10.00–13.00 hodin

do 18. 3. 2017
50 × BÍLOU STOPOU
Výstava věnovaná jubilejnímu 
50. ročníku závodu Jizerská padesátka.
Doprovodnou součástí je instalace
věnovaná Expedici Peru 1970 v parteru
budovy radnice. 

14. 2. /úterý/ 17.00 hodin
HISTORIE ZÁVODU JIZERSKÁ
PADESÁTKA
Libor Čech zavzpomíná na účastníky
Expedice Peru 1970 a činnost Horské

služby v Jizerských horách, které se
věnoval téměř 30 let.

■ 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, sobota 10.00–13.00 hodin.

9. 2. /čtvrtek/ 18.00 hodin
JIZERSKÉ HORY VČERA A DNES
Setkání s O. Simmem, M. Řeháčkem,
J. Pikousem a dalšími autory oblíbeného
knižního titulu, jehož třetí díl vyšel
na konci roku 2016. V hudebním
programu vystoupí Marcel F. Štěpánek
a Zlatý holky. Pořádá Městská galerie
MY v sálu ZUŠ v Podhorské ulici 47.
Více na straně 6. 

do 28. 2. 2017
KAŠPÁRKOVO PIDLUKE PADLUKE
Loutky a loutková divadla ze sbírky
Marie a Pavla Jiráskových. Výstava
s atmosférou vánočních svátků pro
potěšení dětských i dospělých
návštěvníků.

■ Ekocentrum
Areál Eurocentra (pavilon S1 v suterénu)

11. 2. /sobota/ 14.00–17.00 hodin
VLNĚNÁ DÍLNA
Tvořivé odpoledne pro všechny věkové
kategorie – práce s ovčí vlnou (třídění
a česání, předení na kolovratu, techni-
ky mokrého i suchého plstění a výroba
drobných dárků). Vstupné dobrovolné,
přezůvky s sebou Informace na tel.:
725 728 168.

20.–24. 2., 8.00–16.00 hodin
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Týden se zábavnými experimenty
z oblastí přírodních věd přívětivým
způsobem. Přihlášky na stránce
www.veselaveda.cz. 
Pro děti od 6 do 12 let, informace 
V. Palatová, tel.: 608 028 619, 
www.veselaveda.cz.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

2. 2. /čtvrtek/ 9.00 hodin
NOVELA ZÁKONA O DANÍCH
Z PŘÍJMŮ 2017
Přednáší: Ing. Ivana Pilařová, auditor
a DP. Informace na tel: 602 111 535,
www.danevimjaknane.cz, pořádá:
Commerce Base, s. r. o.

8. 2. /středa/ 19.00 hodin
SONGFEST.CZ
Vystoupí Feng-yűn Song & Trio PUO,
Charisu (Mongolsko), Vladimír
Václavek, Alan Vitouš.
Moderuje Jaroslav Dušek. Doprovodný
program: Pavilon her, akce pro děti
a dospělé.

9. 2. /čtvrtek/ 20.00 hodin
FEMI TEMOWO (Nigérie)
Dvorního kytaristu Amy Winehouse na
českém turné doprovodí Petr Dvorský
a Kamil Slezák.

12. 2. /neděle/ 14.00 hodin
ROSE MELODY STĚPÁNA
RŮŽIČKY
Swingové taneční odpoledne pro seniory

14. 2. /úterý/ 9.00 hodin
NOVINKY A ZMĚNY ÚČETNÍCH
PŘEDPISŮ 2017
Přednáší: Ivana Pilařová, auditor a DP.
Informace a přihlášky na tel: 602 111
535, www.danevimjaknane.cz. 
Pořádá: Commerce Base, s. r. o.

16. 2. /čtvrtek/ 20.00 hodin
COP
Koncert české bluegrassové jedničky.

18.–19. 2. /sobota–neděle/ 
13.00–16.00 hodin
WORKSHOP
LATINSKOAMERICKÝCH TANCŮ
Doprovodný program Salsa Night 2017.
Merengue, Bachata, Salsa Cubana,
Reggaeton, Danza de Cuba – moderní
kubánský tanec, Rumba, Mambo
a Chachachá. Lektoři: Maria Perez
(poprvé v ČR, Kuba) a Ruben Peguero
(Dominikánská rep.). Akce progběhne
ve dvou tanečních sálech. V sobotu
i v neděli je jiný výukový program.
Není potřeba být v páru. 

18. 2. /sobota/ 20.00 hodin
SALSA NIGHT 2017
Jedna z nejreprezentativnějších žánro-
vých akcí v ČR. Vystoupí taneční sku-
pina Ruben Dance a její hosté
(Dominikánská rep./Kuba/Brazílie),
hraje Caribe Salsa Orquesta
(Bolívie/Brazílie/ČR) – desetičlenný
salsový orchestr a Dj Eric „El
Chocolatino“ (Guyana). Miniškola
a taneční animace: Ruben Peguero
(Dominikánská rep.). Doprovodný
program pro rodiče s malými dětmi:
Pyžamová párty v Jablíčku. 18. 2. 19.00
hodin–19. 2., 9.00 hodin, rezervace
v Jablíčku nejpozději do 11. 2.

VÝSTAVA
Do 2. 3. /pracovní dny/ 
8.00–18.00 hodin, Foyer
KALYMNOS HOROLEZECKÝ
A PRAVOSLAVNÝ
Výstava fotografií Tomáše Marčíka.

TANEČNÍ KURZY
Od 14. 2. /úterý/
TANEČNÍ ŠKOLA JOSEF
SVOBODA
Taneční kurzy pro mládež a dospělé /
10 lekcí 
Informace a přihlášky: 
www.tanecnisvoboda.cz, 
tel: 603 512 887, 
info@tanecnisvoboda.cz 

Besídka 2017 – Divadlo Sklep

28. 2. /úterý/ 19.00 hodin – Městské divadlo Jablonec n. N.
Tradiční představení Divadla Sklep v novém podání, složené z mnoha
humorných výstupů skečů, gagů, písní a tanců. Účinkují: David Vávra,
Milan Steindler, Jiří Fero Burda, František Váša, Jana Hanáková, Tere-
za Kučerová, Marta Marinová další.
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■Městská knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 
484 846 353
www.knihovna.mestojablonec.cz

2. 2. /čtvrtek/ 17.00 hodin
KDE BYLINKOU ZAVONÍŠ, TAM
NEMOC ZE SVĚTA SPROVODÍŠ
Do světa bylinek nahlédneme spolu
s Kateřinou Havlovou, ředitelkou
Oblastního spolku Českého červeného
kříže.

6. 2. /pondělí/ 10.00 hodin
SKLADBY PRO DECHOVÉ
NÁSTROJE
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

7. 2. /úterý/ 14.00 hodin
INDIE RÁDŽASTHÁN
Pravidelné promítání.

7. 2. /úterý/ 17.00 hodin
JAK SOUVISÍ TELEFONOVÁNÍ SE
ZÁBLESKY NA OBLOZE?
Astronomické okénko Martina
Gembece.

8. 2. /středa/ 15.00 hodin
LITERÁRNÍ KLUB
Miluješ knihy? Je ti 8–15 let? Přidej se
k nám a přijď do audiovizuálního sálu.

14. 2. /úterý/ 14.00 hodin
HUDEBNÍ NÁSTROJE
Nový přednáškový semestr Virtuální
univerzity třetího věku.

14. 2. /úterý/ 17.00 hodin 
PRAŽSKÉ ČTVRTI – JIH
Cestopisný pořad Lubora Laciny.

16. 2. /čtvrtek/ 17.00 hodin
ŠVIHÁK V PORCELÁNU
Oblíbili jste si knihu Šviháka lázeňské-
ho? Liberecký autor Miroslav Šilar
přichází po téměř třech letech s dalším
pokračováním.

28. 2. /úterý/ 17.00 hodin
80. VÝROČÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY
LEHKÉHO OPEVNĚNÍ VZOR 37
Další díl vyprávění v podání Jiřího
Duška.

VÝSTAVA
MLHOU A OBLAKEM PSANÉ
V prostoru schodiště vystavuje své
fotografie Szymon Bialic z Jelení Hory
(Polsko).

POKRAČUJEME
V LUŠTITELSKÝCH SOUTĚŽÍCH
A HRÁCH
O ZLATOU MAKOVICI, 
ZNÁTE-VÍTE-TUŠÍTE, 
LOVCI PEREL 2017

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

STÁLÉ EXPOZICE
NEKONEČNÝ PŘÍBĚH BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA
České sklo sedmi století

VÝSTAVA
do 9. 4. 2017
JÁ, OZDOBA!
Interaktivní výstava skleněných
vánočních ozdob pro malé i velké. 
Víte, jak ozdoby přicházejí na svět?
Chcete se stát jednou z nich?

■ Univerzitní 
galerie N
Jehlářská 14/520, Jablonec nad Nisou

do 23. 2. 2017
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE
studentů Katedry designu Technické
univerzity v Liberci.

28. 2.–21. 3.
OHLÉDNUTÍ
Jan Měšťan – textilní výtvarník.
Vernisáž v úterý 28. 2. v 17.00 hodin.

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

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

3. 2. /pátek/ 8.00–15.00 hodin
HUDEBNÍ POLOLETNÍ
SOUSTŘEDĚNÍ
Určeno všem hudebníkům z Vikýře,
cena 100 Kč, přihlášky S. Příhonská.

3. 2. /pátek/ 8.00–15.00 hodin
POLOLETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
MAŽORETEK
Tréninková akce určená účastníkům
kroužku mažoretek Jablonecká jablíč-
ka, skupin I. a II. Cena 120 Kč.
Přihlášky S. Příhonská.

3. 2. /pátek/
VÝLET DO IQLANDIE
Pololetní vlakový výlet za zábavou do
Liberce, cena 300 Kč, informace
a přihlášky M. Šípková.

3. 2. /pátek/
FLORBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Sportovní den nejen pro členy kroužku
florbalu, cena 300 Kč, 
přihlášky P. Dostál.

2.–5. 2. /čtvrtek–neděle/
RODINNÝ VÍKEND S TVOŘENÍM
A SPORTOVÁNÍM
Informace a přihlášky M. Šípková.

7. 2. /úterý/ 16.30–18.00 hodin
VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ
Tvořivá dílnička pro malé i velké
zájemce s láskyplnou tématikou, 

cena 50 Kč, přihlášky do 3. 2., 
A. Tauchmanová.

8.–9. 2. /středa–čtvrtek/ 
13.00–15.00 hodin
VALENTÝNSKÁ DÍLNA PRO ŠD
Valentýnská dílna pro školní družiny,
cena 20 Kč, přihlášky A. Francová.

11. 2. /sobota/ 9.00 hodin
ZPĚVÁČCI
Oblastní přehlídka zpěváků lidových
písní z regionu, startovné 
i vstupné 40 Kč, přihlášky do 8. 2., 
S. Příhonská.

11. 2. /sobota/ 14.30–16.00 hodin 
BRUSLENÍ S VIKÝŘEM
Sportovní akce pro všechny zájemce
a natěšené bruslaře, akce se koná ve
spolupráci s HC Jablonec nad Nisou,
děti mají vstup zdarma, dospělí zaplatí
pouhých 40 Kč, informace P. Dostál.

17. 2. /pátek/ 17.20 hodin
LETNÍ KINO V ZIMĚ
Zimní promítání pod širým nebem,
nutná rezervace vstupenek předem,
informace M. Šípková.

19. 2. /neděle/ 15.00–18.00 hodin
KARNEVAL S VIKÝŘEM
NA STŘELNICI
Zábava, hry, soutěže, tanec, dobrá
nálada pro malé i velké v sále na
Střelnici, předprodej vstupenek od 6. 2.
v DDM Vikýř, cena 50 Kč/osoba, 
pondělí–čtvrtek 14.30–19.00 hodin,
vstupenku je nutné zakoupit předem,
kapacita sálu je omezena, informace
M. Šípková. 
Karneval proběhne také 5. 3.
v Chronosu.

JARNÍ PRÁZDNINY 

20.–21. 2. /pondělí–úterý/ 
8.00–15.00 hodin
MODELÁŘSKÁ DÍLNA
Modelářské prázdninové dny – stavba
modelů (papírové, plastikové), cena
300 Kč/den – počet míst je omezen,
v ceně je modelářský materiál, oběd,
přihlášky do 15. 2., P. Dostál.

20.–23. 2. /pondělí–čtvrtek/
JARNÍ POBYT NA HORÁCH
Přihlášky M. Šípková.

20.–23. 2. /pondělí–čtvrtek/
SNOWCAMP
Snowborďácké dovádění na sněhu se
Zdendou, pro začátečníky i pokročilé,
nocleh sokolovna Janov, přihlášky
M. Šípková.

20.–24. 2. /pondělí–pátek/
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Akce s výjezdy do Jizerských hor.
Informace S. Příhonská.

20.–24. 2. /pondělí–pátek/
JARKY V JIZERKÁCH
Nabitý program pro děti školou
povinné, přihlášky A. Tauchmanová.

20.–24. 2. /pondělí–pátek/ 
8.00–15.00 hodin
PRÁZDNINOVÉ DNY VE VIKÝŘI
PRO HANDICAPOVANÉ
Cena 250 Kč, přihlášky I. Literová.

■ ZUŠ
Podhorská 47, 466 01 Jablonec nad
Nisou, tel.: 488 880 300, 774 762 223,
e-mail: zusjbc@zusjbc.cz

13. 2./pondělí/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál.

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

1., 14. a 28. 2., 18.30 hodin
KVÍZ NA RAMPĚ
Poskládejte dvou až osmi členný tým
a otestujte své znalosti.

2. 2. /čtvrtek/ 19.30 hodin
BEN GRANFELT BAND (FIN)
Výborný kytarista a skladatel známý
z kapel Leningrad Cowboys nebo
britské Wishbone Ash s kapelou.

3. 2. /pátek/ 19.30 hodin
MASTERS WASTERS
A SUPERHERO KILLERS
Koncert dvou podještědských stálic.
Jazz, funk. 

4. 2. /sobota/ 20.00 hodin
MEREDITH HUNTER, HUMAN
FACE, DEFLECT
Koncert alternativ, rock a hardcore
crossover kapel z Jablonce a Liberce.

7. 2. /úterý/ 17.30 hodin
WORKSHOP AFRICKÉHO
BUBNOVÁNÍ 
Od 17.30 začátečníci, od 19.15 pokroči-
lejší. Vede Tomaš Kerle.

8. 2. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA OPRAVDU PRO
KAŽDÉHO
Povídání o fotografování a o všem, co
k tomu patří. Vede Zbyněk Cincibus
(Fotoklub Balvan).

9. 2. /čtvrtek/ 19.00 hodin
SEVERSKÉ PUTOVÁNÍ 
Deset drsných dní se Zdeňkem
Skořepou na lyžích a s hůlkami za
sebou od finsko-norsko-švédského
trojmezí norskými horami do Abiska.

10. 2. /pátek/ 20.00 hodin
TONY DUCHÁČEK & GARAGE
Koncert pražské rockové legendy. 

11. 2. /sobota/ 20.00 hodin
JAK SBALIT ŽENU 2.0 
Nová hra Studia Palm Off o milostných
vztazích a stereotypech. 
Hrají: T. Dianiška, T. Dočkalová,
B. Kubátová a J. Albrecht. 

Will Wilde navštíví Klub Na Rampě

24. 2. /pátek/ 20.00 hodin – Klub Na Rampě
Will Wilde & The Roosevelt Houserockers
Londýnský zpěvák a harmonikář Will Wilde, nazývaný Hendrixem
bluesové harmoniky, patří mezi nejlepší britské foukačkáře nastupující
mladé generace. Na Rampě ho budou doprovázet osvědčení a výborní
rakouští Roosevelt Houserockers s originálním syrovým Chicago blues.
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12. 2. /neděle/ 16.00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVÁLEK
V maskách, s tancem, soutěžemi.
Nutná rezervace či předprodej.

15. 2. /středa/ 19.00 hodin
NARPHU (NEPÁL)
Promítání Radky Tkáčikové o izolované
oblasti severně od Annapurny. 
Barevná hornatá poušť ukrývá mnohá
tajemství.

17. 2. /pátek/ 20.00 hodin
ZNOUZECTNOST 
Svérázný mix punku, undergroundu,
někdy i folku, šansonu z Plzně.

18. 2. /sobota/ 19.00 hodin
STÁRPLEJ + LAURA A JEJÍ TYGŘI
V 1. kole 10. ročníku soutěžního
festivalu regionálních kapel zahrají
DNA-Brothers a Rambling Wolves.
Poté koncert Laury s Lucií Bakešovou,
bývalou účastnicí Stárpleje. 

20. 2. /pondělí/ 18.00 hodin
ASTROSETKÁNÍ
Československé komety ozdobí jarní
oblohu. Kde je hledat a další novinky
z astronomie a kosmonautiky se
dozvíte na tradičním astrosetkání.

22. 2. /středa/ 19.00 hodin
NAPŘÍČ ARABSKOU REPUBLIKOU
SÝRIE
S cestovateli Petrem Kvardou a Pavlem
Chlumem napříč celou Sýrií před
občanskou válkou, porovnání s dneš-
ním stavem památek a měst (Palmýra,
Aleppo, Rakka). Hovory a promítání.

24. 2. /pátek/ 20.00 hodin
WILL WILDE & THE ROOSEVELT
HOUSEROCKERS
Will Wilde, excelentní hráč na foukací
harmoniku, absolutní špička současné
blues rockové scény, ve spojení
s nespoutanou energií rakouského
Chicago blues tria.

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

3. 3. /pátek/ 20.00 hodin
MINUS 123 MINUT
Kytarista a zpěvák Zdeněk Bína,
baskytarista Fredrik Janáček a bubeník
Daniel Šoltis na Comeback tour. 

4. 3. /sobota/ 20.00 hodin
AKTUAL
Legendární undergroundová kapela
v čele s Milanem Knížákem na turné
ke svým padesátinám.

■ Jablíčko
– centrum pro rodinu
www.centrumjablicko.cz
e-mail: info@centrumjablicko.cz

2.–31. 1. /každý všední den/
9.00–12.00 hodin
HRAVÉ DOPOLEDNE
Hry v krásné a prostorné herně
s programem pro nejmenší. Určeno
pro děti od 3 měsíců s doprovodem.
Pondělí – cvičení s dětmi,
středa – angličtina pro nejmenší,
pátek – hudebně výtvarný kroužek.

7.-28. 2. /každé úterý/ 
14.30–17.30 hodin
HRAVÉ ODPOLEDNE
Odpolední hernička bez programu pro
rodiče a prarodiče s dětmi.

1. 2. a 8. 2. /středa/ 18.30–20.00 hodin
CHCEŠ PRÁCI? 
…Z PÍSKOVIŠTĚ NA PRACOVIŠTĚ
Druhé a třetí setkání workshopu, který
zvýší vaše šance na trhu práce.
Témata: kde všude práci hledat, co

říká inzerát, motivační dopis a jak ho
napsat, jak probíhá pohovor, jak se
prodat, pohovor v detailech, finální
verze životopisu, cvičné pohovory
a jejich zhodnocení.

10. 2. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
SMYSL MANŽELSTVÍ V DNEŠNÍ
DOBĚ
Beseda s Petrem Činčalou pro páry
i jednotlivce o smyslu manželství,
aktuálních problémech v partnerských
vztazích této doby a jejich možných
řešeních.

13.–19. 2. 
NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ 
Během celého týdne manželství nabízí
jeho zakladatel v ČR Petr Činčala PhD.
poradenství pro páry. Objednat se
můžete na telefonu 773 270 271. 
Více na 17. straně.

20.–26. 2. /pondělí–pátek/ 
7.00–16.00 hodin
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
S JABLÍČKEM
Pro děti 5–10 let. Každý den na
čerstvém vzduchu, každý den hry
a tvoření, každý den jiný. 
Více informací najdete na webu.

24. 2. /pátek/ 17.00–19.00
KLUB ZDRAVÍ – ZDRAVÉ OBĚDY
Dozvíte se, jak ušetřit čas při vaření,
jak správně sestavit obědový talíř,
naučíme vás zdravější alternativy
klasických jídel.

27. 2. /pondělí/ 10.00–12.00 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
V JABLÍČKU
Řešíte problémy s dětmi, v rodině, ale
do poradny se vám ještě nechce jít?
Přijďte se poradit do Jablíčka.

28. 2. /úterý/ odchod průvodu 
v 16.00 hodin
MASOPUST
Tradice a zábava pro každého. Vítáme
jednotlivce i celé skupiny. Sraz na par-
kovišti spolkového domu v maskách,
fantazii se meze nekladou. Čeká vás
průvod městem v maskách s živou
muzikou, tanec, hry, občerstvení, po
setmění vystoupení Wild Fire Show. 

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

Jablonec nad Nisou, tel. 732 551 425,
www.dumrynovice.cz,
indatamedia@gmail.com,
otevřeno út–so 13.00–19.00 hodin

HRAVĚ V TRÁVĚ
Celoroční výstava fotografií Vladimíry
Dvořákové.

5. 2. /neděle/ 14.00 hodin
RÝNOVICKÝ MASOPUSTNÍ REJ 
Ve 14.00 sraz účastníků u Galerie FR,
po společném průvodu masek
od 16.00 hodin setkání s muzikou
Bleskový sběr.

15. 2. /středa/ 18.00 hodin
VEČER S NĚMECKÝM FILMEM 
Snímek 7 dní hříchu nabídne další fil-
mový večer v Rýnovicích, pořádaný ve
spolupráci s Goethe-Institutem Praha.

28. února /úterý/ 17.00 hodin
JAN HRUBÝ – kresby 
ONDŘEJ SEKAL – překlady 
z němčiny 
J. Hrubý, známý autor kresleného
humoru ilustroval básně germanisty
O. Sekala.
Vystaveny budou ukázky z jejich spo-
lečné tvorby. Vernisáž od 17.00 hodin.

22. 2. /středa/ 18.00 hodin
HOVORY, OVŠEM 
Autorská poezie, próza, hudba a novo-
roční poselství. Večer s Milan Brožem
a jeho hosty. 

do 25. 2. /sobota/ 18.00 hodin
OSUDY NĚMCŮ Z JIZERSKÝCH
HOR PO ROCE V LETECH 1948–1968
Poválečný odsun tří milionů lidí,
téměř jedné třetiny tehdejšího obyva-
telstva Česka, zasáhl a proměnil
významně i Jizerské hory. Druhé
pokračování výstavy přibližuje osudy
místních Němců v letech 1948–1968.
Projekt podpořil Fond budoucnosti
a Svaz Němců v ČR, na Moravě
a Slezsku.

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

16. 2. /čtvrtek/ 16.00 hodin
BABY PROGRAM 
PALACE PLUS – česká bižuterie a sklo
připravuje nový Baby program – zdra-

votně nezávadné silikonové tvary na
návlek a kreativní sestavování dět-
ských hraček a dekorací. Příjemné na
dotek i vzhledově. Zveme vás na úvod-
ní workshop. Vstup zdarma, výrobky se
platí podle použitého materiálu.

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

1. 2. /středa/ 18.00 hodin
IVAN ROUS: POSTINDUSTRIÁL
Beseda s autorem publikace o průmys-
lovém dědictví našeho regionu.

9. 2. /čtvrtek/ 18.00 hodin
PRAHA NOIR
Beseda s Markétou Pilátovou a Jiřím
Walkerem Procházkou.

13. 2. /pondělí/ 18.00 hodin
TOMÁŠ TOŽIČKA
Daňové ráje: proč bohatí daně platit
nemusí.

■ Galerie Kaplička 
www.placjablonec.cz

Výstavy si lze prohlížet prosklenými
dveřmi.

15. 2. /středa/ 18.00 hodin
ČERNÉ SVĚTLO
Tématická instalace studentů SUPŠ
a VOŠ Jablonec nad Nisou využívající
luminiscenční barvy, optických zjasňo-
vačů a uv světla. Tématem je fenomén
noir a jeho estetika.

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

13. 2. /pondělí/ 19.00 hodin
TRAMVESTIE
Pavel Novotný – tramvajová poezie mezi
Jabloncem a Libercem – křest knihy.

16. 2. /čtvrtek/ 19.00 HODIN
(U)NOIR ET BLANC
Vernisáž fotografií Anny Benhákové –
černobílá.

28. 2. /úterý/ 19.00 hodin
PINOT NOIR
Povídání o víně s degustací, uvedou
majitelé La Kavárny – Eliška a Jára

■ Kulturní centrum 
Hotel Praha
Komenského 446, Jablonec nad Nisou,
www.hotel-praha-jbc.cz

10. 2. /pátek/ 20.00 hodin
PLES ZUŠ
Účinkují: Velký taneční orchestr
Ladislava Bareše. Taneční obor ZUŠ,
Dechový orchestr ZUŠ. A něco navíc.

■ Sokolovna 
Kokonín
Dalešická 50, Jablonec nad Nisou, 
tel. 702 014 651 nebo 605 433 774
www.sokolovna-kokonin.cz

25. 2. /sobota/ 20.00 hodin
STAROČESKÝ BARÁČNICKÝ PLES
Vstupenky p. Škarvanová 607 774 470
nebo p. Rak 721 653 162, 
e-mail rak.jan@volny.cz.

Staročeský baráčnický ples

25. 2. /sobota/ 20.00 hodin – Sokolovna Kokonín
Obec baráčníků Mšeno-Jablonec a folklorní soubor Šafrán pořádají
25. února Staročeský baráčnický ples v sále restaurace Sokolovna Ko-
konín. Hraje dechová hudba Desanka a hudební skupina Rytma. Hosty
večera jsou folklorní soubor Nisanka a taneční skupina Irské sestry.
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Stadion Střelnice

Atletická hala
www.atletikajbc.cz

1. 2. /středa/ 16.30 hodin
5. HALOVÁ STŘEDA
Otevřené atletické závody v disciplí-
nách dle rozpisů. Pořádá SG Jablonec
ve spolupráci s AO TJ Liaz Jablonec.

4. 2. /sobota/ 10.00 hodin
PŘEBORY LIBERECKÉHO
A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Závody juniorů, dorostu a staršího
žactva. Pořadatel Atletický oddíl
TJ LIAZ Jablonec.

5. 2. /neděle/ 10.00 hodin
PŘEBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Pořadatel Atletický oddíl TJ LIAZ
Jablonec.

8. 2. /středa/ 16.30 hodin
6. HALOVÁ STŘEDA
Otevřené atletické závody v disciplínách
dle rozpisů. Pořádá SG Jablonec
ve spolupráci s AO TJ Liaz Jablonec.

11. 2. /sobota/ 9.00 hodin
PŘEBOR LKAS V BĚHU NA 3 000 M
- MEMORIÁL KARLA LÍBALA
Pořadatel Spolek přátel atletiky 
ve spolupráci s atletickým oddílem 
TJ LIAZ Jablonec.

15. 2. /středa/ 16.30 hodin
7. HALOVÁ STŘEDA
Otevřené atletické závody v disciplínách
dle rozpisů. Pořádá SG Jablonec
ve spolupráci s AO TJ Liaz Jablonec.

18. 2. /sobota/ 10.00 hodin
PŘEBORY LKAS MLADŠÍHO
ŽACTVA
Pořadatel Atletický oddíl TJ LIAZ
Jablonec.

22. 2. /středa/ 16.30 hodin
8. HALOVÁ STŘEDA
Otevřené atletické závody v disciplínách
dle rozpisů. Pořádá SG Jablonec
ve spolupráci s AO TJ Liaz Jablonec.

25. 2. /sobota/ 10.00 hodin
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLI-
KY VETERÁNŮ
Pořadatel Atletický oddíl TJ LIAZ
Jablonec.

26. 2. /neděle/ 11.00 hodin
JABLONECKÝ SKOKANSKÝ
MÍTINK

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

25. 2. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC
– AC SPARTA PRAHA
ePojisteni.cz liga, 18. kolo.

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

FOTBAL
www.fkjablonec.cz

5. 2. /neděle/ 9.00 hodin
MLÁDEŽNICKÝ TURNAJ
Pořádá FK Jablonec, o. s., centrkurt.

11. 2. /sobota/ 9.00 hodin
MLÁDEŽNICKÝ TURNAJ
Pořádá FK Jablonec, o. s., centrkurt

FUTSALL
3. 2. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA
– FC MALIBU MLADÁ BOLESLAV
II. liga západ, centrkurt.

24. 2. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA
– FC BANÍK CHOMUTOV
II. liga západ, centrkurt.

HÁZENÁ
www.hazena-jablonec.cz/

18. 2. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC
– HC PARDUBICE
II. liga dorostu, centrkurt.

18. 2. /sobota/ 17.00 hodin
JABLONEC – HC PARDUBICE
II. liga mužů, centrkurt.

VOLEJBAL
www.volejbal.eu

4. 2. /sobota/ 9.00 a 11.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC N. N. –
TJ LOKOMITVA LIBEREC
Krajský přebor žen, kurt č. 1.

4. 2. /sobota/ 9.00 hodin
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
MLÁDEŽE – MLADŠÍCH ŽÁKYŇ
Pořádá TJ Bižuterie Jablonec n. N.. na
kurty č. 2 a 3.

4. 2. /sobota/ 9.00 a 13.00 hodin
TJ BIŽUTERIE – KCTM VYSOČINA
Extraliga juniorek, kurt č. 4.

4. 2. /sobota/ 11.00 a 15.00 hodin
BIŽUTERIE A – TJ SOKOL 
HROTOVICE
II. národní liga mužů, kurt č. 4.

5. 2. /neděle/ 10.00 a 12.00 hodin
TJ JABLONEX JABLONEC N. N. 
– TJ JISKRA NOVÝ BOR
Krajský přebor žen, kurt č. 1.

11. 2. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
TJ JABLONEX JABLONEC N. N. 
– TJ TURNOV
Krajský přebor žen, kurt č. 1.

18. 2. /sobota/ 9.00 a 13.00 hodin
TJ BIŽUTERIE – TJ SOKOL
BEDŘICHOV
Extraliga juniorek, kurt č. 4.

18. 2. /sobota/ 11.00 a 15.00 hodin
BIŽUTERIE A – TJ SOKOL ČESKÁ
TŘEBOVÁ II
II. národní liga mužů, kurt č. 4.

19. 2. /neděle/ 9.00 hodin
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
MLÁDEŽE – JUNIOREK
Pořádá TJ Bižuterie Jablonec n. N.,
kurty č. 1 a 2.

25. 2. /sobota/ 9.00 a 11.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC N. N. 
– TJ SLOVAN VARNSDORF
Krajský přebor žen, kurt č. 1.

Městský zimní stadion

HOKEJ
www.hcvlci.cz

1. 2. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC 
– HC VRCHLABÍ
II. liga.

8. 2. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC 
– HC KOBRA PRAHA
II. liga.

22. 2. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC – HC ŘISUTY
II. liga.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
www.sportjablonec.cz
Pevné a stálé termíny bruslení

v průběhu sezony:
středa 14.00–15.00 hodin
sobota 14.30–16.00 hodin
neděle 14.30–16.00 hodin

Lyžařský areál Břízky
www.skijablonec.cz
Lyžařské kolečko
Denně 14.30–16.00 hodin
V areálu je upraveno a osvětleno
lyžařské kolečko. Doba svícení je od
setmění do 22.00 hodin. 
Více na ww.skijablonec.cz.

Sportovní areál Mšeno
www.fkjablonec.cz

1. 2. /středa/ 18.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– TJ VELKÉ HAMRY
Juniorka příprava.

11. 2. /sobota/ 11.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FJ JISKRA MŠENO
Juniorka příprava.

Sportovní areál Břízky
www.fkjablonec.cz

20. 2. /pondělí/ 14.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FJ JISKRA MŠENO
Juniorská liga, 17. kolo.

T. J. Sokol Jablonec n. N.
Fügnerova 5
Tel. 728 761 563 nebo 604 647 315

18. 2. /sobota/ 9.30–11.30 hodin
CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY
Zábavné hry a soutěže motivované
říkankami a písničkami o zvířátkách,
sportovní přezutí nutné.

18. 2. /sobota/ 9.30–11.30 hodin
BAZÁREK JABLONECKÝCH 
MAMINEK
Na galerii, bližší informace
p. Macurová, tel. 731 566 984.

Nabídka sportovních pořadů

■ 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
Jablonecké muzeum má exponáty,
které si pamatují děti, rodiče
a prarodiče.

■Muzeum korálků
– G&B beads – Silka
Janovská 132/39, Jablonec nad Nisou,
tel: 483 317 929, info@gbbeads.cz,
www.muzeumkoralku.cz
Otevřeno: 
pondělí–pátek 9.00–17.00 hodin,
sobota 9.00–12.00 hodin.

Korálkové dílny pro začátečníky
i pokročilé, každé úterý, čtvrtek
a sobotu. Každodenní program pro
rodiny s dětmi.

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

6. 2. /pondělí/ 18.00 hodin
VALNÁ HROMADA 6. MÍSTNÍ 
SKUPINY ČČK.
Volby 2017. Zpráva o činnosti a volba
nového představenstva a delegátů pro
Valné shromáždění Oblastního spolku
ČČK pro období 2017–2021. Vstup:
pouze pro členy ČČK.

8. 2. /středa/ 16.00 hodin
PŘEDÁVÁNÍ BRONZOVÝCH
MEDAILÍ DÁRCŮM KRVE
Místo konání: kaple jablonecké ne-

mocnice. Slavnostní předávání bron-
zových medailí MUDr. Janského za 10
bezpříspěvkových odběrů. Ceremoniál
je malým poděkováním za obrovský
přínos naší společnosti, medaile pře-
dávají osobnosti Jablonecka a předsta-
vitelé Červeného kříže Jablonec nad
Nisou.

11. 2. /sobota/ 14.00 hodin
SVÉPOMOCNÉ SETKÁNÍ
Setkání rodičů, kteří ve svém životě
ztratili to nejcennější, své děti.
Zastavení, zavzpomínání, sdílení bo-
lesti. 

16. 2. /čtvrtek/ 14.30 hodin
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO
UCHAZEČE O ŘP
Rozsah výuky zdravotnické přípravy
uchazečů o řidičský průkaz v autoško-
lách včetně praktického výcviku v po-
skytování první pomoci je dán 
zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání

a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel. 

16. 2. /čtvrtek/ 14.30 hodin
Kurz první pomoci ČTYŘI HODINY
PRO ŽIVOT
Školení je zaměřeno na základní život
zachraňující úkony (KPR, bezvědomí,
masivní krvácení) a je určeno (nejen)
zaměstnancům pro poskytnutí první
pomoci na pracovišti. Školení první
pomoci podle § 102, 103 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce. Nový
zákoník práce – výuka první pomoci
pro zaměstnance/zaměstnavatele.

24. 2. /pátek/ 9.00 hodin
Kurz doškolení ZDRAVOTNÍK
ZOTAVOVACÍCH AKCÍ
Absolventi tohoto kurzu jsou podle zá-
kona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřej-
ného zdraví, oprávněni vykonávat
zdravotníky na zotavovacích a podob-
ných akcích a školách v přírodě. 
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■ Z knihovny 
Siegfried Weiss: Pohoří bez hranic
Putování po horách mezi Odrou
a Labem. Nová kniha známého fo-
tografa – krajináře, který už vydal
několik publikací o krásách seve-
ročeského pohraničí, je tentokrát
zaměřena na horský pás mezi
dvěma řekami, a to bez ohledu na
hranice. Čtenář najde v této velmi
pěkně sestavené knize snímky
z Česka, Polska i Německa. 

„V naší knihovně byla zařazena
nejen do fondu studovny, ale mů-
žete si ji vypůjčit i v oddělení pro
dospělé čtenáře,“ informuje Zby-
něk Duda, ředitel jablonecké kni-
hovny. Začíst se či si knihu jen
prolistovat lze každý všední den
ve studovně v přízemí knihovny
od osmé do osmnácté hodiny.

■ Poděkování 
Děkuji tímto neznámému člově-
ku, který mi dne 1. listopadu 2016
kolem 15.00 hodiny poskytl u jab-
lonecké přehrady blízko ulice Jo-
sefa Hory první pomoc a zavolal
mi záchranku, když mne přepadla
zástava srdce. Tento dobrý člověk
mi zachránil život.

František Košťál, 
Jablonec nad Nisou 

■ Pozvánka 
Nábor do ragbyového 
ženského týmu
Sportovní oddíl Rugby Club Griffins
Jablonec nad Nisou hledá odváž-
né a sportovně založené dívky ve
věku od patnácti let do svého no-
vého ragbyového ženského týmu.
V jabloneckém oddíle se převážně
specializují na moderní variantu
olympijského sedmičkového rag-
by, která je velice rychlá, atletická,
dbá se zde na menší míru kontak-
tu a více přihrávek.

„Začátečníci se v ragby učí pr-
votní herní dovednosti a pohybu
na hřišti, postupně přecházejí ke
kontaktním technikám hry. Na
každém tréninku především kla-
deme důraz na bezpečí hráčů.
Ragby je sice tvrdý, ale férový
sport pro všechny, a to v každém
věku. Přijďte se podívat na někte-
rý z otevřených tréninků pro začá-
tečníky,“ říká Jiří Bártl, předseda
jabloneckého oddílu, v němž  tré-
nují také muže a malé děti od vě-
ku osmi let.

Více informací o náboru do rag-
byového ženského týmu naleznete
na webových stránkách klubu
Griffins Jablonec www.rugby-jab-
lonec.cz.

Kdy a proč vás napadlo založit v ČR Národní tý-
den manželství?
Na podzim 2005 na konferenci v Portugalsku jsem se
seznámil s již řadu let probíhajícím týdnem manžel-
ství v Anglii a jeho zakladatelem Richardem Kanem,
který ho chtěl rozšířit mezinárodně. Jak se ukázalo,
bylo to setkání klíčové.

Říkáte, že manželský vztah je ta nejkrásnější, ale
zároveň velmi křehká věc, o kterou je třeba dobře
pečovat. Jak?
Znám řadu lidí v dlouhodobém manželství a říkají to
samé. Jenže záleží na tom, jak se k manželství přistu-
puje. Je to nejúčinnější a zároveň nejnáročnější plat-
forma osobního růstu. Vyžaduje sebezapření a odří-
kání, přináší nejhlubší zranění, frustraci, zklamání
(sama ze sebe i druhé strany). Budovat dobré man-
želství nelze bez ochoty dát do toho vše, být ochoten
riskovat, investovat energii, čas, peníze. V dlouhodo-
bém procesu sžívání se, zvykání si jeden na druhého,
smiřování se s nedokonalostmi a ochotou vidět i ty
pozitivní věci dochází postupem času k něčemu ma-
gickému. Vztah, který je stále křehký a neobejde se
bez výměn názorů i kompromisů, nabývá na hodno-
tě, přináší radost, vděčnost, hluboký pocit uspokojení.
To ovšem není možné bez vytrvalé práce na sobě
a bez vnitřního dozrávání. 

Vystudoval jste teologii, myslíte si, že duchovně za-
ložení lidé mají obecně pevnější manželství než ti
bez víry?
Na jedné straně se domnívám, že spiritualita je nedíl-
nou součástí každého a umožňuje rozvoj harmonic-
kých láskyplných vztahů, protože základem vztahu
(ať k Bohu, sama sobě či bližnímu) je právě víra – dů-
věra. Bylo by však nepravdivé tvrdit, že nábožensky
založení lidé mají automaticky pevnější manželství.
Setkal jsem se s případy lidí, kteří objevili svůj spiri-
tuální rozměr ve středním věku nebo ještě později.
Jakmile je odezva u obou manželů, obvykle to pro-
spěje a přispěje ke zkvalitnění jejich vztahů.

Není manželství v současné době už přežitá instituce?
Z hlediska společenského klimatu žel je. K velké škodě.

Jsou lidé šťastnější? Spokojenější? Láska ztratila hloub-
ku a trvalou hodnotu. Tím nejvíc trpí děti. Od malič-
ka jsou svědky scénářů, jež je směřují k povrchním
hodnotám, a nastavují je tak k selhání ve vztazích. 

Proč mnoho dvojic do manželství nevstupuje, ale
žije takříkajíc na psí knížku? 
Mladí lidé vyžadují dokonalost, aniž by sami byli
ochotni na sobě pracovat. Muži hledají maminku
s výhodami, ženy sexy muže, který je finančně zao-
patří. Vztahy jsou často „na zkoušku“ se zadními vrát-
ky otevřenými. Do toho se rodí děti. Žije se způsobem,
kdy vztah brzy citově vyhoří, a proč si tedy kompliko-
vat život sňatkem?

Dalo by se říci, že takové svazky jsou pevnější, pro-
tože to tzv. ani jeden nemá jisté?
Dva jsou zprvu zamilovaní, a to do svých představ
o druhé osobě. Zamilovanost je taky stav, v němž se

dva snaží vypadat lépe než ve skutečnosti. Jenže to po
čase unaví. Pozitivní rozvoj charakteru je velmi obtíž-
ný v ovzduší strachu z odmítnutí. Naopak láska po-
stavená na bezpodmínečném přijetí, osobním příkla-
du, celoživotním závazku je podhoubím pro pozitivní
změnu a mě osobně nenechala bez kladné odezvy.

Rozcházejí se lidé kvůli maličkostem, přitom by
manželství bylo možné zachránit?
Myslím si, že lidem schází pozitivní příklady, schází
jim povědomí o tom, že vztahy mají své zákonitosti,
svá pravidla, nemají know-how, jak vztahy budovat.
V důsledku toho je vztah po čase unaví a stává se
neperspektivním. Nebo hledají ideál, kdy se naplní je-
jich vlastní potřeby za cenu pokud možno nejmenšího
úsilí, což je iluze živená filmy, časopisy, internetem
atd. Jsem svědkem rozvodů/rozchodů v situacích, kdy
jedna strana se konečně probrala, je ochotná na sobě
pracovat a budovat vztah, zatímco druhá už to vzdala.
Škoda, protože taková krize mohla posloužit k oživení
a prohloubení vztahu.

V čem jim může pomoci Národní týden manželství?
NTM poskytuje možnost podívat se na pozitivní příkla-
dy manželství a oslavit je. Nabízí také příležitost man-
želům zastavit se a zjistit, jak na tom jejich vztah je;
příležitost něco hezkého pro svůj vztah udělat, nechat
inspirovat sebe či ostatní, trávit spolu čas bez dětí, na-
lézt nástroj k řešení krize či impulz pro pozitivní změnu.

Můžete porovnat vztahy a náhled na manželství
u nás a v zahraničí? Jde to vůbec? 
Lidé jsou všude stejní a přesto každá kultura má své
odlišnosti včetně manýrů, které buď prospívají vzta-
hům, nebo podporují vztahovou dysfunkci. Nedostatek
času na sebe, (ne)komunikace, nerealistická očekává-
ní či vychladnutí vztahů jdou ruku v ruce se součas-
ným vývojem společnosti napříč moderní civilizací.
Paradoxně je dnes mnohem více nástrojů, jak dobré
vztahy budovat, ale to jaksi není v módě.

Co je pro dobré manželství to nejdůležitější?
Zjednodušený recept: Happy wife! Happy life!

Jana Fričová

Petr Činčala
Muži hledají maminku s výhodami, ženy sexy muže 

■ Osobnost Jablonecka

Petr Činčala je zakladatelem Národního týdne manželství v České republice. Rodilý Liberečák,
který spolupracuje v Jablonci s týmem dobrovolníků, žije nyní v USA, kde čtvrtým rokem
zkoumá postoje a chování lidí (Human Subject Research) a učí na Andrewsově universitě
ve státě Michigan. Vystudovaný teolog v Americe tvoří dotazník, jenž by pomohl manželům
„změřit“ kvalitu jejich vztahu ve srovnání s jinými páry. Problematika manželství ho prý
provází kdekoli, protože sám je také manžel. 
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Už pojedenácté v týdnu od 13. do 19. února
proběhne Národní týden manželství (NTM),
letos ponese motto Recept na dobré manžel-
ství. Celý týden, během něhož budou opět
probíhat desítky akcí po celé České republice,
zahájí tisková konference 13. února v Pos-
lanecké sněmovně ČR. Ve stejných dnech se
s týdnem manželství budeme potkávat také
v Jablonci nad Nisou.

Záštitu nad Národním týdnem manželství pře-
vzal ministr zemědělství Marián Jurečka.
Jednou z tváří celonárodní kampaně je také
šéfkuchař Filip Sajler známý z pořadu České te-
levize o gastronomii Kluci v akci. 

„Další ročník Národního týdne manželství se
ponese tak trochu v kulinářském duchu.
Protože je naším mottem Recept na dobré man-
želství, přizvali jsme významného českého šéf-
kuchaře Filipa Sajlera, aby potěšil svým recep-
tem nejen hosty zahajovací tiskové konference,
ale i hosty inspirativního kulinářského klání,
které se bude pod jeho vedením s podtitulem
Jeden recept, tisíce podob, konat také 13. 2. od
14 hodin v Bistru ROH 21 v budově Main Point
Karlín,“ uvedl Petr Adamec, koordinátor NTM. 

Zakladatel Národního týdne manželství Petr
Činčala pochází z Liberce. Během celého jablo-
neckého týdne nabízí poradenství pro páry, na
které je však třeba se objednat na tel. 773 270
271. Na tvorbě týdenního programu se pak
podílelo především Jablíčko – centrum pro ro-
dinu.

Národní týden manželství vznikl v roce 1996
ve Velké Británii, v roce 2007 se poprvé konal
v ČR a v současné době se připravuje ve více
než dvaceti dalších zemích světa. Cílem je posí-
lit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu za-
bývat se otázkou vztahových dovedností jako
předpokladů dobrého manželství. Kromě ČR se
k iniciativě připojily další země, např. Austrálie,
Belgie, Irská republika, Maďarsko, Německo,
Nizozemí, Rumunsko, Slovensko, Severní Irsko,
Švýcarsko, Polsko a USA. 

Více informací: 
www.tydenmanzelstvi.cz
a www.facebook.com/tydenmanzelstvi

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ 
V JABLONCI NAD NISOU
13.–19. 2. 2017

pondělí 13. 2. 
Jablíčko – centrum pro rodinu, 
10.00–11.30 hodin
SÍLA SLOVA ANEB ŘEKNĚTE TO JINAK
Slovo může pomoci k rozkvětu, ale i k záhubě.
Beseda s psychologem Miroslavem Schovan-
cem o tom, co slovo dokáže, jak moc je silné.

úterý 14. 2.
Jablíčko – centrum pro rodinu 
VALENTÝNSKÁ LÁSKYPLNÁ DÍLNA PRO
VŠECHNY, 9.00–18.00 hodin
Přijďte si vyrobit dárek pro své milované a své
nejbližší. Tvoření pro děti i dospělé s valentýn-
skou tematikou.

Oříšek – Studio pro děti
HUDBA PRO ŠŤASTNÉ MANŽELSTVÍ
A RODINU, 16.30 hodin
Rodinný koncert pro všechny s Yamahou. 

pátek 17. 2. 
MŠE SVATÁ, 17.00 hodin
Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Hor-
ním náměstí
Bohoslužba za jablonecké rodiny s promluvou
zaměřenou na manželství a rodinný život.
Pořádá Římskokatolická farnost Jablonec nad
Nisou.

Jablíčko – centrum pro rodinu
VZTAHY NEJSOU DŘINA, 17.30–19.30 hodin
Přednáška Martina Jotova o tom, jak se snaží-

me vztahy zachraňovat, tvrdě na nich pracovat
a často se právě tímto vzdalujeme od hlavního
účelu každého vztahu. Ve velkém sále spolko-
vého domu.

sobota 18. 2. 
Jablíčko – centrum pro rodinu
VALENTÝNSKÝ RODINNÝ MAŠKARNÍ BÁL,
16.00–18.00 hodin
Program pro celou rodinu, děti vstup v mas-
kách. Čeká vás dětská diskotéka, bonbónový
déšť a tombola. Koná se ve velkém sále spolko-
vého domu. Na akci je nutné přihlásit se dopředu.

Jablíčko – centrum pro rodinu
PYŽAMOVÁ PARTY 19.00–9.00 hodin
Večer plný her, zábavy a pohádek, spaní mezi
hračkami. Rodičům vstup zakázán. Cena 100
Kč. Objednávky a informace na telefonu 773
270 271 do 11. 2. 2017.

Eurocentrum Jablonec nad Nisou
SALSA NIGHT 2017, 20.00 hodin
Vystoupení taneční skupiny Ruben Dance a je-
jích hostů (Dominikánská rep./Kuba/Brazílie).
Miniškola a taneční animace: Ruben Peguero
(Dominikánská republika). Hraje Caribe Salsa
Orquesta.

sobota 18. 2.–neděle 19. 2. 
Eurocentrum Jablonec nad Nisou
WORKSHOP LATINSKOAMERICKÝCH
TANCŮ, 13.00–16.00 hodin
Doprovodný program akce Salsa Night 2017
v Eurocentrum. Výuka tanců Merengue & Ba-
chata, Salsa Cubana a Reggaeton se zkušeným
tanečníkem a lektorem Rubenem Peguero.

Partneři a spolupořadatelé akcí jsou statutární
město Jablonec nad Nisou, Eurocentrum Jab-
lonec nad Nisou, s. r. o., Jablíčko – centrum pro
rodinu, z. s., Oříšek – Studio pro děti, s. r. o.,
a Římskokatolická farnost Jablonec nad Nisou.

Jak uvařit dobré manželství

Probační a mediační službu si většina lidí
spojuje zejména s alternativními tresty, jako
jsou třeba obecně prospěšné práce nebo do-
mácí vězení. Služba však pomáhá už v pří-
pravném řízení, tedy ještě před rozhodnutím
soudu. Tehdy zprostředkovává řešení násled-
ků trestného činu mezi pachatelem a poško-
zeným. 

„Trestní mediace je jedním ze způsobů řešení
konfliktu spojeného s trestnou činností. Spočí-
vá v tom, že probační úředník – mediátor vede
osobní setkání pachatele a poškozeného,“ říká
vedoucí jabloneckého střediska Štěpán Sobotík.
Podle jeho slov stojí trestní mediace na čtyřech
základních principech. „Je to dobrovolnost pro
pachatele i poškozeného, důvěrnost, neboť sku-
tečnosti sdělené v rámci mediace nemohou být
použité v dalším trestním řízení, neutralita, kdy
všichni účastníci mediace mají stejný prostor
ke svému vyjádření, a bezplatnost služby,“ vy-
počítává Sobotík.

Pachatel i poškozený tak mají prostor vyjád-
řit své postoje, potřeby i emoce a mají možnost
zásadním způsobem ovlivnit další průběh trest-
ního řízení. „Poškozený může sdělit, jak mu
trestný čin změnil život, vyjádřit se ke svým po-

třebám, zbavit se strachu z pachatele, zeptat se
na otázky, které jej trápí, získat satisfakci nebo
si vyslechnout omluvu. Pachatel má na druhou
stranu příležitost vysvětlit své jednání, ulevit
svému svědomí, ukázat, že není tak špatný člo-
věk, projevit lítost a nabídnout nějaké řešení,“
vysvětluje vedoucí jablonecké mediační a pro-
bační služby s tím, že strany se tak mohou do-
hodnout na náhradě škody. „Na základě doho-
dy pak může státní zástupce či soud zastavit
trestní stíhání,“ dodává Sobotík.

Trestní mediace umožňuje rychlejší a méně
formální řešení trestné činnosti. Má větší vý-
chovný a preventivní účinek na pachatele než
trestní řízení bez mediace a zvyšuje pocit spra-
vedlnosti na obou stranách. To potvrzují také
samotní účastníci mediace ve středisku Probač-
ní a mediační služby v Jablonci: „Určitě bych to
doporučovala každému, kdo má podobnou ne-
příjemnou zkušenost. Už jen pro klid, pokud je
útočník i napadený ze stejného města. Při set-
kání se hodně vysvětlí. Měli jsme ze schůzky
obavy, ale naštěstí zbytečné,“ zhodnotila svoji
účast na mediaci matka oběti loupežného pře-
padení. 

Pachatelka dopravní nehody po mediaci s po-
zůstalými řekla: „Jsem ráda, že k setkání došlo,
protože mi to velmi pomohlo vyrovnat se s ce-
lou událostí.“ 

Na Probační a mediační službu v Jablonci
nad Nisou se může obrátit kdokoli - poškozený,
oběť i pachatel a požádat, aby mediátoři zpro-
středkovali řešení následků trestné činnosti.
„Určitě se mu bude jeden ze členů našeho týmu
věnovat,“ slibuje Štěpán Sobotík, vedoucí stře-
diska, které sídlí v Podhorské ulici proti DDM
Vikýř. Další podrobnosti na www.pmscr.cz. 

(red)

Trestní mediace – alternativní cesta
ke spravedlnosti 
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Sedm sólistů z Tanečního klubu Xtream Jab-
lonec nad Nisou se v roce 2016 kvalifikovalo
na World championship v line dance. Ten se
konal poprvé v České republice, a to ve dnech
2. až 8. ledna 2017 v sousedním Liberci. Kro-
mě největšího zastoupení Čechů a Němců se
tu objevili tanečníci například z Andory,
Litvy, Španělska, Itálie nebo až z daleké Již-
ní Koreje. 

V silné mezinárodní konkurenci 400 závodníků
z jedenadvaceti zemí světa se neztratili ani jab-
lonečtí tanečníci. Z TK Xtream se stal Daniel
Rocha Pinheiro mistrem světa ve své kategorii
Social youth male a postoupil tak do vyšší ta-
neční kategorie newcomer. Zadařilo se i Denise
Ulrychové, která skončila na druhém místě,

a Claudia Rocha Pinheiro obsadila páté místo,
a to ve velké konkurenci dvaceti dívek. „Také
ostatní tanečníci usilovně bojovali a přesto, že
nedosáhli na stupně vítězů, podali skvělé výko-
ny. Klára Malíková a Lukáš Keil skončili na
šestém místě ve svých kategoriích, Marie Med-
ková na deváté příčce a Adéla Řehořová, která
tančila prvním rokem ve vyšší kategorii newco-
mer, obsadila jedenáctou pozici,“ uvádí trenérka
Šárka Vosáhlová, která je na děti velmi pyšná.

Kromě soutěžení se děti spolu s trenérkou
a ochotnými rodiči a příbuznými, kteří byli vel-
kou podporou, zúčastnili několika tanečních
seminářů, galavečeře, zahajovacího ceremoni-
álu, zábavných programů i ceremoniálu vyhlá-
šení výsledků, kde každému vítězi hráli národ-
ní hymnu. (end, šv)

TK Xtream uspěl na mistrovství světa

Městská knihovna v Jablonci nad Nisou při-
pravuje každoročně několik soutěží, kterých
se účastní všechny věkové kategorie čtenářů. 
Vyhlášení nejlepších proběhlo v závěru roku
a současně byly odtajněny soutěže a katego-
rie nového ročníku.

Lovci perel 2016
Od ledna do konce listopadu 2016 sbírali čtená-
ři perly, kterými bylo označeno 1253 knih per-
lorodek. Některé z nich si účastnici hry vybrali,
přečetli a po předání správně vyplněné karty
umístěné v knize získali jednu nebo dvě perly.
Do soutěže se zapojilo 108 lovců, kteří v součtu
získali 2 124 perel. „Za svůj úspěšný celoroční
lov byli tito lovci – čtenáři odměněni cenami
pořízenými z finančního příspěvku kanceláře
primátora města. Ceny předala vedoucí sekre-

tariátu primátora Jana Matěchová. Výhercům
gratulujeme,“ sdělil Zbyněk Duda, ředitel
Městské knihovny Jablonec.

Výsledková listina:
Kategorie 4–8 let: 1. Markéta Kučerová – 199

perel, 2. Adam Hostelard – 54 perel, 3. Vojtěch
Smitka – 42 perel. 

Kategorie 9–11 let: 1. Jaroslav Krejčí – 191
perel, 2. Nikola Jínová – 174 perel, 3. Marija
Mishkovska – 107 perel. 

Kategorie 12–15 let: 1. Lukáš Kočárek – 63
perel, 2. Klára Hercíková – 60 perel, 3. Zuzana
Drahotová a Lucie Žilková – 48 perel.

Zlatá makovice 2016
Křížovkářská soutěž pro mladší čtenáře byla lo-
ni věnována našemu městu Jablonci nad Nisou,
a to u příležitosti jeho tří významných výročí.
Do luštění dvanácti křížovek se zapojilo 78 sou-
těžících, z nichž do závěrečného losování vý-
herců postoupilo patnáct úspěšných řešitelů,
z nichž Jana Matěchová vylosovala pět držitelů
Zlaté makovice 2016. 

Držitelé Zlaté makovice 2016: Lukáš Háž,
Tamara Kopecká, Pavla Lachmanová, Jan Ma-
chačný, Lucie Žilková

Kvíz pro celou rodinu aneb 
Znáte-víte-tušíte?
Statutární město Jablonec nad Nisou si v roce
2016 připomnělo několik významných výročí:

660 let od první zmínky o osadě, 150 let od po-
výšení Jablonce na město, 110 let městského
znaku. To byla ideální příležitost zasoutěžit si
v rodinném kvízu Znáte–víte–tušíte o ceny.
V deseti číslech Jabloneckého měsíčníku (od
ledna do listopadu) a na webu knihovny byly
zveřejněny kvízové otázky a ze správných od-
povědí každého kola byli vylosováni tři výherci. 

Z 61 soutěžících postoupilo do velkého finá-
le deset úspěšných řešitelů všech 60 otázek jab-
loneckého kvízu: Anežka Kocumová, Marika
Kocumová, Jana Králíčková, Margareta Maio-
vá, Anna Netopilová, Jiří Netopil, Jan Schwarz,
Waltr Schwarz, Anna Šikolová, Petr Volf. 

Redaktor Jabloneckého měsíčníku Jiří End-
ler pak vylosoval tří výherce: Annu Šikolovou,
Jiřího Netopila a Jana Schwarze. 

(end)

V knihovně odměnili vítěze soutěží

Volejbalový oddíl TJ Bižuterie zorganizoval
v jablonecké sportovní hale turnaj Barevné-
ho minivolejbalu. První turnaj dětí od šesti
do dvanácti let, který se hrál v novém roce,
ukázal, že volejbal prožívá v libereckém re-
gionu nebývalý rozmach.

Soutěžilo se v pěti kategoriích, zúčastnilo se 74
družstev, tedy téměř 200 dětí. „Mladí sportovci
si užili sportovní zápolení za bezchybné orga-
nizace ze strany pořádajícího jabloneckého od-
dílu,“ pochvaloval si hladký průběh akce
Jaroslav Novák, trenér domácího klubu. 

Klání volejbalových nadějí se zúčastnily děti
z oddílů Bižuterie Jablonec, ZŠ Liberecká Jab-
lonec, Dukly Liberec, Slavie Liberec, Turnova,
Vratislavic, Českého Dubu, Frýdlantu, Mnicho-
va Hradiště, Rychnova. „První boje probíhaly
v základních skupinách a na základě těchto vý-
sledků se ve druhém kole bojovalo již o koneč-

né umístění. Družstva Bižuterie si nevedla vů-
bec špatně,“ informuje dále Novák. Z pořádají-
cího oddílu se na stupně vítězů prosadili pouze

volejbalisté druhých tříd – žlutí a modří (6. tří-
da), kteří skončili třetí.

Jablonecký volejbalový oddíl dlouhodobě
pracuje s mládeží, spolupracuje se ZŠ Li-
berecká. „V současné době máme několik dětí
rozdělených podle věku do tzv. barevných sku-
pin. Převážně trénujeme v městské sportovní
hale, ale také v ZŠ Liberecká,“ tvrdí Novák. TJ
Bižuterie pořádá stálý nábor dětí v kategoriích
1.–3. třída, 4.–6. třída a 7.–9. třída. „Tréninky
probíhají každý čtvrtek od 16.00, 16.30 a 17.00
hodin v městské sportovní hale. Zde se mohou
zájemci přihlásit. V době mimo trénink mohou
kontaktovat přímo mě na e-mailu jaroslav.no-
vak@texoplus.cz nebo kolegu Petra Kvocha, pe-
tr.kvoch@gymjbc.cz,“ zmiňuje možnosti při-
hlášení do oddílu Jaroslav Novák. Další infor-
mace najdou volejbaloví zájemci na stránkách
www.minivolejbal.cz. 

(end)

Volejbalové naděje změřily síly v hale

Foto Jiří Endler Foto Jiří Endler
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■ Ohlédnutí
Poděkovat hudbou
Centrum sociálních služeb připra-
vilo v loňském roce s podporou
města pro jablonecké seniory
mnoho vydařených akcí. Všechny
byly chystané tak, aby se zapojili
sami senioři a veškeré oblíbené
aktivity připravili pro své přátele
a vrstevníky. 

Novoroční setkání s hudbou
z 5. ledna tak bylo již pošesté brá-
no jako poděkování všem za aktiv-
ní přístup a pomoc s organizací.
Primátor města Petr Beitl, který
vždy profesně i lidsky podporuje
seniorské aktivity, předal spolu
s vedením CSS čtyřem seniorům
osobnější dárky. Ocenění převzala
Lída Fejtková za dobrovolnickou
pomoc, podporu projektů pro se-
niory a za svůj osobní přístup
a pozitivní pohled na svět, který je
inspirací pro ostatní. Mirek Polák
za dobrovolnickou pomoc a ocho-
tu být lidský v každé chvíli. Zná re-
cept na vděčnost, férovost a má
smysl pro rodinu a kolektiv. Nob-
lesní Eva Knauerová, která si umí
udělat legraci sama ze sebe, za
dobrovolnickou pomoc při akcích
pro seniory. Chvíle s ní jsou odleh-
čené a příjemné. Nejzkušenější
dobrovolnice Jana Makovičková
za pomoc při přípravách projektů
pro seniory. Své okolí nepřímo učí,
jak je důležitý úsměv a radost
z maličkostí. 

O hudební vystoupení se tento-
krát postaralo uskupení Fragium
16, které se zaměřilo na českou
písničku mezi kostelem a hospo-
dou. Novoroční setkání tak bylo
velmi příjemné. Návštěvníci od-
cházeli nabití energií o to víc, když
zjistili, co CSS plánuje na rok 2017.

(jb)

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

Informace k únorovým aktivi-
tám získáte u Lukáše Frydrycha,
specialisty pro volnočasové aktivi-
ty, tel.: 774 722 942, e-mail: spe-
cialista.va@centrumjablonec.cz,
v recepci spolkového domu nebo
na www.centrumjablonec.cz sek-
ce Aktivity seniorů – Programy ve
spolkovém domě.

CSS připravuje na úterý 28. úno-
ra zájezd do Muzea čokolády
v Praze. Kapacita je 50 míst, při-
hlášky přijímá kancelář volnoča-
sových aktivit od 14. února od 8.00
hodin na čísle 728 616 492.

Klub jabloneckých seniorů 
i tentokrát svolal své přátele a ko-
legy z ostatních klubů na Novo-
roční vejšlap. Stalo se tak v neděli
1. ledna v 10 hodin. Celkem 46 ak-
tivních seniorů se vydalo kolem
jablonecké přehrady, aby si užili
krásný zimní den se zamrzlou
vodní hladinou a první hodiny ro-
ku 2017. 

Svaz důchodců v Senátu ČR
Dne 14. prosince jsme byli na po-
zvání našeho senátora, pana Jaro-
slava Zemana, na návštěvě Senátu
ČR v Praze. 

Pozvání přijalo 50 jabloneckých
důchodců. V senátní budově jsme
si v doprovodu průvodkyně pro-
hlédli historické sály Valdštejn-
ského paláce a nakonec jsme byli
přítomni zasedání senátorů, kde
zrovna ministryně školství Vala-
chová seznamovala přítomné s vy-
sokoškolským zákonem. 

Pak následovala beseda se sená-
torem Zemanem. Poté si každý
zvolil svůj program. Někteří využi-
li poslední možnosti prohlédnout
si Slovanskou epopej. 

Většina zašla na vánoční trhy na
Staroměstském náměstí.

(lc)

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě

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

7., 14., 21., 28. 2. /úterý/ 
10.00 hodin
Cvičení s Hankou, velký sál CSS

21. 2. /úterý/ 13.30 hodin
Masopustní veselení, velký sál
info a přihlášky u B. Svobodové

23. 2. /čtvrtek/ 15.30 hodin
Literární kavárna, malý sál

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

7., 14., 21., 28. 2. /úterý/ 
13.00 hodin
Cvičení v bazénu

23. 2. /čtvrtek/ 14.00 hodin
Setkání členů klubu – velký sál
CSS

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

1. 2. /středa/ 14.00 hodin
Beseda s Mgr. Pavlem Svobodou
– velký sál CSS

8. 2. /středa/ 10.15 hodin
Zimní procházka na Šámalovu
chatu na Nové Louce
odjezd z AN linkou 101

15. 2. /středa/ 14.00 hodin
Maškarní zábava – velký sál CSS

22. 2. /středa/ 14.00 hodin
Výroční členská schůze, placení
členských příspěvků, zápis na
dubnový zájezd – velký sál CSS

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

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

Na snímku zleva L. Fejtková, M. Polák, E. Knauerová, J. Makovičková
a primátor P. Beitl. Foto CSS

Foto SD ČR 

Foto CSS
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Spousta lidí si myslí, že Jizerku ujedou jen mladý
a hubený lidi. To já tedy rozhodně nejsem. Ale je
pravda, že závod je nejtěžší prvních deset kilomet-
rů. Když se vyjede na první velký kopec, tak už je to
v pohodě.

Běhám odmalička, chodila jsem na sportovku ve
Vrchlabí. Když přišla rodina, dala jsem si od běhání
dlouhou pauzu. Na Jizerku jsem se vrátila až v ro-
ce 2013, předtím jsem porodila čtyři děti po dvou
letech. Měla jsem tři císaře, takže to fakt dřív nešlo.

První start byl šílený, šla jsem to jen ujet. Dokon-
ce jsem si s sebou vzala mobil, abych si mohla při-
volat sběrný autobus. Nejtěžší je sehnat lyže na mo-
ji váhu a tehdy jsem měla lyže na pětasedmdesát.
To opravdu nestačilo. Kamarádi mi namazali něja-
ké nóbl vosky, ale bylo to hrozné. Strašně mi to le-
pilo. Nahoru jsem předběhla davy, dolů to nejelo.
Nějaký Slovák na mě volal: „Píchaj, píchaj!“

Nakonec jsem vzala železnou škrabku a sundala
to. Byl to hrozný závod, rozum mi říkal: „Už se sem
nikdy nevracej!“

Ale já se nevzdala. Mám totiž velký vzor, moji ba-
bičku. Ta plavala odmalička až do třiadevadesáti
let. Když jí bylo dvaasedmdesát a byla po mrtvici,
tak ji v Podolí potkali známí a koukali: „Máňo, tobě
to pořád plave.“ Proto zase začala závodit a během
dalších dvaceti let vyhrála devatenáct medailí na
veteránských mistrovstvích světa i Evropy.

V roce 2014 jsem si všimla týmu Standy Řezáče.
Silvini mají nepřehlédnutelné zelené kombinézy,
a proto jsem šla za nimi, jestli by mě nevzali pod se-
be. Bylo na nich vidět, že si říkají: „Co chce ta veli-
ká tlustá stará ženská?“ Ale pak mě viděli na
Karlovské padesátce a řekli, že to se mnou zkusí.
Pravda, musela jsem přežít jejich dvě strašlivý kal-
by, ale byla jsem v týmu.

Dostala jsem vysněnou kombinézu a můj tříletý
syn prohlásil, že je ošklivá…

Na minulou Jizerku jsem v ní vyrazila. Měla jsem
k tomu jasné pohnutky: ve střední kategorii hodně
lidí ve sjezdech pluží a já brzdit nehodlám. Pánové
se ohlídnou a vidí, že jede obrovská tlustá ženská. 

Proto jsem chtěla zářivou kombinézu jako Řezáč.
Říkala jsem si, že když budu vypadat jako obří žá-
ba, tak mi budou uhýbat. Jenže to dopadlo jinak.

Nějaký pán mi doslova přistál na zádech a vy-
střelil mě do lesa. Bylo to v esíčku, kde se muselo

v rychlosti odšlápnout. Jen jsem cítila náraz. Měla
jsem krvavé lýtko, natržený meniskus a čtyřhlavý
sval. Do cíle zbývalo asi osm kilometrů. V tu chvíli
to ani nebolelo – oklepala jsem se a nakonec doje-
la v docela slušném čase. Koleno mi zkolabovalo až
doma.

Ale to nebylo nejhorší: samozřejmě, kombinéza
byla roztrhaná. Odjela jsem v ní jenom jeden závod.

Jizerka je zvláštní. Viděla jsem na ní mnoho zají-
mavých obrazů. Nějaké ty pány, jak házejí lyže do
lesa, dalšího, co skončil v potoce. Ještě před dětmi
jsem si jednou v cíli dala párek a poslouchala dva
závodníky. Říkali, že od čtyřicátého kilometru po-
řád jen koukali na velký červený zadek, a proto do-
jeli. Byl můj…

Je tady zvláštní atmosféra. Elita si nepovídá, ale
i ti lepší amatérští lyžaři spolu závod prožívají.
Náročné je to na startu, říkám, hlavně nezlomit ly-
ži nebo hůlku, to je pak konec. Vloni jsem musela
vzít jednoho pána po holi, protože mi pořád píchal
do mojí stopy. Třikrát jsem ho upozornila, pak jsem
ho praštila. A on: „Kdybyste nebyla ženská, tak vám
to vrátím.“

Proč to vlastně dělám? Je to trochu únik. Máme
čtyři děti, manžel je muzikant. Potřebovala jsem se
dostat z domu. Když řeknete, že jedete na lyže, tak
to nikdo moc nebere. Ale když jedete na závody, je
to najednou jiné. 

A nejlepším tréninkem je přece závod.

Tereza Hájková je rehabilitační lékařka, 43 let

Příběh Terezy Hájkové:
Vysněná zelená kombinéza

U příležitosti jubilejního 50. ročníku připravuje skupina nadšenců knihu o historii
Jizerské 50, ve které bude otištěno 50 příběhů lidí. Jeden z nich sepsala i lékařka
Tereza Hájková.

■ Jak si užít
Jizerskou 50 jako 
divák? 
Šest tisíc závodníků, 50 kilometrů, tři
desítky národností, jedinečná atmosfé-
ra, to vše a mnohem více je jeden zá-
vod: Jizerská 50. Letos se uskuteční už
jubilejní 50. ročník. Závod v Jizerských
horách startuje v novém termínu o tře-
tím únorovém víkendu v Bedřichově.

Netroufli jste si stoupnout do stopy
ČEZ Jizerské 50, ale přesto byste chtě-
li být u toho? Rádi byste fandili těm
největším hvězdám nebo vašim zná-
mým? Přečtěte si rady a tipy, jak si užít
závod nejlépe jako divák a kde bude
nejlepší fandit.

Stadion Bedřichov
Nejlepší atmosféru zažijí diváci samo-
zřejmě přímo v zázemí na stadionu
v Bedřichově. Budou moci naplno fan-
dit u hromadného startu a hlavně u do-
jezdu závodníků do cíle a při slavnost-
ním ceremoniálu u vyhlášení vítězů.
Pro návštěvníky je připravena Volkswa-
gen divácká tribuna s LED obrazovkou,
kde mohou sledovat veškeré aktuální
dění na trase. V zázemí je pro diváky
i závodníky nachystán bohatý dopro-
vodný program, který zabaví na celý
den jak dospělé, tak malé fanoušky.
V pátek zde proběhne slavnostní zahá-
jení s ohňostrojem, děti se můžou bě-
hem celého víkendu zabavit v Hervis
Nordic Fun Parku s mistrem světa
Martinem Koukalem a chybět nebudou
ani stánky partnerů závodu. 

Na stadion se mohou diváci dopravit
z Liberce autobusem č. 18 či speciální
kyvadlovou dopravou. Ta pojede z Li-
berce (od budovy TJ Lokomotiva),
Jablonce nad Nisou (zastávka Pražská
u zimního stadionu) a Janova nad
Nisou (zastávka Na Rozcestí) pouze
v sobotu a neděli mezi 6. a 9. hodinou.
Přesné časy odjezdů najdete na webu
www.jiz50.cz

Pro závodníky je kyvadlová doprava
zdarma po předložení startovního čís-
la. Pro auta bude Bedřichov v sobotu
18. a v neděli 19. února uzavřen od 6
do 9 hodin. 

Vstup mají povolen pouze závodníci,
kteří si koupili předem parkovací kar-
tu, a místní obyvatelé s vydaným povo-
lením od obce Bedřichov.

Smědava
Atraktivním místem pro fandění je
bezpochyby Smědava, za kterou se na-
chází největší stoupání na trase Jizer-
ské 50 směrem na Knajpu. Na místě je
možné zaparkovat i dojít si na nedale-
ké občerstvení. Tady už jde opravdu do
tuhého a závodníci si zaslouží podporu
fanoušků jako při těch nejtvrdších
stoupáních na Tour de France.

Jizerka
Věhlasné místo na trati je Jizerka, kte-
rá se nachází na cípu trasy Jizerské 50,
konkrétně na 23. kilometru. Diváci zde
mohou závodníkům fandit na krásném
sjezdu. I zde se nachází parkoviště. 

Jiná místa pro fandění organizátoři
nedoporučují. Pro bezpečnost a ply-
nulost závodu platí zákaz vstupu na
trasu jak divákům, tak případným
hobby běžkařům.

Foto Tomáš Hejzlar 

Foto Tomáš Hejzlar 
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Došlo do redakce
Rüdiger ani rudoarmějec
Povltaví a blízké Polabí se rozkládá uprostřed
prostoru, který už v prvohorách příroda chránila
pohořími. Ten prostor byl dlouhá staletí známý
jako České království a žili v něm vedle sebe,
a dokonce i spolu, Češi, Němci, Židé. Ti všichni
věděli, že jejich domovem je Česko. Koncem
1. světové války si to znovu uvědomili i občané
Jablonce nad Nisou, když museli – rádi i nera-
di – vzít na vědomí, že z trosek císařské Vídně
vykvetlo Československo. 

Platilo a platí, že po každé válce musí poraže-
ný skousnout, že vítěz určí, co a jak bude, že ví-
těz rozhodne, kde jsou váleční zločinci a kde
váleční hrdinové. On je vlastníkem pravdy:
trestá a odměňuje. Tak to bylo, je a nejspíš i bude.

Dvacáté století bylo v dějinách lidstva stole-
tím hrůzy: za pouhých třicet let (1914–1945)
připravily dvě světové války o život sto milionů

lidí. České pohraničí s německou většinou se
poprvé v dějinách na šest let stalo součástí
Německa, přesněji Hitlerovy tisícileté říše. Po
prohrané válce následoval bolestný a tvrdý od-
sun tří milionů přeživších Němců, kteří po ge-
nerace měli v českém pohraničí své kořeny, ob-
dělávali zde půdu, zvelebili krajinu, rozvinuli
průmysl. Přišli tak o své těžce nabyté majetky.
Vítězové rozhodli, že Češi a Němci tu nemohou
být spolu, ba ani vedle sebe; jen Židé už nebyli
problémem; nebylo jich. 

Po třiadvaceti letech potomci našich tehdej-
ších osvoboditelů (Rudá armáda 1945 – Sovět-
ská armáda 1968) vtrhli v noci na 21. srpen bez
pozvání do naší vlasti, když národ odmítl šlapat
podle jejich píšťalky. Občané se rozdělili: větši-
na zlhostejněla a smířila se s realitou, někteří
kolaborovali, mnozí trpěli – a ne málo. 

Co se stalo, nemůže se odestát… 
Nové urbanistické řešení prostoru Horního

náměstí v našem městě je nutné. Současný stav
je nedůstojný, po revitalizaci volá drahně let.
Vracet se při tom ale do let sedmdesátých, pade-
sátých, či dokonce třicátých je nerozumné, ba
hloupé, pro mnohé až urážlivé. Návrat pomní-
ku německého bájného rytíře či pomníku rudo-
armějce by součástí nové koncepce být neměl. 

Oslovme mladé architekty a umělce, aby
svou kreativitou a nápady – nezatíženými křiv-
dami a bolestmi minulosti – přivedli současné
představitele našeho města k rozumu, tj. k roz-
hodnutí, které vyhoví nám, současníkům, a bu-
de mít naději, že přežije století. 

Pomníky jako místa úcty mají lidi spojovat.
Historie učí, že z jejich rozdělování nikdy nic
dobrého nevzešlo. Poučme se z toho, Jablo-
nečané!

František Vízek, 
postupně pedagog, kameník, ředitel ŠÚ, 

senátor, radní, poradce, důchodce 

Havárie vozovky 
na Malých Vrkoslavicích
Nás, Vrkoslavičáky, stále trápí havárie vozovky
na Malých Vrkoslavicích. Už tři roky brání bez-
pečnému provozu v místě, kudy jezdí i autobu-
sová linka 113 MHD. Právě jsem se dočetl, na
co všechno město vydá peníze v roce 2017 a zjis-
til, že zmíněná silnice je i nadále v nemilosti

mých radních. Asi po ní nejezdí. V opačném
případě by jistě svoje priority přehodnotili.

Za nespokojené občany Vrkoslavic a okolí 
Miroslav Matěcha

Vyjádření úřadu
Rekonstrukce ulice Vrkoslavická, jejíž stabilitu
poškodily přívalové deště v roce 2013, je pláno-
vaná již delší dobu, ale stavbě bránilo dlouho-

dobé jednání o výkupu soukromých pozemků
nutných k provedení rekonstrukce. V návrhu
letošního rozpočtu města je ulice Vrkoslavická
zařazená a je označená jako prioritní. Oddělení
investiční výstavby má vypracovaný projekt na
výstavbu gabionové opěrné zdi a zřízení chod-
níku i všechna nutná povolení, takže nyní už
čeká jen na schválený rozpočet města pro rok
2017 a příznivé počasí. 

Lukáš Pleticha, náměstek primátora

Jablonecké divadlo si 
milovníky vážné hudby
hýčká
Důkazem toho je začátek roku 2017. Po slav-
nostním novoročním koncertu jsme měli
v Jablonci příležitost vychutnat si v neděli 8.
ledna krásné hlasy v těch nejznámějších oper-
ních áriích. Kromě Jakuba Pustiny a Jaroslava

Dvorského určitě mnohé diváky uchvátila tem-
peramentní mladá maďarská pěvkyně Irena
Weber. Vybavilo se mi, co všechno jsme měli
během roku 2016 možnost v divadle vyslech-
nout. Pódium našeho divadla přivítalo opravdu
pěknou řádku zajímavých hudebních osobnos-
tí. A nebyla to jen velmi známá jména jako
Václav Hudeček, Ivo Kahánek, Lubomír Brabec,
Gabriela Beňačková, slyšeli jsme hoboj Viléma
Veverky, lesní roh Zuzany Rzounkové, housle
Jaroslava Šonky nebo swing Felixe Slováčka
s Dashou a Janem Smigmátorem. Ani není
možné je všechny vyjmenovat. Jedno bylo ale
všem koncertům společné. Během koncertu si
všichni začali s námi diváky povídat. Vraceli
jsme se vždycky domů s velmi příjemným po-
citem osobního kontaktu. Jediné, co mne udi-
vuje, je to, že návštěvníky přitáhnou vždycky
právě jen ta známá jména. Jistě, slyšet
v Jablonci zpívat současnou hvězdu prestižních
operních jevišť, jako je Adam Plachetka, si ne-
můžeme nechat ujít. Ale proč je tak málo mi-
lovníků zpěvu zvědavých na mladé české oper-
ní zpěváky, které pravidelně přiváží do
Jablonce příjemná a inteligentní hudební kri-
tička Radmila Hrdinová? Nebo na vítěze velké

mezinárodní operní soutěže, které v Jablonci
již poněkolikáté uvádí Jakub Pustina? Až se
prosadí v těžké konkurenci, budeme mít mož-
nost je slyšet už jen z přímých přenosů oper
v kině. Reprodukovaná hudba je jistě kvalitní,
ale přesto takový zpěv už nerozechvěje celý
prostor, jako se tomu stalo právě jednu ledno-
vou neděli. Jabloneckému divadlu za takové zá-
žitky patří velký dík.

J. Zahradníková

Foto Martin Kubišta Foto Martin Kubišta

Program J50
17. 2. /pátek/
10.00 hodin – Mini Jizerská Pojišťovny VZP
13.00 hodin – Volkswagen Bedřichovská 30 –

30 km volně
17.30 hodin – Nyč sport sprint – 1,5 km soupaž
19.00 hodin – slavnostní zahájení

18. 2. /sobota/ 
9.00 hodin – Hervis Jizerská 25 – 25 km kla-

sicky
9.15 hodin – ČT Jizerská 10 – 10 km klasicky
15.00 hodin – Jizerská firemní RAUL – štafeta

4 x 3 km

17.00 hodin – mše – Bedřichov
19.00 hodin – ČEZ Energy fest – David Koller

Band

19. 2. /neděle/
9.00 hodin – ČEZ Jizerská 50 – 50 km klasicky

DOPROVODNÝ PROGRAM

Výstava o historii Jizerské 50
Do 25. 2. 2017
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, Kos-
telní ul., Jablonec nad Nisou. Otevírací doba
út–pá 10.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin, so
10.00–13.00 hodin

Setkání legend Jizerské 50
8. 2. /středa/ 18.00 hodin
Lidové sady 425/1, Liberec, setkání legend
českého běžeckého lyžování a Jizerské 50.
Vzpomínka na nejslavnější dálkový závod.
Pozvání přijali Ladislav Míka, Josef Driml, Jiří
Beran, Aleš Suk a Radim Nyč. Vstup zdarma,
kapacita omezena.

50 šachových partií se světovým šampionem
Davidem Navarou
16. 2. /čtvrtek/ 15.00 hodin
Krajská knihovna Liberec, 50 stolů, 50 šacho-
vých partií, jeden šachový šampion David Na-
vara a proti němu 50 soupeřů z řad známých
osobností, běžkařů či jen vášnivých šachistů.
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P L E S O V Á  S E Z Ó N A  2 0 1 7
v Eurocentru Jablonec nad Nisou 

• • • ÚNOR • • • 

pátek 3. 2., 19 hodin
LÉTA SWINGU – MATURITNÍ PLES 

SPŠ TECHNICKÉ 
JABLONEC N. N.

moderuje David Jelínek, 
hraje Elektro Swing Allstars 

200/180 Kč

sobota 4. 2., 20 hodin
BABÍ HOP – MAŠKARNÍ REJ

moderuje Jiřina Kořenská, 
hraje skupina Kontakt, 200 Kč

pátek 10. 2., 19.45 hodin
WESTERN – MATURITNÍ PLES 4. A

GYMNÁZIA DR. RANDY 
moderuje Petr Schwank, 

hraje Domestic, 180/150 Kč

sobota 11. 2., 20 hodin
HASIČSKÝ BÁL 

hraje Bohemia Universal Band, 190 Kč

pátek 17. 2., 19 hodin
I HAD A DREAM – MATURITNÍ PLES 4. A

GYMNÁZIA U BALVANU
moderuje Miroslav Šimůnek, 
hraje Domestic, 160/130 Kč

sobota 18. 2., 20 hodin
SALSA NIGHT 2017

program: taneční skupina Ruben Dance a její
hosté (Dominik. rep./Kuba/Brazílie), miniškola 

a taneční animace, Caribe Salsa Orquesta
(Bolívie/Brazílie/ČR), DJ Eric „Chocolatino“

(Guyana), 260/300/310 Kč

pátek 24. 2., 19 hodin
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU NA CESTĚ KOLEM
SVĚTA – MATURITNÍ PLES OA TANVALD

moderuje Filip Meisel, 
hraje Hudba Tanvald, 200/180 Kč

sobota 25. 2.
ELECTRO SWING JABLONEC

Celovečerní taneční akce pro všechny fandy swingu
a electro swingu. Vystoupí taneční studio Zig-Zag

tap & swing, Melody Boys (sólisté Melody
Makers Ondřeje Havelky), čeští a zahraniční DJs.

předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč

• • • BŘEZEN • • • 

pátek 3. 3., 20 hodin
POBŘEŽNÍ HLÍDKA 

– MATURITNÍ PLES S4. A 
GYMNÁZIA DR. RANDY

200/180 Kč

sobota 4. 3., 20 hodin 
66. TRADIČNÍ RYBÁŘSKÝ PLES

moderuje David Jelínek, 
hraje Bohemia Universal Band, 

200 Kč

pátek 10. 3., 20 hodin
NOC VE MĚSTĚ 

– MATURITNÍ PLES O4B VOŠMOaOA
moderuje Pavel Ševčík, 

hraje Hudba Tanvald, 170/150 Kč

sobota 11. 3., 20 hodin
SLAVNOSTI SV. PATRIKA 

taneční zábava v irském stylu
150/170/190 Kč

• • • DUBEN • • • 

sobota 15. 4., 20 hodin
11. JUBILEJNÍ LYŽAŘSKÝ BÁL

250 Kč
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NABÍZÍME KOMPLEXNÍ ZPRACOVÁNÍ 
úãetnictví a daÀové evidence pro firmy i OSVâ,

zpracování DPH vãetnû KH, kompletní 
zpracování mezd, komunikaci s úfiady. 

Vhodné i pro firmy, které mají svoji úãetní 
na zavádûní prvotních dokladÛ, ale koneãné

zpracování daní pfienechají odborníkÛm. 
Vhodné i pro zamûstnance, ktefií potfiebují 

roãní vyúãtování daní formou daÀového 
pfiiznání – moÏnost i pouze on-line spolupráce. 

Tel. 736 649 729, 
e-mail: info@mpucto.wz.cz 

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 2017:

ke kaÏdé kuchyni granitov˘ dfiez zdarma!
Vzorková prodejna v nákupním centru 

Géãko Liberec (GLOBUS)
mobil: 734 723 734

prodejna@skrine-liberec.cz
www.skrine-liberec.cz 

www.vyroba-kuchyni.cz

PÒJâOVÁNÍ VYSAVAâE NA âI·TùNÍ KOBERCÒ 
a ãalounûní

5. kvûtna 4, Jablonec nad Nisou, 466 01 
tel.: 483 313 363

OPTIK DO DOMU
Zdarma náv‰tûva optic. poradce u vás 
vám umoÏní zakoupit dioptrické br˘le 

aÏ o 50 % levnûji neÏ v kamenn˘ch optikách. 
Tel. 778 814 717, 

www.levnebryle.webnode.cz

ABC ¤EMESLA
fiemeslné práce pro byt a dÛm

rekonstrukce koupelen, panelov˘ch jader 
a bytÛ, opravy, dlaÏby, obklady, malování, 

kanalizace, vodoinstalace, topení, panelákové
byty a chodby, stavebnû fiemeslné práce.

www.abcremesla.cz 
e-mail: abc.remesla@seznam.cz

tel.: 724 026 747

MASÁÎE MONIKA
Mobilní masáÏe pro Jablonec a okolí 

Tûhotenská, lymfatická, regeneraãní, aroma atd.
V pohodlí va‰eho domova.

Ceny od 350 Kã/hod.
Dárkové poukazy stále v prodeji!
âlenové KPZ u VZP 10 % sleva.

Novû bereme Uni‰eky.
www.monimas.cz, tel. 732 733 219

mala.monika.75@seznam.cz

AUTOSERVIS MOKO·ÍN
DrÏíme slovo i ceny, v novém roce

NEZDRAÎUJEME!!!
Kompletní opravy osobních i dodávkov˘ch 

vozidel, spolupráce s poji‰Èovnami – opravy
havarovan˘ch vozidel, ve‰kerou agendu 

s poji‰Èovnou vyfiídíme za Vás.
Brzdové centrum ATE.

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

Letní 22, Jablonec n. N.-Kokonín

ZA P¤IJATELNOU CENU NABÍZÍME MOÎNOST 
PRONÁJMU STOLU a PRACOVNÍHO

PROST¤EDÍ 
v novû zafiízené, moderní 
a reprezentativní kanceláfii 

pfiímo ve stfiedu Jablonce na Mírovém námûstí.
MoÏnost vyuÏívání také jednací místnosti, 

vchod je z ulice. Jsme v kanceláfii 3 
a je zde prostor aÏ pro 5 lidí. 
Vhodné pro realitní makléfie, 

úãetní, poradce atp.
Kontaktní osoba: Kadavá ·árka, 606 750 682

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.cz
MoÏná spolupráce: tipafi úvûrÛ a hypoték.

P¤IJMEME KADE¤NICI/KA
na Ïivnostensk˘ list 

Info na tel: 603 294 637 

PEDIKÚRA, MANIKÚRA A NOVù
PRODLUÎOVÁNÍ ¤AS

kosmetické sluÏby, parafinové zábaly
rukou i nohou.

Nav‰tivte nás na ÎiÏkovû Vrchu, 
Skfiivánãí 49, Jablonec n. N. 

(200 m od koneãné autobusu).
Po–pá od 10 hod. dle objednávek. 
Objednávky na tel. 605 313 881. 

Tû‰íme se na VÁS.

SEMINÁ¤: NAUâTE SE CVIâIT 5 TIBEËANÒ,
reiki, EFT, regresní terapie, 

harmonizace ãaker
tel.777 110 708

www.feng-suej-reiki.cz

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

PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500 Kã + sleva na 
dvefie BEZPEâNOSTNÍ, vnitfiní bílé, buk, ofiech

atd. od 730 Kã. 
Stavební POUZDRA od 4500 Kã, 

posuvné, shrnovací dvefie. Sleva na vchodové 
dfievûné dvefie 20 %; pouÏité dvefie, zárubnû 

i brány s kovov˘m rámem 
a pletivem: v˘‰ka 120cm, 

délky: 100, 170, 200, 340, 400, 470 cm 
– cena 500–1500 Kã.

V˘prodej 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

âI·TùNÍ A IMPREGNACE KOÎEN¯CH
SEDACÍCH SOUPRAV

ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní mokrou cestou,
mytí oken, úklid domácností

Ota Kánsk˘
tel.: 777 302 666, www.ok-uklid.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

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

Prodej, montáÏ, opravy. 
Tel.: 604 980 398, www.pazoutinterier.cz

NAJLA – orientální studio s tradicí
www.studionajla.simplesite.com
TANâÍCÍ MIMI, pondûlky 9.30 h

objednávky SMS 774 801 087 nebo FB
NOVÉ KURZY ZAâÁTEâNIC 2017 

BOLLYWOOD Ïeny,
stfiedy 17.15–18.15 h

ORIENTÁLNÍ P¤ÍPRAVKA
dívky 5–10 let, pondûlky 15.15 h

Pfiijìte roztanãit své boky
a shodit nabraná vánoãní kila.

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 

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

Jídelna BOMA 
snídanû, svaãiny obûdy

rozvozy jídel firmám a organizacím
otevfieno po–pá od 7.00 do 14.30 hod.

Skfiivánãí 19, ÎiÏkÛv Vrch, Jablonec nad Nisou
www.boma-jablonec.cz

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

PEDIKÚRA – KOMBINOVANÁ, SUCHÁ.
Odborné o‰etfiení profesionální bruskou.

Podhorská 7 (v budovû Deníku Jablonecka)
Tel: 723 383 334

TANEâNÍ ·KOLA
Josef Svoboda

Eurocentrum Jablonec n. N.

TANEâNÍ
KURZY

PRO MLÁDEÎ I DOSPùLÉ
PODZIM 2017

Tel. 603 512 887
Facebook

Pfiihlá‰ky a informace na stránkách

www.tanecnisvoboda.cz
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Dolní námûstí 176/3 – 2. patro – 723 689 675

Jitka Horkavá

Těšíme se na Vaši návštěvu v prodejně Miminka
* maloobchod a velkoobchod * 

* Liberecká 2167/18 * 
* Jablonec n. N.*

* 604 219 228 * 

Přijmeme obchodního zástupce pro ČR.

otevfiel dvû nové pivnice 
v Jablonci nad Nisou

U Pada – Jablonecké Paseky 
(otevfieno kaÏd˘ den kromû ne a po)

Oáza – R˘novice 
(otevfieno kaÏd˘ den kromû po)

Toãíme nefiltrované, 
nepasterizované pivo jiÏ od 25 Kã.

JAKOB, s. r. o . 

• BALENÍ ZBOÎÍ
• TEPELNÉ SMR·TùNÍ DO FOLIE
• KOMPLETACE ZBOÎÍ
• CELNÍ SLUÎBY (v˘vozní celní dekladrace)

e-mail: obchod@jakob.cz
tel. 483 314 591, 732 108 472

Podhorská 48, Jablonec nad Nisou

Jsme zde pro pro Vás jiÏ 25 let.
Oslavte s námi 25. narozeniny!

Dne 10. února 2017 je 
u nás sleva 25 % na v‰e!

Hledáte spolehlivého partnera 
pro spolupráci při prodeji Vaší nemovitosti? 

– Nabízíme Vám komplexní realitní služby, právní, finanční
a daňový servis

– Prezentace na všech významných realitních portálech, vlastní
časopis a databáze

– Certifikovaní makléři Vás provedou celým procesem prodeje
– Bezplatné poradenství, odborné stanovení ceny, zajištění

úvěru, refinancování

Obraťte se na nás

PRO KONKRÉTNÍ ZÁJEMCE Z NAŠÍ DATABÁZE 
HLEDÁME BYTY, DOMY, 
POZEMKY A KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

Realitní kancelář CENTRUM s. r. o. 
Mírové náměstí 490/12
466 01 Jablonec nad Nisou
www.rscs.cz/rkcentrum

S námi 

prodáte dříve, 

s jistotou a za 

více peněz 

Volejte 
zdarma

800 100 105

Regionální

zastoupení


