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Zodpovědný výběr je věc
velmi důležitá
Vážení spoluobčané,

toto je můj první úvodník a věřte, že za dva
měsíce pro mne tak nové činnosti mám hodně
dojmů. V březnu jsem se setkával se seniorkami
a předával symbolické kytičky k MDŽ, obdivoval
výkony těch nejmenších v požárním sportu, pře-
dal ocenění aktivní čtenářce v městské knihov-
ně a přivítal veselý masopustní karneval před
radnicí. 

V dubnu nás čekají události nejvíce důležité
pro děti. A to děti, které půjdou poprvé do ma-
teřské školy a do první třídy základní školy.
Právě příští školní rok platí poprvé podle novely
školského zákona povinnost předškolního vzdě-
lávání pro děti pětileté a starší. Rodiče budou mít
nelehký úkol vybrat školku, která bude vyhovo-
vat jim i jejich ratolestem, proto jim přeji šťast-
nou ruku. Pokud se tam dětem bude líbit a na-
jdou nové kamarády, budou připravené vstoupit
bez obav do prvních tříd. Je to důležitý první
krok, který ovlivní jejich další vzdělávání i ži-

votní cestu. Vzhledem k tomu, že to je téma dů-
ležité, věnujeme se mu na následující straně.

Měl bych pro vás také zajímavou nabídku kul-
turní. Připravili jsme s osvědčeným týmem další,
v pořadí už 3. ročník festivalu Jablonec – Město
plné tónů. Začne sice až v polovině května, ale
už nyní vám uvnitř měsíčníku nabízíme první
informace o programové nabídce. Věřím, že také
letos zaplníte hlediště divadla i dalších netradič-
ních koncertních prostor zcela beze zbytku a že
vás připravené programy potěší, pobaví či do-
jmou. Vždyť přece kromě práce potřebujeme set-
kání, která nás obohatí, potřebujeme se dívat na
hezké věci, číst zajímavé knihy, radovat se z hez-
kého divadelního představení nebo příjemného
koncertu.

Jsou před námi příjemné jarní dny. Přeji vám
krásné velikonoční svátky a těším se na některá
společná setkání. 

Miloš Zahradník, 
náměstek primátora

Rekonstrukce památníku I. světové války
(připomínka 900 jabloneckých obětí)
v Tyršově parku si vyžádala pokácení

blízkého jasanu. Foto Petr Vitvar

Nadšené davy sledovaly ve středu 22. března nejlepší české biatlonisty v exhibičním supersprintu na stadionu v Břízkách. Diváci aplaudovali
letošní mistryni světa a čerstvé držitelce dvou malých glóbů Gabriele Koukalové, která poslední závod sezony vyhrála, stejně jako vítězi

mužského závodu a vicemistrovi světa Ondřeji Moravcovi (na snímku) a dalším reprezentačním kolegům. Foto Ladislav Janata
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„Od září 2017 zavádí školský zákon povinné
předškolní vzdělávání pětiletých a starších dětí,
proto je rodiče musí nechat zapsat do školky.
Vzdělávání dítěte od pěti let do nástupu do první
třídy je bezplatné, rodiče hradí pouze stravné,“
říká náměstek primátora pro oblast humanitní
Miloš Zahradník. 

Město Jablonec zřizuje 18 mateřských škol,
které také nyní musí mít stanovený školský ob-
vod. Tuto povinnost řeší v Jablonci obecně zá-
vazná vyhláška jedním obvodem pro všechny
školky. „Pro rodiče to znamená, že i nadále mo-
hou své děti přihlašovat do školky, kterou si

zvolí, ať už podle jejího zaměření nebo lokality
blízké jejich bydlišti či pracovišti,“ připomíná
vedoucí oddělení školství, kultury a sportu
Zdeňka Květová. Nejlépe se vybírá to, co člověk
vidí. K tomu slouží Dny otevřených dveří, které
budou probíhat v březnu i dubnu – bližší infor-
mace najdou zájemci na webových stránkách
města či školek nebo na straně 8 tohoto vydání.

Povinně do školky!
Ve školkách, mateřských centrech, v ordinacích
dětských lékařů, ve Vikýři, v pedagogicko-psy-
chologických poradnách, v informačním cent-
ru radnice a na mnoha dalších veřejných mís-
tech jsou nyní k dispozici nové letáky s názvem
Povinně do školky! „Loni jsme připravili srozu-
mitelný leták, který ilustrovala devítiletá Julie
Kocourková, abychom zaujali jak děti, tak je-
jich rodiče. Protože se nám osvědčil, zvolili
jsme letos podobnou formu osvěty,“ vysvětluje
Barbora Ledlová z oddělení školství. 

I letos je leták nabitý informacemi. Od po-
zvánky však přešel k výzvě. „Připomínáme
v něm, že pro předškoláky je mateřská škola
povinná. V další části rodiče provedeme zápi-
sem – kdy se koná a jak probíhá, co si mají při-
nést s sebou,“ popisuje Ledlová s tím, že sou-
částí jsou také kontakty na všechny mateřské
školy zřizované městem. „A kdyby rodiče měli
ještě další dotazy, jež by ředitelky školek snad
neuměly zodpovědět, přiložili jsme i telefonní
číslo k nám na oddělení školství,“ uzavírá Bar-
bora Ledlová. 

Více informací na
www.mestojablonec.cz/cs/vzdelavani

Poslední rok ve školce
je nově povinný

Loni jablonecký magistrát do školek předškoláky zval. Letos připomíná
rodičům novou povinnost stanovenou zákonem. Ten říká, že od září 2017
je předškolní vzdělávání pětiletých a starších dětí povinné. V Jablonci je
možné zapsat dítě ve středu 10. května do jedné z 18 mateřských škol
zřizovaných městem. 

■ Tři dotazy
Odpovídá Zdeňka Květová, 
vedoucí odd. školství, kultury a sportu

Dá se zjistit, zda ve městě zůstalo pětileté ne-
bo starší dítě, které rodiče nezapsali k po-
vinné předškolní docházce?
Ředitelky jednotlivých mateřských škol obdrží
od magistrátu seznamy dětí, které by rodiče
měli zapsat k povinné docházce do MŠ. Jejich
kontrolou ředitelky nejprve zjistí, které děti do
mateřské školy již docházejí např. od tří let. Po
ukončení zápisu všech dětí do MŠ pak ředitel-
ky zkontrolují, zda mají v seznamu nově za-
psaných dětí i zbývající děti, pro něž je docház-
ka povinná. 

Pokud se nějaké dítě s rodiči k zápisu nedo-
staví, co pak?
Jakmile nám ředitelky školek oznámí, kdo se
konkrétně k zápisu nedostavil, předáme podnět
pracovnicím oddělení sociálně právní ochrany
dětí, jež mnohdy mají tyto děti i s jejich rodi-
nami v evidenci. A pokud ani toto oddělení
hříšníky, kteří nedodrželi svoji zákonnou po-
vinnost, neodhalí, pokusí se oddělení školství
rodiče pětiletých a starších dětí obeslat dopi-
sem s upozorněním, že porušují zákon a mo-
hou být potrestaní. 

Jaký je postih za nezapsání dítěte k povinné
předškolní docházce?
Je to kvalifikováno jako přestupek proti záko-
nu, za nějž může být uložená pokuta až do vý-
še 5 000 korun. (jn)

Foto Jiří EndlerFoto Jiří Endler

Foto Jiří Endler
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Je zákonná povinnost předškolní docházky správná?
Na názor jsme se zeptali několika městských zastupitelů.

Marta Procházková (Budoucnost pro
Jablonec)
Domnívám se, že mateřské školky a jejich vý-
chovné programy nám mohou v mnoha ze-
mích závidět. Mám osobní zkušenost se škol-
kou u svých dětí a vnoučat. Ve všech případech
děti do školky chodily rády, naučily se nové vě-
ci a zvykly si žít ve větším kolektivu, a tak se
dělit o pozornost dospělých. Měly štěstí na lás-
kyplné, trpělivé a nápadité paní učitelky – to
osobně považuji za základ úspěchu předškolní
výchovy. Nevidím proto povinnost jako něco
zlého, ale naopak jako vymoženost, že děti ma-
jí právo a možnost do školky chodit a připravit
se během roku na život ve školním kolektivu.
Nevím, zda dokáže rodinná výchova plně na-
hradit jednu z významných funkcí školky, a to
rozvoj sociální adaptability dítěte. To je otázka
spíše pro odborníky v dané problematice.

Renata Sotáková (ANO 2011)
Podle mého názoru není povinnost předškolní
docházky pro pětileté a starší děti až takový
špatný krok. Moje obě děti si školkou prošly
a musím říct, že se naučily disciplíně a dodržo-
vání řádu. 

Vstup do školy je potom méně problémový,
protože právě ve školce pochopí, že se úkoly
prostě plnit musí a své touhy a potřeby musí
odložit až na později. Navíc já jako rodič zdale-
ka neumím nastolit tak pravidelný řád den po
dni, jako tomu je ve školce. Vždy je doma něja-
ká úleva, nějaké odbočení, dokonce i přizpůso-
bení se plánům, náladě, a to jak dětí, tak i mé.
Myslím si, že v lavicích první třídy je i další
patrný rozdíl mezi dětmi, které absolvovaly
mateřskou školku, a těmi, které přichází do
školy z domova. Ty, které prošly školkou, bu-
dou sebevědomější, vyrovnanější a rozhodně

nebudou tak přecitlivělé na kritiku jako děti,
jež by přišly z domácností. 

Držím všem pětiletým a jejich rodičům palce,
aby pro ně tato novinka byla snadnější, než to
nyní vypadá. 

Petr Tulpa (Domov nad Nisou)
Ano. Obecně, ani profesně s tím nemám pro-
blém. Avšak nevím, proč je v naší kotlině zvy-
kem nedotahovat problém do konce. Napří-
klad? Kdo to všechno bude kontrolovat a jaká
bude vymahatelnost takového nařízení? Jak to
bude s cizinci, kteří nebudou umět český jazyk?
Otázek je více, než se zdá na první pohled. Ale
podle mého je to krok správným směrem,
i když nedokonalost uplatnění novely může
i dobrou myšlenku úplně znehodnotit. Uvidí-
me, každá novinka v Čechách přináší nejprve
kritiku, a pak možná tichý souhlas. 

Jak ovlivnila letošní zima a zejména ledno-
vá kalamita průběh stavby silnice na Libe-
rec jsme se zeptali Josefa Jeníčka, ředitele
ŘSD ČR správa Liberec. 

Letošní zima stavební práce na stavbě úplně
zastavila v období od 15. prosince 2016 do
3. února letošního roku. Kvůli nízkým teplotám
a velkému množství srážek nebylo možné po-
kračovat a prováděla se pouze zimní údržba.
Celkový harmonogram stavby to ale neovlivni-
lo a termín uvedení silnice do provozu stále
platí jaro 2018. V současnosti se již stavební
práce opět rozběhly, i když klimatické podmín-
ky jsou stále velmi podstatné. Provádí se zemní
práce, armování svahů a budování kanalizace.
Jakmile to počasí dovolí, bude zahájeno beto-
nování. Rezidenty v oblasti stavby upozorňuje-
me, že jsou vydána nová povolení ke vjezdu.
Povolenky z roku 2016 již neplatí. (mh)

Stavba přeložky I/14 Liberec–Jablonec 

■ Z města

Prořez zeleně

Do konce března platí doba vegetačního kli-
du, čas na kácení městské zeleně. Došlo
k němu na prudkém svahu mezi ulicemi
Janovská a Na Úbočí, okolo Nisy poblíž hasi-
čárny a pod bazénem. 

„Vytipovali jsme oblasti vhodné k prořezu
a vyčištění od náletů, křídlatky, ostružiní i ma-
liní. Uvedené lokality se snažíme také upravit
a štěpkou z prořezů alespoň částečně zarovnat
prohlubně. Co nestihneme do konce března,
dokončíme na podzim,“ vysvětluje Štěpánka
Gaislerová z odd. správy veřejné zeleně a dodá-
vá: „Zároveň jsme uklízeli i komunální odpad,
který tam občané naházeli. Výjimkou nejsou ly-
že, televize, pneumatiky, boty a podobně.“ 

Vedle zmíněných úprav začala také dotační
akce „Ošetření zeleně v lokalitách Mlýnská
a Vysoká“, což mimo jiné zahrnuje kácení, ošet-
ření vzrostlých stromů a také odstranění nále-
tů. „Budeme se snažit o maximální zachování
původních bučin a ochranu živočichů, kteří zde
žijí. I tady kácení skončí k 31. březnu a bude
následovat ošetření vzrostlých stromů. Na pod-
zim pak kácení dokončíme a vysadíme nové
dřeviny,“ říká Gaislerová.

Opravy komunikací 
v roce 2017
V březnu a v dubnu se v Jablonci opravují
výtluky po zimě na komunikacích ve vlast-
nictví města – např. ulice U Kostela, Palac-
kého v úseku Horní nám – U Přehrady, par-
koviště na Horním nám., ul. Široká, Vysoká,
Jeronýmova, Belgická aj. S velkoplošnými
opravami povrchů se letos počítá v Písečné,
Zahradní, Na Kopci. 

Nový povrch vozovky i chodníku se bude dě-
lat v Mechové, dalších úseků chodníků se do-
čká Prosečská a Rychnovská ulice. Vedle oprav
povrchů se plánuje zpevnění opěrné zdi v Jarní
ulici za cca 700 tisíc Kč, zpevnění svahu a opra-
va chodníku v Luční ulici za 1,1 milionu a při-
pravená je i oprava mostu v Podhorské u firmy
Pospíchal za 2,5 milionu. Na základě požadav-
ků osadního výboru Mšeno dojde letos k pro-
pojení ulic Mládí a Palackého. „Na tuto akci
připravujeme veřejnou zakázku, projektovaná
cena je 2 miliony korun a předpokládáme, že
soutěží dojde ke snížení,“ doplňuje náměstek
Vele. „Propojení zklidní a uvolní dopravu v uli-
cích Mládí a U Kostela,“ dodává vedoucí odd.
správy komunikací Kozák. 

Finální opravy se dočká i provizorně průjezd-
ný most v Zeleném údolí. I na tuto akci za 800
tisíc se chystá veřejná zakázka. 

Městem prochází také komunikace jiných
vlastníků – Libereckého kraje a Ředitelství sil-
nic a dálnic ČR, což jsou hlavní průtahy měs-
tem (např. ulice Pražská, 5. května, SNP, Na
Hutích, Rychnovská, Želivského a další.) „Tyto
komunikace budou čištěny a opraveny podle
harmonogramů vlastníků, který není totožný
s tím naším,“ vysvětluje závěrem Kozák.

Jablonec je Městem 
pro byznys
Jablonec nad Nisou letos zvítězil ve srovná-
vacím průzkumu Město pro byznys a stal se
tak opět po pěti letech na druhém nebo tře-
tím místě podnikatelsky nejpřívětivějším
městem v Libereckém kraji.

„Ocenění je pro mě důkazem, že jdeme správ-
ným směrem. V Jablonci sídlí poměrně velké
množství úspěšných firem, které zaměstnávají
vysoké procento obyvatel a je naším úkolem
snažit se o vytvoření optimálních podmínek pro
jejich existenci,“ říká primátor Petr Beitl.

Foto archiv ŘSD
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■ Z magistrátu

Cestovní doklady
Čas dovolených se blíží a k cestám do zahra-
ničí je třeba cestovní pas. Před zakoupením
zájezdu i vycestováním do zahraničí je dob-
ré si zkontrolovat své cestovní doklady. 

„Díky včasné kontrole ušetříte zvýšené správ-
ní poplatky za urychlené vydání cestovního do-
kladu,“ říká Vladislava Kakrdová, vedoucí od-
dělení správních agend. Při žádosti o dětský pas
musí zákonní zástupci (rodiče) předložit rodné
listy dětí, neboť v nových občanských průka-
zech již nejsou děti zapisovány. „Žadatel je dle
příslušného zákona povinen prokázat pravdi-
vost všech požadovaných údajů a bez předlože-
ní rodných listů dětí žádosti nelze vyhovět,“
upozorňuje Kakrdová.

„Pokud chcete být rychle odbaveni bez dlou-
hého čekání, využijte všechny úřední dny v týd-
nu, nikoli pouze pondělí a středu, kdy se tvoří
fronty,“ říká Kakrdová s tím, že je možné požá-
dat o vydání a převzít nový doklad na kterém-
koliv úřadu obce s rozšířenou působností v ce-
lé ČR.

Vedoucí oddělení správních agend zároveň
žádá, aby v sobotu prioritně přicházeli ti, kteří
se nemohou na úřad dostavit během pracovní-
ho týdne (např. z důvodu dojíždění za prací či
studiem). „Současná praxe je taková, že dvě tře-
tiny sobotních žadatelů tvoří občané, kteří se
mohou dostavit v kterýkoliv jiný úřední pra-
covní den (např. důchodci a maminky na ma-
teřské dovolené). Dostaví-li se v sobotu k odba-
vení více než padesát klientů, zbytečně se tvoří
fronty,“ tvrdí Kakrdová. 

Úřední hodiny oddělení správních agend
v budově Komenského 8 MMJN:
Pondělí, středa: 8.00–17.00 hodin
Úterý, čtvrtek, pátek: 8.00–14.00 hodin
Soboty 1. 4., 6. 5. a 3. 6.: 8.00–12.00 hodin

Výběrové řízení
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici

REFERENT ODBORU ÚZEMNÍHO A HOS-
PODÁŘSKÉHO ROZVOJE (projektový ma-
nažer – oddělení dotací). 

9. platová třída. Kvalifikační předpoklady:
vyšší odborné, popř. vysokoškolské vzdělání
nejlépe ekonomického směru, znalost proble-
matiky dotací EU podmínkou, praxe v oblasti
dotací EU výhodou, aktivní znalost alespoň jed-
noho z cizích jazyků (angličtina, němčina nebo
francouzština), organizační a komunikativní
schopnosti, obsluha PC (Word, Excel, Internet,
PowerPoint), odpovědnost, samostatnost, flexi-
bilita, odolnost vůči stresu, snaha učit se no-
vým věcem.

Popis vykonávané práce: vyhledávání do-
tačních možností pro projekty města, příprava
a zpracování žádostí o dotace EU, aktivní ko-
munikace napříč úřadem a s poskytovateli do-
tací (ministerstva, zprostředkující subjekty),
zpracování vyúčtování, žádostí o platbu a mo-
nitorovacích zpráv, sledování plnění dotačních
podmínek, archivace projektů, příprava pod-
kladů pro kontrolní orgány (poskytovatelé do-
tací, NKÚ, FÚ apod.)

Přihlášky do 10. dubna do 12.00 hodin.
Pracovní poměr: na dobu určitou do 31. 1.

2020 s možností dalšího prodloužení.
Úplné znění inzerátu včetně dalších pokynů

najdete na www.mestojablonec.cz, Magistrát,
Volná místa.

Výzva pro organizátory 
příměstských táborů 
Statutární město Jablonec nad Nisou vyhla-
šuje výzvu na registraci subjektů oprávně-
ných k organizaci příměstských táborů pro
předškoláky a žáky 1. tříd. Registrace končí
10. dubna. 

„Jedná se o organizátory příměstských tábo-
rů v době prázdnin pro předškoláky a prvňá-
ky,“ vysvětluje náměstek primátora pro oblast
humanitní Miloš Zahradník. „Město podepíše
smlouvu o příspěvcích z rozpočtu rodičům dětí
s vybraným poskytovatelem, který splní pod-

mínky registrace. O městský příspěvek zare-
gistrovaní poskytovatelé poníží cenu pobytu
v příměstském táboře. Příspěvek tak jako v pře-
dešlých letech činí 100 Kč za dítě a den maxi-
málně po dobu pěti pracovních dní,“ dodává
Zahradník. 

Přihlášku k registraci musí zájemci podat na
předepsaném formuláři, který je na webu měs-
ta nebo u Zuzany Brodské na oddělení školství,
sportu a kultury (483 357 315, brodska@mesto-
jablonec.cz), a přiložit povinné přílohy.
Vyplněné přihlášky v obálce označené heslem
Prázdniny 2017 je třeba odevzdat osobně nebo
písemně na adresu: statutární město Jablonec
nad Nisou, Ing. Zuzana Brodská, Mírové ná-
městí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou. Uzávěrka
registrace je 10. dubna ve 12 hodin, pro přijetí
je rozhodující datum a čas doručení na poda-
telnu magistrátu nebo přímo na oddělení škol-
ství, kultury a sportu. 

Podmínky pro registraci: přihláška na přede-
psaném formuláři. Povinné přílohy: živnosten-
ské oprávnění (ŽO) nebo jiná právní forma
subjektu s dokumentem, ze kterého je patrná
možnost poskytovat požadované služby (např.
stanovy, zakládací listina, zřizovací listina),
platný výpis z rejstříku trestů držitele ŽO, sta-
tutárního zástupce nebo osoby oprávněné sub-
jekt zastupovat ne starší než 3 měsíce, vyjma
ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací,
které zřizuje město nebo kraj, předložení aktu-
álního ceníku na období červenec – srpen 2017
(ceny musí být v souladu s ceníkem služeb na
zabezpečení dětí za první pololetí 2017); cena za
službu musí být vyšší než 100 Kč/1 dítě/1 den.

Jarní úklid komunikací a zelených ploch ve
vlastnictví města odstartoval 21. března. 

Tradičně se začalo s úklidem v centru města
a v okolí přehrady. Další oblasti přijdou na řa-
du podle harmonogramu. „Každý rok se snaží-
me lokality přeházet, někde začneme dříve než
loni a naopak,“ říká Pavel Kozák, vedoucí odd.
správy komunikací. Ještě před oficiálním zahá-
jením úklidu se do práce pustili pracovníci ve-
řejně prospěšných prací, kteří zametali chodní-
ky a uklízeli odpad. „Byl to tzv. předúklid, poté
se práce rozjely naplno. Čištění města probíhá
ručně a strojní mechanizací,“ vysvětluje Kozák.
Kromě chodníků a silnic se čistí také uliční
vpustě, příkopy a odvodňovací zařízení, která
jsou po zimním období zanesena inertními
materiály. „Inert, který se smete, se odváží do
odkaliště v technických službách a dále se pou-
žívá k zásypům dlažby a dalším účelům,“ vy-
světluje Kozák. Současně s jarním úklidem se
mění i dopravní značení. Ruší se zjednosměr-
nění některých ulic, odstraňují se značky záka-
zu stání a otvírají se schodiště.

Uklízí se i na zelených plochách
Úklid jablonecké zeleně zajišťují pracovníci
VPP, Technické služby města Jablonec nad Ni-

sou a také externí dodavatelé. Upravují se zele-
né plochy a uklízí odpadky. I v tomto případě
jsou prioritou plochy u přehrady a také cent-
rum města. Už začátkem března pracovníci
VPP uklízeli autobusové nádraží a jeho bezpro-
střední okolí, kde nasbírali 1,3 t nepořádku.
„Bylo to téměř 50 pytlů a také velký odpad, jako
jsou postele, televize, našli jsme i rychlovarné
konvice atd.,“ dodává Hana Dašková, vedoucí
odd. práce a personálu VPP. Další týmy z více
než stovky pracovníků VPP a VS sbírají odpad-
ky na sídlištích a uklízejí odpad neoprávněně
odložený u stanovišť separovaného odpadu. 

Úklid města začal první jarní den
HARMONOGRAM 

JARNÍHO ÚKLIDU 2017

Oblast č. Lokalita Délka trvání úklidu

1 Střed města 1 týden
2 okolí přehrady 

+ Palackého
3 Mšeno 2 týdny 
4 oblast nemocnice 

+ Vrchlického sady
5 Vrkoslavice 

+ Dobrá Voda (horní) 1 týden
6 Kokonín
7 Žižkův Vrch + Na Vršku 1 týden
8 Bártlův vrch, 

oblast Novoveské 2 týdny 
9 Proseč

10 Šumava, Paseky 2 týdny
11 Rýnovice, Lukášov

Harmonogram může ovlivnit počasí, množství po-
sypového materiálu po zimní údržbě a parkující
vozidla. Žádáme řidiče, aby respektovali dopravní
značení. 

Foto archiv Free Time Activities

Foto archiv MMJN
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Od 1. dubna 2017 přejde město Jablonec nad
Nisou na nový systém třídění odpadů. Žluté
kontejnery už nebudou jen na PET lahve, ale
i na směsné plasty a nápojové kartony. Pro
občany tak bude třídění jednodušší.

Od 1. 9. do 31. 12. loňského roku probíhal zku-
šebně sběr směsných plastů a nápojových kar-
tonů do žlutých kontejnerů v lokalitách Mšeno,
Rýnovice a Lukášov. Ověřili jsme si přitom, že
tento systém třídění lidem ve většině případů
vyhovuje. Ve spolupráci se svozovou firmou
jsme vyhodnocovali množství a kvalitu vytřídě-
ného odpadu v uvedených lokalitách. Bylo vi-
dět, že lidé si na tento systém postupně zvykají.
V průběhu zkušebního období se ve žlutých
kontejnerech začalo objevovat více a více
směsných plastů a nápojových kartonů (obaly
od mléka, džusů apod.).

Na konci minulého roku proběhla na inter-
netových stránkách města anketa týkající se
spokojenosti občanů s novým způsobem třídě-
ní. V lokalitách, kde probíhal zkušební sběr do
žlutých kontejnerů, vyjádřilo 98 % respondentů
ankety spokojenost. V ostatních částech města
si 95 % hlasujících přálo zavedení nového sys-
tému třídění na celém území města.

Na základě této ankety a dalších pozitivních
ohlasů, vlastních zkušeností i zkušeností z ji-
ných měst jsme se rozhodli pro zavedení toho-
to systému třídění na celém území města od
1. dubna 2017.

Do žlutých kontejnerů budou patřit tyto
neznečištěné komodity: 
PET lahve, směsné plasty (kelímky od jogurtů,
másel, salátů apod., lahve a kanystry od droge-

rie, plastové hračky, kbelíky apod., vše, co je
vyrobeno z plastů včetně igelitových a mikrote-
nových obalů) a nápojové kartony (krabice od
džusu, mléka, vína atd., včetně nápojových kra-
bic bez hliníkové vrstvy). 

Zejména PET lahve a nápojové kartony by
měly být sešlápnuté nebo rozložené, aby v kon-
tejneru nezabíraly zbytečně mnoho místa.
Kontejnery bude potřeba zavírat, aby např.
mikrotenové sáčky nemohly uletět. Svozy kon-
tejnerů budou probíhat ve standardním reži-
mu. Svozový den bude úterý a v případě potře-
by bude probíhat dvakrát týdně. 

Jelikož ne všichni hned zaznamenají změnu
systému a řada obyvatel Jablonce je navyklá na
pytlový sběr, ponecháme v průběhu letošního
roku i tuto možnost třídění. Připomínáme, že
naplněné pytle se odkládají v neděli ke kontej-
nerům na separovaný odpad.

Prosíme všechny občany, aby postupně upou-
štěli od třídění do pytlů a začali třídit směsné
plasty a nápojové kartony do nádob. Samozřej-
mě přijímáme jakékoli podněty, které nám po-
mohou nový systém třídění vyladit. 

Barbora Šnytrová, 
odd. správa veřejné zeleně

Změny v třídění plastu

■ Svoz odpadu

Velkoobjemový odpad
Počátkem dubna se uskuteční ambulantní
svoz velkoobjemového odpadu. Kontejnery
budou k dispozici v 23 lokalitách od čtvrtka
6. dubna od 13.00 do pátku 7. dubna do 8.00
hodin.

Občané mohou do kontejnerů odložit např. ná-
bytek, matrace, koberce, linolea, lyže, sáňky, bo-
by, kola, dveře, WC, umyvadla, plastové vany atd.

Upozorňujeme, že do kontejnerů nepatří:
stavební suť, komunální odpad, který patří do
klasické popelnice, využitelné složky komunál-
ního odpadu, které patří do barevných kontej-
nerů na tříděný odpad, vysloužilé elektro-
spotřebiče, biologicky rozložitelný odpad (listí,
tráva a větve), odpad z podnikatelské činnosti.

Pokud občané nestihnou ambulantní svoz,
mají nárok na bezplatné odevzdání velkoobje-
mového odpadu (do 200 kg za rok) ve sběrných
dvorech (překladiště Proseč, Dalešická ul.
v Kokoníně a Belgická ul.). Podmínkou je uza-
vřená smlouva na odvoz a likvidaci směsného
komunálního odpadu.

Rozpis zastávek ambulantního svozu velko-
objemového odpadu:
• Antala Staška

• B. Němcové – parkoviště
• 1. máje × Hluboká
• J. Hory – parkoviště (u č. 25)
• Zlatá × Skelná
• U Zahrádek × Vedlejší
• Mládí – pod Policií ČR
• Mšenská – parkoviště (u č. 26)
• Na Roli – u hřbitova
• Na Úbočí
• Na Kopci × Panenská 
• Na Vršku – parkoviště (u č. 14)
• Na Výšině – parkoviště (u č. 36)
• Nová Pasířská × U Balvanu
• Pivovarská – u stanoviště kontejnerů
• Polní (u č. 14)
• Prosečská – vedle č. 129 naproti hasičům
• U Zastávky – u stanoviště kontejnerů
• Korálková – u stanoviště kontejnerů
• Vysoká – u pošty
• Vrchlického sady
• Stará Osada – u stanoviště kontejnerů
• Erbenova (u č. 17)

Bioodpad ze zahrad
V sobotu 22. 4. proběhne svoz bioodpadu ze
zahrad.

Ve třinácti lokalitách budou od 13.00 do
16.00 hodin přistaveny velkoobjemové kon-
tejnery s obsluhou. 

Do nich bude možné odložit pouze trávu, lis-
tí, větve a zbytky rostlinného materiálu ze za-
hrad apod. Nelze odložit bioodpad živočišného
původu. Prosíme občany, kteří přivezou větve,
aby se snažili minimalizovat jejich objem.
Obsluha bude kontrolovat čistotu přijímaného
odpadu. V platnosti zůstává možnost odložení
neomezeného množství bioodpadu do sběr-
ných dvorů (Proseč, Dalešická, Belgická) pro
občany města zdarma.

Lokality svozu:
• Na Svahu – u kontejnerů na tříděný odpad
• Janáčkova – u hasičské zbrojnice
• Pod Hájem – u kontejnerů na tříděný odpad
• Růžová – u kontejnerů na tříděný odpad
• Arbesova – otočka autobusu
• Na Kopci × Panenská u garáží
• Vrchlického sady – u kontejnerů na tříděný odpad
• Lučanská × Zahradní u parku
• Jindřichovská × Údolní u parčíku
• Smetanova × Mánesova
• Pivovarská – u kontejnerů na tříděný odpad
• Zemědělská × Na Stráni
• Prosečská – u hasičské zbrojnice

Pokutu až 75 tisíc korun může dostat ten,
kdo neoprávněně odloží odpad a vytvoří
černou skládku. Jablonec má od listopadu
loňského roku nový způsob, jak tyto hříšní-
ky odhalit. 

Jedná se o mobilní kameru s nočním viděním,
jejímž úkolem je monitorovat stanoviště třídě-
ného odpadu. Speciální kamery mají postupně
doplnit fotopasti, které se příliš neosvědčily.
Jednak často docházelo k jejich odcizení,
jednak z pořízených fotografií bylo málokdy
možné identifikovat pachatele nebo SPZ auta.
„Nová kamera je napojená do městského ka-

merového systému městské policie, který ucho-
vává záznam k pozdějšímu šetření. Je napájená

ze sloupu veřejného osvětlení a také akumulá-
torem. Data odesílá on-line pomocí mobilního
připojení. Její výhodou je vysoké rozlišení poři-
zovaného záznamu a noční vidění,“ popisuje
zařízení náměstek primátora Miloš Vele. Poří-
zení kamery stálo 140 tisíc korun, ale vyplatilo
se to. Za necelé tři měsíce odhalila už 7 pře-
stupků. „Při zakládání černých skládek je nej-
těžší najít viníka. Díky nové kameře, která vidí
i v noci a navíc okamžitě odesílá záznam na dispe-
čink, je daleko snazší zasáhnout ihned, případně
pachatele později dohledat,“ vysvětluje Vele a do-
dává, že kamera se bude postupně přemisťovat
dle potřeby a v plánu je také pořídit další. (mh)

Nedělejte to, vidíme vás!

Foto archiv MMJN

Foto archiv MMJN
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Veřejné projednání Plánu udržitelné městské
mobility Liberce a Jablonce nad Nisou, tzv.
SUMP, je naplánované na středu 12. dubna
od 17 hodin ve velké zasedací síni jablonecké
radnice. Plán je důležitý pro všechny projek-
ty z oblasti dopravy, které se budou ucházet
o dotace z Evropské unie, a to jak projekty
vzešlé z IPRÚ, tak projekty individuální.

Lepší život ve městě díky dostupnější, atraktiv-
nější a šetrnější dopravě vůči životnímu pro-
středí. To je cíl plánu dopravy, který společně
připravují města Liberec a Jablonec nad Nisou.
Pracují na něm zástupci obou měst i okolních
obcí společně s experty na veřejnou dopravu
a cyklodopravu, zpracovatel dokumentu je spo-
lečnost NDCon, spol. s r. o. 

„Kvalitně vypracovaný systém udržitelné
městské dopravy a cyklodopravy zajistí její do-
stupnost, zlepší bezpečnost a efektivitu, sníží
znečištění ovzduší i spotřebu energie, a tím se
stanou naše města aktraktivnější,“ konstatuje
místopředseda Řídicího výboru IPRÚ a náměs-
tek pro rozvoj Jablonce nad Nisou Lukáš
Pleticha.

Obě statutární města mají problémy s hustou
automobilovou dopravou a nedostatkem parko-
vacích míst, a tak hledají životaschopná řešení.
Proč lidé nejezdí po městě více na kole? Proč
nevolí k přepravě po městě prostředky hromad-
né dopravy? To jsou některé z otázek, které si
zpracovatelé plánu kladou a na které chtějí na-
jít odpovědi třeba při veřejném projednávání
12. dubna od 17 hodin na jablonecké radnici. 

Strategický dokument – Plán udržitelné mo-
bility Liberec–Jablonec nad Nisou (SUMP), který
se skládá ze dvou částí – plánu rozvoje veřejné
dopravy a plánu rozvoje cyklodopravy aglome-
race Liberec–Jablonec nad Nisou, se bude při-
pravovat do konce tohoto roku a přijde na ne-
celých 3,5 milionu korun. Na rozpočtu se budou
rovným dílem podílet Liberec i Jablonec nad
Nisou. 

„Plán mobility je mimo jiné také klíčovým
a nezbytným dokumentem pro čerpání finanč-
ních prostředků z evropských fondů na doprav-
ní projekty,“ konstatuje vedoucí projektu Dana
Štefanová, vedoucí oddělení rozvojové koncep-
ce libereckého magistrátu. Více informací na
www.chytrenacestu.cz.

(jn)

S IPRÚ k lepší dopravě

Nutnou podmínkou k vybudování nového
systému centrálního zásobování teplem v Jab-
lonci nad Nisou byla rekonstrukce plyná-
renských sítí. Přinášíme krátký pohled na
celý projekt z hlediska vlastníka a provozo-
vatele plynárenských zařízení, společnosti
GasNet ze skupiny innogy. V průběhu nece-
lých dvou let firma ve městě vyměnila přes
14 kilometrů plynovodů a celkem do zajiště-
ní bezpečných a spolehlivých dodávek plynu
pro občany Jablonce proinvestovala více než
150 mil. korun.

Rozhodnutí města o modernizaci dodávek tepla
znamenal vítanou příležitost rekonstruovat ta-
ké plynárenskou síť. Velkou výhodou byla mož-
nost využít funkční a ucelený koncept decent-
ralizovaného zásobování na bázi lokálních ko-
telen na zemní plyn, který vypracovala pro-
jekční firma Inpos-projekt. Tím bylo umožněno
v co nejkratší době rekonstruovat plynárenská
zařízení a přizpůsobit je na připojení nových
zdrojů tepla.

„Rádi bychom ocenili skutečně partnerský
přístup vedení města v rámci celého projektu.
Díky tomu jsme v průběhu necelých dvou let

dokázali zrekonstruovat plynovody a domovní
přípojky v celkové délce 14,2 kilometrů, zejmé-
na v centrálních částech města,“ uvedl Thomas
Merker, finanční ředitel innogy Česká republi-
ka, který se svou rodinou v Jablonci žije.

Převážně se jednalo o výměnu ocelových níz-
kotlakých plynovodů za plastové středotlaké.
Zároveň bylo nutné provést kompletní rekon-
strukci 3 regulačních stanic z důvodů navýšení
jejich výkonu. „Celkem jsme do zajištění bez-
pečných a spolehlivých dodávek zemního ply-
nu pro občany Jablonce investovali více než
150 milionů korun,“ vyčíslil Merker. 

Součástí spolupráce byly i dohody o minima-
lizaci dopadů na běžný chod města. „Snažili
jsme se v koordinaci s našimi dodavateli postu-
povat vždy co nejšetrněji k infrastruktuře a oby-
vatelům města. Práce často probíhaly i v noč-
ních hodinách, o víkendech či svátcích,“ připo-
mněl Merker. Modernizace byla ukončena v říj-
nu 2016 a proběhla přesně podle plánu.
Nedošlo k žádným komplikacím ani nepláno-
vaným odstávkám dodávek zemního plynu. 

„Celý průběh projektu byl pro innogy velkou
inspirací. Spolupráce s městem i dalšími orga-
nizacemi byla skutečně příkladná. Rádi by-

chom podobný přístup uplatnili v jiných pro-
jektech v dalších městech, kde můžeme zúročit
zkušenosti z Jablonce,“ řekl Thomas Merker. 

Podle jeho slov bude innogy i v budoucnu po-
kračovat v rekonstrukcích či rozvoji plynáren-
ských zařízení i v dalších částech města.
„Chceme tím přispět k postupnému zlepšovaní
životního prostření v Jablonci nad Nisou. Jen
pro představu, výměna jediného kotle na uhlí
za moderní kondenzační kotel na zemní plyn
sníží ročně emise prachu až o 300 kilogramů,“
dodal Merker. (tš)

Jak probíhala modernizace plynovodů

Topná sezona se blíží ke konci a největší do-
davatel tepla a teplé vody v Jablonci, společ-
nost Jablonecká energetická, bude mít za se-
bou první zimu v „novém“ režimu. 

Šlo o první zimu, ve které všechny zákazníky
teplárny vytápělo místo centrální výtopny
Brandl několik lokálních plynových kotelen -
výrazně levněji než dřív. Zeptali jsme se, jak
hodnotí průběh topné sezony ředitel společnos-
ti Petr Roubíček. 

Jak se osvědčila nová soustava během letoš-
ní klasické, tedy studené zimy?
Nové zdroje byly zprovozněny na začátku topné
sezony, která je dostatečně prověřila. Teplo
jsme dodávali bez problémů do všech námi zá-
sobovaných lokalit a všem odběratelům. Veške-
rou činnost nových zdrojů sleduje online 24 ho-
din denně dispečink, který je připraven v pří-
padě potřeby zasáhnout. 

Počítáte pro nadcházející období s dalším
zlevňováním? Jaké jsou ceny tepla pro rok
2017?

Ceny tepla z centrálního zásobování v Jablonci
klesají již od roku 2014, kdy stál GJ 807 Kč. Jak
jsme avizovali, už od 1. ledna letošního roku
došlo k dalšímu výraznému snížení cen tepla,
a to na současných 564–579 Kč/GJ. V případě
dlouhodobých smluv pak cena klesá ještě
výrazněji. Někteří odběratelé díky snížení cen
ustoupili od odpojení a výstavby vlastní kotel-
ny, když si spočítali, že v současnosti to již po-

strádá ekonomický smysl. Navíc někteří již od-
pojení odběratelé postupně při závěrečných
ročních vyúčtováních zjišťují, že je teplo
z vlastní kotelny vyjde dráž, než kdyby ho měli
z centrálního zásobování, a navíc bez starostí.
Když obyvatelé bytových domů zůstanou napo-
jeni na centrální zásobování, mohou do fondu
oprav platit méně, protože nemusí šetřit na pří-
padné opravy kotelny či její obnovu a ušetřené
peníze mohou použít například na zvelebení
svých bytů. 

Od ledna se také změnila legislativa. Musí li-
dé, pokud chtějí změnit dodavatele a odpojit
se od CZT, dokládat úřadům nějaké zvláštní
posudky? 
Od 1. ledna letošního roku platí novelizace zá-
kona o ovzduší. Odpojující se objekt musí nově
stavebnímu úřadu spolu s projektem doložit ta-
ké obsáhlý energetický posudek vypracovaný
energetickým specialistou. Tento posudek ztíží
stavební řízení, může stát desítky tisíc korun
a dle mého názoru odhalí ve své podrobné eko-
nomické rozvaze nevýhodnost odpojení od
centrálního zásobování. (lv)

Revitalizaci prověřila první zima

Petr Roubíček. Foto archiv JE

Foto archiv GasNet
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■ Jubilea
Osmdesátiny
Kristina Stadtherrová oslaví ve
středu 26. 4. osmdesáté narozeni-
ny. Dcera Zdeňka, syn Jaroslav
a rodina přejí mnoho zdraví, ra-
dosti a spokojenosti do dalších let.

Zlaté svatby
V úterý 11. března oslavili zlatou
svatbu Zdeňka a Karel Linkovi.
Děti s rodinami jim přejí mnoho
lásky a zdraví do dalších společ-
ných let.

Manželé Eva a Pavel Rokosovi
oslaví v sobotu 1. dubna padesát
let společného žití. Zdraví, štěstí
a lásku jim i v následujícím obdo-
bí přejí děti s rodinami.

■ Vítání dětí 
Sobota 25. 2. 2017
Kristýna Spurná, Sára Korenačko-
vá, Tereza Krausová, Matyáš Za-
hálka, Václav Černý, Ema Jirou-
tová, Filip Dvořák, Adam Šaroch,
Ema Vlková, Markéta Lochmanová,
Ela Trejbalová, Natálie Vejnarová,
Matěj Polomský, Linda Fische-
rová, Jan Fotr, Florián Kadrmas,
Nella Fliťarová, Theodor Holec,
Matyáš Patřičný, Ondřej Kazda,
Karolína Morávková, Adéla Ha-
lamová, Karolína Klein

Sobota 18. 3. 2017
Tereza Brožková, David Rusin,
Jiří Škranc, Magdaléna Hronková,
Kristián Rusek, Linda Plívová, Va-
lérie Vorlová, Katharine Červeňá-
ková, Ellen Kubáčková, Karolína
Komárovská, Johana Drozdová,
Sofie Vávrová, Ondřej Kopecký,
Vojta Paulina, Jakub Míšek, Victo-
ria Kubistová, Nicol Tomešová,
Viktorie Šedivá, Filip Endler,
František Fořtík, Alex Volf, Meli-
char Verner, Dorota Raslová, Ja-
kub Kokrda, Sára Matúšková

■ Den Země 
Tradiční ekologicky zaměřená ak-
ce se uskuteční ve čtvrtek 20. dub-
na od 10 do 17 hodin v Tyršových
sadech. Pro návštěvníky jsou při-
pravené dílničky, lesní stezka,
ekologické aktivity, zvířátka, ma-
lování na obličej atd. Společně
s dalšími organizacemi pořádá
DDM Vikýř.

Ocenění dárců krve
Dobrovolní dárci krve si ve středu
1. března 2017 převzali na radnici
stříbrné a zlaté medaile Dr. Jan-
ského za 20 a 40 bezplatných od-
běrů. Dobrovolníky ocenil primátor
Petr Beitl spolu s ředitelkou jablo-
neckého spolku Českého čer-
veného kříže Kateřinou Havlovou
a Radkem Černým, plukovníkem
generálního štábu Armády ČR. 

Stříbrné medaile (za 20 bez-
platných odběrů): Jan Kopal, Jan
Král, Ladislav Marko, Martin Ti-
chý, Helena Kočová, Michal Štekr,
Pavla Vlašicová.

Zlaté medaile (za 40 bezplat-
ných odběrů): Pavel Mašek, Tomáš
Patrman, Alena Přichystalová, Dag-
mar Šebestová, Jiří Popelka, Mi-
roslav Blatník, Věra Vondřičková,
František Jaceňko.

Pro Meritis 2017
Cena PRO MERITIS, veřejné oce-
nění za přínos k rozvoji města, ob-
čanského života či dobrého jména
Jablonce, je předávána každoroč-

ně v úvodu Novoročního koncertu.
Znáte-li někoho, kdo by si toto oce-
nění zasloužil, pošlete návrh na je-
ho nominaci do 30. června t. r. na
adresu: Magistrát města Jablonec
nad Nisou, sekretariát primátora,
Mírové náměstí 19, Jablonec nad
Nisou. 

Návrh musí obsahovat kromě
jména, data narození a místa byd-
liště nominovaného také zdůvod-
nění nominace a souhlas navrho-
vaného vyjádřený jeho podpisem.
Chybět by neměl ani kontakt na
osobu, která nominaci podává.
Navrženými nominacemi se bude
zabývat pracovní skupina, která je
vyhodnotí v souladu s Pravidly pro
udílení ceny města.

Lampionový průvod
V neděli 30. 4. proběhne tradiční
ohňostroj u přehrady. Lampionový
průvod pod vedením mažoretek
DDM Vikýř (Jablonecká jablíčka)
a bubenické skupiny Barrel Batte-
ry vyrazí ve 21 hodin od Rybářské
bašty k loděnici. Ohňostroj bude
odpalován od 21.25 hodin z hráze
a pontonu na vodní hladině, no-
vinkou jsou nové vodní efekty.

Upozornění: Hráz bude pro ve-
řejnost nepřístupná a po celou
dobu platí přísný zákaz pohybu
na hladině. Večer bude zpomale-
na doprava u přechodů pro
chodce v ulici U Přehrady.

Doprovodnou hudbu k ohňo-
stroji naladíte na RCL 101,4 FM.

Tradiční výstava
Ve čtvrtek 4. 5. začne 20. ročník vý-
stavy výtvarných prací dětí, žáků
a studentů jabloneckých škol ve
výstavním pavilonu Eurocentra.
Práce na téma Pohádkový život bu-
dou k vidění do 17. května ve všed-
ní dny od 9 do 17, v sobotu od 9.30
do 13 hodin. Výtěžek ze závěrečné
aukce 17. 5. od 16 hodin využije
dětské oddělení nemocnice na ná-
kup žilního transiluminátoru. 

Ukliďme Česko
Čtyři úklidy v rámci projektu Ukliď-
me Česko jsou plánovány 8. dubna
v Jablonci. První – Ukliďme svět 2017
– pořádá Jablonecká přehrada, z. s.,
Osadní výbor Mšeno a město Jab-
lonec. Sraz je v 9 hodin u Rybářské
bašty. Více informací podá Marie
Maturová, tel.: 606 372 145, e-mail:
jbc.prehrada@seznam.cz.

Již potřetí bude uklízet Naděje,
tedy pracovníci a klienti Azylové-
ho domu Naděje, a to v ulici Za
Plynárnou a v okolí Nisy. Pro zá-
jemce je možná i exkurze azy-
lovým domem. Začátek v 9 hodin. 

ZŠ Liberecká 31 pořádá akci I my
chceme pomáhat. Uklízet se bude
bezprostřední okolí školy včetně
dvou dětských hřišť a pěší zóny ko-
lem přehrad. Přihlásilo se už 90
účastníků a sraz je v 8.30 u MŠ
J. Hory 33. V Jablonci opět letos
uklidíme – tak nazvali svůj úklid
Pejskaři ze severních Čech a Ko-
mise životního prostředí. Sraz je
v 9 hodin v Jateční ulici.

Příbuzný prvního starosty
V březnu navštívil Jablonec
příbuzný prvního jablonecké-
ho starosty Josefa Pfeiffera
pan Ulrich Schwehn z němec-
kého Haigeru s vnoučaty. Při
své návštěvě městu předal ob-
razy prvního starosty města
Josefa Pfeiffera a jeho ženy
Heleny roz. Fouskové a část
dokumentů z pozůstalosti vý-
znamné jablonecké rodiny.
Role průvodce po městě se
ujal Petr Louda.

S tulipány v ruce přišli zástupci města za že-
nami v jabloneckých klubech seniorů, aby si
s nimi společně připomněli Mezinárodní
den žen. Setkání byla zároveň příležitostí
popovídat si o radostech a starostech dříve
narozených. Foto Radka Baloghová

Ve dnech 17.–18. března se Eurocentrum
zaplnilo návštěvníky veletrhu cestovního ru-
chu Euroregion Tour 2017 – prezentace 50
regionálních výrobců, pozvánky na více než
50 zajímavých míst u nás i za hranicemi.
Foto Radka Baloghová

O víkendu 11. a 12. března 2017 se
v atletické hale na Střelnici konal již IV. roč-
ník Jablonecké haly Mladých hasičů – Jab-
lonecké šedesátkování. V různých disciplí-
nách se utkali mladí hasiči z celé republiky
i Slovenska. Foto Karel Čermák

Ulrich Schwehn s vnoučaty a Petr Louda. Foto Kateřina Hujerová

Foto Jiří Endler

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Zdeňka Vokatá
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K zápisu do mateřských škol přijdou rodiče
se svými dětmi 10. května. Od března však
už je možné postupně školky navštěvovat
v rámci jejich Dnů otevřených dveří. Novin-
kou školského zákona je povinná předškol-
ní docházka.

Zápis do všech 18 mateřských škol v Jablonci
nad Nisou se uskuteční 10. května. Rodiče si
zpravidla vybírají vždy jednu školku. V přípa-
dě, že dítě přijaté není, nabídne jim ředitelka
náhradní školku s volnou kapacitou.

Nejzásadnější změnou je povinnost docházky
do MŠ pro děti od pátého roku věku do začátku
povinné školní docházky. Rodiče pětiletých
a starších dětí tak mají povinnost nechat děti
zapsat v den zápisu – více na toto téma na stra-
ně 2 tohoto vydání.

Novela školského zákona zavedla obvody
i pro mateřské školy. Rodiče nevybírají mateř-
skou školu vždy jen podle svého bydliště, ale
především podle jejího zaměření či vzdálenosti
od pracoviště rodičů nebo bydliště prarodičů.
Proto stanovuje v Jablonci obecně závazná vy-
hláška jeden školský obvod pro všechny MŠ,
kterým je celé území města. Pro rodiče se tak
nic nemění a své děti mohou přihlašovat do
jedné školky dle svých preferencí. K výběru po-
mohou také Dny otevřených dveří. 

Další informace a odpovědi poskytnou webo-
vé stránky jednotlivých mateřských škol, pří-
padné dotazy zodpoví ředitelky školek nebo
pracovníci oddělení školství, kultury a sportu
jabloneckého magistrátu. Podrobné informace
a kontakty jsou rovněž v osvětovém letáčku
(viz str. 2 tohoto vydání měsíčníku). (red)

Květnový zápis do mateřských škol

MŠ Kostička
Dolní 3969, ředitelka Dana Farkašová
20. 4. /čtvrtek/ 16.00–18.00 hodin

MŠ Kapička
Husova 3, ředitelka Lucie Papoušková
28. 4. /pátek/ 14.30–16.30 hodin

MŠ Pod Peřinkou
Havlíčkova 4, ředitelka Jolana Stejskalová
4. 4. /úterý/ 15.30–18.00 hodin

MŠ Pampeliška
Lovecká 11, ředitelka Kateřina Sýkorová
11. 4. /úterý/ 15.00–17.00 hodin

MŠ Pohoda
Tichá 19, ředitelka Pavla Macháčková
25. 4. /úterý/ 8.30–15.30 hodin

MŠ Čtyřlístek
Švédská 14, ředitelka Zuzana Lapáčková
MŠ Na Kopečku
V. Nezvala 12, vedoucí odloučeného pracoviště
Jana Luštincová
25. 4. /úterý/ 14.30–16.30 hodin

MŠ Mšeňáček
Josefa Hory 31, ředitelka Eva Tuhá
24. 4. /pondělí/ 8.00–10.00 a 14.00–16.00 hodin

MŠ Adélka
28. října 16, ředitelka Hana Nováková
3. 5. /středa/ 9.00–16.00 hodin

MŠ Pastelka
Nová Pasířská 10, ředitelka Ivana Novotná 
20. 4. /čtvrtek/ 15.00–16.30 hodin

MŠ Motýlek
Střelecká 14, ředitelka Eva Čáchová
20. 4. /čtvrtek/ 9.30–15.00 hodin

MŠ Slunečnice
Slunečná 9, ředitelka Iveta Jeriová
20. 4. /čtvrtek/ 8.00–17.00 hodin

MŠ U Pěti veverek
Arbesova 50, ředitelka Zuzana Křivancová
29. 4. /sobota/ 9.30–12.00 hodin

MŠ Hláska
Palackého 37, ředitelka Jana Brethová 
27. 4. /čtvrtek/ 16.00–17.30 hodin

Informační předzápisová 
schůzka
MŠ Žlutá školka
Jugoslávská 13, ředitelka Renata Kolischová

MŠ Červená školka
Nemocniční 15, vedoucí odloučeného
pracoviště Jana Šůrová
4. 5. /středa/ 9.30–12.00 hodin

MŠ, které je možné navštívit
po telefonické domluvě
MŠ Muchomůrka
Mechová 10, ředitelka Irena Šolcová, 
tel.: 725 369 922

MŠ Jablůňka
Hřbitovní 10, ředitelka Hana Hušková, 
tel.: 483 320 873

MŠ Pod Lesem
Československé armády 37, ředitelka Lenka
Brunnerová Jínová, tel.: 725 369 911

MŠ Montessori
Zámecká 10, ředitelka Vlasta Hillebrandová,
tel.: 483 302 625

MŠ Slunečnice
Slunečná 9, ředitelka Iveta Jeriová,
tel.: 608 600 051

Dny otevřených dveří v mateřinkách

Školka Hláska má další 
běžnou třídu
MŠ Hláska, speciální mateřská škola v Pa-
lackého ulici, nabízí třídy pro děti se slucho-
vými, zrakovými či logopedickými vadami,
s autismem nebo děti s tělesným postižením
a kombinovanými vadami. Navíc otevírá
i další běžnou třídu.

Třídu určenou „zdravým“ dětem školka otev-
řela už v minulých letech. „Praxe ukázala, že je
o tuto třídu v centru města zájem, proto MŠ
Hláska letos otevře kromě speciálních tříd také
další běžnou,“ říká vedoucí oddělení školství,
kultury a sportu Zdeňka Květová s tím, že jedna
třída je v ulici U Přehrady, další bude v ulici
Palackého. Obě běžné třídy letos budou moci
přijmout celkem 28 dětí. 

I tyto dvě třídy však mají zaměření, a to logo-
pedické. „Na rozdíl od těch speciálních však ne-

ní třeba k přijetí do běžných tříd doporučení pe-
dagogicko-psychologické poradny ani speciál-
ního pedagogického centra,“ uzavírá Květová.

Na Žižkově Vrchu lákají 
mladé atlety
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská
72 (Žižkův Vrch) pořádá pro všechny kluky
a děvčata z pátých tříd, kteří se rádi hýbou
a mají zájem o sport, výběrové testy pro za-
řazení do sportovní třídy se zaměřením na
atletiku. 

„Žáci při výběrových testech předvedou do-
vednosti v hodu medicinbalem, skoku dalekém
z místa, v počtu leh – sedů za jednu minutu,
v běhu na 50 metrů a ve vytrvalostním běhu na
šest minut,“ upřesnil ředitel ZŠ Pasířská Jiří
Vondráček.

Výběrové testy se budou konat v úterý 10. 4. 2017
v 16 hodin na atletickém stadionu Základní
školy Jablonec nad Nisou, Pasířská 72. Cvičební
úbor si účastníci berou s sebou. Podrobnější in-
formace naleznete na webových stránkách ško-
ly: www.zspasirskajbc.cz.

Foto Jiří Endler

Foto archiv ZŠ Pasířská

Foto Jiří Endler
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Před dvaceti lety, 1. září 1996, se v Jablonci
nad Nisou otevřela první Montessori mateř-
ská škola v České republice. Toto výročí osla-
ví dvoudenní konferencí 21. a 22. dubna
včetně Dnů otevřených dveří, přednášek,
workshopů a besed s odborníky i absolven-
ty. Vrcholem bude první Montessori ples.

„Vrkoslavická školka byla prvním impulsem
a velkou inspirací pro další nově vznikající
Montessori zařízení po celé naší vlasti,“ říká ře-
ditelka a zakladatelka jablonecké školky Vlasta
Hillebrandová s tím, že oficiálně byla Mateřská
škola Montessori zapsána 1. ledna 1997. „Do
školky nastoupilo 60 dětí a Montessori pomůc-
kami byla vybavená jedna třída. Počátky neby-
ly snadné, cesta byla neznámá, chyběly peníze
na pomůcky, a tak jsme si je vyráběli sami,“
vzpomíná Hillebrandová, která je propagátor-
kou Montessori vzdělávání a aktivně na toto té-
ma přednáší po celé republice i v zahraničí. 

V roce 2006, po deseti letech práce, už byl
o školku Montessori takový zájem, že vybavení
didaktickým materiálem získala další třída.
A nazrál čas na založení Základní školy
Montessori. „Rodiče chtěli, aby jejich děti po-
kračovaly ve stejném vzdělávacím programu
po školce dále,“ říká zastánkyně způsobu vzdě-
lávání, jež respektuje každého jedince a zajiš-
ťuje mu maximální svobodu, která má však
svůj řád a pravidla. 

„Učení podle Marie Montessori je založené
na rovnosti, nezávislosti, svobodě volby, jedno-
tě a přijetí. Velkou roli hraje učitel, který by měl
umět připravit správné pomůcky a uspořádat
vhodné prostředí. Takové, v němž se dítě může
bezpečně a nezávisle na dospělých pohybovat
a používat, co v něm je. Vše je založeno na něko-
lika principech, které jsou pojícím prvkem me-
zi školkou i školou,“ vysvětluje Hillebrandová. 

Dvacet let – důvod k oslavě
Účastníci dvoudenních oslav 20. výročí otevře-
ní Mateřské školy Montessori v Jablonci nad
Nisou se mohou těšit na bohatý program plný
workshopů a přednášek známých příznivců
Montessori pedagogiky. „Svoji účast přislíbil
profesor Karel Rýdl, specialista na dějiny vzdě-
lávání a školství, reformní pedagogická hnutí
a alternativy. Dále uvidíme Marka Hermana,
pedagoga, lektora osobního rozvoje a autora
úspěšné knihy Najděte si svého marťana.
Pozvání přijali i zástupci Technické univerzity
z Liberce, manželé Kasperovi, kteří se aktivně
podílejí na vzdělávání pedagogů,“ zve na kon-
gres Vlasta Hillebrandová.

Zakončení oslav Montessori pedagogiky bu-
de v rukou Orchestru Ladislava Bareše, který
provede v sobotu večer hosty 1. montessoriov-
ským plesem v Kulturním centru Hotelu Praha,
kde se uskuteční také valná část konference.
„Jen tematicky zaměřené workshopy jsme při-
pravili na několika různých místech spojených
s Montessori výukou,“ připomíná Hillebran-
dová. 

Hledání partnerů
Pro další rozvoj Montessori pedagogiky – zvy-
šování odbornosti pedagogů a jejich aktivní
účasti na zahraničních stážích, doplňování ne-
zbytných pomůcek pro výuku a rozšiřování
míst působení, hledá spolek Montessori partne-
ry z řad místních subjektů. Kontakt: montesso-
ri.konference@gmail.com, Petra Matyášová, tel.
777 350 038. Více informací o konferenci a přihláš-
ky na oslavy na www.montessori-jbc.cz. (jn)

PROGRAM

18.–21. 4., Dny otevřených dveří v MŠ
Montessori, 
Zámecká 10, kapacita: 15 lidí/den, 
8.00–11.30 hodin, 
rezervace: montessori.jbc@seznam.cz, 

19.–21. 4., Dny otevřených dveří v ZŠ
Montessori, 
5. května 76, 8 lidí/den, 
7.45–11.30 (třídy I. M. a II. M., 1.–3. ročník), 
7.45–12.15 (třída III. M., 4.–5. ročník), 
rezervace: 737 805 448 

Pátek 21. 4. 2017
15.00–15.30 hodin – registrace v KC Hotel
Praha
15.30 hodin – slavnostní zahájení, KC Hotel
Praha, kapacita neomezená
16.00–19.00 hodin – Jak chránit sebe sama
(přednáška), lektor M. Herman, KC Hotel
Praha, kapacita neomezená
19.00–21.30 hodin – Tance dávných tradic (ta-
neční workshop), lektorka V. Jakubíková, 
Montessori ZŠ, 5. května 76, kapacita 100 účast-
níků

Sobota 22. 4. 2017
8.00–8.30 hodin, registrace pro ty, kteří se ne-
registrovali v pátek 21. 4.
Pro workshopy v MŠ a v Yoko studiu regist-
race v MŠ Montessori, Zámecká 10
Pro workshopy v ZŠ registrace v ZŠ Mon-
tessori, 5. května 76
Prezentace firem – možnost zakoupit nebo ob-
jednat Montessori materiál a didaktické po-
můcky, Montessori ZŠ, 5. května 76.
8.30–10.00 hodin – workshopy (rezervace je
možná jen na jeden).
Mír na dosah ruky (prožitkový workshop),
lektorka V. Hillebrandová – Montessori ČR, MŠ
Montessori, Zámecká 10, kapacita 25 účastníků
Zázrak života (prožitkový workshop), lektorka
L. Klubrt Hillebrandová, MŠ Montessori, Zá-
mecká 10, kapacita 20 účastníků
Jóga pro děti v prostředí Montessori, lektorka
K. Kadlecová, Yoko studio, Rychnovská 81, ka-
pacita 15 účastníků
Já to chci, chci, chci! (přednáška a praktické
tipy), lektorka: S. Livorová – Montessori ČR,
Montessori ZŠ, 5. května 76, kapacita 20 účast-
níků

Česká beseda (workshop lidových tanců), lek-
torka J. Kulhánková, Montessori ZŠ, 5. května –
tělocvična, kapacita 40 účastníků
Barevná matematika kolem nás (prožitkový
workshop), lektorka Z. Čížková – Montessori ČR,
Montessori ZŠ, 5. května 76, kapacita 30 účast-
níků 
Vůně dřeva (tvořivá dílna), lektorky Š. Hofrich-
terová (Atelier Hofka), M. Hegerová, Montesso-
ri ZŠ, 5. května 76, kapacita 20 účastníků
Setkání ve škole o škole (beseda), lektoři D.
Bartošová, J. Kahánek a J. Prašivka, Montessori
ZŠ, 5. května 76, kapacita 30 účastníků
Sdílení zkušeností a tvoření ve školní druži-
ně Montessori (sdílení a tvořivá dílna), lektor-
ka H. Zolotarová, Montessori ZŠ, 5. května 76,
kapacita 18 účastníků
10.30–11.30 hodin – oběd

12.00–16.00 hodin – konference, KC Hotel Praha,
kapacita neomezená bez nutnosti rezervace
Program:
úvodní slovo – Zdeňka Květová, MMJN 
historické ohlédnutí – Karel Rýdl
Jak to všechno začalo – Vlasta Hillebrandová 
A co škola? – Zdena Čížková (Kladno), Jan Pra-
šivka (Jablonec nad Nisou)
vzdělávání pedagogů – Tomáš Kasper
16.30–18.00 hodin – odpolední blok
Prezentace firem (materiál a didaktické po-
můcky), Montessori ZŠ, 5. května 76
Beseda s absolventy MŠ a ZŠ, Montessori ZŠ,
5. května 76 – školní jídelna
Videoprezentace (dění v MŠ i ZŠ Montessori),
Montessori ZŠ, 5. května 76
20.00–24.00 hodin – Ples, k tanci hraje Orchestr
Ladislava Bareše, KC Hotel Praha, pro účastní-
ky oslav je ples v ceně, vstupenka pouze na ples
200 Kč.

Učení založené na rovnosti, nezávislosti,
svobodě, jednotě a přijetí je Montessori

Foto Jana Fričová

Foto Jana Fričová
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■ Stručně
Den zdravotně postižených
Město i letos podpoří Den zdravotně
postižených, na jehož organizaci při-
spěje jabloneckému klubu Asociace
rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR částkou ve výši 43 950 Kč.
Letos 13. června se bude konat již 18.
ročník. „Cílem je představit regionální
poskytovatele sociálních služeb a ne-
ziskové organizace, které pracují ve
prospěch osob se zdravotním postiže-
ním, a přiblížit široké veřejnosti život
lidí s handicapem,“ říká za organizáto-
ry Bohuslava Zikmundová. 

Dotace na domovní čističky
Program podpory výstavby technické
infrastruktury pro rok 2017 bude opět
podporovat výstavbu domovních čistí-
ren odpadních vod a kanalizačních
přípojek. Příjem žádostí na oddělení
dotací potrvá od 2. května do 31. října
2017, projekty mohou být zrealizované
do konce října 2018. „K dispozici je 1,5
mil. Kč, o podporu mohou žádat maji-
telé rodinných a bytových domů v ka-
tastru Jablonce a získat mohou 50 %
z celkových výdajů, maximálně však
50 tisíc korun na bytovou jednotku,“
uvádí náměstek Pleticha s tím, že žá-
dosti se budou předkládat opět ve dvou
kolech – nejprve projektový záměr po-
soudí rada města, teprve pak se budou
předkládat žádosti o dotaci.

Potvrzení rady města o schválení
projektového záměru z let 2013, 2014
a 2016 zůstávají v platnosti. Veškeré
podklady budou k dispozici na webu
www.mestojablonec.cz v části Magistrát,
sekce Životní situace, Finance. 

Regenerace sídliště Šumava
Projekt na regeneraci sídliště Šumava,
jako podklad pro žádost o dotaci z do-
tačního programu – PODPORA BYD-
LENÍ, které vyhlašuje MMR ČR na da-
ný rok, schválilo zastupitelstvo. Projekt
zpracovala společnost AF-CITYPLAN.
Při jeho přípravě vycházela mimo jiné
z dotazníkového průzkumu a dvou ve-
řejných projednání s obyvateli Šumavy
v září a v prosinci loňského roku.
Projekt dělí regeneraci do osmi samo-
statných etap v návaznosti na dotační
cykly. Cena jedné etapy je v průměru
10 milionů korun.

Podpora prázdninových aktivit
Rada města pro letošní rok opět schvá-
lila příspěvek 100 Kč na dítě a den pro
předškolní děti a prvňáčky na prázdni-
nové aktivity u registrovaných subjek-
tů. Maximální příspěvek na jedno dítě
v době hlavních prázdnin tak může do-
sáhnout výše 500 Kč. 

Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Jablonec koupí Kantorovu vilu
Zastupitelé schválili výkup architektonicky vý-
znamné Kantorovy vily na adrese Palackého 26.
Město za vilu, vrcholné dílo architekta Heinricha
Kulky, zaplatí 8,1 milionu korun. O záměru od-
koupení jednalo zastupitelstvo už vloni v prosin-
ci s tím, že se pokusí vyjednat nižší cenu.
Současná majitelka domu ale na prodejní ceně
trvala, přesto zastupitelé výkup domu schválili. 

Kantorova vila doplňuje významné jablonecké
moderní stavby určené k bydlení ze začátku 30. let
dvacátého století. Nejvýznamnější jsou Háskova vi-
la a Schmelowskyho vila od architekta Heinricha
Lauterbacha, které svým majitelům slouží k trvalé-
mu bydlení a veřejnosti nejsou běžně přístupné. 

V budoucím využití Kantorovy vily ke kulturním
účelům by mohla sehrát významnou roli Kulkova
nadace z Nového Zélandu, která disponuje podrob-
nou projektovou dokumentací a odborníky na
Kulkovo dílo. „Kulkova Nadace deklaruje zájem
spolupracovat s městem při obnově vily do původ-
ní podoby a při tvorbě projektu budoucího využití,“
konstatuje primátor Beitl, který s nadací komuni-
kuje. Za zástupce Kulkovy nadace v Čechách je po-
važován Ing. arch. Jan Sapák z Brna, renomovaný
znalec moderní architektury. Osobně se zastupite-
lům představil a hovořil o významu Kantorovy vily
nejen pro jabloneckou architekturu. Potvrdil slova
primátora o možné spolupráci s nadací.

Na terminál bude architektonická soutěž
Zastupitelé rozhodli o umístění dopravního ter-
minálu a lávky spojující terminál se železniční
zastávkou do prostoru mezi ulicemi Kamenná,
Lipanská a 5. května. Na jeho podobu vyhlásí ar-
chitektonickou soutěž podle pravidel České ko-
mory architektů. 

Vyhlášení soutěže schválí zastupitelstvo, které je
pak povinné akceptovat rozhodnutí poroty. Nemůže
měnit pořadí, má však právo rozhodnout o nereali-
zaci investičního záměru nebo vyhlásit novou sou-
těž. Přesné podmínky soutěže jsou výlučně v kom-
petenci poroty po předchozím schválení České
komory architektů (ČKA). Podle regulí ČKA musí
mít porota 3 až 11 řádných členů s hlasem rozho-
dujícím. Nadpoloviční většina členů poroty musí

být nezávislá, což znamená, že nejsou se zadavate-
lem v trvalém obchodním vztahu, popř. ve vztahu
zaměstnaneckém či služebním. Za nezávislé porot-
ce se nepovažují ani členové poradních sborů
a zpracovatelé soutěžních podmínek a soutěžního
zadání vyhlašovatele. Architektonická soutěž by
měla být otevřená a dvoukolová. Náklady na její or-
ganizaci jsou odhadnuté na 3,2 mil. Kč.

Veřejné osvětlení
V Jablonci nad Nisou je 6388 sloupů veřejného
osvětlení a 42 nasvětlených přechodů pro chod-
ce. Většina veřejného osvětlení je ve vlastnictví
společnosti TSJ, s. r. o., část ale patří městu. 

Zastupitelé schválili záměr převodu veškerého
veřejného osvětlení do majetku města. Nové uspo-
řádání sjednotí vlastnické vztahy a vyřeší proble-
matiku veřejné podpory při financování údržby
a obnovy majetku, který není ve vlastnictví města. 

Veřejné osvětlení včetně nasvícení přechodů
v Jablonci nad Nisou spravuje společnost TSJ.
Veřejné osvětlení je v provozu 4100 hodin ročně se
spotřebou 2,5 milionu kWh. Výdaje města na pro-
voz veřejného osvětlení činí dlouhodobě 16 milionů
ročně. 

Nová vyhláška nařizuje plošnou deratizaci
Kvůli zvýšenému výskytu potkanů ve městě
schválili zastupitelé novou obecně závaznou vy-
hlášku č. 3/2017 o provedení speciální ochranné
deratizace. 

Majitelé nemovitostí, podnikatelé i soukromé
osoby musí během května a června letošního roku
provést deratizaci svých objektů. Mírné zimy v po-
sledních letech vytvořily vhodné podmínky pro
přežití a množení potkanů. Přes snahu omezit
jejich počet pravidelně prováděnou běžnou ochran-
nou deratizací jsou v některých částech města patr-
né známky přemnožení. Náklady na deratizaci hra-
dí majitelé objektů. Nejde o nijak vysoké položky.
Počítá se položení nástrahy, kontrola, případně do-
plnění a odstranění uhynulých živočichů. Cena za
úkony na 1 m2 se pohybuje v řádu halířů až jedno-
tek korun. Podrobné informace k procesu deratiza-
ce přineseme v květnovém čísle Jabloneckého mě-
síčníku.

Rada města jedná v čerstvě zrekonstruované a zrestaurované zasedací místnosti č. 203, její tradiční jednací místnost č. 201 
totiž právě prochází rozsáhlou obnovou. Foto Markéta Hozová

Kantorova vila, foto Petr Vitvar



■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

Kino Junior

2. 4. /neděle/ 13.30 hodin
TVOŘÍK + RODINNÉ
PŘEDSTAVENÍ ZA 1/2 VSTUPNÉ
Tématická kreativní dílnička pro děti
před rodinným filmem. Cena vstupen-
ky na kreativní dílnu Tvořík je 60 Kč,
počet míst je omezen na 15. 

2. 4. /neděle/ 15.00 hodin
JO NESBO/ : DOKTOR PROKTOR
A PRDÍCÍ PRÁŠEK
Hlavním hrdinou přepisu dětské knihy
je ztřeštěný vynálezce Doktor Proktor,
dívka Líza a klučina s ohnivými vlasy
jménem Bulík.

5. 4. /středa/ 10.00 hodin
VŠECHNO NEBO NIC
Mimikino – promítání pro rodiče s ma-
lými dětmi. Komedie podle knihy Evity
Urbaníkové.

DĚTSKÁ SCÉNA 2017
7. 4. /pátek/ 16.00 hodin
Slavnostní zahájení, 
I. postupová přehlídka

8. 4. /sobota/ 16.00 hodin
II. postupová přehlídka – inspirativní
představení
Krajská otevřená postupová přehlídka
dětského divadla s postupem na
Celostátní přehlídku dětského divadla
Dětská scéna 2017 ve Svitavách.

PRÁZDNINOVÉ PROMÍTÁNÍ 
PRO DĚTI
Tradiční dopolední i odpolední
promítání pro děti. Jednotné vstupné
50 Kč děti / 70 Kč dospělí.

13. 4. /čtvrtek/ 15.00 hodin
ZPÍVEJ
Rodinný animovaný film. 

14. 4. /pátek/ 15.00 hodin
ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA
O KONCI SVĚTA

14. 4. /pátek/ 18.00 hodin
KREUTZEROVA SONÁTA A JINÉ
KRÁTKÉ FILMY
Pásmo krátkých filmů Miroslava
Stuchlého.

16. 4. /neděle/ 10.30 hodin
FILMBRUNCH
Nedělní pohodovka s přáteli.
Laskominy všeho druhu zajistí kavár-
na Pokec.

16. 4. /neděle/ 12.00 hodin
VOLÁNÍ NETVORA: PŘÍBĚH
ŽIVOTA
Fantasy v režii talentovaného Juana
Antonia Bayona. 

OZVĚNY DNŮ EVROPSKÉHO 
FILMU 2017 
Výběr z nejzajímavějších snímků
současné evropské kinematografie.
Vstupné 70 Kč/členové FK 50 Kč/pro
studenty po předložení průkazu vstup
volný!

18. 4. /úterý/ 20.00 hodin
SING STREET

19. 4. /středa/ 17.30 hodin
RAJSKÝ POKOJ

20. 4. /čtvrtek/ 18.00 hodin
SAFARI

20. 4. /čtvrtek/ 20.00 hodin
PO LÁSCE

21. 4. /pátek/ 17.30 hodin
KDYŽ OTEVŘU OČI

22. 4. /sobota/ 18.15 hodin
PĚT SVĚTŮ

23. 4. /neděle/ 18.15 hodin
– MOŘE Z SINES

19. 4. /středa/ 20.00 hodin
ZŁOTE KRACIASY
ISHORTS – Pásmo krátkých filmů na
dané téma.

23. 4. /neděle/ 16.30 hodin
KROPÁČEK MÁ ANGÍNU
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší.

28. 4. /pátek/ 20.00 hodin
INTERAKTIVNÍ FILM NOČNÍ
SMĚNA
Ojedinělý zážitek v kině propojuje
prvky z filmového světa i ze světa
počítačových her. Diváci sami
rozhodnou o vývoji dění na plátně
prostřednictvím svých chytrých telefonů. 

Kino Radnice
5. 4. /středa/ 15.00 hodin
PSÍ POSLÁNÍ
Komediální drama o nejlepších
přátelích člověka. Promítání (nejen)
pro seniory.

18. 4. /úterý/ 14.30 hodin
SPOJENCI
Válečné romantické drama režiséra
Roberta Zemeckise. Promítání (nejen)
pro seniory.

PRÁZDNINOVÉ PROMÍTÁNÍ 
PRO DĚTI
Tradiční dopolední i odpolední promí-
tání pro děti. Jednotné vstupné 50 Kč
děti / 70 Kč dospělí.

13. 4. /čtvrtek/ 10.00 hodin
LEGO ® BATMAN FILM

14. 4. /pátek/ 10.00 hodin
ANDĚL PÁNĚ 2
Volné pokračování rodinné vánoční
pohádky s Ivanem Trojanem a Jiřím
Dvořákem.

22. 4. /neděle/ 18.45 hodin
EVŽEN ONĚGIN (P. I. Čajkovskij)
Přímý přenos z metropolitní opery NY

Aktuální program kin na webu.

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

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

2. 4. /neděle/ 15.00 hodin
VESELÁ POUŤ
Loutkoherecká skupina Loudadlo.
Revue, v níž se objeví známé postavičky
České televize – Jů a Hele, Muf
a mnoho dalších. Skupina RD.

3. 4. /pondělí/ 19.00 hodin
ODDACÍ LIST
Divadlo Rokoko. 
Hrají: Taťjana Medvecká, Marika
Procházková, Jan Vlasák, Marcel
Rošetzký a další. Originální rodinná
komedie. Skupina ND.

5. 4. /středa/ 19.00 hodi
KUTLOCH ANEB I MUŽI MAJÍ
SVÉ DNY
Studio Dva.
Hrají: Bob Klepl, Filip Blažek/Roman
Štabrňák, Kryštof Hádek/Václav Jílek
a další. Černá komedie plná ironie.
Přeložené představení z 8. 2.

8. 4. /sobota/ 14.00 hodin
ZPĚVÁČCI A REGIONÁLNÍ
PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH
FOLKLORNÍCH SOUBORŮ
Soutěž dětských zpěváků lidových písní.
Pořádá DDM Vikýř Jablonec. 

10. 4. /pondělí/ 19.00 hodin
MUSICA PER CINQUE
Robert Heger – flétna, Dušan Foltýn
– hoboj, Tomáš Čistecký – klarinet,
Michal Verner – fagot, Petr Hernych
– lesní roh. Koncert vynikajícího
dechového kvinteta. Skupina H.

11. 4. /úterý/ 19.00 hodin
NOVECENTO (1900)
Městské divadlo Mladá Boleslav. 
Hrají: Radim Madeja a Jakub Šafr j. h.
Strhující příběh geniálního klavíristy.
Skupina ND.

18. 4. /úterý/ 19.00 hodin
VZKŘÍŠENÍ
Dejvické divadlo. Hrají: Jana Holcová,
Hynek Čermák, Martha Issová, Ivan

Trojan a další. Chytrá, vtipná hříčka
plná jazykové komiky. Skupina DB.

20. 4. /čtvrtek/ 19.00 hodin
LÁSKA – VZTAHY – PŘÁTELSTVÍ
Čtyři dohody s Jaroslavem Duškem.
Jak je vidí toltécký šaman DON
MIGUEL RUIZ. Spoluúčinkují: Pjér la
Šé’z a Alan Vitouš. 
Pořadatel: ANAON, veřejně prospěšný
spolek a městské divadlo.

21. 4. /pátek/ 19.00 hodin
PÁTÁ DOHODA S JAROSLAVEM
DUŠKEM
Volné pokračování představení Čtyři
dohody. Spoluúčinkují: Pjér la Šé’z
a Alan Vitouš. 
Pořadatel: ANAON, veřejně prospěšný
spolek a městské divadlo.

23. 4. /neděle/ 15.00 hodin
OSLÍ KŮŽE ANEB NEBOJÍŠ SE
PRINCEZNIČKO?
1. Neratovická divadelní společnost.
Hrají: Marta Veselá, Natálie Vlková,
Petr Kotál, Alena Jarolímová a další.
Rozverná pohádka. Skupina RD.

24. 4. /pondělí/ 19.00 hodin
KDYŽ PTÁČKA LAPAJÍ
Divadlo na Vinohradech.
Hrají: Marek Holý, Petr Rychlý,
Václav Svoboda, Václav Vydra, Jaroslav
Satoranský, Kateřina Brožová a další.
Situační komedie. Skupina DA.
Náhradní titul. 

25. 4. /úterý/ 19.00 hodin
KRASAVICE
INTERKONTINENTÁLNÍ
La Fabrika – VM Art. 
Hrají: Anna Polívková a Martha Issová.
Autorská klauniáda o přátelství a to
nejen o jeho světlých, ale i stinných
až temných stránkách.

27. 4. /čtvrtek/ 18.00 hodin
JARNÍ KOKTEJL ZUŠ
Tradiční profilový pořad ZUŠ
Jablonec, účinkují žáci hudebního
a literárně dramatického oboru školy. 

28. 4. /pátek/ 17.00 hodin
JARNÍ KOKTEJL ZUŠ
Tradiční profilový pořad ZUŠ
Jablonec, účinkují žáci hudebního
a literárně dramatického oboru školy. 

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

do 24. 4.
PETR KRAUS 
– OBRAZY A TAPISERIE

25. 4.–24. 5.
FOTOGRAFIE
Fomaklub Liberec, 
vernisáž 25. 4. od 17.00 hodin.

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

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 20. 5.
PŘÍKLADNÁ PÍSEŇ O MORDU
– a jiné sběratelské zajímavosti
Josefa Scheybala
Výstava k výročí 120 let narození otce
J. V. Scheybala, který byl významným
sběratelem lidové kultury v oblasti
Severních Čech. 
Více na III. straně přílohy. 
Výstava ve spolupráci s MČR
v Turnově.
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Ozvěny dnů evropského filmu 2017

18.–23. 4. /úterý–neděle/ kino Junior
Jako každý rok přinášíme výběr z nejzajímavějších snímků současné
evropské kinematografie. Přehlídku uvedeme 18.–23. dubna v kině
Junior. Vstupné je 70 Kč, pro členy FK 50 Kč a pro studenty bude po
předložení průkazu vstup volný!
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18. 4. /úterý/ 16.30 hodin
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

4. 4. /úterý/ 17.00 hodin
VZPOMÍNKY NA JOSEFA
SCHEYBALA 
Uvedení výstavy a setkání s pamětníky,
spolupracovníky i současnými správci
pozůstalosti rodiny Scheybalových
z Muzea Českého ráje v Turnově 
u příležitosti výročí dubnových 
narozenin Josefa Scheybala.

11. 4. /úterý/ 17.00 hodin
JOSEF SCHEYBAL ST. 
A PAMÁTKY ZESTÁTNĚNÉ 
PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
Přednáška o činnosti J. Scheybala při
intenzivní záchraně německých
památek severočeského regionu 
v letech 1945–1954. 
Přednáší Kristina Uhlíková z Ústavu
dějin umění AV ČR.

■ 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.

28. 3.–19. 5.
MALÍŘ LADISLAV ZÁKOUCKÝ
/1916–2005/
Z cyklu výstav věnovaných výtvarným
umělcům, o kterých psal Josef V.
Scheybal jako historik umění. Výstava
ke 100. výročí narození malíře
a grafika, který žil v Rychnově.

■ Ekocentrum
Areál Eurocentra (pavilon S1 v suterénu)

13. 4. /čtvrtek/ a 14. 4. /pátek/
9.00–17.00 hodin
VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO
VEŘEJNOST
Zdobení vajíček různými technikami
a výroba velikonočních ozdob
z přírodních materiálů.

20. 4. /čtvrtek/ 10.00–17.00 hodin
DEN ZEMĚ V TYRŠOVÝCH SADECH 
ve spolupráci s DDM Vikýř

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

6. 4. 2017 /čtvrtek/ 20.00 hodin
4TET: IV. VERZE
Vokální seskupení pánů Davida
Uličníka, Jiřího Korna, Jiřího Škorpíka
a Dušana Kollára.

7.–9. 4. /pátek–neděle/ kino Junior 
DĚTSKÁ SCÉNA 2017
Krajská otevřená postupová přehlídka
dětského divadla s postupem na
Celostátní přehlídku dětského divadla
Dětská scéna 2017 ve Svitavách
7. 4., 16.00 hodin – Slavnostní zaháje-
ní, I. postupová přehlídka
8. 4., 16.00 hodin – II. postupová pře-
hlídka - inspirativní představení

7. 4. /pátek/ 18.00 hodin 
JARNÍ ZPÍVÁNÍ S IUVENTUS,
GAUDE!
Účinkují Pueri, gaudete!, Liberi,
gaudete!, chlapecký sbor, Amici,
gaudete! a Iuventus, gaude!
Hosté: Carmina (Turnov), Zvonky
Mnichovo Hradiště. Pořádá ZUŠ
Jablonec n. N. a SRPDŠ při ZUŠ za
finanční podpory statutárního města
Jablonce n. N.

9. 4. /neděle/ 20.00 hodin
ILL NIN~O (USA)
Jediný český koncert numetalové sku-
piny z New Jersey na turné k jejímu
patnáctému výročí
Hosté: Ektomorf (Maďarsko), XtortYa
(Austrálie) a Madlife (USA).

11. 4. /úterý/ 17.30 hodin 
JAREK NOHAVICA: TŘI ČUNÍCI
Koncert pro děti od 5 do 15 let a jejich
rodiče.

11. 4. /úterý/ 20.00 hodin 
JAREK NOHAVICA – KONCERT
Hosté: Robert Kusmierski – akordeon,
piano, Pavel Plánka – bicí a perkuse.
Koncert není vhodný pro děti do 12 let.

12.–14. 4. /středa–pátek/ 
9.00–18.00 hodin,
VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI
Více na 20. straně. Pořádá statutární
město Jablonec nad Nisou.

15. 4. /sobota/ 20.00 hodin
11. JUBILEJNÍ LYŽAŘSKÝ BÁL
Akce k ukončení lyžařské sezony.
Bohatá tombola a program. 
Bližši informace: V. Kopal, e-mail: 
vladokopal@centrum.cz. 
Pořádá Ski klub Jablonec nad Nisou.

21. 4. /pátek/ 20.00 hodin
A JEŠTĚ TROCHU SWINGU
s velkým swingovým Orchestrem
Rudy Janovského a nejhezčími 
melodiemi 30.–60. let minulého století,
Djs: Electro Party v baru

23. 4. /neděle/ 14.00 hodin
TURNOVANKA
Taneční odpoledne s dechovým or-
chestrem pro seniory

25. 4. /úterý/ 20.00 hodin
PARTIČKA
Michal Suchánek, Richard Genzer,
Ondřej Sokol, Igor Chmela, Marián
Čurko a Dano Dangl v improvizační
show. Předprodej vstupenek: v síti
Ticketstream. Pořádá AZMusic, s. r. o.

28. a 29. 4. /pátek a sobota/ 20.00 hodin
ARAKAIN: 
XXXV DOUBLE TOUR 2017
K 35 letům existence chystá Arakain

pro fanoušky velkolepé jarní turné:
Poprvé v historii se v jednom místě za-
staví hned na dva koncerty, ve dvou,
po sobě jdoucích, dnech.
28. 4. / UNPLUGGED – akustický
koncert – poprvé v historii
29. 4. / TRASH – repertoár alb Trash
the Trash a Schizofrenie.

VÝSTAVY
pracovní dny, 8–18 hodin, Foyer

1.–27. 4. 
ZAOSTŘENO NA JIZERKY
Výstava nejlepších snímků stejnojmenné
fotografické soutěže. V recepci
Eurocentra v prodeji kalendář, jehož
koupí přispějete na projekty
pomáhajícím Jizerským horám. 

Do 1. 5.
DOWNITŘ A ZPĚT 
Výstava fotografií a obrazů Pawla
Wintera

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

3. 4. /pondělí/ 10.00 hodin
OPERNÍ ÁRIE
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

4. 4. /úterý/ 14.00 hodin
INDICKÝ OCEÁN
Ostrovy Seychely, Mauricius,
Rodrigues, Réunion... 
Pravidelné promítání.

4. 4. /úterý/ 17.00 hodin
BARVY VESMÍRU
Astronomické okénko Martina
Gembece.

11. 4. /úterý/ 17.00 hodin
A TOHLE UŽ JSTE ČETLI?
Zveme vás na výlet do biblických knih
s jabloneckými duchovními. Povídat si
s vámi o úskalích překladatelské práce
bude Michal Krchňák.

18. 4. /úterý/ 14.00 hodin
VYSOČINA
Pravidelné promítání z cyklu Krásy
Čech, Moravy a Slezska.

20. 4. /čtvrtek/ 17.00 hodin
KINEZIOLOGIE ONE BRAIN
Martina Tichá nás seznámí se základy
kineziologie a jejími blahodárnými
účinky na tělo a mysl.

25. 4. /úterý/ 17.00 hodin
POSLEDNÍ SLOVO MÁ 
JAN REJŽEK
Kaleidoskop o hudbě, kterou na
Radiožurnálu určitě neuslyšíte.

27. 4. /čtvrtek/ 17.00 hodin
OD HARRACHOVA NA SNĚŽKU
Cestopisný pořad Milana Vika.

FOTOSOUTĚŽ
Městská knihovna pod záštitou 
fotoklubu Balvan vyhlasila 
9. ročník amatérské fotografické soutěže
na téma:
PŘÁTELSTVÍ ZBLÍZKA I NA DÁLKU.
Pravidla na http://bit.ly/fotosoutez2017.
Své příspěvky zasílejte do úterý
9. května 2017.

Pokračujeme v luštitelských 
soutěžích a hrách
O ZLATOU MAKOVICI, 
ZNÁTE-VÍTE-TUŠÍTE, 
LOVCI PEREL 2017

VÝSTAVA

Z ČESKÝCH STEPÍ, LUK A STRÁNÍ
Své fotografie v prostoru schodiště
představuje Jaroslava Fojtíková.

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

STÁLÉ EXPOZICE: 
NEKONEČNÝ PŘÍBĚH
BIŽUTERIE, 
ČAROVNÁ ZAHRADA
České sklo sedmi století

VÝSTAVA
do 9. 4.
JÁ, OZDOBA!
Interaktivní výstava skleněných
vánočních ozdob pro malé i velké. 

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin, 
vstup zdarma

do 18. 4.
ABSOLVENTI
Technické univerzity v Liberci 
– obor Textil.

28. 4.–26. 5.
ABSOLVENTI
Technické univerzity v Liberci 
– obor Sklo – Šperk. 
Vernisáž v pátek 28. 4. v 17.00 hodin.

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

5. 4. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál.

Novecento (1900)

11. 4. /úterý/ 19.00 hodin – Městské divadlo Jablonec n. N.
Strhující příběh geniálního klavíristy. Začíná na počátku roku 1900,
kdy starý námořník našel na zaoceánském parníku v krabici od citro-
nů nemluvně. Nalezenci začali říkat Lemon – tedy Citron. Citron na té
obrovské lodi objevil v restauraci první třídy klavír, usedl k němu
a ponořil ruce do bílých a černých tónů. Rázem vznikla legenda o záz-
račném klavíristovi. Představení oceněné Cenou Thálie 2015 – Radim
Madeja za Tima Tooneyho.
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■ DDM Vikýř
Tel. 483 711 725, www.vikyr.cz,
info@vikyr.cz.

4. 4. /úterý/ 
VELIKONOČNÍ VAŘENÍ
A DÍLNIČKA 
Program určený pro malé i velké. 
Členové kroužku vaření zdarma, 
veřejnost 250 Kč. Informace M. Šípková.

5.–6. 4. /středa–čtvrtek/ 
13.00–15.00 hodin
VELIKONOČNÍ DÍLNA 
PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY
Cena 20 Kč, informace a přihlášky 
A. Francová.

6. 4. /čtvrtek/16.30–18.00 hodin
VELIKONOČNÍ DÍLNA
Zadáno OSPOD. 
Informace A. Tauchmanová.

7. 4. /pátek/19.00 hodin
PLES NEPLES
Akce na sále Střelnice, zábavný večer
pro všechny příznivce a fanoušky
Vikýře. Cena vstupenky 170 Kč, 
předprodej na recepci Vikýře, 
po–čt 14.30–18.30 hodin, informace
pracovníci Vikýře.

8. 4. /sobota/ 8.00 hodin
VIKÝŘÁCKÝ DRAK
Soutěž plastikových modelářů v kate-
goriích I. A, I. C, II. B, II. C, startovné
30 Kč/osoba, koná se v DDM Vikýř,
informace P. Dostál.

20. 4. /čtvrtek/ 10.00–17.00 hodin
DEN ZEMĚ
Oslavy Dne Země v Tyršových sadech,
akce ve spolupráci UHÚL, pobočka
Jablonec n. N., EKO-KOM, SUPŠ a VOŠ
Jablonec n. N., JKIC, o. p. s.,
a Střediskem ekologické výchovy 
Český ráj, informace A. Francová.

29. 4. /sobota/ 8.00 hodin
10. SETKÁNÍ MLÁDEŽE
LIBERECKÉHO KRAJE LODNÍCH
MODELÁŘŮ
Veřejná klubová soutěž lodních mode-
lářů na Novoveském koupališti, infor-
mace P. Dostál

28. 4.–1. 5. /pátek–pondělí/ 
ČARODĚJNICE NA SAMANTĚ 
Rodinný pobyt, výtvarné dílny, hry,
soutěže, návštěva poutě na Krásné.
Informace M. Šípková.

30. 4. /neděle/ 16.00–19.00 hodin
ČARODĚJNICE S VIKÝŘEM
Penzion Jablonec u přehrady. Drobné
hry, soutěže s čarodějnickou témati-
kou, převleky vítány, Miss čarodějnice,
čaroděj. Informace S. Příhonská.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
13. 4. /čtvrtek/ 8.00-15.00 hodin
VELIKONOČNÍ DEKORACE,
ZDOBENÍ
Rukodělná dílnička pro školáky
a veřejnost, cena 300 Kč, přihlášky
do 10. 4., S.Příhonská.

13. 4. /čtvrtek/ 8.00–15.00 hodin
HUDEBNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
Soustředění pro hudebníky z Vikýře,
cena 100 Kč, přihlášky do 10. 4.,
S.Příhonská.

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

1. 4. /sobota/ 20.00 hodin
RAMPUS KREATIVUS
Open-session pro všechny tvořivé
hudební duše, kteří si chtějí společně
zahrát.

4. 4. /úterý/ 18.00 hodin
PANDEIRO & REPIQUE DUO 
Rytmicko-perkusivní smršť předních
instrumentalistů Brazílie s jedinečným
zvukem a neomezenými možnostmi.

5. 4. /středa/ 18.30 hodin
KVÍZ NA RAMPĚ
Poskládejte dvou až osmi členný tým
a otestujte své znalosti! 

6. 4. /čtvrtek/ 19.30 hodin
EXPEDICE BAJKAL 700
250 km na bruslích, 450 km pěšky,
800 km auty po ledu, 15 000 kilometrů
vlakem... s Markem Šimíčkem.

7. 4. /pátek/ 21.00 hodin 
PARTY! PARTY!
Dance / Funky / Rock / Oldies / RnR /
CZ&SK music s Dj Igorkem.

8. 4. /sobota/ 13.00 hodin 
SEVEROČESKÉ PŘEDKOLO PORTY
Hudební soutěž kapel i sólistů.
Přihlášky do 1. 4. na
www.studiokokos.cz

8. 4. /sobota/ 19.30 hodin 
JARRET 
Koncert liberecké folkrockové kapely. 

9. 4. /neděle/ 13.00 hodin 
FOLKOVÝ KVÍTEK
Svč předkolo autorsko-interpretační
soutěže pro mládež do 18ti let. 

9. 4. /neděle/ 17.00 hodin 
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Veselá pohádka v podání DS Matičky
ze Semil.

12. 4. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA opravdu 
PRO KAŽDÉHO
Povídání o fotografování s focením 
večerního koncertu. 

12. 4. /středa/ 20.00 hodin
BLUE ROCKET
Teplická rock’n’rollová kapela na
SpySpace Blue Rocket tour 2017.

15. 4. /sobota/ 20.00 hodin
ZAKÁZANÝ OVOCE, WAIT, LAST
STATION
Rock(punk)ové kapely na Díky vám!
Tour 2017.

18. 4. /úterý/ 18.30 hodin
KVÍZ NA RAMPĚ
Poskládejte 2–8členný tým a otestujte
své znalosti! 

19. 4. /středa/ 19.30 hodin
SPAL JSEM S MARILYN
Jaká byla Marilyn Monroe? Divadelní
představení s živou hudbou a zpěvem.
Hrají Anna Schmidtmajerová a Tomsa
Legierski, na piano Vladimír Strnad.

21. 4. /pátek/ 19.00 hodin
STÁRPLEJ A THE SCOFFERS
Ve 3. kole soutěžního festivalu
regionálních kapel zahrají Makule
a Shangri-La. Poté koncert The
Scoffers (vítěz Stárpleje z roku 2012)
s novou deskou.

22. 4. /sobota/ 20.00 hodin
DUKLA VOZOVNA a JOHN SILVER
Punk rock a big beat. 

24. 4. /pondělí/ 18.00 hodin
ASTROSETKÁNÍ
Novinky z astronomie a kosmonautiky.
Informace, rady, návody pro každého. 

25. 4. /úterý/ 19.30 hodin
ZLATKA BARTOŠKOVÁ 
A JIŘÍ TOUFAR
Šansonový recitál Bílej kavalír. Zpěv,
piano.

26. 4. /středa/ 19.30 hodin
GAMBIE VČERA, DNES A ZÍTRA?
Povídání, promítání a ochutnávka
afrických tanců a bubnů s Helenou
Kolářovou, Katkou a Akassou Badje.
Bubny budou k dispozici i pro vás. 

27. 4. /čtvrtek/ 19.30 hodin
THE BLUESBONES (Belgie)
Blues evropského střihu ve své
nejryzejší podobě – klasický zvuk
Hammondek, šťavnatá kytara a to vše
umocněno silovým zpěvem. 

28. 4. /pátek/ 20.00 hodin
VLTAVA
Koncert jedné z nejoriginálnějších
českých skupin. 

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

4. 5. /čtvrtek/ 20.00 hodin
XAVIER BAUMAXA & JAZZ-PUNK
TRIO
Svérázný zpěvák, muzikant a skladatel
na IDUETO tour. Od hip-hopu až po
šanson.

■ Jablíčko
– centrum pro rodinu
www.mcjablicko.cz
jablickomc@seznam.cz

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

každou středu 12.30–14.30 hodin
PODPŮRNÁ SKUPINKA 
PRO KOJÍCÍ ŽENY
Skupinu vede laktační poradkyně
Iva Klímová. 

5. 4. /středa/ 10.00–11.30 hodin
TĚŠÍME SE NA ŠKOLKU
Rady před nástupem dětí do MŠ.
Beseda s vedoucí odd. školství –
Zdeňkou Květovou.

7. 4. a 21. 4. /pátek/ 16.30–18.30 hodin
MOHENŽODÁRO
Tanec, probuzení ženské energie,
cvičení, meditace. 

11. 4. a 25. 4. /úterý/ 10.00–12.00 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
Individuální poradenství zdarma.

12.–14. 4. /středa–pátek/ 
13.00–17.00 hodin
JABLÍČKO NA VELIKONOČNÍCH
TRZÍCH
Dílničky s velikonoční tématikou pro
malé i velké, malování na obličej.

13. 4. /čtvrtek/ 10.00–11.30 hodin
ZNAKOVÁNÍ S MIMINKY
Povídání o výhodách znakování
a ukázka jednoduchých základních
znaků.

13. 4. /čtvrtek/ 15.00–18.00 hodin
KLUB PAVOUČCI
Setkávání rodin dětí s diagnostikou
ADHD, PAS.

17. 4. /pondělí/ 16.00–17.30 hodin
VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK
Pro děti od 1,5 do 7 let a rodiče. 
Zvyky, dílny, velikonoční zajíček.

18. 4. /úterý/ 16.00–18.30 hodin
KURZ NOŠENÍ DĚTÍ V ŠÁTKU
Kurz pro rodiče miminek a pro těhotné
ženy, cena 300 Kč.

19. 4. /středa/ 10.00–11.30 hodin
STÁŽE PŘI RODIČOVSKÉ
DOVOLENÉ – JDE TO
Rady jak zvýšit možnosti uplatnění 
na trhu práce. Stanislava Karásková
z Fondu dalšího vzdělávání.

19. 4. /středa/ 17.30–19.30 hodin
LIDSKÁ MYSL VS. PENÍZE, PRÁCE
A OBTÍŽNÍ LIDÉ
Přednáška Martina Jotova.

20. 4. /čtvrtek/ 15.00–18.00 hodin
KLUB DVOJČAT A VÍCERČAT

21. 4. /pátek/ 19.00–21.00 hodin
VÝROBA PŘÍRODNÍHO PARFÉMU
Workshop.

27. 4. /čtvrtek/ 17.30–19.00 hodin
DYNAMIKA MENSTRUAČNÍHO
CYKLU
Proč a především jakým způsobem se
mění nálady žen v průběhu měsíce.

28. 4. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
ZDRAVÉ SNÍDANĚ A SVAČINY
Povídání nejenom o snídání.

The Bluesbones (Belgie)

27. 4. /čtvrtek/ 19.30 hodin – Klub Na Rampě
The Bluesbones tvoří pět zkušených nadšených belgických muzikantů
v čele se zpěvákem Nico De Cockem. Stylově se kapela pohybuje v širo-
kém spektru mezi klasickým blues, rockem konce 60. let a přes křehké
balady občas až k heavy rocku. Podobnou hudbu hrávali u nás před
mnoha lety např. The Matadors. Recenze na alba a koncerty nešetří
chválou.
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28. 4. /pátek/–1. 5. /pondělí/
PŘEDČARODĚJNICKÝ POBYT
S JABLÍČKEM
Rodinný víkend plný zábavy, pohybu
a tvoření pro celé rodiny na chalupě
v přírodě.

■ Galerie FR
Dům česko-německého
porozumění Rýnovice
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.

7. 4. /pátek/ 17.00 hodin
KORÁLKOVÁ DÍLNA 
S LÍDOU DUTOU 
Představení firmy JM Koral a tvoření
na téma Velikonoce.

12. 4. /středa/14.00 hodin
PUTOVÁNÍ S MARKEM
ŘEHÁČKEM
PO LUKÁŠOVSKÝCH PAMÁTKÁCH
A ZAJÍMAVOSTECH 
Trasa v celkem náročném terénu začíná
a končí u Domu ČNP a měří asi 7 km.
Pevná obuv nutná, vhodné i hůlky.

26. 4. /středa/ 18.00 hodin
HOVORY, OVŠEM 
Autorská poezie a próza. 
Večer s Milanem Brožem a jeho hosty.

do 29.4. /pátek/ 17.00 
DVA SVĚTY 
Soubor prací Šárky Coganové.
Alternativní grafiky, vyjádření niterného
prožitku korespondujícího s okolní
realitou.

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

19. 4. /středa/ 16.00 hodin
KANZASHI
Workshop s Ivou Mastníkovou. Téma
umění japonských textilních kytiček,
které se naučíme vytvářet. 
Cena 300 Kč. Přihlášky předem.

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

7. 4. /pátek/ 18.30 hodin
TIŠTĚNÁ ARCHITEKTURA 38
Michaela Hečková představí knihu
O městech a lidech.

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

1.–30. 4.
JANA BERNATOVÁ: ULTRAMARINE
EXTRA BLUE
Instalace pracující s barevným
pigmentem a světlem ultramarine
extra blue. 

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

6. 4. /čtvrtek/ 17.00 hodin
LE CAFÉ FRANCOIS
Nice představí francouzský stážista
Jordan.

20. 4. /čtvrtek/ 18.00 hodin
POSLEDNÍ VLAK 2
Vernisáž grafik Milana Michalici

26. 4. /středa/ 17.00 hodin
LE CAFÉ FRANCOIS
Metoda slam ve francouzštině
s Jordanem, i pro začátečníky.

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

7. 4. /pátek/19.00 hodin
VELIKONOČNÍ KONCERT
Účinkuje SPS Janáček.

21.–22. 4. /sobota a neděle/
OSLAVY 20. NAROZENIN 
MŠ MONTESSORI

22. 4. /neděle/ 16.30 hodin
SLAVNOSTNÍ KONCERT
Akce se koná v rámci 25. výročí 
spolupráce mezi Gym. U Balvanu
a Gym. Michelstadt.

■ 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.

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

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

20. 4. /čtvrtek/ 15.00 – 19.00 hodin
ČTYŘI HODINY PRO ŽIVOT
Kurz první pomoci, přihlášky předem,
cena: 400 Kč.

20. 4. /čtvrtek/ 15.00–19.00 hodin
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO
UCHAZEČE O ŘP
Rozsah výuky zdravotnické přípravy
uchazečů o řidičský průkaz
v autoškolách včetně praktického
výcviku. Přihlášky předem, 
cena: 270 Kč.

■ Sluneční lázně
30. 4. /neděle/ 19.00 hodin
ČARODĚJNICKÁ 
LIVE-ROCK-PÁRTY NA SLUNKÁCH
Zahrají kapely: Jiří Schelinger revival,
Lessyho woheň, příspěvek
na produkci: 50 Kč.

Stadion Střelnice
Atletická hala
www.atletikajbc.cz

1. 4. a 2. 4. /sobota a neděle/ 8.00 hodin
JABLONECKÁ HALA
Sdružení hasičů ČMS, okres 
Jablonec n. N., pořádá v atletické hale
na Střelnici halovou soutěž v atletických
disciplinách požárního sportu.

Fotbalový stadion
ww.fkjablonec.cz

Termíny utkání se vzhledem
k TV přenosům může změnit.

9. 4. /neděle/ 15.00 hodin
FK JABLONEC – FC FASTAV ZLÍN
ePojisteni.cz liga

22. 4. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC – 1. FK PŘÍBRAM
ePojisteni.cz liga

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

FLORBAL
1. 4. /sobota/ 8.00 hodin
POHÁR VIKÝŘE
Florbalový turnaj žáků, pořádá DDM
Vikýř, informace P. Dostál.

HÁZENÁ
www.hazena-jablonec.cz/

8. 4. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – TJ JM CHODOV
II. liga dorostu, centrkurt.

8. 4. /sobota/ 17.00 hodin
JABLONEC – HC DUKLA PRAHA
II. liga mužů, centrkurt.

29. 4. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – TJ SOKOL
BĚLÁ POD BEZDĚZEM 
II. liga dorostu, centrkurt.

29. 4. /sobota/ 17.00 hodin
JABLONEC – HC AŠ MLADÁ
BOLESLAV
II. liga mužů, centrkurt.

VOLEJBAL
www.volejbal.eu

1. 4. /sobota/ 10.00 a 13.00 hodin
TJ JABLONEX JABLONEC 
– TJ SLOVAN VARNSDORF
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

15. 4. /neděle/ 9.00 hodin
KRAJSKÉ FINÁLE BAREVNÉHO
MINIVOLEJBALU
Pořádá TJ Bižuterie Jablonec.

TANEC
9. 4. /neděle/ 9.00 hodin
REGIONÁLNÍ KOLO – ÚSTECKÝ
A LIBERECKÝ KRAJ
Pořádá TS TAKT Liberec a Czech
Dance Organization.

Sportovní areál Břízky
www.fkjablonec.cz

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

9. 4. /pondělí/ 14.00 hodin
FK JABLONEC – FK MLADÁ 
BOLESLAV
1. dorostenecká liga U19

17. 4. /pondělí/ 14.00 hodin
FK JABLONEC – FC ZBROJOVKA
BRNO
1. dorostenecká liga U19

Sportovní areál Mšeno
www.fkjablonec.cz

FOTBAL
8. 4. /sobota/ 10.15 hodin
FK JABLONEC – FK SIAD MOST
Česká dorostenecká liga

22. 4. /sobota/ 10.15 hodin
FK JABLONEC – BOHEMIANS
PRAHA 1905
Česká dorostenecká liga

BASEBALL
www.baseball-blesk.cz, stadion Ash
Field (pod ZŠ Mozartova)

2. 4. /neděle/ 13.00 a 16.00 hodin
BLESK JABLONEC – ORLICE
CHOCEŇ
Úvodní dvojzápas sezóny 
1. baseballové ligy

23. 4. /neděle/ 13.00 a 16.00 hodin
BLESK JABLONEC – PELIKANS
BUČOVICE
Páté a šesté kolo 1. baseballové ligy

Jablonecká přehrada
www.behjablonec.cz

22. 4. /sobota/ 9.30 hodin
ELEVEN BĚH DO POHODY
Pořádá Tri-club, 7. ročník sportovní
události pro celou rodinu. Prezence
od 7.30 hodin. Kategorie od 2 do 99 let.

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

Čtvrteční výlety
6. 4. – Pohanské kameny – odjezd
8.57 hodin, vlak do Liberce a Černous
13. 4. – Z Mexika k Jizeře – odjezd
8.45 hod. bus z ČSAD do Tanvaldu,
9.22 hod. bus k Mexiku
20. 4. – Žulový vrch – odjezd 8.45 hod.
bus MHD č. 1 z ČSAD do Bedřichova
27. 4. - Krajem Karoliny Světlé
– odjezd 7.59 hod. vlak do Liberce,
8.30 hod. bus do Jiříčkova
Pěšky ca 10–12 km. 
Podrobný program na www nebo na
nástěnce na ekonomické škole.

Nabídka sportovních pořadů

Foto Michal Vele
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Sport Jablonec nad Nisou, s. r. o., je dceřiná
společnost města Jablonec nad Nisou, zříze-
ná k provozování jeho sportovních zařízení,
kterými jsou areál Střelnice, městský zimní
stadion, městská hala, areál volnočasových
aktivit v ulici Čelakovského, městský plavec-
ký bazén a sauna Sport. Jednatelem společ-
nosti je Milan Matura.

Sport, s. r. o., zaměstnává osmačtyřicet lidí včet-
ně zaměstnanců na částečný úvazek. Loňský
rok byl z hlediska návštěvnosti sportovišť velmi
úspěšný. „Stále více lidí využívá námi nabízená
sportoviště ke svým aktivitám, ale i relaxaci,“
pochvaluje si jednatel Milan Matura.

Městský plavecký bazén
Pětadvacetimetrový bazén navštívilo loni 150 ti-
síc lidí, včetně podnikových zákazníků a plavců
se slevovými kartami. V roce 2015 zavítalo do
bazénu takřka o 10 % méně plavců, přesně
137 700. „Je to bezesporu pozitivní zjištění, byť
srovnáváme rozdílná léta 2015 a 2016, kdy prá-
vě to poslední bylo výrazně chladnější, což pro
nás z hlediska návštěvnosti znamenalo přínos.
Naopak sluneční louka byla loni oproti před-
chozímu roku využívána relativně minimálně,“
ohlíží se za počty návštěvníků Matura.

Kladem loňského roku bylo i to, že provozní
záležitosti v bazénu probíhaly, aniž by narušily
jeho chod. „Nejnáročnější byla obměna techno-
logie. Podařilo se nám spolu s dodavateli zajis-
tit bezproblémový přechod bez mimořádného
déletrvajícího uzavření, vyjma povinných od-
stávek. Řešili jsme to častými nočními směna-
mi,“ pochvaloval si jednatel. Konkrétně se vy-
měnila technologie topného média, kdy páru
nahradilo teplovodní vytápění. 

Na vlastní kůži veřejnost pocítila rekonstruk-
ci parních komor, kde se technologie měnila na
elektrické vytápění. „Zde nastaly určité problé-
my z hlediska regulace. Chvíli trvalo, než jsme
našli s dodavatelem optimální způsob pro zajiš-
tění maximální spokojenosti návštěvníků,“
uvádí Matura. 

Nyní se dokončuje řídicí sysém a především
jeho dodavatelé se ho učí ovládat, protože

skloubit propojení starší technologie s tou nej-
novější je oříškem i pro renomované firmy.
Největší investicí Sportu Jablonec, s. r. o., byla
rekonstrukce recepce a vstupní bazénové
haly. „Vytvořili jsme nový prostor, který zaru-
čuje bezpečnost pokladních, tepelnou pohodu
a rozšiřuje elektronizaci, např. větším počtem
pokladen. Zvýšili jsme počet sedadel ve foyer
a zároveň zprovoznili nový kamerový systém
pro plavčíky, aby mohli lépe kontrolovat tobo-
gány a divokou řeku, a to pro větší bezpečí
plavců. Akce byla dokončena zkraje ledna,“ in-
formuje jednatel.

Sauna sport
Sauna je otevřena šest dní v týdnu. I zde ve
srovnání s loňským rokem narostla návštěv-
nost o 15 %, což představovalo nárůst tržeb o ví-
ce jak 200 tis. Kč. Loni byla zahrada nově oplo-
cena, takže zákazníci na ni mohou volně vstu-
povat, a to i v zimě do závějí. „Naším cílem je
vybavit zahradu pro letní oddech včetně ven-
kovních sprch,“ nastiňuje plány Matura.

Městská sportovní hala
V halové sezoně (září–duben) je sportoviště
maximálně využíváno. Dopoledne kurty využí-
vají zejména školy, městské i soukromé. Odpo-
lední čas patří sportovním klubům i veřejnosti.
„Loňský rok byl pro městskou halu ekono-
micky úspěšný. Hospodářský výsledek byl
o 900 tisíc korun lepší než v roce 2015. Jedním
z důvodu nárůstu byl dlouhodobý pronájem
haly volejbalovou reprezentací v létě, tedy v ča-
se, kdy halu místní kluby a občané méně vyu-
žívají. Smlouvy s volejbalisty jsme uzavřeli
i pro letošní rok, od května do října nejen na
tréninky, ale i na kvalifikační turnaje,“ říká
Matura. I zde se rekonstruovala topná soustava
a do budoucna se počítá se změnou osvětlení
plochy. „Rádi bychom v budoucnu přešli na
ledkové osvětlení, čímž bychom dosáhli výraz-
ných úspor v nákladech na elektrickou ener-
gii,“ dodává jednatel.

Stadion Střelnice
Jablonecké sportoviště patří k nejlepším svého
druhu v ČR. Využívají ho členové sportovních
klubů, školy, kluby okolních měst z Čech i za-
hraničí. Mimo atletiky lze zde hrát badminton,
objednat lze také saunu s regenerací. 

Velkým plánem je výstavba tělocvičny pro ju-
disty. „Akci připravuje město Jablonec projekč-
ně i s žádostí o dotace. Ty nám sice letos přidě-
leny nebyly, ale nevzdáme se a opakovaně o ně
požádáme. Judisté si vlastní zázemí zaslouží.
Po zbourání ,Švánovny‘ trénovali na různých
místech a své stálé prostory si zaslouží,“ je pře-
svědčen Matura. Nová tělocvična by měla být
v nadstavbě budovy staré rehabilitace a zázemí
(klubovna, šatny, sociální zařízení, sprchy)
uvnitř budovy. Současně se v nižších patrech
plánuje rozšíření rehabilitace, vybudování ma-
lých tělocvičen a naším snem je také ubytování
pro mládež o kapacitě do 40 lůžek. 

V souvislosti s více objekty plánují pracovní-
ci Sport Jablonec, s. r. o., s využitím dotací za-
koupit velkoplošný projektor, který by se mohl
využívat při sportovních akcích ve všech zaří-
zeních provozovaných společností.

(end)

Pestrá nabídka sportovišť je lákavá

V městském plaveckém bazéně finišují v sou-
časné době práce na nové miniskluzavce
v dětském bazénku. Atrakce by měla přilá-
kat nové návštěvníky a těm nejmenším zpří-
jemnit pobyt v bazénu. Kdo byl otcem myš-
lenky, kolik stála a zda to neomezí ostatní
návštěvníky, na to jsme se zeptali jednatele
Sportu Jablonec, s. r. o., Milana Matury.

Kdo přišel s nápadem vybudovat v dětském
bazénu skluzavku?
Nápad vzešel z podzimní návštěvy nového pla-
veckého bazénu v Mladé Boleslavi, kde takovou
skluzavku mají a pro velký zájem uvažují o ná-
kupu další. Jelikož jablonecký bazén oslavuje
letos 30. výročí svého vzniku, chtěli jsme i my
udělat především té nejmladší generaci radost.

Jak probíhal schvalovací proces?
Požádali jsme město o zařazení splátek na ná-
kup skluzavky do rozpočtu společnosti pro rok
2017 a zastupitelé rozpočet schválili.

Co přinese nová atrakce návštěvníkům ba-
zénu?
Věřím, že tak jako v Mladé Boleslavi, to bude
pro malé děti atrakce číslo jedna. Skluzavka

splňuje veškeré technické i bezpečnostní para-
metry a v úvahu připadá i možnost ji na prázd-
niny přesunout v případě skutečně letního po-
časí k dětskému bazénku na Sluneční louce.

Nezmenší se prostor uvnitř bazénu a nena-
ruší to pořádání plaveckých soutěží?
Plavecké soutěže určitě nenaruší, vzdálenost
skoro jeden a půl metru od startovacích bloků
je i po konzultaci s plaveckým oddílem dosta-
tečná. Navíc skluzavka je připevněna k podlaze
pouze pěti šrouby a není žádný problém ji na
skutečně veliké závody odsunout stranou. Do
dětského bazénu zasahuje jen 80centimetro-
vým vyústěním ve výši vodní hladiny, takže ne-
omezí ani výuku, ani bezpečnost malých plav-
ců. Metrové snížení okraje dětského bazénku
o 20 cm právě pro vyústění skluzavky na výši
vodní hladiny byla jediná stavební úprava, kte-
rá byla podmínkou její instalace.

Jaká je investice a kdy bude skluzavka zpro-
vozněna?
Pořizovací cena skluzavky činí 535 tis. Kč, což
je takřka o 200 tis. Kč méně než nabídka jiného
dodavatele. Splácet ji budeme tři roky bez jaké-
hokoliv cenového navýšení. Jakmile hygienická

stanice schválí provozní řád, bude skluzavka
zprovozněna. Předpokládám, že v průběhu
dubna.

Skluzavka potěší nejmenší návštěvníky

Foto archiv Sport Jablonec, s. r. o.

Ilustrační foto
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■ Z knihovny 
Marek Řeháček, Jan Pikous:
Obrázky z Rádla
Obec Rádlo vydala v roce 2016
volné pokračování knížky Rádlo –
putování krajinou, která se před
třemi lety setkala s obrovským zá-
jmem „Rádeláků“ i přespolních.
„Nyní mohou novou knihu s mno-
ha barevnými fotografiemi pročí-
tat také návštěvníci naší studo-
vny,“ říká Zbyněk Duda, ředitel
Městské knihovny Jablonec nad
Nisou. Fotografie vznikaly několik
let a u mnohých míst je možné
srovnání dobových obrázků s tě-
mi současnými.

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

■ Poděkování
Děkuji touto cestou všem bývalým
spolupracovníkům, jakož i přáte-
lům a známým, kteří mi blaho-
přáli k mým 85. narozeninám.
Bohumil Brabenec, Jablonec n. N.

Chtěl bych poděkovat Magistrátu
města Jablonec za to, že se vrátil
k Týdnu manželství a zorganizo-
val k němu program. Manželství
je totiž jediný legitimní svazek,
daný stvořitelským řádem, který
platil dříve a je platný i v 21. stole-
tí. Všechny jiné jsou jen špatnou
lidskou náhražkou.

Jan Lachman

■ Krátce
Free Time Activities a Radim
Štryncl
Přihlášky na příměstský tábor
Léto Plné Her a Pohybu 2017 pro
holky a kluky ve věku od 5 do 16
let najdete na našich nových we-
bových stránkách www.radimst-
ryncl.cz, stejně tak jako bližší in-
formace a termíny turnusů LPHP
2017.

Eleven Běh do Pohody
V sobotu 22. dubna se uskuteční
sedmý ročník běhu kolem jablo-
necké přehrady. Tri-club Jablonec
opět pořádá tradiční Eleven Běh
do Pohody, který se těší velké ob-
libě. Připravené tratě jsou od desí-
tek metrů (pro nejmenší) po deset
kilometrů (pro vytrvalce). Start je
od 9.00 hodin na pláži naproti
sportovní hale, kde bude i celé zá-
zemí akce. Přihlášky a další infor-
mace na www.behjablonec.cz.

Kdy a proč jste se rozhodl stát učitelem a jak dlou-
ho pracujete ve školství?
Příklad jsem měl v širší rodině. Bratranec byl učite-
lem v ZŠ. V době studia na průmyslovce jsem vypo-
máhal jako oddílový vedoucí pionýrů, a to mě nasmě-
rovalo k práci s dětmi. Po návratu z vojny jsem
nastoupil jako učitel do ZŠ v Pivovarské ulici a od té
doby v ní působím 41 let.

Co vás ve vašem povolání učitele a ředitele školy
naplňovalo?
Sledovat vývoj dětí od 1. třídy až do ukončení ZŠ a ně-
které i dál. Vést školu, zlepšovat podmínky pro výuku,
ovlivňovat vývoj dětí společně s kolektivem učitelů.
Ředitel v menší škole zná téměř všechny děti a stejně
tak i mí kolegové. Skladba žákovských kolektivů je
velmi různorodá a získat ke spolupráci všechny žáky,
aby každý podával jemu odpovídající výkon a utvářel
správně své postoje a charakter, je vždy výzva. Pokud
se práce v tomto směru daří, přináší to člověku dobrý
pocit. S prací ředitele to mám podobně. Každý učitel
ve škole je jiná osobnost, a pokud se daří objevit jeho
tvůrčí potenciál – ve škole pracují kompetentní učite-
lé, kteří mezi sebou navzájem spolupracují, hledají
nové postupy výuky, využívají osvědčené metody ne-
jen ve výuce, ale i mimo ni – je člověk v postavení ře-
ditele spokojený.

Co je nejtěžší při řízení školy?
Zodpovědnost – za práci svoji i ostatních. Vědomí, že
ředitel za žádných okolností nesmí selhat. Zvolit
správně mezi mnoha názory. Předvídat jaké problémy
mohou nastat, než padne rozhodnutí. Nacházet dosta-
tek sil ke kompromisům. Krušná chvíle pro mne na-
stala při hledání rovnocenné náhrady za učitelku
1. třídy, která kvůli rizikovému těhotenství odešla
krátce po zahájení školního roku na mateřskou dovo-
lenou. Složitá situace se řešila, když škole hrozil úby-
tek jedné třídy a pro jednu z učitelek by to znamena-
lo ztrátu pracovního místa.

Jaké jsou výhody a nevýhody povolání pedagoga?
Vidí vývoj dětí od 1. třídy, má možnost ho ovlivňovat
a předávat dětem své zkušenosti. Přináší radostné
i těžké chvíle. Výhodou je i značná dávka samostat-
nosti a tvořivosti při práci s žáky a metodickém ztvár-
nění výuky. Povolání umožňuje dělat si věci po svém.
Nevýhodou je velká zodpovědnost za žáky, zvláště
v dnešní době. Další nevýhodou je neodpovídající fi-
nanční ohodnocení vysokoškoláků, což má za násle-
dek nevyvážený poměr mužů a žen pracujících ve
školství. Většina lidí si myslí, že mezi výhody učitel-
ského povolání patří prázdniny. Já ale vím, jak je prá-
ce učitele v základní škole psychicky náročná a jak si
o prázdninách potřebuje od školy odpočinout.

Jaké vlastnosti a dovednosti by měl podle vás mít
ideální učitel?
Ideální učitel: má rád děti, je to kreativní osobnost
s přirozenou autoritou, odborně zdatný, spravedlivý,

empatický se smyslem pro humor. Odborník, který
dokáže děti zaujmout, je přiměřeně náročný, dbá na dob-
ré vztahy mezi žáky a příjemné klima ve třídě. Ovšem
stejně jako neexistuje jen jedna správná vyučovací
metoda, tak nemůže být jen jeden typ ideálního učitele.

Změnily se děti za léta vaší praxe?
Děti zůstaly dětmi, ale velmi se změnily a stále se mě-
ní. Většina je sebevědomějších a samostatnějších,
zvláště na 2. stupni. Změnily se podmínky, ve kterých
vyrůstají, a příležitosti, které mají v dobrém i špatném
smyslu. Myslím, že dnešní doba je hodně uspěchaná
a rodiče mají na děti mnohem méně času. Dnešní
škola musí mnohem více času věnovat vytváření po-
stojů žáků při prevenci patologických jevů. Děti jsou
náchylnější k negativnímu ovlivnění, velmi výrazně
na ně působí multimédia.

Jak vnímáte současný školský systém?
V začátcích mé praxe se běžné počty žáků ve třídách
pohybovaly okolo 38 dětí na třídu. Ve snížení počtu
žáků na třídu a možnosti dělení početnějších tříd tře-
ba při výuce cizích jazyků se situace ve školství
výrazně zlepšila. V žádném školském systému, ani
našem, se zatím nepodařilo vytvořit model, jehož pro-
střednictvím by se dařilo zabezpečit optimální rozvoj
individuálních schopností všech žáků. V tomto směru
bude potřebné, aby ministerstvo školám zlepšilo pod-
mínky. Omezit bude potřeba nadbytečné administra-
tivní požadavky na ředitele, které se v posledním roce
zvýšeně kladly i na učitele. Nesmí kvůli administrati-
vě zmizet ze školy každodenní kontakt mezi ředitelem
a učiteli. Učitele by administrativa neměla odvádět od
tvořivé práce ke stereotypům a ubírat jim možnosti
rozvíjet talent a nadání dětí.

Vaše nejlepší pedagogická zkušenost?
Pokud se podaří, aby žáci během školního dne zažili
radost z úspěchu při učení. 

Jiří Endler

Lubomír Mlejnek
Práce učitele je psychicky náročná 

■ Osobnost Jablonecka

Lubomír Mlejnek se narodil v roce 1952 v Jablonci n. N. Rodiče pocházeli z Českého ráje, tatínek
z Kozákova a maminka z Tatobit. Otec byl zlatníkem a maminka pasířkou. Po ukončení
základní školní docházky studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Jablonci n. N. obor
rytec kovu. Poté pokračoval ve studiu na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem obor učitelství
matematiky a výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ. Školu ukončil v roce 1975 a ještě v témže roce
nastoupil základní vojenskou službu. Po návratu z vojny od roku 1976 učil v ZŠ Pivovarská.
Zde působil pět let jako výchovný poradce a dva roky zároveň i jako zástupce ředitele školy,
od roku 1989 je ředitelem. V letech 1985–1987 absolvoval na PF Univerzity Karlovy v Praze
specializační postgraduální studium pro výchovné poradce. Pro výkon funkce ředitele studoval
v roce 1996 v Pedagogickém centru Praha kurz Manažerské přípravy ředitelů škol v rámci
projektu PHARE. 

Foto archiv
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Také městská knihovna slavila celostátní Bře-
zen – měsíc čtenářů, jehož součástí bylo i vy-
hlášení Čtenáře roku. Letos české knihovny
hledaly svoji nejlepší čtenářskou babičku.
Nejinak tomu bylo v Jablonci, kde anketu
vyhrála Blanka Bílková. Cenu nejlepší čte-
nářce předali v městské knihovně náměstek
Miloš Zahradník a vedoucí kanceláře pri-
mátora Jana Matěchová. 

„Hledali jsme nejlepší čtenářskou babičku, ne-
boť to je fenomén české literatury,“ říká Zbyněk
Duda, ředitel knihovny. Podle Boženy Němcové
je babička moudrá, laskavá, starostlivá žena,
jež pomáhá vychovávat děti a stává se rádkyní
širokému okolí. „Hlavně děti pak znají babičku
drsňačku Davida Walliamse, která ráda hraje
scrabble, je mezinárodní lupičkou šperků a má
dokonce v plánu ukrást korunovační klenoty!
Lowe Shirley popsala ve své knize Babička 21.
století ženu na vrcholu kariéry, co žije bohatým
společenským životem, sportuje, cestuje a má

své koníčky,“ zmiňuje Duda další literární ba-
bičky.

Blanka Bílková o sobě prozradila: „Četla jsem
hned, jak jsem uměla. Měli jsme velikou knihov-

nu, maminka nějakou dobu knihy prodávala
a celkem brzy jsem objevila knihovnu měst-
skou. Pamatuji si, jak mě příběhy přitahovaly,
jak jsem se nemohla dočkat, až si zase ke kníž-
ce sednu. Báječné bylo sdílet tyto pocity s rodi-
či – vášnivými čtenáři. Stejné zaujetí jsme se
snažila přenést na syny i vnuky. Chodila jsme
s nimi do dětského oddělení, bylo báječné se
„hrabat“ v knihách, hlasitě si předčítat, smát se,
pozorovat vliv přečteného na jejich hry. Starší
vnuk (dnes 26letý) měl rád vyprávění vymyšle-
ných příběhů, později literatury faktu. Stejné
zkušenosti jsem měla z profese – výuku jsem o-
živovala historkami vztahujícími se k probíra-
né látce. Knihy mi pomáhají i při vymýšlení her
pro malého vnoučka. Zkoušíme si spolu číst,
prohlížíme knížky, vyprávím mu pohádky. Oči
mu jen září a je hezké slyšet „ještě ňákou“. Čte-
ní nás sbližuje, rozšiřuje mu slovní zásobu.
Jsem vděčná za práci všech oddělení knihovny,
která byla vždy na vysoké úrovni.“ 

(end)

Soutěž o nejlepší čtenářskou babičku

Foto Jiří Endler

Sjednocená organizace nevidomých a slabo-
zrakých (SONS) sdružuje zrakově postižené
z Jablonce i okolí, pomáhá jim překonávat
problémy, poskytuje sociálně právní pora-
denství a je otevřená i rodinám. Je průvodcem
pro ty, kterým je její program blízký nebo
chtějí o problematice nevidomých a slabo-
zrakých vědět co nejvíce, případně pomoci.

Mottem organizace je, že ani oslabení či ztráta
zraku nemusí být překážkou plnohodnotného
života. Proto SONS pořádá setkání, vycházky,
zájezdy, lázeňský pobyt, umožňuje návštěvy
kulturních akcí, pořádá kurzy, půjčuje CD
s hudbou i mluveným slovem, kompenzační
pomůcky (např. mluvicí tlakoměr, glukometr,
různé druhy lup apod.) a organizuje jejich od-
borné předvádění. 

Vše se připravuje s ohledem na zrakové i jiné
postižení klientů. Vždy panuje příjemná, klidná
atmosféra a dobrá nálada, stresu předchází na-
př. průzkum terénu nebo zajištění průvodce.
Díky programům SONS se zrakově postižení

dostanou na místa, kam by se nevypravili ze
strachu, že nic neuvidí, nebo nezvládnou terén,
a setkávají se tak lidé, kteří by jinak nevyšli
z domu. SONS připravuje fakultativní program
lázeňského pobytu, který se skládá z procházek
schůdným terénem v příjemném tempu a s do-
provodem. Večer se poslouchají CD (např.

Toulky českou minulostí) nebo se zpívá za do-
provodu zkušených hudebnic. Klienti jablonecké
pobočky SONS už absolvovali s profesionálním
psychologem kurz sebepoznání a seberozvoje
učí se efektivní komunikaci, pracují na počíta-
čích i tabletech, opakují si pravidla českého
pravopisu. I když jim zrak neslouží, jak by měl,
realizují se výtvarně, např. vyrábí šperky
z hmoty FIMO nebo z quillingu, zdobí veliko-
noční vajíčka či vánoční ozdoby. Vaří, hrají
bowling, účastní se křesla pro hosta. Každé dva
měsíce vydává SONS zpravodaj Paprsek, jehož
elektronickou verzi si mohou nevidomí po-
slechnout. 

Činnost SONS by se neobešla bez sponzorů,
jimiž jsou KÚ LK, město Jablonec, Nadace Pre-
ciosa a Euronisa. 

KONTAKTY: Sjednocená organizace nevido-
mých a slabozrakých, Dlouhá 25a, 466 01 Jab-
lonec nad Nisou, telefon: 605 245 769, 778 412
704, e-mail: jablonecnadnisou-odbocka@ sons.cz,
informace na: www.sons.euweb.cz,
www.sons.cz (red)

Nevidí, ale mohou žít dobrý život

Už třetím ročníkem se bude prezentovat
Jablonec – Město plné tónů, a to od poloviny
května do poloviny září. Festival opět přive-
ze do města mnoho dobré hudby i divadla.
Nabitý program na teplá odpoledne i podve-
čery bude jistě lákavý jak pro Jablonečany,
tak pro návštěvníky města. 

Letos festival Město plné tónů (MPT) zahájí
v městském divadle slavnostní představení
Noc na Karlštejně v provedení Městského di-
vadla Brno. Inscenace slavného muzikálu
Karla Svobody, Zdeňka Podskalského, Jiřího
Štaidla a Eduarda Krečmera na motivy veselo-
hry Jaroslava Vrchlického měla v Brně premiéru
22. června 2014. V hlavních rolích císaře Karla IV.
hostuje Jaroslav Matějka, královnu Elišku al-
ternují Ivana Vaňková a Hana Holišová.

Vylepšené sezení na schodech
Festival zachová již prověřené schéma odpo-
ledních setkání s uměním. To znamená, že
úterky budou věnované otevřeným kostelům

a Jabloneckému kulturnímu a informačnímu
centru, středy na Mírovém náměstí proběhnou
do prázdnin v režii základní umělecké školy
a prázdninové taktovky se ujme městské divadlo.
Čtvrtky na letní scéně a neděle v Tyršově parku
dramaturgicky zaštítí Eurocentrum Jablonec
s programy, které mají laťku nastavenou zatra-
ceně vysoko. Novinkou bude větší komfort při
sledování koncertů na Mírovém náměstí.
„Nechali jsme vyrobit sto podsedáků, které si
budou moci lidé vypůjčit v informačním centru
úřadu a posadit se na ně na schody před radni-
cí,“ informuje o novince 3. ročníku MPT Lucie
Kocourková z oddělení školství, kultury a sportu. 

Bohema i Eliška Balzerová
„Základní umělecká škola zahájí svou část
účinkování v rámci MPT 30. května v kostele
sv. Anny, kde představí Otevírání studánek Bo-
huslava Martinů a chybět nebude ani tradiční
Klavír pod širým nebem před Eurocentrem,“
podotýká ředitel ZUŠ Jablonec Vít Rakušan.
„Své příznivce si našla prázdninová operní

představení, takže letos divákům nabídneme
Pucciniho Bohemu v červenci a operní gala
představení v srpnu v městském divadle opět
v nastudování studentů mezinárodních škol.
Připravená máme dvě divadelní představení
v Eurocentru, dětské představení na letní scéně
a vystoupení ochotnického souboru,“ vybírá
z nabídky ředitel divadla Pavel Žur a dodává, že
v programu by se měl objevit opět atraktivní
koncert na mole jablonecké přehrady a herec-
ký koncert, tentokrát Můj báječný rozvod
s Eliškou Balzerovou. 

Také Eurocentrum slibuje bohatý program
„Opět chceme obsáhnut co nejširší nabídku hu-
debních žánrů, jak jsou posluchači u nás ve
čtvrtek na letní scéně i v neděli v Tyršově parku
zvyklí. Koncertní šňůru přerušíme jen v době
konání Křehké krásy, na které spolupracujeme
s Muzeem skla a bižuterie,“ slibuje ředitelka
Eurocentra Jablonec Marta Procházková.

Bližší informace o programu budou na pla-
kátech, webu www.mestoplnetonu.cz a stejno-
jmenném facebooku. (jn)

Město plné tónů letos zahájí císař

Foto archiv SONS
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Sto let – to jsou přibližně tři lidské generace.
Vybrali jsme pro vás z oblíbeného deníku
Gablonzer Tagblatt, čím žil Jablonec před
sto lety.

1. dubna 1917, č. 90, str. 1, R
Revoluce v Rusku. Prozatímní vláda rozhodla,
že car bude poslán do vyhnanství. Není jasné,
jestli má být Nikolaj II. vykázan do Londýna nebo
do Paříže. Car by nejraději jel do Švýcarska.

3. dubna 1917, č. 92, str. 4, 5, V
Jablonec. Chodníky v našem městě jsou po zi-
mě v hrozném stavu a chůze po nich vyžaduje
vskutku akrobatické výkony. Policejních před-
pisů se nedbá. 

4. dubna 1917, č. 93, str. 1, R
Ve Washingtonu vládne válečná horečka. Na
domech vlají vlajky, muži a ženy jsou ozdobeni
vlasteneckými stužkami, děti jdou do školy
s vlaječkami. 

6. dubna 1917, č. 95, str. 3, 6, V
Zákaz prodeje a distribuce barevných veliko-
nočních vajec v Čechách. Neuposlechnutí je
trestné.

Drážďany. Na jatkách skončil slavný slon Jumbo
z cirkusu Sarassani. Slon byl v poslední době
agresivní a nemohl už vystupovat. Porážku pro-
vedl starý Afrikánec, majitel jednoho junker-
ského statku v Königsbrücku, který žil dlouho
v Africe a měl zkušenosti s lovem slonů. 

7. dubna 1917, č. 96, str. 1, 5, V
Prezident Wilson podepsal vyhlášení války
Německu. Kongresmani hlasovali pro válku
373 proti 50 hlasům.

Petrohrad. Probíhají přípravy k vyhlášení po-
zemkové reformy. Veškerá půda má patřit státu.

Válečný humor. Promítání filmu Ve věčném le-
du v důsledku nedostatku uhlí odpadá. Uvidíte
film Pod tropickým sluncem.

Jablonec. Vloupání do spíže v Brunnengasse č. 27
(Slovenského povstání). Odcizeno bylo 5 chle-
bů, 2 kg cukru, 1 kg mouky a 1 kg sádla. Po-
dezření padá na osmnáctiletou až dvacetiletou
dívku v bílorůžovém kostýmu s tmavým rukáv-
níkem, která se v době spáchání zločinu nachá-
zela v domě.

10. dubna 1917, č. 98, str. 1, 5, V
Petrohrad. Prozatímní vláda vydala zákon o rov-
noprávnosti Židů.

Sněhová nadílka. Takové počasí už nebylo ně-
kolik desítek let! Sněžilo na Velký pátek a o Bílé

sobotě. V neděli si vozy elektrické dráhy pluži-
ly cestu ve sněhu, který ležel 30 cm vysoko. 

11. dubna 1917, č. 99, str. 6, 7, R a V
Slupky od brambor jako náhražka mýdla.
Stačí je mnout ve vlhkých rukách. Utvoří se
hebká bílá pěna a naše pokožka bude měkká
a poddajná.

14. dubna 1917, č. 102, str. 5, 8, V
Desná. Včera odpoledne sbírala paní Anna Pitter-
mannová za svým domem jako obvykle dříví
naplavené po protržení přehrady. Pod ním však
narazila na mrtvé tělo asi devítiletého chlapce.
Byl to Roland Schnabel, syn továrníka Gustava
Schnabela. Pan Schnabel vypsal na nalezení těla
odměnu několika set korun, kterou teď nález-
kyně patrně obdrží. Tělíčko je uloženo v már-
nici, kde bude provedeno soudní ohledání.

Poušť u Verdunu. Verdunské bojiště je asi nej-
divočejším místem fronty. Pokud tu byly někdy
zákopy nebo zátarasy, byly smeteny. Jsou tu
vlastně jenom jámy po granátech. Nejsou tu ani
kříže – přestože vše je tu hřbitovem. Jámy jsou
teď naplněny vodou a pokryty ledem – co je asi
pod ním?

16. dubna 1917, č. 104, str. 1, 6, V
Do Stockholmu dorazilo 30 ruských socialis-
tů, mezi nimi Lenin a Zinověv. Během cesty
neopustili vagon. Ve Stockholmu se připravuje
mezinárodní konference socialistů. Lenin pro-
hlásil, že je ve spojení se socialisty ze Švýcar-
ska, Německa a Francie. Z Anglie dosud chybí
odpověď. 

Matka ruské revoluce – paní Breškovskaja
(*1844), se vrátila do Petrohradu, kde ji jménem

Prozatímní vlády uvítal Kerenskij. V Rusku zná
bábušku každý. Za mlada opustila rodinu
a s pytlem na zádech putovala Ruskem a káza-
la lidu o lidských právech. Byla ve vyhnanství
a ve vězení oslavila své sedmdesátiny. Teď je
svobodnou občankou ve svobodné Rusi.
(Pozn.: zemřela v emigraci v Praze r. 1934. Ch. P.)

17. dubna 1917, č. 105, str. 1, V
Karpaty. Ruští vojáci touží po míru. Pester Loyd
hlásí, že už delší dobu panuje na ruské frontě
klid. O Velikonoční neděli ruští vojáci vyšli beze
zbraní ze zákopů, aby se setkali s Němci. 

18. dubna 1917, č. 106, str. 1, V
Francie. Největší bitva světových dějin zuří na
řece Aisne. Francouzi prolomili frontu v délce
40 km. Ztráty nepřítele jsou velké, do našeho
zajetí padlo 2 200 vojáků.

Washington. Prezident Wilson vyzval americ-
ký lid k boji za lidská práva, za budoucí mír
a jistotu světa. Ať se všichni nezištně zapojí. 

21. dubna 1917, č. 109, str. 5, 6, V
Plzeň. Počet dělnictva ve Škodově zbrojovce do-
sáhl v tomto měsíci 34 000 osob. Pilně se tu pra-
cuje na výrobě zbraní a munice pro rakouskou
armádu.

100 let uplynulo od vynalezení velocipedu.
Jeho vynálezcem byl fořt Karl Drais von Sauer-
bronn (1774–1851). V roce 1817 se projížděl po
ulicích Mannheimu na dvoukolém vozidle.
Roku 1818 vydal tamtéž obrázek a popis svého
vynálezu. 

R – ranní vydání 
V – večerní vydání Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Znáte –víte –tušíte aneb Literární Jablonec
Městská knihovna v Jablonci nad Nisou při-
pravila pro rok 2017 novou kvízovou soutěž
Znáte – víte – tušíte aneb Literární Jablonec.
V každém vydání Jabloneckého měsíčníku je
zveřejněna jedna kvízová otázka.

Na ni mohou Jablonečané odpovídat prostřed-
nictvím webových stránek knihovny v sekci sou-
těží, a to vždy do poloviny měsíce (nyní do 15.
4. 2017). Vyhodnocení každého kola proběhne
losováním ze správných odpovědí – o drobné ceny.

Více na http://knihovna.mestojablonec.cz/cs/
knihovna-pro-deti/pro-zabavu/soutezte-s-nami/

Správná odpověď z březnového kvízu: Otokar
Simm spolupracoval rovněž na metodických

příručkách zaměřených na vysokohorskou tu-
ristiku. Gratulujeme vylosovaným vítězům
z úspěšných řešitelů: Věra Jiřišťová, Petr Krause,
Ivan Vorobec.

Otázka na duben

Do sbírky básníka Janka Ganta Až vyhasne svět,
vydané na sklonku roku 2016, nepatří báseň:
a) Rumiště zbytnosti
b) Rigor mortis
c) Miluji podzim

Nápověda: Do knihy můžete nahlédnout denně
8.00–18.00 hodin ve studovně městské knihovny.

Janek Gant 
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■ Ohlédnutí
Pestrý přelom měsíce
V období, kdy vrcholil masopust,
bylo v Centru sociálních služeb
velmi živo. Kromě samotného ve-
selení se v maskách došlo na oblí-
bený cyklus Cestujeme po Evropě.
Tentokrát si senioři sami zvolili
Rakousko, zemi, která má s tou
naší mnoho společného – historii,
gastronomii, kulturu i architek-
turu. Poznávání Rakouska mělo
formu soutěžních otázek a odpově-
dí. Dva týmy měly také za úkol při-
pravit dort k vídeňské kávě, která
skvěle doplnila příjemnou atmo-
sféru v sále. Na závěr padl tip, že
příští zastávka by mohla být v Itálii.

Konec února patřil zájezdu do
Prahy, konkrétně do muzea čoko-
lády. Na šedesát seniorů se vydalo
na exkurzi a poznalo, jak se napří-
klad ručně vyrábí pralinky. Všich-
ni si vyzkoušeli práci s čokoládou
a vyrobené tabulky si mohli od-
nést domů. Odpoledne si každý in-
dividuálně užil historické centrum
města.

Ve středu 1. března se v malém
sále sešli zájemci o Akademii se-
niorů. Tentokrát začal úplně nový
cyklus. První semestr má vždy
společné téma Právo a bezpečnost.
Přednášky odborníků budou za-
měřené na seniora v roli pacienta,
na práva spotřebitele, na požární
ochranu i na úlohu úřadu. Cílem
tohoto vzdělávacího projektu je
posílení schopnosti rozhodnout se
správně, postarat se sám o sebe
i ve vyšším věku a čelit nedorozu-
měním a mýtům ve vztazích mezi
seniory a zbytkem společnosti. 

(vi)

■ 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 dubnovým aktivi-
tám získáte u Lukáše Frydrycha,
specialisty pro volnočasové akti-
vity, 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.

V pátek 21. dubna začíná jubilej-
ní 5. ročník oblíbeného Jablonec-

kého škrpálu. Slavnostní zahájení
proběhne v dopoledních hodinách
v sídle krajského úřadu. Škrpální-
ci své první kilometry namíří do
Vratislavic nad Nisou. Pohybová
aktivita Jablonecký škrpál si každý
rok klade za cíl během výletů od
dubna do září nasbírat 100 kilo-
metrů. Závěrečná Štafeta z Ještědu
do Jablonce n. N. je naplánovaná
na 11. září.

Aktivity KS při ČSŽ
Klub seniorek při Českém svazu
žen vznikl na konci roku 2015
a svou zástupkyni má i v Radě
starších. Členky klubu se schází
mimo prázdniny každý měsíc
a plán akcí zveřejňují na této
stránce Senior plus. Loni i letos na
jaře uspořádal klub oslavu MDŽ
a organizuje velikonoční i vánoční
tvořivou dílnu. Úspěšný byl i výlet
na Rádlo do muzea panenek a také
autobusový zájezd do soukromé
textilky na Trutnovsku a Krkonoš-
ského muzea ve Vrchlabí. V plánu
akcí zaujímají významné místo
i besedy, přednášky a semináře.
Loni to byla beseda o Jizerkách,
přednáška o sociálních a zdravot-
ních službách v Libereckém kraji,
prevence kriminality nebo setkání
ohledně dávek a výhod pro ZTP.
KS při ČSŽ tímto děkuje CSS za
podporu a možnost využívat pro-
story pro setkávání. Dík patří
Magistrátu města Jablonec n. N.,
za poskytnuté finance mohl klub
ve spolupráci s městským diva-
dlem nabídnout členkám výhodné
vstupenky. (jh)

„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

4., 11., 18. a 25. 4. /úterý/ 10.00 hodin
Cvičení s Hankou – velký sál CSS

11. 4. /úterý/ 13.30 hodin
Velikonoce v KJS + šátkový 
bazárek – velký sál CSS

25. 4. /úterý/ 
Chrastava 
– Muzeum hasičské techniky
info a přihlášky u B. Svobodové

27. 4. /čtvrtek/ 15.30 hodin
Literární kavárna – malý sál CSS

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

4., 11., 18. a 25. 4. /úterý/ 
13.00 hodin
Cvičení v bazénu

12. 4. /středa/ 15.00 hodin
Setkání členů klubu 
– velký sál CSS

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

5. 4. /středa/ 14.00 hodin
Přednáška o Loretách v Čechách
– velký sál CSS

12. 4. /středa/ 7.30 hodin
Zájezd na Šluknovsko 
– pouze pro přihlášené členy

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

26. 4. /středa/ 14.00 hodin
Program na květen, měření tlaku
– 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

KS při ČSŽ
Informace J. Herkommerová 
– tel.: 605 535 987

6. 4. /čtvrtek/ 14.00 hodin
Sociální bydlení pro seniory
(beseda) – malý sál CSS

20. 4. /čtvrtek/ 15.00 hodin
Zdravotní pojištění – novinky
a bonusy pro seniory – malý sál
CSS

Cestujeme po Evropě, foto CSS

Muzeum čokolády, foto CSS

Akademie seniorů, foto CSSAkademie seniorů, foto CSS
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Mírové náměstí
Kulturní program

Škaredá středa 12. dubna
10.00 ZDOBENÍ MÁJEK – děti

z jabloneckých MŠ
10.00 SPECIÁLNÍ MŠ
10.15 DPS POD PEŘINKOU

– MŠ Havlíčkova
10.30 DPS SKŘIVÁNEK 

– MŠ Mšeňáček
10.45 DPS MŠEŇÁČEK 

– MŠ Mšeňáček
11.00 DPS JABLÍČKO – MŠ Hřbitovní
11.15 MŠ SLUNEČNICE

– MŠ Slunečná
11.30 ŽLUTÁ ŠKOLKA

– MŠ Jugoslávská
12.15 HUDEBNÍ STUDIO KOKOS –

vystoupení mladých jablonec-
kých muzikantů, kteří hrají
vlastní převzaté písničky

13.30 Přípravný sbor „PUERI,
GAUDETE!“ – velikonoční
říkadla a písničky předvedou
nejmenší žáci z přípravného
sboru ZUŠ Jablonec n. N.
pod vedením Blanky Šubrtové

13.40 SÓLOVÍ ZPĚVÁCI ZUŠ
Jablonec n. N.

14.15 POHÁDKA – JAK KAŠPÁREK
S KALUPINKOU SLAVILI
VELIKONOCE – Divadlo
Kasperle

15.15 DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ
Jablonec n. N. – známé lidové
melodie v podání žáků ZUŠ
Jablonec n. N. pod vedením
Miroslava Halamy a Oleksandra
Grygorenka

16.00 OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ
SLAVNOSTÍ primátorem

statutárního města Jablonec n. N.
Petrem Beitlem

16.05 NISANKA A MALÁ NISANKA
– vystoupení jabloneckých folk-
lórních souborů ZPĚVÁČCI –
dětští zpěváci lidových písní oce-
nění na oblastním a regionálním
kole soutěže. Zpěváček pořáda-
ném DDM Vikýř a FS Nisanka.
www.nisanka.cz, www.vikyr.cz

Zelený čtvrtek 13. dubna
10.00 POHÁDKA – OŠKLIVÉ

KÁČÁTKO – Divadlo U staré
herečky

11.00 JAZZTET ZUŠ Jablonec n. N. –
jazzové i jiné evergreeny zahrají
žáci ZUŠ Jablonec n. N. pod
vedením Vladimíra Vláška

13.00 CIMBÁLOVÁ MUZIKA
BOHUSLAVA ELIÁŠE – folklor
z jižní Moravy k poslechu i tanci

14.00 Skupina SHANNON – IRISH
MUSIC – tradiční irská hudba

15.00 POHÁDKA – ZVÍŘÁTKA
A LOUPEŽNÍCI – Divadlo
U staré herečky

16.00 CIMBÁLOVÁ MUZIKA
BOHUSLAVA ELIÁŠE – folklor
z jižní Moravy k poslechu i tanci

Velký pátek 14. dubna
10.00 POHÁDKA – O SMOLÍČKOVI

– Divadlo Na cestě
11.00 VENKOVSKÁ DUDÁCKÁ MU-

ZIKA BEDRNÍK – písničky
z jižních Čech

13.00 V HNÍZDĚ REJ – kapela
z Kobylí – lidová hudba jižní
Moravy, ale i celého světa

14.00 FOLKLORNÍ SPOLEK LIPTA
LIPTÁL v doprovodu
CIMBÁLOVÉ MUZIKY
TROSKY z TROSKOVIC –
valašské písně, tance, zvyky
a obyčeje z regionu Vsacko, 
http.//lipta.liptal.cz/

15.00 SPOLEK JABLONECKÝCH
DAM A PÁNŮ s hudebními
hosty – Kramářské písničky ze
sbírky Josefa V. Scheybala
a lidové písně starého Žižkova
v podání jablonecké skupiny
http.//spolekjabloneckychdama-
panu.webnode.cz/

16.15 FOLKLORNÍ SPOLEK LIPTA
LIPTÁL v doprovodu
CIMBÁLOVÉ MUZIKY
TROSKY z TROSKOVIC –
valašské písně, tance, zvyky
a obyčeje z regionu Vsacko,
http.//lipta.liptal.cz/

17. 00 VENKOVSKÁ DUDÁCKÁ
MUZIKA BEDRNÍK – písničky
z jižních Čech

STYLOVÝ STÁNKOVÝ PRODEJ
Denně 9.00–18.00 hodin
Mírové a Farského náměstí, pěší zóna
V rámci Velikonočních slavností bude
v průběhu programu v hlavním stanu
na Mírovém náměstí probíhat
Velikonoční výtvarná dílna v režii
Jablíčka – centra pro rodinu. Přijďte si
s dětmi vyrobit velikonoční dekorace
ve středu, čtvrtek a pátek vždy od
13.00 do 17.00 hodin. V případě velmi
nepříznivého počasí dílna nebude. 

Čtvrtek a pátek 13. a 14. dubna
Ekocentrum připravilo velikonoční
dílnu: zdobení vajíček různými
technikami, výrobu velikonočních
dekorací, práci s papírem. 
Otevřeno od 9.00 do 17.00 hodin. 

Občerstvení s posezením v hlavním
stanu před radnicí denně od 9.00 do
18.00 hodin. 
Vstup zdarma. Akci financuje statutární
město Jablonec nad Nisou. 

Bratrská jednota baptistů
Kostel v Máchově parku
tel.: 608 825 760, www.bjbjablonec.cz

14. 4. /Velký pátek/ 10.00 hodin
Velkopáteční bohoslužba

16. 4. /Velikonoční neděle/ 9.30 hodin
Slavnost vzkříšení – Křest na vyznání
víry

Církev bratrská
Smetanova 26, Jablonec nad Nisou
www.cbjablonec.cz

14. 4. /Velký pátek/ 18.00 hodin
Bohoslužba

16. 4. /Neděle vzkříšení/ 10.00 hodin
Bohoslužba

16. 4. /Neděle vzkříšení/ 15.00 hodin
Pěvecký sbor Krédo – Velikonoční
motivy

Církev Československá husitská
Chrám Dr. Farského

9. 4. /Květná neděle/ 9.00 hodin
Bohoslužba – žehnání ratolestí

13. 4. /Zelený čtvrtek/ 18.00 hodin
Památka poslední večeře Páně

14. 4. /Velký pátek/ 18.00 hodin
Pašijní čtení

15. 4. /Bílá sobota/ 20.00 hodin
Vigilie – modlitební bdění

16. 4. /Neděle Vzkříšení/ 9.00 hodin
Vzkříšení – bohoslužba,
obnova křestních slibů

Křesťanský sbor Dobrá zpráva
www.ksdz.cz

16. 4. /neděle/ 15.30 hodin
Velikonoční shromáždění
ve velkém sále Spolkového domu

Ochranovský sbor při ČCE
Máchova 29, www.jednotabratrska.cz

12. 4. /středa/ 18.00 hodin
Pašijní čtení

13. 4. /čtvrtek/ 18.00 hodin
Pašijní čtení

14. 4. /pátek/ 18.00 hodin
Pašijní čtení

16. 4. /neděle/ 9.30 hodin
Bohoslužby s vysluhováním
Večeře Páně

Českobratrská církev evangelická
Pod Baštou 10, tel.: 481 120 033
jablonec@evangnet.cz

13. 4. /Zelený čtvrtek/ 18.00 hodin
Pašijové bohoslužby

14. 4. /Velký pátek/ 9.30 hodin
Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

16. 4. /Neděle Boží hod velikonoční/
9.30 hodin
Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

Římskokatolická farnost
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
www.farnostjablonec.cz

9. 4. /Květná neděle/ 7.30 hodin
Mše sv. – Rychnov u Jablonce n. N.

9. 4. /Květná neděle/ 
9.00 hodin – Žehnání ratolestí – kostel
sv. Anny a následně průvod městem
do kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
18.00 hodin – Mše sv. – Jablonec n. N.

9. 4. /Květná neděle/ 14.00 hodin
Mše sv. – Rádlo

10. 4. /pondělí/ 18.00 hodin
Mše sv. – Jablonec nad Nisou
17.30–18.00 hodin – Zpovídání

11. 4. /úterý/ 18.00 hodin
Mše svatá Jablonec n. N.
9.00–18.00 hodin – Zpovídání

12. 4. /středa/ 18.00 hodin
Mše svatá Jablonec n. N.
17.30–18.00 hodin – Zpovídání

13. 4. /Zelený čtvrtek/ 16.00 hodin
Mše sv. – Rychnov u Jablonce n. N.

13. 4. /Zelený čtvrtek/ 18.00 hodin
Mše svatá Jablonec n. N. Po mši sv. je
příležitost k adoraci do 21.00 hodin.

14. 4. /Velký pátek/
8.00 hodin – Modlitba se čtením
a ranní chvály – Jablonec n. N. (kaple)
11.00 hodin – Křížová cesta –
Bedřichov
18.00 hodin – obřady Velkého pátku
Po obřadech možnost tiché adorace
do 21.00 hodin

14. 4. /Velký pátek/ 16.00 hodin
obřady Velkého pátku – Rychnov
u Jablonce n. N.

15. 4. /Bílá sobota/
8.00 hodin – Modlitba se čtením
a ranní chvály – Jablonec n. N. (kaple)
8.00–18.00 hodin – Možnost tiché
adorace u Božího hrobu

12.00 hodin – modlitba během dne
– Jablonec n. N. (kaple)
20.00 hodin – Obřady Velikonoční
vigilie v Jablonci

15. 4. /Bílá sobota/ 18.00 hodin
Obřady Velikonoční vigilie
– Rychnov u Jablonce n. N.

16. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/
7.30 hodin
Mše svatá – Rychnov u Jablonce n. N.
9.30 hodin
Slavná mše svatá s obřadem žehnání
pokrmů, Jablonec n. N.
14.00 hodin – Mše svatá – Janov nad
Nisou
18.00 hodin – Jablonec nad Nisou

17. 4. /Pondělí velikonoční/ 
9.30 a 18.00 hodin
Mše svatá

Starokatolická církev
Kostel Povýšení sv. Kříže
nám. Boženy Němcové
www.starokatolici-jablonec.cz

9. 4. /Květná neděle/ 10.00 hodin
Eucharistická slavnost se svěcením
ratolestí

13. 4. /Zelený čtvrtek/ 17.00 hodin
Památka Poslední večeře Páně
eucharistická bohoslužba

14. 4. /Velký pátek/ 17.00 hodin
Bohoslužba památky umučení Páně

15. 4. /Bílá sobota/ 19.00 hodin
Velikonoční vigilie

16. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/
10.00 hodin
Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše
Krista

Velikonoční slavnosti 12.–14. dubna /středa–pátek/

Velikonoční bohoslužby

Foto Ivana Mošnová
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Dle ustanovení § 4a zákona 46/2000 Sb. tiskového
zákona je vydavatel periodického tisku územního
samosprávného celku mimo jiné povinen poskyt-

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

územního samosprávného celku. Níže uvedená
sdělení jsou zveřejňována v souladu s tímto usta-
novením a vyjadřují pouze osobní názor pisatele. 

Názory zastupitelů /ZVEŘEJNĚNÉ DLE TISKOVÉHO ZÁKONA/

Údajně přelomová a přísná regulace hazardu
nefunguje. Koaliční zastupitelé, kteří ji schváli-
li, totiž v rozporu s ní nepovolili nová kasina.
Kasina, která splnila vyhláškou požadované
podmínky. 

Marně jsem při schvalování vyhlášky upo-
zorňoval, že bude-li přijata v této podobě, za-
stupitelstvo v budoucnu bude muset hlasovat
pro vznik nových kasin, aby dostálo tomu, že je
vyhláška otevřená a nediskriminační pro nové
žadatele o kasina.

Na únorovém jednání zastupitelstva tak stáli
jeho koaliční členové před těžkým rozhodnu-
tím. Buď schválí nová kasina s pořadovým čís-
lem 12 a 13 a budou terčem silné kritiky obča-
nů, nebo je neschválí a poruší pravidla, která
sami stanovili, čímž vystaví město riziku soud-
ních sporů a přezkumu vyhlášky Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvem
vnitra ČR.

Rozhodování zastupitelů okořenil návrh ná-
městka Veleho na tajné hlasování. Takový po-
stup je krajně netransparentní a vytváří velké
korupční riziko. Naštěstí zapůsobil opačný efekt
– když nejsou koaliční zastupitelé pod dohledem
stranických aparátů, najednou v otázce hazardu
tolik nehazardují. Ovšem přispělo k tomu i to, že
Změna pro Jablonec se hlasování nezúčastnila.
Přidalo se k nám také ANO, takže pokud by no-
vá kasina prošla, bylo by jasné, díky komu.

Protože koaliční zastupitelé nechtějí hazard
regulovat, zbývá občanům jediné. Prosadit zá-
kaz automatů v referendu. Spolek Jablonec bez
hazardu se dlouho snažil najít jinou cestu,
v čemž měl podporu veřejnosti i opozice, ale ze
slibovaných 3 kasin je 11 a z 310 automatů 459.
V referendu mohou občané rozhodnout, co
skutečně chtějí. Bude-li hlasovat přes 35 % vo-
ličů, výsledek bude platný a vedení města se
jím bude muset řídit.

K návrhu na vypsání referenda musí přípravný
výbor přiložit přes 4 000 vlastnoručních podpisů
plnoletých občanů Jablonce (vč. jména, adresy
trvalého pobytu a data narození). Referendum
chceme uspořádat v lednu 2018 při 1. kole pre-
zidentských voleb, aby byla zajištěna potřebná
35% účast. Jiný termín totiž nedává kvůli této
podmínce smysl. Cílem přípravného výboru refe-
renda, ve kterém spolupracuji s Annou Strna-
dovou (Jablonec bez hazardu) a Jaroslavem Ší-
dou, je ukončit v Jablonci provoz nejtvrdší
a pro společnost prokazatelně nejvíce ohrožující
formy hazardu – proherních automatů. Přesto-
že chceme ponechat možnost provozu tzv. živé
hry (karetní hry, ruleta s krupiérem apod.), po-
čítáme s tím, že kasina ve stávající podobě by
úplně skončila. Pokud vás zajímá problematika
hazardu nebo referenda, můžete mě kontakto-
vat na e-mailu jakub.macek@zmena.cz.
Jakub Macek, zastupitel za Změnu pro Jablonec

Jablonecká regulace hazardu selhala. Začíná příprava referenda

Dobrý den, 
pročetl jsem si se zájmem březnový Jablonecký
měsíčník a bohužel jsem nikde nezaznamenal
ani zmínku na téma řešení problematiky zoufa-
lého nedostatku parkovacích míst pro rezidenty
nebo chcete-li občany, daňové poplatníky města
Jablonce.

To jsem opravdu jediný, komu vadí to, že ne-
má kde zaparkovat? Vždyť je to až k smíchu, jak
se lidé bojí opustit své místečko, které si pracně
urvali a stojí urputně i týdny někteří i měsíce
(hlavně v zimě) bez pohnutí, jenom ze strachu,
že kdyby tak učinili, tak nebudou mít kam po-
stavit svého miláčka, kterého ale zřejmě vůbec
nepotřebují. Jednoznačně je prostě a jednoduše
nedostatek parkovacích míst. Dotaz: hodlá s tím
město vůbec něco dělat? Pokud ano, co, jak

a hlavně kdy!? Jde mi především o lokalitu
Mšeno – konkrétně ulice J. Hory! Bydlím tady od
postavení. Vím od známých, že to samozřejmě
není jen problém tohoto konkrétního místa.
I v televizi vidím, že se s tím potýkají prakticky
všude ve větších městech. Placená místa, botičky
a buzerace za špatné parkování opravu není ře-
šení, lidi to jen štve!

Ota Buriánek

Problém s parkovacími místy zvláště na sídlištích
je asi největší bolest všech měst v republice.
Sídliště typu Mšeno, Šumava, Žižkův Vrch apod.
vznikala v době, kdy rodiny, které se do nových
bytů stěhovaly, měly pouze jedno nebo vůbec
žádné auto. Dnes mají dvě a ještě třeba jedno fi-
remní. A pro všechna potřebují parkování nej-

lépe u domu. Chápu vaše stesky, nejste jediný,
komu to vadí, hledáme řešení, ale je to velmi
nesnadné. Pro rozšíření parkovacích míst
musíme zasáhnout do zeleně, která však často
není na našich pozemcích, nebo přemýšlet
o parkovacích domech, jež jsou velmi finančně
náročné a někdy je obyvatelé domů ani nechtě-
jí, jako se nám to stalo např. v ulici Nádražní.
Hledáme možnosti parkování jak v širším cent-
ru, tak v problematických lokalitách, k nimž
v tomto ohledu sídliště bezesporu patří. V sou-
časné době se nám podařilo vyprojektovat více
parkovacích míst na Šumavě – projektanti jich
našli 75. Věřím, že se nám povede něco podob-
ného i ve Mšeně.

Lukáš Pleticha, 
náměstek primátora

Celkem jedenáct mateřských školek v Jab-
lonci nad Nisou a Liberci navštíví Autobu-
sová pohádka. Projekt, který realizuje Do-
pravní podnik měst Liberce a Jablonce nad
Nisou dohromady se společností BusLine, za-
hajuje oslavy k 120. výročí vzniku tramvajo-
vé dopravy v Liberci. První zastávkou po-
hádkové tour byla mateřská školka Kytička. 

„Oslavy vzniku městské dopravy začneme
pohádkou pro nejmenší cestující, pro děti z ma-
teřských škol, a to v obou městech. Bylo vybráno
6 mateřských školek v Liberci a 5 předškolních
zařízení v Jablonci nad Nisou, kde tematická
pohádka bude zahrána,“ upřesnil ředitel DPMLJ,
Luboš Wejnar. 

Na autobusovou pohádku se tak můžou těšit
žáčci mateřské školky Klášterní v Liberci nebo
třeba školka v Kokoníně či Lovecké ulici
v Jablonci nad Nisou. První představení, které
proběhlo již v únoru v liberecké mateřské škol-
ce Kytička, zahájil předseda představenstva do-
pravního podniku Pavel Šulc. „Autobusová po-
hádka v mateřských školkách bude hrána po
celý rok 2017, viděl jsem první představení
a řidičem autobusu by po této veselé pohádce

chtěl být snad každý kluk,“ dodal Šulc. Auto-
busová pohádka didaktickou formou učí děti
cestovat v dopravních prostředcích hromadné
dopravy, je interaktivní a na to děti reagují vel-
mi pozitivně. Velikou výhodou je, že divadlo
přijede přímo k dětem do mateřských škol, ne-
musejí tedy nikam cestovat a ve svém prostředí
se cítí příjemně a jsou bezprostřední.

V rámci oslav připravuje dopravní podnik na
letošní rok několik akcí. Od června proběhne
v Severočeském muzeu v Liberci výstava k his-
torii dopravy pro širokou veřejnost a na konec
prázdnin, přesněji na sobotu 26. srpna 2017, je
naplánován Den otevřených dveří v tramvajové
vozovně v Liberci.

(mp)

Autobusová pohádka míří do školek

■ Došlo do redakce

Foto archiv DPMLJ
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SK¤ÍNù LIBEREC – vá‰ interiér na míru
VESTAVùNÉ SK¤ÍNù pfiímo od v˘robce,

více neÏ 250 odstínÛ a dekorÛ, slevy aÏ 35 %,
KUCHY≈SKÉ LINKY vãetnû dodávky spotfiebiãÛ,

3D grafické návrhy ZDARMA. 
Akce pro rok 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

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.kvalitnibryle.com

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 nad Nisou
a okolí – ãínská, havajská, regeneraãní,

aroma, tûhotenská atd. Dornova metoda.
KaÏdé úter˘ Vás teì ráda pfiivítám 
v nové provozovnû v NádraÏní ul.

Ceny od 350 Kã/hod.
Pfiijímám poukazy ·eky.cz a poskytuji

10 % slevu pro KPZ u VZP.
Kontakt: 732 733 219

STA≈TE SE PROFÍKY NEJEN NA JAZYKY!
Hlaste se nyní – VOLNÁ MÍSTA 

ve vefiejn˘ch kurzech!
JAZYKY: angliãtina, nûmãina, ‰panûl‰tina,

ital‰tina, ãín‰tina, ru‰tina…
NABÍRÁME DO KURZU ANGLIâTINY 

PRO DùTI 11–13 LET (úter˘ 16–17 hod.)!
Profesionální a trpûliví lektofii, 

5–9 posluchaãÛ v kurzu.
Kurzy úãetnictví i mzdového, daÀové evidence.

PRO FIRMY: kurzy POâÍTAâÒ
(napfi. excel), jazykové kurzy…

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

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

PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500 Kã + sleva na
BEZPEâNOSTNÍ. 

Dvefie – vnitfiní bílé, buk, ofiech atd. od 730 Kã, 
posuvné, shrnovací, stavební POUZDRA od 4 500 Kã,

sleva na vchodové dfievûné 20 %.
PouÏité dvefie, zárubnû, brány s kovov˘m rámem
a pletivem: v˘‰ka 120 cm, délky: 100, 170, 200,

340, 400, 470 cm – cena 500–1 500 Kã.
V˘prodej nov˘ch 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

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
antikorozní nástfiik podvozku a dutin zn. DINITROL
(vã. demont. plast. podbûhÛ, poctivá, profi práce).
Jsme certifikované BRZDOVÉ CENTRUM ATE –

za kvalitu nabízíme NEJLEP·Í CENY!!!
DOPORUâUJEME kontrolu a ãi‰tûní brzd –

odbornû a za super cenu!!!
PNEUSERVIS – pfiezouvání, nové pneu.
Více o nás: www.autoservismokosin.cz

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

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2017
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Pfiihlá‰ky do kurzÛ spoleãenského tance 
pro mládeÏ i dospûlé pfiijímáme

neustále na internetov˘ch stránkách
www.tanecnisvoboda.cz 

Podrobné informace o kurzech 
vám poskytneme na telefonu 603 512 887

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.

âI·TùNÍ A DEZINFEKCE PARNÍM 
âISTIâEM A OZONEM

ãi‰tûní kobercÛ i ãalounûní od alergenÛ 
a zápachu. 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 14.30 hod.
objednávky SMS nebo FB

P¤ÍMùSTSK¯ TÁBOR taneãnû tvofiiv˘ 5–15 let,
10.–14. 7. 2017, 8–16 hod.

LÉTO V ORIENTU intenzivní taneãnû
tvofiivá dílna pro Ïeny,

17.–21. 7. 2017, 18–20 hod.
SÍDLÍME V CENTRU 28. ¤ÍJEN 23

Iveta Petfiíková, 774 801 087

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

STUDIO MARKETA nabízí:
kosmetické sluÏby + IPL trvalé odstranûní 

chloupkÛ, vrásek, Ïilek a pigmentov˘ch skvrn.
Pologen, vacupress – zajistí krásnou postavu

do plavek bez celulitidy a faldíkÛ.
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu

Jablonec n. N., R˘novická 996/4
Tel. 602 459 613, 721 276 694

ST¤ÍHÁNÍ PSÒ LUâANY N. NISOU
PSÍ SALON JESSI

pfii první náv‰tûvû KOUPÁNÍ ZDARMA
pfiíjemné prostfiedí, profesionální pfiístup,
kompletní stfiihová a kosmetická úprava,

trimování, koupání i velk˘ch plemen,
bûÏné ceny, prodej kvalitní psí kosmetiky

tel: 777 309 715
facebook: PSÍ SALON JESSI

RONDANE s. r. o., daÀová a úãetní kanceláfi 
Palackého 41, Jablonec n. N. 

rondane@email.cz, tel.: 483 704 377 
zpracování úãetnictví a mezd, 

daÀové poradenství, daÀová pfiiznání

POZOR – PORADENSTVÍ ZDARMA!!!
Pro velk˘ zájem roz‰ifiuji poradenské dny

pondûlí – stfieda – pátek
Máte-li jak˘koliv dotaz nebo problém

související s financemi (pojistky, hypotéky, 
refinancování, úvûry, konsolidace, spofiení atd.),
ráda Vás pozvu do kanceláfie ve stfiedu Jablonce.

U kávy zjistíme a probereme spoleãnû Vá‰
problém, poÏadavek, nebo zkontrolujeme smlouvy.

Jistû se dobereme kvalitního fie‰ení.
Prosím, nejprve zavolejte a domluvíme si

vyhovující ãas.
Moko‰ínová Monika, tel.: 604 209 202

Pracuji diskrétnû a s osobním pfiístupem.
KAÎD¯ PROBLÉM MÁ SVOJE ¤E·ENÍ

Setkání s obãany 

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

zve na tradiãní

Setkání s obãany 
Pfiijìte se zeptat na to, co vás zajímá!
Na dotazy budou odpovídat pfiedstavitelé mûsta a dal‰í odborní pracovníci.

VÏdy od 17.00 hodin v pfiíslu‰né lokalitû.
úter˘ 4. dubna | centrum – mal˘ sál Eurocentra

ãtvrtek 6. dubna | M‰eno – ‰kolní jídelna Z· Mozartova
úter˘ 11. dubna | Kokonín, Vrkoslavice – KD Kokonín (zaãátek od 17.30 hodin!)

ãtvrtek 13. dubna | R˘novice, Luká‰ov – ‰kolní jídelna Z· R˘novice
úter˘ 18. dubna | ÎiÏkÛv Vrch – ‰kolní jídelna Z· Pasífiská

ãtvrtek 27. dubna | Proseã nad Nisou – hasiãská zbrojnice

20172017

LEVNE UBYTOVANI U NADRAZI
Rychnov u Jablonce nad Nisou
www.ubytovanirychnovjbc.cz 

tel.: 739 369 308
Nabízíme levné ubytováni 

v pfiíjemném prostfiedí.

PRYâ S KILY NAVÍC
Pravideln˘m cviãením k trvalému zdraví

Spalte aÏ 800 kcal/hod. na H.E.A.T. Programu
Zbavte se celulitidy v podtlakové komofie 

s VACUSHAPE
ZpevÀujte své tûlo efektivnû na POWER PLATE

30 min. = 90 min. v posilovnû
V prodeji dárkové poukazy.
Mírové nám. 15, I. patro

tel.: 605 958 177, www.heat-jablonec.cz

HUBNEME DO PLAVEK!
Dvoumûsíãní kurz, kde ztratíte svá kila!

Zaãátek 19. 4., R˘novická 4
tel. 777 110 708

KURZY A SEMINÁ¤E 
v programu BABY SIGNS® a GoKids®

SEMINÁ¤E PRO RODIâE: 
Znakování Baby Sings® – 24. 4., 16.30–18.30 
Znakování nauãí batolata komunikovat dfiíve, neÏ
zaãnou mluvit. Znakujeme se zpûvem a hrou I a II

(6 lekcí, pro rodiãe a dûti 6–30 mûsícÛ),
kaÏdé pondûlí od 15. 5., 9–9.45

Poznáváme svût – inspirováno Montessori
(8 lekcí, pro rodiãe a dûti 12–36 mûsícÛ),

kaÏdé pondûlí od 24. 4., 11–11.45.
Hurá na noãník – 5. 6., 16.30–18.30

Kde: Studio Ofií‰ek, Máchova 1,
lektor: Veronika Reisnerová

www.kurzyveronika.cz, 724 102 929

NÁTùRY ST¤ECH A KOVOV¯CH KONSTRUKCÍ
dfievûné konstrukce, nátûry fasád, 

v˘malby hal, bytÛ atd. 
VYSOKOTLAKÉ âI·TùNÍ stfie‰ních krytin, 

fasád, betonu, dlaÏby
odstranûní graffiti (chemie, pískování)

Tel.: 778 750 187, e-mail: josefrac@seznam.cz 



(24)

jablonecký měsíčník duben 2017

Jablonecký měsíčník – radniční zpravodaj pro občany města Jablonec nad Nisou
Vydavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, IČ 00262340. Registrace: MK ČR E 10465. Redaktor:
Jiří Endler. Redakce: mesicnik@mestojablonec.cz, telefon 724 290 784. Redakční rada: Petr Beitl, Pavel Svoboda, Lukáš Pleticha, Miloš Vele, Petr Vobořil,
Marek Řeháček, Markéta Hozová, Jana Fričová. Inzerce: Jana Fričová, fricova@mestojablonec.cz, telefon 775 371 889. Grafická úprava: Milan Jaroš.
Kresby: Jiří Dostál. Předtisková příprava: Graphis DTP studio, Moskevská 6, Liberec. Tisk: Geoprint, Krajinská 1110, Liberec. Distribuce: Česká pošta, a. s.
Náklad: 22 000 ks. Vychází 11x ročně. Zdarma. Uzávěrka příštího čísla: 9. 4. 2017. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravit. Za obsah příspěvku odpovídá
autor. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Distribuci Jabloneckého měsíčníku zajišťuje Česká pošta, s. p. Pokud měsíčník neobdržíte do své schránky, obracejte
se na Českou poštu telefon 483 359 920. Do vyčerpání zásob je Jablonecký měsíčník k dispozici ve Vnitřním informačním centru jabloneckého magistrátu.

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

Regionální

zastoupení
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.

Do našeho týmu hledáme 
SPECIALISTY PRODEJE NEMOVITOSTÍ. 
Staňte se součástí unikátní realitní sítě 
se silným zázemím České spořitelny.

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

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.


