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Můžeme se rozvíjet a růst
Květen je ryze pozitivní měsíc, všichni se na-
dechneme po dlouhé zimě, hřejeme se na slu-
níčku, všechno pučí, kvete a roste. Budu tedy,
když dovolíte, ve svém květnovém úvodníku také
jarně pozitivní. I Jablonec pučí a roste, seriózně
řečeno, rozvíjí se. Z městského dluhu, který byl
před sedmi lety hrozivých 450 milionů, se poda-
řilo splatit více než 90 %. Šli jsme cestou úspor
tak, aby nedošlo k omezení základních funkcí
města, jako jsou doprava, infrastruktura, sociál-
ní oblast, školství atd. Díky nastaveným úspor-
ným opatřením, uvážlivému utrácení a abych
byl spravedlivý, tak i díky pozvolnému růstu da-
ňových příjmů se nám podařilo krutá léta splá-
cení překlenout se ctí. I když mi někdy, jako
správci městské kasy, bylo úzko, to nepopírám.
Zvládli jsme to a dnes si opět můžeme dovolit více
investovat tam, kde je to zapotřebí – do ulic,
chodníků a mostů, do škol a školek, do měst-
ských budov a bytového fondu. Můžeme se roz-
víjet a růst. 

Letos je v rozpočtu na investice vyčleněno přes
350 milionů korun. V porovnání s uplynulými
lety je to částka doslova rekordní. Jablonec opět
ekonomicky roste a je na nás, abychom toto ob-
dobí využili pro cílený rozvoj našeho města.

Priorit je několik. Jsou to školy a školky – počet
dětí se zvyšuje a je úkolem města, samosprávy,
vytvořit vhodné podmínky pro jejich vzdělávání.
Jsou to komunikace – kvalitní dopravní infra-
struktura je základem pro rozvoj podnikání,
bydlení a města vůbec. Opravujeme stávající ko-
munikace a vedeme jednání o vybudování ob-
chvatů a vyvedení dopravy z přetížených ulic.
Mezi další priority bezesporu patří rozvoj měst-
ské nemocnice a sociálních služeb. Po pavilonu
onkologie v jablonecké nemocnici letos začíná-
me stavět pavilon intenzivní medicíny, který
umožní nejen rozšíření nemocničního provozu,
ale zkrátí čekací doby na některé operace a po-
skytne komfortní prostředí pacientům i zdravot-
níkům. Důležitá je obnova inženýrských sítí, od-
padové hospodářství atd. 

Zkrátka, všechno je důležité, a i přes pozitivní
ekonomický vývoj je i nadále potřeba pečlivě zva-
žovat každou vydávanou korunu. Jako ekonoma
mě ale velmi těší, že ta hromádka, z níž koruny
bereme, už není jen na dně oné pomyslné měst-
ské kasy. Přeji všem krásné jaro!

Miloš Vele, 
náměstek primátora pro ekonomiku 

a majetek města

Foto Radka Baloghová

Foto archiv MMJN
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Nový nemocniční pavilon je prioritou
Stavba pavilonu intenzivní medicíny v areálu
nemocnice za 150,5 milionu korun je velkou
a očekávanou investiční akcí letošního roku. Po
dvou letech příprav a čekání na dotační peníze
zastupitelé schválili, že tolik potřebný pavilon
město vybuduje i bez využití dotace ze státního
rozpočtu. Výběrové řízení na dodavatele stavby
vyhrála firma Metrostav, a. s., a stavět se začíná
právě v těchto dnech. 

Na konci dubna už v místě, kde má nový pa-
vilon stát, tedy nedaleko technického vjezdu ze
Hřbitovní ulice, započaly přípravné práce. Pro
zabezpečení bezproblémového chodu nemoc-
nice i v průběhu stavby je velmi důležité nejpr-
ve přeložit inženýrské sítě vedoucí pod povr-
chem země. Obecně bude budování velkého
nemocničního pavilonu náročnější než běžné
stavby právě proto, aby nebyl ohrožen každo-
denní provoz nemocnice. „Stavební práce v areá-
lu budou mít vliv na zvýšenou prašnost a hluk,
které se především dotknou se stavbou sousedí-
cího pavilonu B, ale připravujeme opatření, která
tyto důsledky zmírní,“ uklidňuje veřejnost mluv-
čí nemocnice Petra Hybnerová. „Z bezpečnost-
ních a provozních důvodů nebude možné po
celou dobu stavby procházet po stezce pro pěší
v zadní části areálu nemocnice vedle Hřbitovní
ulice,“ dodává a jménem vedení nemocnice dě-
kuje pacientům a návštěvníkům zdravotnické-
ho zařízení za shovívavost a respektování bez-
pečnostních opatření. „Pro obsluhu staveniště
využijeme vjezd do areálu ze Hřbitovní ulice,“
doplňuje vedoucí projektu Jan Müller. 

Nový pavilon nemocnice potřebuje a vybudo-
vat jej v areálu se ukázalo jako nejekonomič-
tější a z hlediska provozu nejvhodnější řešení.
„V pětipodlažním pavilonu najdou své místo
oddělení ARO a JIP s celkovou kapacitou 18 lů-
žek. V posledním patře bude zasedací místnost,
inspekční pokoje primářů a přestěhuje se sem

administrativa a vedení nemocnice. Do uvolně-
ných prostor po kancelářích se rozšíří odborná
nemocniční pracoviště,“ vysvětluje ředitel ne-
mocnice Vít Němeček. „Jablonecká nemocnice
je jednou z páteřních nemocnic Libereckého
kraje. Její ekonomické i odborné výsledky jsou
výborné, nemocnice je také pro Jablonec vý-
znamným zaměstnavatelem a povinností města
jako zřizovatele je podporovat její rozvoj, a tím
zajistit kvalitní péči o pacienty, ale i komfortní
zázemí a podmínky pro práci lékařů a dalšího
zdravotnického personálu,“ konstatuje náměs-
tek primátora Miloš Vele a dodává, že právě
stavba nemocničního pavilonu intenzivní me-
dicíny patří k investičním prioritám letošního
a příštího roku. 

Slavnostní poklepání na základní kámen se
uskuteční 16. května, stavba poběží o víkendech
i svátcích a pokud nevzniknou neočekávané
komplikace, bude hotova na podzim příštího
roku. O průběhu stavby budeme na stránkách
Jabloneckého měsíčníku pravidelně informo-
vat. 

Dojde letos na most v Lidické?
K první etapě revitalizace Lidické došlo v roce
2014. Druhá etapa by se měla rozběhnout
o prázdninách. Týká se poslední, dosud neo-
pravené části pěší zóny a rekonstrukce mostu.
V rozpočtu je na celou akci připraveno 13 mili-
onů. „Jelikož je most v zástavbě a v okolních
domech bydlí občané, musíme mít s majiteli
dotčených nemovitostí uzavřené smlouvy
o spolupráci a právu provedení stavby. Jednání
stále probíhají, ale věřím, že jak vlastníci do-
mů, tak zastupitelé smlouvy odsouhlasí a bude-
me moci začátkem prázdnin stavbu zahájit,“
sděluje optimisticky náměstek primátora Miloš
Vele a dodává, že stavba je kompletně připrave-
na. Rekonstrukce mostu je skutečně potřeba.
Limitující je jeho havarijní stav, ale také vzhled
Lidické ulice, jedné z nejfrekventovanějších
ulic v centru města. Most pochází z roku 1910
a od té doby prošel pouze drobnými opravami,
k zásadní rekonstrukci během jeho více jak sto-
leté existence nedošlo. Po plánované letošní re-
konstrukci, po níž z původního mostu zbyde
prakticky jen kamenná klenba, dostane celá
Lidická ulice jednotný ráz díky povrchu z ka-
menné dlažby i stejným sloupům veřejného
osvětlení. 

V bazénu bude tepleji
Městský plavecký bazén byl postaven v roce
1986, poslední velkou rekonstrukcí prošel v ro-
ce 2001. Každoročně ale během odstávek do-
chází vedle běžné údržby také k zásadnějším

Jablonec využívá 
příznivého ekonomického
vývoje

Na investice je v letošním roce vyčleněno 351 milionu korun. Vzhledem k uplynulým letům
se jedná o rekordní sumu. Přinášíme více informací o zásadních investicích, které se
dotýkají života všech obyvatel města. Vedle toho, že všichni potřebujeme funkční inženýrské
sítě – vodu, plyn nebo elektřinu, každý z nás někdy zajde relaxovat do bazénu, potřebuje
projít centrem města nebo musí využít péče zdravotníků v městské nemocnici. 

Na tomto místě 
vyroste pavilon 
intenzivní medicíny

Foto Miroslav Gorčík

Foto Markéta Hozová
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Firma SYBAN postavila znovu lešení kolem
radnice, aby pokračovala v opravách její fa-
sády. Tu město opravuje od roku 2016, na re-
konstrukci celého exteriéru včetně oken však
intenzivně pracuje od roku 2011. Jižní a vý-
chodní strana fasády včetně interiérových
úprav věže a usazení hromosvodu by měla
být hotová do konce července a město za to
zaplatí zhruba 5,2 mil. korun. 

„Úkolem tohoto roku je dokončit jižní i východ-
ní fasádu a opravit interiér věže tak, aby byla
v letních měsících přístupná veřejnosti,“ říká
náměstek primátora Lukáš Pleticha, který upo-
zorňuje, že kvůli lešení v ulici Kamenná budou
platit stejná dopravní omezení jako v loňském
roce. „Ta se týkají hlavně parkovacích míst, kte-
ré stavba zabere, náhradní parkování je ve
Chvojkově ulici,“ doplňuje náměstek. 

Obě strany mají jádrovou omítku, chybí finál-
ní probarvená břízolitová škrábaná vrstva
a štuky na ostěních oken i říms, klempířské
konstrukce a opravy kamenných částí. Oprave-
ný není také balkon nad hlavním vchodem do
radnice. „Je třeba dokončit práce, které firma
loni kvůli nedostatku dělníků nestihla. Na bal-
koně je nutné vyčistit a nakonzervovat žulové
prvky i dlažbu a provést novou hydroizolaci,“
říká vedoucí oddělení investiční výstavby Pavel
Sluka s tím, že harmonogram prací je stanove-
ný do konce července. 

Původní termín byl říjen 2017
Fasáda jižní a východní strany radnice a věž
měly být hotové do konce loňského října. „To se
nepodařilo. Stav rozpracovanosti a klimatické
podmínky řekly jasně, že nelze pokračovat přes
zimu. Proto společnost SYBAN požádala o přeru-
šení stavby od 31. října 2017 do 14. dubna 2018
s novým termínem dokončení jižní a východní
strany do 31. července 2018. Nyní tedy staví le-
šení na své náklady, což pro ni znamená více-
náklady v odhadované výši cca 1,6 milionu
korun i s DPH,“ připomíná vedoucí odboru
rozvoje Otakar Kypta. Společnost SYBAN též po-
žádala o zmírnění sankcí, které zastupitelé loni
v listopadu schválili právě s podmínkou dokon-
čení obou stran do konce letošního července.

„Pokud se tak nestane, přestane platit dohoda
o snížené výši sankcí,“ dodává Kypta.

Turisté se projdou znovu na věž
Letošní pověstnou třešničkou na dortu bude
usazování hromosvodu na věž, který bude za-
končený ozdobnou kupolí přesně podle dobo-
vých výkresů velkou zhruba 75 cm v průměru.
„Usadit na věž se dá jedině zvenku, proto na tu-
to práci máme objednaný velký autojeřáb,“ vy-
světluje vedoucí odboru rozvoje.

Souběžně budou probíhat také opravy interi-
éru radniční věže. „Chceme odstranit nejhorší
závady, abychom věž mohli na léto otevřít tu-
ristům, proto se soustředíme na schodiště.
Další řadu místností, které ve věži jsou a slou-
žily například jako telefonní ústředna, sklad
prádla apod., čeká rekonstrukce v příštích le-
tech,“ uzavírá náměstek Pleticha. 

Sedm let práce
Na opravách radniční fasády pracuje město od
roku 2016, radniční okna intenzívně opravova-
lo už od roku 2011 a nyní jsou v celé budově
opravená nebo repasovaná. V roce 2016 prošla

nejprve proměnou západní strana a věž, jejíž
dokončení ohrozily nečekané statické problé-
my související s technologií betonů ze třicátých
let minulého století. Finální fasádu získala věž
až v roce 2017, kdy firma SYBAN začala praco-
vat na jižní a východní fasádě s termínem do-
končení v říjnu téhož roku. Kvůli nedostatku
pracovníků se už od počátku nedařilo dodržo-
vat schválený harmonogram a stavba byla na
konci října přerušená do 14. dubna tohoto ro-
ku. Nový termín dokončení je stanovený na ko-
nec letošního července. Dokončení severní
strany se plánuje na příští rok. 

Současně s exteriérem jdou ruku v ruce také
práce na renovaci interiéru budovy. V původ-
ním vzhledu, ale s odpovídajícími současnými
technologiemi, jsou obě zasedací místnosti ve
2. patře, letos by radikální proměnou měl projít
také zasedací sál zastupitelstva. Na schodišti ve
vestibulu v původní barevnosti přibyl městský
znak, který osvěcují svítidla dle návrhu Karla
Wintera. Stylový a s obnovenými historickými
detaily například v podobě větracích mřížek je
také parter radnice, kde je nyní informační
středisko. (jn)

Letos se dokončí jižní a východní strana 

Foto Jiří Endler

opravám, které se týkají jak technologií, tak ba-
zénové haly a prostor šaten či vestibulu. V le-
tošním roce už v areálu započaly přípravné
práce na zásadní rekonstrukci střechy a zastře-
šení terasy. „Bazén patří k nejnavštěvovanějším
městským sportovištím a na nízkou teplotu
uvnitř bazénové haly návštěvníci často pouka-
zují. Rekonstrukcí střechy včetně nové izolace,
zastřešením terasy, kterou zároveň necháme
zasklít, a také celkovou výměnou tepelných
rozvodů a doplněním radiátorů, by se tepelné
úniky měly vyřešit,“ domnívá se náměstek
Miloš Vele. 

Se začátkem odstávky provozu bazénu, tj.
2. června, se stavební ruch přesune do vnitř-
ních prostor a začne se odkrývat střecha. Její
výměna bude probíhat po částech, aby nezatek-
lo. Jednoduše řečeno, na odkrytou střešní kon-

strukci se namontují nové parotěsné zábrany,
na ty se položí izolace, ochranná fólie a krytina.
Dojde k částečné výměně skleněných výplní na
stěně do zahrady a nově se zasklí nevyužívaná
terasa, která se zastřeší. Tím ale letošní práce
nekončí. Během šestitýdenní odstávky se záro-
veň odehraje kompletní rekonstrukce topení
v celém bazénu včetně výměny stávajících ra-
diátorů a jejich doplnění v atrakcích. Celkové
výměny se dočkají obě saunové kabiny včetně
elektrorozvodů a izolací. V saunách zůstanou

původní pouze elektrická kamna. Navíc se bu-
dou měnit části kazetového sádrokartonového
stropu a dojde k opravě spár mozaikových pod-
lah a lavic. 

Rekonstrukce střechy a zasklení terasy vyjde
na 40 milionů korun včetně DPH. Celková vý-
měna topení včetně doplnění radiátorů bude
stát 3,7 milionu a výměna kabin v sauně vyjde
na 275 tisíc korun. Další náklady si vyžádají
drobnější údržbové práce. Vše je kompletně
hrazeno z rozpočtu města. (mh)

Po celé léto nebude možné využívat za-
hradu bazénu, ta bude sloužit pro po-
třeby stavby. Bazén bude pro veřejnost
uzavřen od 2. června. Předpokládaný
termín ukončení odstávky je 21. čer-
vence. Stavební práce budou ale probí-
hat vně bazénu až do podzimu.

Foto Jiří Endler
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Nakládání s bioodpadem je velké téma i v Jab-
lonci nad Nisou. 

„O možnost získat kompostér pro svoji zahradu
byl mezi lidmi velký zájem a často se na to pta-
li. Snažili jsme se jim vyhovět a vloni se nám
podařilo získat evropskou dotaci na nákup
1200 kusů zahradních kompostérů,“ shrnuje
náměstek primátora Miloš Vele. Letos v březnu
si tak občané mohli podávat žádosti o jejich
bezplatné zapůjčení. Po uplynutí doby udržitel-
nosti dotačního projektu, tj. do konce roku 2023,
přejdou kompostéry do vlastnictví žadatelů.
„Obdrželi jsme 750 žádostí, které postupně vy-
řizujeme a kompostéry vydáváme,“ říká Bar-
bora Šnytrová z odd. veřejné zeleně. Výdejním
místem je areál teplárny na Brandlu, kde jsou
kompostéry uskladněny v halách, odkud po re-
vitalizaci teplárenské sítě zmizely velké nádrže
a kotle. 

„O termínech vydávání žadatele s předstihem
informujeme e-mailem nebo telefonicky. S ža-
dateli na místě sepíšeme smlouvu a kompostér
jim předáme,“ popisuje průběh Barbora Šnyt-
rová

Kdo nestihl požádat, má šanci
Po první vlně podávaných žádostí zůstalo v zá-
sobě ještě téměř 450 kusů. Ve vydávání kompo-

stérů se bude pokračovat do vyčerpání zásob.
Zastupitelé schválili vyhlášení další výzvy pro
podávání žádostí a také úpravu podmínek pro
poskytnutí. Jednou z podmínek je, že pozemek,
na němž kompostér stojí, nesmí být veřejně pří-
stupný a musí se nacházet v katastru města.
„Předkládal jsem zastupitelům nové podmínky,
kterými se snažíme reagovat na požadavky ob-
čanů,“ vysvětluje Vele. Nově bude město kom-
postéry poskytovat i lidem, kteří nemají
v Jablonci trvalé bydliště, ale vlastní zde nemo-
vitost. Majitelé zahrad o rozloze větší než
900 m2 mohou podle nových podmínek požádat
o druhý kompostér. 

Bioodpad se bude svážet častěji
V letošním roce Jablonec nabízí svým občanům
častější svoz bioodpadu. Zatímco do roku 2016
se biologicky rozložitelný odpad svážel 2krát
ročně, v roce 2017 se svozy konaly 4krát za rok
a letos budou kontejnery na bioodpad přistave-
ny minimálně jedenkrát měsíčně. První svoz
proběhl 21. dubna, následovat bude 5. května. 

Součástí projektu na pořízení kompostérů byl
také nákup štěpkovače. Ten bude občanům
k dispozici bezplatně prostřednictvím technic-
kých služeb (TSJ, s. r. o.) pravděpodobně od
června. 

„Připravujeme systém jeho využívání a veřej-
nost budeme včas informovat,“ říká Barbora
Šnytrová a dodává, že v každém případě půjde
o využití s obsluhou: „Půjčovat štěpkovač indi-
viduálně nebudeme.“ (mh)

Projekt „Kompostéry pro občany města Jablonec nad
Nisou“ je spolufinancován Evropskou unií – Fondem sou-
držnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

O kompostéry můžete žádat i nadále

V sobotu 26. května proběhne tradiční svoz
nebezpečného odpadu. Sběr bude provádět
pojízdná sběrna, která bude přistavena pod-
le časového rozpisu v různých lokalitách
města. Oproti minulým rokům však dochází
k některým změnám. 

Z důvodu zpřísněné legislativy, která klade vel-
ký důraz na bezpečné nakládání při manipula-
ci a následné přepravě, bude převzetí nebez-
pečných odpadů komplikovanější a časově ná-
ročnější. Proto již současně nebude zajišťován
sběr a svoz použitého elektrozařízení, svítidel,
zářivek, akumulátorů a baterií. Tyto vysloužilé
výrobky je možné odevzdat ve sběrných dvo-
rech ve Smetanově, v Dalešické a v Belgické ul.
„Upozorňujeme, že při ambulantním svozu bu-
dou odebírány pouze nebezpečné složky komu-
nálního odpadu, tzn. z domácností, nebude při-
jat odpad z podnikání! V místě převzetí bude
vyžadována identifikace jednotlivých odpadů.
Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o odpad
z domácností, předpokládá se originální obal
výrobce, podle kterého může být odpad jasně
identifikován. Bez označení není svozová firma
oprávněna nebezpečný odpad v rámci ambu-
lantního svozu převzít, s výjimkou motorového

oleje, který lze dobře rozpoznat,“ upozorňuje
Barbora Šnytrová, z oddělení správy veřejné ze-
leně.

Při ambulantním svozu nebezpečného odpa-
du budou přijímány řádně označené domácí
kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny,
louhy, vývojky a ustalovače, chemické příprav-
ky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců
atd.), zbytky starých barev, obaly od barev, léky
všeho druhu včetně mastí, upotřebené motoro-
vé oleje (v uzavřených nádobách do 30 l), ole-
jové filtry a další zaolejovaný materiál. Kromě
výše uvedeného elektrozařízení nebudou přijí-
mány odpady stavebního charakteru – eternit,

azbest, asfalt, stavební omítky, lepidla, směsi
atd.

Nebezpečné odpady předají občané po před-
ložení občanského průkazu na daných stano-
vištích osobně pracovníkům zajišťujícím sběr.
Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem
mobilní sběrny a po jejím odjezdu. (bš)

Zastávky a časový rozpis svozu 
nebezpečného odpadu
8.00–8.15 sídliště Janovská, ul. Na Úbočí
8.20–8.35 sídliště Mšeno, ul. Mládí
8.40–8.55 ul. S. K. Neumanna
9.00–9.15 Pasecké náměstí
9.20–9.35 sídliště Šumava, ul. Vysoká
9.40–9.55 ul. Vysoká, křiž. s ul. Jitřní
10.00–10.15 ul. Novoveská, křiž. s ul. Jarní
10.25–10.40 ul. Květinová, křiž. s ul. Křížová
10.50–11.05 ul. Krkonošská, u nádob na separ
12.30–12.45 ul. Janáčkova, křiž. s ul. Vrkosla-

vická
12.50–13.00 ul. Žítkova, křiž. s ul. U Srnčího dolu
13.05–13.15 ul. Pasířská, u školy
13.20–13.30 ul. U Nisy, uprostřed
13.35–13.45 nemocnice, parkoviště
13.50–14.00 Horní náměstí, parkoviště
14.10–14.20 ul. Prosečská – u hasičské zbrojnice

Ambulantní sběr nebezpečného odpadu

Letošní druhý svoz bioodpadu se uskuteční
v sobotu 5. května 2018. Velkoobjemové kon-
tejnery budou přistaveny ve dvanácti růz-
ných lokalitách.

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou
k dispozici od 13 do 16 hodin. Přítomna bude
i obsluha, která pomůže s naložením a zkon-
troluje čistotu přijímaného materiálu. Do kon-
tejnerů budou moci občané odevzdat pouze trá-
vu, listí, větve a zbytky rostlinného materiálu ze
zahrad apod. Nebude zde možné odložit biood-
pad živočišného původu. Prosíme občany, kteří

přivezou větve, aby se snažili minimalizovat je-
jich objem. V případě, že bude některý z kon-
tejnerů zcela zaplněn, dojde k jeho výměně za
prázdný. 

V platnosti zůstává možnost odložení neome-
zeného množství bioodpadu na sběrných dvo-
rech (Proseč, Dalešická, Belgická) pro občany
města zdarma. 

Upozorňujeme, že bioodpad odevzdávaný ve
sběrných dvorech je potřeba nejprve přetřídit
(tzn. zvlášť odevzdat trávu a listí, zvlášť větve)
a nesmí v něm být obsaženy kameny a jiný ma-
teriál. 

Lokality svozu:
1. Československé armády × J. Suka
2. U Zahrádek × Vedlejší
3. Lučanská × Zahradní
4. Smetanova × Mánesova
5. Máchova × A. Dvořáka (u parku)
6. Lesní × Pod Hájem (nad přejezdem)
7. Růžová (u kontejnerů na tříděný odpad)
8. Korálková (u kontejnerů na tříděný odpad)
9. Nerudova × Panenská

10. Na Hranici × Revoluční
11. Ke Starému buku × Turistická (u kontejnerů)
12. Janáčkova u hasičské zbrojnice

Letos už druhý svoz bioodpadu

Foto Markéta Hozová

Foto archiv MMJN
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Členové Vodní záchranné služby již dvacet
let dohlíží na bezpečnost v okolí jablonecké
přehrady. S nastupujícím letním počasím si
opět budete moci povšimnout zářivě žlutých
triček, hojně se vyskytujících v blízkosti vod-
ní nádrže.

V roce 2018 budou služby probíhat v červnu
pouze o víkendech a v období 1. července až
2. září každý den. „Od 8 do 20 hodin jsou naši
kvalifikovaní záchranáři připraveni poskytnout
první pomoc při tonutí, úrazu, nebo jakékoli
nenadálé situaci v okolí přehrady,“ říká Tereza
Hofrichterová z Vodní záchranné služby ČČK
Jablonec nad Nisou.

Jablonečtí záchranáři mají k dispozici moto-
rové záchranné plavidlo, špičkové vybavení pro
poskytnutí předlékařské první pomoci a dokon-
ce i AED – automatizovaný defibrilátor, který se
dnes čím dál častěji stává běžným vybavením
záchranných týmů. „Naše stanice první pomoci
se nachází na Tajvaně, za hezkého počasí jsme
dostupní i na předsunutém stanovišti pod
Slunečními lázněmi,“ informuje o místech, od-
kud záchranáři poskytují akutní pomoc,
Hofrichterová. Občané pohybující se kolem
přehrady, kteří se dostanou do tísňové situace
či zaznamenají nenadálou událost, se mohou
přímo obrátit na známá čísla integrovaného zá-

chranného systému (IZS) – 112 nebo 155. „Ná-
sledně dostaneme informaci od složek IZS
i my,“ tvrdí Hofrichterová.

Letní služby však nejsou jediným odvětvím
činnosti vodních záchranářů. „Když začátkem
září utichne ruch na plážích, nastává období,
kdy se věnujeme získávání nových znalostí
a dovedností. Řada dospělých se účastní odbor-
ných výcviků, kde je možnost předat si navzá-
jem zkušenosti se záchranáři z celé republiky.
Navíc sami aktivně pořádáme kurzy pádlování
na divoké vodě, záchrany z ledu, vedení zá-
chranného plavidla, lanové techniky i jiných,
pro nás velmi klíčových aktivit,“ vysvětluje mi-

mosezónní činnost Pavel Pažout, jednatel Vodní
záchranné služby ČČK Jablonec nad Nisou. 

Každý záchranář ze všeho nejvíce potřebuje
bezpečně ovládat všechny plavecké styly, i pro-
to se schází dvakrát týdně na pravidelných pla-
veckých trénincích, kde pod dohledem kva-
lifikovaného trenéra vše pilují do nejmenších
detailů.

Záchranáři si vychovávají i své následovníky
a péči věnují mládeži. „Na stanici první pomoci
se v létě setkáte spíše s našimi dospělými členy,
ale oddíl mládeže působící při našem spolku
rozhodně nezůstává stranou. Našim nejmlad-
ším věnujeme velkou pozornost. Nejen, že se
mohou po boku dospělých účastnit tréninků
a výcviků, ale navíc pro ně pořádáme akce šité
na míru – například každoroční letní soustře-
dění u Máchova jezera,“ vysvětluje Pažout.

Jablonecký spolek je stále otevřen novým zá-
jemcům o členství. Do oddílu mládeže jsou
zváni kluci i holky ve věku 10 až 18 let, kteří
chtějí najít nové kamarády, něco nového se při-
učit a získat smysluplný způsob trávení volné-
ho času. 

„Nábor nových členů proběhne sice až v prů-
běhu září, ale ti, kteří chtějí o vodní záchranné
službě zjistit více, najdou aktuální informace
na webové stránkách (www.vzs-jablonec.cz),“
uzavírá Tereza Hofrichterová. (th/end)

Vodní záchranáři připraveni na sezonu

Místo ohniště posilovací stroje pro seniory,
prověřit orientaci parkovacího místa pro
invalidy, zachovat velké sportovní hřiště
a odstranit branku, která znemožňuje prů-
chod k prodejně Tesco – to je zhruba čtveři-
ce změn, které si přáli obyvatelé ulice Je-
ronýmova, Březová a Spojovací zapracovat
do právě připravovaného projektu, nad kte-
rým se sešli s odborníky v polovině dubna. 

Bylo to už třetí setkání, které proběhlo k revita-
lizaci sídliště Šumava. Projednávání odstartova-
la na konci roku 2016 a vzešel z nich jedno-

značný požadavek – nerozšiřovat zeleň, ale na-
jít co největší počet parkovacích míst. Projekt
revitalizace sídliště, na který město chce příští
rok požádat o finanční podporu z výzvy
Státního fondu pro rozvoj bydlení, je rozdělený
na osm etap. „Ty jsme zkoordinovali s rekon-
strukcemi všech správců sítí a první dvě etapy,
které jsme nyní s místními projednávali, by se
měly začít realizovat v roce 2020,“ říká náměs-
tek primátora pro rozvoj města Lukáš Pleticha
a zároveň připomíná, že opravy se týkají komu-
nikací, chodníků, hřišť, veřejného osvětlení,
ošetření zeleně, parkovacích a kontejnerových
stání.

Šestnáct nových míst pro auta
Ve čtvrtek v jídelně projektant nejprve prezen-
toval, jaké změny naplánoval v ulici Jero-
nýmova. Rozšířil silnici a zachoval podélná
parkování, průjezd ulicí kvůli bezpečnosti sta-
novil jako jednosměrný. Jízdu automobilů
v obytné zóně zbrzdil dlážděnými prahy, upra-
vil způsob parkování na celistvé parkovací plo-
še včetně vjezdu. Navrhl nové chodníky, zmír-
nil sklon přístupu k jednomu z domů vložením
několika schůdků, ale zároveň dbal na to, aby
ke každému domu vedl přístup bezbariérový.
Zrušením nevhodných trávníkových ploch zís-
kal další parkovací místa. „Celkem se mu poda-
řilo najít zhruba 16 nových parkovacích stání,“
konstatoval Luboš Kousal z oddělení investiční
výstavby magistrátu a dodal: „Novinkou bude
také schodiště z ulice Podhorská do ulice Spo-
jovací.“ 

V projektu bylo u ulice Jeronýmova plánova-
né veřejné ohniště. To si však místní nepřejí,
naopak projevili zájem o instalaci několika po-
silovacích strojů pro seniory. Jeden hlas žádal
zrušit velké sportovní hřiště s odůvodněním, že
neslouží svému určení, a zřídit zde velké par-
koviště. To však většina přítomných zamítla
a hřiště projde obnovou. Menší hřiště s písko-
vištěm a několika herními prvky pro malé děti
je plánované v ulici Spojovací.

Další etapa se týkala ulice Březové, v níž pro-
jektant také hledal maximální možnosti parko-
vacích míst. Také zde vznikne nový chodník,
k jednomu domu je navržená nová přístupová
rampa. Kontejnerová stání mezi domy zůsta-
nou, jen budou opravená. Více parkovacích stá-
ní vznikne na úkor nevhodného záhonu, v plá-
nu je i další dětské hřiště, tentokrát pro větší
uživatele. 

Osm etap revitalizace 
Do projektu etap ulic Jeronýmova a Březová-
Spojovací budou po tomto setkání zapracované
připomínky obyvatel, žádost o dotaci podá měs-
to v létě roku 2019, realizace je plánovaná spo-
lečně se správci sítí a jejich opravami na rok
2020.

„Celý projekt revitalizace sídliště Šumava
jsme rozdělili na osm etap, aby bylo možné
předkládat žádost o dotace oddělených částí,“
doplňuje náměstek Pleticha s tím, že jednotlivé
části jsou: Jeronýmova, Spojovací–Březová,
Skelná, Vysoká–Křišťálová, Vysoká–Spojovací, Vy-
soká–Mánesova, Pasecká a Jitřní. „Projedná-
vání dalších etap se budeme věnovat průběžně.
Věřím, že i obyvatelé těchto částí na jednání při-
jdou a budou stejně konstruktivní,“ pochválil
obyvatele prvních dvou úseků plánované revi-
talizace sídliště Šumava náměstek Lukáš Ple-
ticha. (jn)

Obyvatelé sídliště Šumava vnesli 
čtyři změny do projektu revitalizace

Foto archiv Vodní záchranná služba

Foto 3x Jan Štol
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Ohlédnutí za Velikonočními slavnostmi

Tradičním vyšleháním vedoucí folklorního souboru Nisanka Jany Hamplové zahájil Miloš Vele Velikonoční slavnosti. Ty po tři dny nabízely stánky s dekora-
cemi, kořením, sýry, uzeninami a dalšími dobrotami. Pro širokou veřejnost byl připraven bohatý kulturní program ve folklorním duchu, který oslovil všechny věkové kategorie od nejmenších až
po nejstarší generaci občanů Jablonce nad Nisou. Foto Ivana Mošnová

Povinné očkování psů
Oddělení správy veřejné zeleně MM Jablonec
n. N. oznamuje, že v níže uvedených termí-
nech se provádí hromadné očkování psů
proti vzteklině.

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

Termíny očkování:
Pondělí 21. 5. 2018
14.15–15.00 hodin: Jižní (Kokonín)

15.15–16.00 hodin: U Zbrojnice (Vrkoslavice) 

Úterý 22. 5. 2018
13.30–14.00 hodin: hasičská zbrojnice (Proseč)
14.15–14.45 hodin: U Tenisu (Proseč)
15.00–16.00 hodin: hasičská zbrojnice (Paseky)

Středa 23. 5. 2018
10.00–12.00 hodin: Ještědská (MVDr. Baudyš)
13.30–14.15 hodin: Čajkovského (Rýnovice)
14.45–15.45 hodin: Mládí (Mšeno)

Čtvrtek 24. 5. 2018
10.00–12.00 hodin: Ještědská (MVDr. Baudyš)
14.00–16.00 hodin: Ještědská (MVDr. Baudyš)

Náhradní termíny u soukromých lékařů v ordi-
načních hodinách. Za porušení výše uvedené

povinnosti může Krajská veterinární správa ulo-
žit – dle § 71, odst. 1, písm. a) 1 shora uvedeného
zákona – pokutu až do výše 10 000 Kč. (kh)

Ilustrační foto Graphis

Květnový zápis do mateřských škol
Zápis do všech 18 mateřských škol v Jablon-
ci nad Nisou se koná ve čtvrtek 10. května.
Rodiče si zpravidla vybírají vždy jednu
školku. V případě, že dítě přijaté není, na-
bídne jim ředitelka náhradní školku s vol-
nou kapacitou.

I letošní zápis proběhne v souladu s Obecně zá-
vaznou vyhláškou o školských obvodech MŠ
a uskuteční se ve čtvrtek 10. května 2018 od 8
do 16 hodin v těchto zařízeních:

MŠ Jbc, Havlíčkova 4
MŠ Jbc, 28. října 16
MŠ Jbc, Hřbitovní 10
MŠ Jbc, Švédská 14
MŠ Jbc, Mšeno, Josefa Hory 31
MŠ Jbc, Jablonecké Paseky, V. Nezvala 12
MŠ Jbc, Nová Pasířská 10
MŠ Jbc, Slunečná 9
MŠ Jbc, Mšeno, Arbesova 50

MŠ Jbc, Lovecká 11
MŠ Jbc, Střelecká 14
MŠ Jbc, Nemocniční 15
MŠ Jbc, Rýnovice, Čs. armády 37
MŠ Jbc, Jablonecké Paseky, Tichá 19
MŠ Jbc, Mšeno, Mechová 10
MŠ Montessori Jbc, Zámecká 10
MŠ Jbc, Kokonín, Dolní 3969
MŠ speciální Jbc, Palackého 37 (speciální

třídy – přijímání na základě doporučení
Speciálně pedagogického centra nebo pe-
dagogicko-psychologické poradny, dvě
běžné třídy s logopedickým zaměřením –
pro přijetí není tedy třeba žádné odborné
doporučení)

MŠ Jbc, Husova 3 (nabídka rozšířené péče pro
děti s alergiemi a respiračními onemocně-
ními)

Pro děti pětileté a děti s odkladem školní do-
cházky je předškolní vzdělávání povinné.

Kritéria pro přijetí dětí do většiny 
jabloneckých MŠ:
– děti s povinnou předškolní docházkou
– bydliště v Jablonci nad Nisou
– věk dítěte (děti mladší 3 let budou přijímány

pouze v případě volné kapacity MŠ)
– sourozenec navštěvující danou MŠ

Při zápisu zákonný zástupce předloží rodný
list dítěte a svůj občanský průkaz. Přijaty mohou
být jen děti, jejichž zákonný zástupce doloží po-
tvrzení, že se dítě podrobilo povinnému očko-
vání (dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví). Potvrzení nedokládají pouze
děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

MŠ Nemocniční je určena primárně dětem
mladším 3 let. Přednostně budou přijímány dě-
ti zaměstnanců Nemocnice Jablonec n. N., p. o.,
a Zdravotnické záchranné služby Jablonec n. N.

Konkrétní kritéria pro přijetí a podrobnější
informace má každá MŠ zveřejněna na svých
internetových stránkách. (tb)
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Soutěž mladého 
zdravotníka 2018
V areálu Hasičského záchranného
sboru v Jablonci se ve středu 2. květ-
na od 8.45 hodin uskuteční soutěž
pro pětičlenná družstva Mladý
zdravotník. Děti budou v katego-
riích I. a II. stupeň ZŠ plnit úkoly
z první pomoci, ale čeká je i spous-
ta legrace a poučení na volných
stanovištích připravených různý-
mi složkami IZS (PČR, ZZS, AČR,
SDH, VS, MP), DDM Vikýř, útulek
Dášenka, Střední zdravotní škola
v Liberci nebo Jiřinka a její bylinky.
Informace na webu ČČK, přihláš-
ky na reditelka@cck-jablonec.cz.

Rekonstrukce ulice 
V Aleji
Bydlíte v ulici V Aleji? Město chys-
tá společně se správci sítí její kom-
pletní rekonstrukci. Projekt a har-
monogram prací představí v úterý
15. května od 18 hodin v malém
sále Eurocentra. 

Zájezd na 
Budyšínské jaro 
V sobotu 26. května pořádá statu-
tární město Jablonec nad Nisou
jednodenní zájezd do partnerské-
ho města Budyšín, se kterým letos
slavíme 25. výročí partnerství.
Hlavním cílem jsou tradiční slav-
nosti Budyšínské jaro s bohatým
kulturním programem a oblíbené
trhy, kde lze zakoupit nejvyhláše-
nější hořčici a další místní specia-
lity. Letos na slavnostech vystoupí

i umělci z Jablonce – pěvecký sbor
Iuventus, gaude! a folklorní sou-
bor Šafrán. Odjezd je v 8.30 hodin
z Horního náměstí (letní kino),
návrat mezi 18. a 19. hodinou.
Jízdenku za 200 Kč lze zakoupit od
10. května v pokladně Eurocentra,
a to od pondělí do pátku, v době od
8 až do 20 hodin.

Požehnání křížku 
v Lukášově
Nově dostavěnou silnici spojující
Liberec a Jablonec bude opět sym-
bolicky hlídat křížek u kruhové
křižovatky v Lukášově. Stával u pů-
vodní silnice. Po dobu stavby, kdy
byl demontován, jej kameník a res-
taurátor Petr Verich na náklady
města opravil a vyčistil. Slavnostní
požehnání se odehraje v předvečer
otevření silnice, ve čtvrtek 30.
května v 17 hodin. Všichni jste sr-
dečně zváni. 

Výzva k výročí 
50 let CHKO 
Jizerské hory
Máte doma fotografii, pohled nebo
amatérské video z Jizerských hor
se zajímavou krajinou, událostí či
osobním příběhem? Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR – Re-
gionální pracoviště Liberecko
v souvislosti s oslavami 50. výročí
vyhlášení CHKO Jizerské hory
(1968–2018) připravuje výstavu
vybraných snímků. Ta se uskuteč-
ní v říjnu 2018 v Krajské vědecké
knihovně v Liberci. Své snímky
s krátkým příběhem (vzpomín-
kou) zasílejte e-mailem na liberec-
ko@nature.cz do 31. srpna 2018.
Více informací a podmínky akce
naleznete na fb CHKO Jizerské ho-
ry a webu jizerskehory.ochrana-
prirody.cz

Krystaly opět září 
Vyčištění plastiky Slavoje Nejdla,
tří broušených krystalů, před bu-
dovou Jablonexu v Palackého ulici
je dílem sochaře Jiřího Dostála
a jeho kolegy Karla Krásy. Děku-
jeme!

■ Jubilea 
Edeltraut Havlová z Kokonína osla-
vila počátkem dubna 90. narozeni-
ny. Hodně zdraví a radost do dal-
ších let jí přeje rodina.

■ Výročí konce
II. světové války
Pietní akt v Rýnovicích
Statutární město Jablonec nad
Nisou pořádá slavnostní připome-
nutí 73. výročí konce druhé světo-
vé války v pátek 4. května 2017 od
10.00 hodin v Rýnovicích u Památ-
níku obětí 2. světové války. Pietní
akt se koná za přítomnosti před-
stavitelů města, zástupců složek
IZS a dalších hostů. 

Uctění památky v ulici 
generála Mrázka
V úterý 8. května od 14 hodin si
Český svaz bojovníků za svobodu
připomene 73. výročí konce 2. svě-
tové války. Vzpomínkový akt, při
němž budou předány svazové pa-
mětní medaile, se uskuteční v uli-
ci generála Karla Mrázka.

Vzpomínka na válečné oběti
Ve středu 9. května od 13 hodin
uctí u památníku v Rýnovicích
Český svaz bojovníků za svobodu
ve spolupráci s Armádou ČR a SPAT
památku obětí 2. světové války.

Ještě letos na jaře dojde k dokončení
průjezdu z ulice Mládí do ulice Palackého
ve Mšeně. Propojení bylo jedním z poža-
davků osadního výboru Mšeno. Foto Jiří
Endler

Ve čtvrtek 21. 4. se v Tyršových sadech
v Jablonci konal tradiční Den Země. Pro
děti byly připraveny dílničky se zaměře-
ním na ekologii, stezky s úkoly, zvířátka
a mnoho dalšího. Foto Radka Baloghová

Několik jabloneckých organizací se při-
pojilo k celostátní kampani Ukliďme
Česko. Svoz a likvidaci sesbíraného od-
padu zajistilo na své náklady město
Jablonec. Foto ZŠ Liberecká 31

Ocenění pro dobrovolné dárce krve
Dobrovolní dárci krve si v pondělí 26. března převza-
li na radnici stříbrné a zlaté medaile Dr. Janského za
20 a 40 bezplatných odběrů. Dárce krve ocenil primá-
tor Petr Beitl spolu s Petrem Bartoňem, ředitelem
územního odboru HZS LK v Jablonci a místopředsed-
kyní jabloneckého spolku Českého červeného kříže
Lenkou Klimentovou. 

Stříbrnou medaili za 20 bezplatných odběrů převza-
li: Ingrid Fišerová, Martin Chmelař, Andrea Klimeč-
ková, Karel Očenáš, Ondřej Poslt, Valentyna Scheibe,
Lenka Slabá, Eva Šulcová, Josef Trdla, Miroslava Vale-
šová, Martin Verner, Pavel Vetlý. 

Zlatou medaili za 40 bezplatných odběrů převzali:
Martin Hujer, Petr Koral, Petr Růžička.

■ Vítání dětí 
sobota 21. dubna 2018
Vítek Kurilla, Matyáš Pěnička,
Filip Hřebíček, Oliver Krásný,
Samuel Hofhanzl, Matyáš Hor-
čička, Rozálie Jašková, Timon
Marx, Mia Dandásová, Tomáš
Höck, Václav Kohout, Vojtěch
Křístek, Filip Szabo, Lukáš Novák,
Agáta Foltánová, Eliška Hornová,
Vojtěch Jartymyk, Agnes Hamplo-
vá, Tereza Holubová, Sofie Mařa-
sová, Tobiáš Sádecký, Jiří Mikeš,
Adriana Bouchalová, Olívie Sei-
fertová, Dorothea Dutková, Viktó-
ria Kulhánková, Anna Jedličková,
Dominika Černá, Denis Jiří Malec 

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Markéta Hozová

Foto archiv MMJN

Foto Markéta Hozová
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Včasnou kontrolou platnosti osobních do-
kladů předejdete mnohým nepříjemnostem.
Všem občanům doporučujeme průběžnou
kontrolu a trvalý přehled o platnosti svých
osobních dokladů, tedy především občan-
ského průkazu, ale případně také cestovní-
ho dokladu i řidičského průkazu.

Včasným zajištěním platných osobních dokladů
se lze vyvarovat spoustě nepříjemností v kaž-
dodenním běžném občanském životě.

Občanské průkazy (OP)
Ze zákona je povinností každého občana po do-
sažení 15 let věku nejpozději do 30 dnů požádat
o jeho vydání. „Při nedodržení této povinnosti
lze uložit pokutu za spáchaný přestupek až do
výše 15 000 Kč,“ upozorňuje Petr Karlovský, ve-
doucí správního odboru. Při nahlášení ztráty,
odcizení, zničení, poškození, ale i po změně
stavu a adresy musí občan o vydání nového OP
požádat, a to do 15 dní. „U nesplnění této lhůty
je ze zákona možné uložit pokutu do výše
10 000 Kč. V případě docházející platnosti OP
může držitel požádat o vydání nového OP bez
úhrady správního poplatku již ve lhůtě šesti
měsíců před jejím skončením,“ vysvětluje další
podrobnosti Vladislava Kakrdová, vedoucí od-
dělení správních agend. Předčasně (na vlastní
žádost a bez udání důvodu, doplnění akade-
mického titulu) je možné požádat o vydání OP
kdykoliv, avšak s úhradou správního poplatku
200 Kč.

U OP zároveň s účinností od 1. 7. 2018 došlo
k zásadní změně, kdy již nadále nebudou (pou-
ze s výjimkou případů pro účely výkonu voleb-
ního práva v době voleb) vydávány OP bez stro-
jově čitelných údajů s dobou platnosti jeden
měsíc (tzv. „rychloobčanka“). „Nově bude mož-
né za příslušný správní poplatek zažádat o vy-
dání řádného OP ve zkrácené lhůtě, a to v pra-
covních dnech do 24 hodin (dospělá osoba za
1 000 Kč / u osob do 15 let věku za 500 Kč), nebo
do 5 pracovních dnů (za 500 Kč / resp. 300 Kč),“
zmiňuje novinku Kakrdová.

Cestovní doklady (CD)
Před letní sezonou je nutné překontrolovat plat-
nost cestovních dokladů, neboť v současné době
nelze na poslední chvíli nijak pomoci a urych-
lení vydání cestovního pasu se navíc dosti pro-

draží. „Již třetím rokem jsou vydávány pouze
klasické plnohodnotné cestovní pasy s biomet-
rickými údaji, a i ty nejrychlejší vydáváme do
šesti pracovních dnů, rozhodně již nikoliv na
počkání. Od 1. července se doba vydání cestov-
ních pasů ve zkrácené lhůtě výrazně zkrátí.
Bude možné získat pas do 24 hodin i do pěti
pracovních dnů, ale poplatky se výrazně zvýší,“
varuje Kakrdová. 

Poplatky za vydání pasu ve zkrácené lhůtě
do šesti pracovních dnů:

• do 30. 6. 2018 / šest pracovních dnů – 4 000 Kč
dospělý, 2 000 Kč osoby mladší 15ti let.

• od 1. 7. 2018 / do 24 hodin – 6 000 Kč dospělý,
2 000 Kč osoby mladší 15 let.

• od 1. 7. 2018 / do pěti pracovních dnů –
3 000 Kč dospělý, 1 000 Kč osoba mladší 15 let.

Nadále je možné požádat o vydání i vyzvednutí
výše uvedených dokladů u kteréhokoliv úřadu
obce s rozšířenou působností (ORP), tedy i od-
lišného od místa trvalého pobytu žadatele. Ve
zkrácených lhůtách lze o vydání dokladů požá-
dat výhradně u Odboru správních činností
Ministerstva vnitra (OSČ MV) ČR, doklad vyho-
tovený do 24 hodin je možné převzít jedině
u OSČ MV, zatímco doklad vyhotovený do pěti
pracovních dnů u ORP, kde byla žádost podána.

Elektronické objednání
Občané se mohou vyhnout zbytečnému čekání,
pokud využijí služby objednání, a to formou
SMS nebo e-mail (informace na webu
www.mestojablonec.cz nebo v informačních
střediscích MMJN) a sami si zvolí čas, který jim
vyhovuje, pracovnice přepážky je následně vy-
volá a obslouží bez prodlevy. 

Řidičské průkazy (ŘP) 
Letos jen v Libereckém kraji vyprší platnost ví-
ce než 26 tisícům ŘP. Dle zkušeností úředníků
si řidiči v hojném počtu průběžně nekontrolují
platnost ŘP, a tím se vystavují nebezpečí zby-
tečného postihu za jízdu s propadlým dokla-
dem.

„Také u ŘP dochází od 1. 7. 2018 k zásadní
změně, spočívající ve zrušení místní přísluš-
nosti k podání žádosti o jeho vydání, nově tak
bude možné učinit na kterémkoliv ORP. Další

novinkou je, že již nadále nebude třeba si k žá-
dosti přinést vlastní průkazovou fotografii,
nýbrž bude použita naskenovaná fotografie
z registru obyvatel použitá pro vydání OP (bu-
de-li na ní vzhled žadatele odpovídat jeho
aktuální podobě), případně bude přímo na pře-
pážce pořízena nová fotografie digitální,“ infor-
muje o novinkách Karlovský.

Informace k vydání dokladů
O všechny výše uvedené doklady si lze zažádat
na Odboru správním Magistrátu města Jablo-
nec nad Nisou, který sídlí v ulici Komenského
8. Občanské průkazy a cestovní pasy se vymě-
ňují na oddělení správních agend, řidičské prů-
kazy (potřeba jedna průkazová fotografie) na
oddělení dopravně správních agend. Podání žá-
dosti o vydání řádného cestovního pasu probí-
há on-line, není tedy potřeba vyplňovat žádost
a fotografie pořizuje přímo úřednice na pře-
pážce. Informace potřebné k vydání cestovního
pasu naleznete na webu města v sekci Životní
situace – osobní doklady. Jsou zde uvedeny
i lhůty a poplatky za vydání cestovního dokladu.

Příslušné přepážky mají již osmým rokem
úřední dny po celý týden. Jsou otevřeny denně
od 8 hodin. V pondělí a ve středu do 17 hod.,
v úterý, čtvrtek a pátek do 14 hod. Úřední je
(s jistými výjimkami – viz níže) každá první so-
bota v měsíci od 8 do 12 hodin, které však vždy
předchází sanitární pátek, tj. jediný neúřední
den v měsíci.

Úřední hodiny příslušného oddělení

Pondělí, středa: 8.00–17.00 hodin.
Úterý, čtvrtek, pátek: 8.00–14.00 hodin
Soboty 5. 5. a 2. 6.: 8.00–12.00 hodin
(v sanitární pátky 4. 5. a 1. 6. zavřeno)

Červencová úřední sobota bude z provozně-
-technických důvodů přeložena na 23. 6.2018

Bližší informace také naleznete na webu města
www.mestojablonec.cz/ v sekci Magistrát / zá-
ložka Životní situace/osobní doklady. Další po-
drobnosti k OP a CD případně naleznete rovněž
na internetových stránkách Ministerstva vnitra
ČR http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Platnost dokladů je třeba kontrolovat 

■ Personální inzerce
Referent odboru humanitního
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici re-
ferent odboru humanitního (sociální pra-
covník – agenda SPOD), 10. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, odpoví-
dající požadavkům zákona č. 108/2006 Sb.;
orientační znalost legislativy na úseku sociálně
právní ochrany dětí; zkušenosti z obdobné po-
zice výhodou; absolvování zkoušek odborné
způsobilosti výhodou; organizační, komunikační
schopnosti, aktivní přístup k řešení problémů;
pracovní flexibilita, schopnost samostatné tvůr-
čí práce, koncepční myšlení, odolnost vůči stre-
su; schopnost pružně rozhodovat a přijímat za
svá rozhodnutí odpovědnost; časová flexibilita
(práce i mimo stanovenou pracovní dobu); uži-
vatelská znalost práce s PC (Word, Excel, inter-
net); řidičský průkaz skupiny B.

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťuje
plnění úkolů svěřených Radou města Jablonec
nad Nisou odboru humanitnímu dle pracovní
náplně určené vedoucím odboru a tajemníkem
magistrátu města. Zejména jde o úkoly na úse-

ku sociálně-právní ochrany dětí dle příslušné
legislativy (zejména zákon o sociálně-právní
ochraně dětí, občanský zákoník, trestní zákon)
na úseku práce s dětmi a jejich rodinami; dále
pak kolizní opatrovnictví při zastupování ne-
zletilých dětí, preventivní a poradenská činnost,
spolupráce se soudy, orgány činnými v trest-
ním řízení, ústavními zařízeními, školami, ne-
ziskovými organizacemi a dalšími institucemi,
které se na výkonu SPOD podílejí.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem ihned.

Přihlášky do 4. května 2018 do 12 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů najdete

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

Referent odboru stavebního a životního
prostředí

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici re-
ferent odboru stavebního a životního pro-
středí Magistrátu města Jablonec nad Nisou
(referent stavebního úřadu), 10. platová třída

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
popř. vyšší odborné vzdělání se stavebním za-

měřením; možno i středoškolské za podmínky
min. 3 roky práce v oboru; znalost stavebního
zákona; uživatelská znalost práce s PC (Word,
Excel, internet); dobré komunikační schopnos-
ti pro jednání s právnickými i fyzickými osoba-
mi; odpovědnost, samostatnost, flexibilita; pře-
hled o právních předpisech v oblasti veřejného
stavebního práva, znalost práce s mapovými
podklady a orientaci v místopisu města Jablo-
nec nad Nisou.

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťu-
je veškerá správní řízení a další postupy sta-
vebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon) a předpisů souvisejících včetně
zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení
vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (vy-
vlastňovací zákon) a to na území Statutárního
města Jablonec nad Nisou a příslušných obcí
spadajících do územní působnosti obecního
úřadu obce s rozšířenou působností.

Přihlášky do 9. května 2018 do 12 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů najde-

te na www.mestojablonec.cz, Magistrát, Volná
místa.
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O letních prázdninách se mohou jablonecké
děti opět těšit na pestrou nabídku příměst-
ských táborů. Letos bylo zaregistrováno cel-
kem 18 subjektů.

Jablonec nad Nisou přispěje i letos rodičům
předškolních dětí a žáků prvních tříd na pří-
městské tábory. Výše podpory i princip jejího
přidělování zůstává nezměněný. Rodiče ve své
mateřské či základní škole obdrží potvrzení
o docházce a bezdlužnosti, které v originálním
provedení odevzdají organizátorovi příměst-
ského tábora. Ten jim na jeho základě úplatu
poníží o 100 Kč na dítě a jeden den po dobu
max. pěti dnů, tedy celkově o 500 Kč. Každé dí-
tě, které ve školním roce 2017/2018 docházelo
do některé z jabloneckých mateřských škol či
první třídy základní školy a má bydliště
v Jablonci nad Nisou, má na finanční příspěvek
nárok. Letos mohou rodiče uplatňovat finanční
příspěvek u 18 zaregistrovaných organizátorů
příměstských táborů. 

Seznam zaregistrovaných subjektů
poskytujících prázdninové aktivity

TJ Sokol Jablonec nad Nisou – Sportcentrum
Příměstské tábory Prázdninoví umělci 2018
pro děti od 3 let – pohybové a výtvarné
aktivity, výlety 
termíny: 16. 7.–20. 7. a 30. 7.–3. 8. 2018 
cena: od 1 250 Kč/týden, 
info: www.sokoljablonec.cz 
e-mail: sokol.jbc.sc@seznam.cz 
tel.: 606 561 921 – Jitka Šťovíčková

Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec n. N., p. o.
Příměstské tábory pro děti od 3 let – pohy-
bové, přírodovědné, výtvarné, adrenalinové,
jazykové a další tematické příměstské tábory 
termíny: červenec a srpen 2018 
cena: 750 Kč/týden – 2 600 Kč/týden
info: www.vikyr.cz, e-mail: huskova@vikyr. cz
tel.: 483 711 725 – Miloslava Hušková

Jablíčko – centrum pro rodinu, z. s.
Příměstské tábory pro děti od 3 let – spor-
tovní a výtvarné aktivity
MINI příměstský tábor v Jablíčku
termíny: 16. 7.–20. 7. a 23. 7.–27. 7. 2018 
cena: 1 500 Kč/týden
Příměstský tábor v městské hale
termíny: 6. 8.–10. 8. a 13. 8.–17. 8. 2018 
cena: 1 500 Kč/týden
info: www.centrumjablicko.cz 
e-mail: info@centrumjablicko.cz 
tel.: 773 270 271 – Martina Zemanová

Free Time Activities, z. s.
Profese kolem nás pro děti od 5 let
termíny: 9. 7.–13. 7. 2018, cena: 2 100 Kč
Koňský příměstský tábor v Jizerských
horách pro děti od 6 let
termíny: 9. 7.–13. 7. 2018, cena: 3 500 Kč
Jak věci fungují II pro děti od 5 let
termíny: 16. 7.–20. 7. 2018, cena: 2 100 Kč
Sportík pro děti od 8 let
termíny: 30. 7.–3. 8. 2018, cena: 2 100 Kč
Poznej své okolí pro děti od 10 let – výlety
termíny: 6. 8.–10. 8. 2018, cena 2 200 Kč
info: www.radimstryncl.cz 
e-mail: radimstryncl@seznam.cz 
tel.: 777 634 221 – Radim Štryncl

BUBLINA – JBC, z. s.
Příměstské tábory Sportem za pohádkou
pro děti od 2 let
termíny: 9. 7.–13. 7., 16. 7.–20. 7., 30. 7.–3. 8., 
6. 8.–10. 8., 13. 8.–17. 8., 20. 8.–24. 8., 
27. 8.–31. 8. 2018, cena: 2 000 Kč/týden

info: www. bublina-jbc.cz 
e-mail: bublina-jbc@seznam.cz 
tel.: 777 477 122 – Andrea Pravcová

Svobodná základní škola, o. p. s.
Příměstský tábor „Hravé výlety“ pro děti
od 5 let – výlety do přírody, hry v přírodě
termín: 30. 7.–3. 8. 2018, cena: 1 700 Kč
Příměstský tábor „Šikovné ruce“ pro děti
od 5 let – výtvarné tvoření uvnitř i v přírodě
termín: 20. 8.–24. 8. 2018, cena: 1 800 Kč
info: www.szsjablonec.cz 
e-mail: katka.divisova@gmail.com 
tel.: 737 030 065 – Kateřina Divišová

Český červený kříž – Oblastní spolek ČČK
Jablonec nad Nisou
Příměstský tábor pro děti od 6 let – první
pomoc, poznání světa záchranářů, vojáků,
horských a vodních záchranářů, policistů
a hasičů
termíny: 9. 7.–13. 7., 23. 7.–27. 7., 6. 8.–10. 8. 2018
cena: 1 900 Kč/týden, info: www.cck-jablonec.cz 
e-mail: reditelka@cck-jablonec.cz 
tel.: 732 542 934 – Kateřina Havlová

SUNDISK, s. r. o.
Příměstský tábor Jablonečák 2018 pro děti
od 5 let – rafty, lanové centrum na Malé
Skále, lezení, výlety, hry a další aktivity
termíny: červenec a srpen 2018, 
cena: 1 790 Kč/týden, info: www.jablonecak.cz 
e-mail: pavla.masilkova@sundisk.cz 
tel.: 485 100 500 – Pavla Másilková

Oříšek – studio pro děti, s. r. o.
Hudební týden s nástroji a tancem – klávesy,
zobcová flétna a kytara a tanec pro děti od 7 let
termín: 30. 7.–3. 8. 2018, cena 2 500 Kč
Lesní výtvarná herna pro děti od 4,5 let
termín: 6. 8.–10. 8. 2018, cena 2 500 Kč
Taneční týden pro děti od 3,5 let 
termín: 13. 8.–17. 8. 2018, cena: 2 500 Kč
info: www.studioorisek.cz 
e-mail: orisek@studioorisek.cz 
tel: 777 215 000 – Jitka Zenklová

ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s.
Letní tenisový kemp pro děti od 4 let – teni-
sové tréninky a hry
termíny: 16. 7.–20. 7., 23. 7.–27. 7., 
13. 8.–17. 8. 2018, cena: 2 300 Kč/týden
info: www.cltkjbc.cz 
e-mail: m.hajatko@seznam.cz 
tel.: 777 736 980 – Miloslav Hajátko

Sport klub Tygřík, z. s. 
– škola INLINE bruslení
Příměstský tábor „Léto na bruslích 2018“
pro děti od 5 let – kurz inline bruslení
termíny: 9. 7.–13. 7., 16. 7.–20. 7., 23. 7.–27. 7.,
6. 8.–10. 8., 13. 8.–17. 8., 27. 8.–31. 8. 2018 
cena: 2 250 Kč/týden
e-mail: skolainline@seznam.cz 
tel.: 602 193 939 – Martina Chvátalová

Výtvarný ateliér Nikol Rýdlové
Výtvarný příměstský tábor pro děti od 4 let
– tvoření v ateliéru i v přírodě 
termíny: 2. 7.–4. 7., 16. 7.–20. 7., 
23. 7.–27. 7. (pouze pro děti od 11 let), 
20. 8.–24. 8., 27. 8.–31. 8. 2018, 
cena: 2 300 Kč/týden, info: www.ateliernr.cz 
e-mail: info@ateliernr.cz, tel.: 724 039 425

Studio Kokos, z. s.
Příměstský tábor „Indiáni z Vítova“ pro děti
od 6 let – výlety, střelba z luku, jízda na ko-
ni či oslíku, výtvarná tvorba, hry
termín: 23. 7.–27. 7. 2018, cena: 2 500 Kč/týden 
info: www.studiokokos.cz 
e-mail: info@studiokokos.cz 
tel.: 774 254 243 – Alena Schernstein

SKI Bižu, s. r. o.
Sportovní příměstský tábor pro děti od 5 let –
pohybové aktivity, sport a poznávání přírody
termíny: 23. 7.–27. 7. a 30. 7.–3. 8. 2018 
cena: 2 400 Kč/týden
info: www.skijizerky.cz 
e-mail: info@skibizu.cz
tel.: 483 710 999 – Procházková Zuzana

Barevné studio jazyků, s. r. o.
Příměstský tábor Angličtina hrou pro děti
od 6 let – týden plný zábavy a sportu
strávený s anglicky mluvícím lektorem
termíny: 23. 7.–27. 7. a 30. 7.–3. 8. 2018
cena: 2 950 Kč/týden, info: www.barevny.cz 
e-mail: monikaernst@barevny.cz
tel.: 608 950 964 – Monika Ernst

Junák – český skaut, středisko Jablonec
nad Nisou, z. s.
Příměstský tábor Čtyřlístek v pohádce pro
děti od 5 let – hry, výlety, poznávání, spor-
tovní aktivity
termíny: 30. 7.–3. 8. a 13. 8.–17. 8. 2018, 
cena: 1 500 Kč/týden 
info: http://primestsky-tabor-wataki.cz
e-mail: primestsky.wataki@seznam.cz
tel.: 720 191 048 – Tereza Rašínová

Veselá věda, z. ú.
Příměstský tábor pro děti od 5 let – badatelský
veselovědní tábor plný pokusů, nebo technic-
ký příměstský tábor zaměřený na robotiku
termíny: 9. 7.–13. 7., 16. 7.–20. 7., 23. 7.–27. 7.,
30. 7.–3. 8. 2018
cena: 1 950 Kč/týden nebo 
2 450 Kč/týden (robotika)
info: www.veselaveda.cz
e-mail: organizace@veselaveda.cz 
tel.: 735 860 452 – Radka Soukalová

Gymnázium Dr. Antona Randy, 
Jablonec nad Nisou, p. o.
Jednodenní příměstské aktivity pro děti
od 5 let – turisticky – sportovně – vzdělávací,
přihlašování na jednotlivé dny i pouhý den
předem 
termín: 27. 8.–31. 8. 2018
cena: 250 Kč/den
info: www.randovka.cz 
e-mail: gymrandy13@randovka.cz
tel.: 483 737 611 – Tomáš Hofrichter

Prázdninová nabídka pro nejmenší

Foto archiv DDM Vikýř
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Město usiluje o převod Dolního nádraží 
do svého vlastnictví
Zastupitelé deklarovali zájem o odkoupení budo-
vy Dolního nádraží na Brandlu. Objekt je v sou-
časné době v majetku Správy železniční dopravní
cesty (SŽDC), která jej chce zbourat.

Pro Jablonec má ale z historického hlediska hod-
notu. Budova vznikla ještě před stavbou železnice ve
druhé polovině 19. století a byla v ní první stáčírna
vína ve městě. Později se stala plnohodnotným nád-
ražím, které bylo velmi důležité zejména pro náklad-
ní dopravu až do devadesátých let minulého století. 

„Nádražní objekt je unikátní i svou polohou mezi
železniční a tramvajovou tratí. Bohužel v současnos-
ti se stala sídlem bezdomovců a squaterů a hrozí mu
rychlá devastace,“ tvrdí náměstek primátora pro roz-
voj města Lukáš Pleticha. 

Město se nyní snaží urychlit jednání o odkupu.
Záměrem je zřídit zde trvalou expozici o historii ko-
lejové dopravy prostřednictvím Společnosti pro roz-
voj elektrických kolejových drah v Jablonci nad Ni-
sou a jedná se i o dalším využití. 

Dotace pomůže rozšířit kapacitu
Tři individuální dotace z městského rozpočtu
Jablonce na tři druhy registrovaných sociálních
služeb získala Diakonie ČCE, a to v souhrnné vý-
ši 600 tis. korun. 

Rozhodnutím zastupitelů tak 100 tis. korun popu-
tuje nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež
Kruháč v ulici 5. května, 200 tis. nízkoprahovému za-
řízení pro děti a mládež Padák Mšeno a 300 tis. So-
ciálně aktivizačním službám pro rodiny s dětmi na
území ORP Jablonec. Dotace pomohou rozšířit kapa-
citu jmenovaných služeb. 

Do sociálních služeb jde letos více peněz
z městské kasy
Zastupitelé rozdělili téměř 7 milionů korun z měst-
ského rozpočtu mezi 17 poskytovatelů sociálních
služeb. To je téměř o 2,6 milionu korun více než
v loňském roce. 

Ve schváleném rozpočtu města na rok 2018 je alo-
kováno 6 962 000 Kč pro registrované sociální služby
na území Libereckého kraje poskytované občanům
Jablonce. 

„Do letošního dotačního programu se přihlásilo
celkem 17 organizací, které podaly žádost o dotace

na 31 druhů sociálních služeb v celkovém objemu
6 888 763 Kč,“ říká náměstek primátora Miloš Za-
hradník. 

Na základě návrhu Komise humanitní a sociální
péče uspokojili zastupitelé všechny žadatele, a to
v celkové výši 6 886 000 Kč. Loni z městského rozpo-
čtu rozdělili mezi 17 organizací na 32 služeb 4,4 mi-
lionu korun. 

Téměř čtyři miliony jsou určené na podporu
činnosti
Celoroční činnost organizací výchovných, vzdělá-
vacích, kulturních a sportovních podpořili jablo-
nečtí zastupitelé částkou 3,9 mil. korun z městského
rozpočtu.

Výzvu na podávání žádostí do dotačních programů
na podporu aktivit nebo cyklu akcí v oblasti výchovy
a vzdělávání, kultury, sportu a tělovýchovy z měst-
ského rozpočtu pro rok 2018 vyhlásil Jablonec loni
v listopadu. Žádosti se přijímaly do poloviny letošní-
ho ledna a 19. dubna se rozhodovalo o konkrétních
částkách. 

Ze 149 podaných žádostí za celkem 7,7 milionu ko-
run se město rozhodlo podpořit 132, mezi které roz-
dělilo 3,9 milionu korun. V loňském roce získalo pod-
poru z městského rozpočtu ve výši 3,86 mil. korun
123 projektů vybraných ze 139 podaných žádostí.

Oprava mostu je v ohrožení
Most v Lidické ulici je v havarijním stavu a re-
konstrukce je potřeba. V rozpočtu na letošní rok se
s touto investiční akcí za 13 milionů korun počítá. 

Zastupitelé jednali o dvou smlouvách o spolupráci
a právu provedení stavby s majiteli nemovitostí, jichž
se oprava mostu bezprostředně dotkne. Kvůli výši
kompenzací, která má být majitelům okolních domů
ze strany města poskytnuta, zastupitelé schválili pou-
ze jednu z předložených smluv. 

Zahájení rekonstrukce je tak ohroženo. Podle po-
kynů zastupitelů má vedení města pokračovat v jed-
nání o výši finančního vyrovnání za potíže způsobené
stavbou se společností RIA Reality, která je vlastní-
kem jednoho z domů. Oprava mostu úzce souvisí
s poslední dosud neopravenou částí pěší zóny
v Lidické ulici. Pokud zastupitelé v květnu nové pod-
mínky smlouvy o spolupráci a právu provedení stav-
by schválí, mohlo by se s rekonstrukcí začít o prázd-
ninách. Více o akci v tématu na straně 2.

(mh/jn)

Jednání zastupitelstva jsou od roku 2015 on-line přenášena na webu města. Kdykoli je možné si poslechnout kompletní audiozáznam
z jednání na www.mestojablonec.cz v sekci Samospráva – zastupitelstvo a příslušný datum jednání. 

■ Krátce
Přibydou podzemní kontejnery 
Podzemní kontejnery jsou dnes
běžnou součástí městských systé-
mů sběru odpadu. V Jablonci nad
Nisou jsou aktuálně tři stanoviště
s podzemními kontejnery na třídě-
ný odpad – v Arbesově ulici ve
Mšeně, u letního kina a na tržnici
u autobusového nádraží. Osvědčily
se a letos přibydou další tři místa.
Během května dojde ke stavebním
pracím a následné instalaci kontej-
nerů na sklo, plasty a papír v Sou-
kenné ulici u veřejných WC a také
na náměstí dr. Farského vedle kos-
tela. Osazení těchto dvou stanovišť
podzemními kontejnery a jejich
pořízení je hrazeno z dotačních pe-
něz v rámci OPŽP, celkové náklady
činí 2,76 milionu, podíl města je cca
500 tisíc korun. Součástí dotace je
i pořízení kontejnerů na velkoobje-
mový svoz bioodpadu. 

Na konci května se také v ulicích
v různých částech Jablonce objeví
celkem osm šedých kontejnerů na
kovový odpad z domácností. Budou
vypadat jako zvony na sklo. (mh)

Projekt „Podzemní kontejnery a sběr biood-
padu v Jablonci nad Nisou“ je spolufinancován
Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rám-
ci Operačního programu Životní prostředí.

Bezpečnější ulice P. Bezruče
V ulici Petra Bezruče došlo k úpra-
vě dopravního značení a parkování.
Auta, která jejich řidiči parkovali
kolmo do vozovky před panelákem
naproti bývalé dětské nemocnici,
velmi často zasahovala do vozovky
a ohrožovala bezpečnost projíždějí-
cích vozidel, nehledě na nebezpečí
vlastního poškození. Nově se před
zmíněným domem parkuje podél
chodníku. Parkovací místa, která
v tomto místě ubyla, přibyla na
druhé straně vozovky, kde je na no-
vém asfaltovém pásu před průmy-
slovým areálem vyznačeno 25 šik-
mých parkovacích stání.

Architektura první republiky
Prvorepublikový interiér jablonec-
ké radnice se zdá být nejvhodněj-
ším místem pro instalaci výstavy
Národního památkového ústavu
nazvanou Architektura ve službách
první republiky. Na 12 panelech se
návštěvníci funkcionalistické rad-
niční budovy mohou seznámit s ně-
kterými architektonickými skvosty
Libereckého kraje. Výstava v příze-
mí radnice potrvá do 18. května,
vstupné se neplatí. 

Město usiluje o převod Dolního nádraží
do svého vlastnictví. Foto Jiří Endler
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Muzejní noc pod Ještědem 2018
Letošní muzejní noc přináší prožitky a vzpo-
mínky v duchu první republiky. V pátek
18. května se od 18 do 24 hodin můžete pře-
nést s tanečníky, hudebníky, prostřednic-
tvím fotografií i díky setkání s prvním pre-
zidentem o sto let zpět.

V Libereckém kraji opět své síly spojily kultur-
ní instituce v Liberci, Vratislavicích a Jablonci
nad Nisou, kde můžete navštívit Muzeum skla
a bižuterie a Dům Jany a Josefa V. Scheybalo-
vých. Jablonecké muzeum nabídne návštěvní-
kům kromě prohlídek stálých expozic a aktuální
výstavy Zdeňka Lhotského programovou sesta-
vu mimořádných a nečekaných zážitků a setká-
vání. „Akci zahájí v 18 hodin první prezident
Československa T. G. Masaryk. Na letní scéně
ho uvítá dětský sbor Iuventus, gaude! Pod zášti-
tou České obce sokolské (Župy ještědské) se
prezident poté vydá v historickém voze v rámci
Spanilé jízdy na návštěvu dalších míst muzejní
noci,“ říká ohledně zahájení a postavy, která
bude nocí provázet, Marie Vocelová z Muzea
skla a bižuterie, které spolu s Jabloneckým kul-
turním a informačním centrem (JKIC) akci
v Jablonci připravuje. Dále vystoupí veselá sku-
pina mužoretů s příznačným názvem ARTrosa.
Také budete moci obdivovat unikátní stepařské

vystoupení Project WINGS – tanečníci, kteří
svou techniku vypilovali u slavných stepařů na
Brodwayi. V průběhu večera tito mistři naučí
přítomné základním krokům klasického stepu.

Slunečná hudba let 20.–40. v podání Adély
Zejfartové a jejího Sunny Swing Tria bude znít
nejen k poslechu, ale i k příjemnému posezení
ve vytvořené iluzi prvorepublikové kavárny,
o kterou se postarají majitelé kavárny Pokec.
„Před hlavním vchodem do muzea budete mo-
ci hodit šesták do klobouku pravému flašinetá-
ři. Pokud si budete chtít odnést kromě osobních
pocitů i něco malého pro radost, můžete si kou-
pit štěstíčko. A jelikož si v letošním roce připo-
mínají sto let také čeští letci, nebude v rámci
stylového občerstvení chybět ani pivo českých
letců. Na cestu domů si pak můžete posvítit
lampionem, který si vyrobíte v tvůrčí dílně,“
zmiňuje další program v muzeu Vocelová.

Druhým dějištěm muzejní noci v Jablonci
bude Dům Jany a Josefa V. Scheybalových. Na
Anenském náměstí se sjedou mezi 18. a 19. ho-
dinou historické vozy, aby připomněly fenome-
nální rozvoj automobilového průmyslu. „Spa-
nilá jízda odstartuje směrem na Vratislavice
a odveze také prezidenta Masaryka. Zatímco ta-
tínkové budou obdivovat nablýskané klenoty,
potěší děti loutková pohádka. Večer se dále po-
nese v duchu prvorepublikové zábavy. Symbo-
lem nové doby byly progresivní taneční styly
a nový pohled na módu, a tak nemůže chybět
stylová tančírna. Povedou ji zkušení tanečníci
z domácího tanečního klubu D..Swing za do-
provodu skvělé kapely s jabloneckou účastí
Aurora JaSBand,“ informuje o programu v jiné
části Jablonce Petra Handlířová z JKIC. Kdo ne-
bude chtít protáhnout své tělo na parketu, mů-
že jen poslouchat, sledovat taneční kreace a dát
si něco dobrého ve stylu první republiky.
Taneční pauzy vyplní Bioilusion, improvizova-
né kino, které připomene v retrosnímcích a his-
torických smyčkách slávu Jablonecka v uply-

nulém století. Po celou dobu akce bude mož-
nost prohlédnout si stávající výstavy Ze staré
školy a Jablonec v libereckých sbírkách, navští-
vit turistické infocentrum a děti jistě potěší
možnost vyrobit si v dílničce stylový lampion. 

Muzeum a Dům manželů Scheybalových
propojí také oblíbený kvíz. Na obou místech
získáte list s otázkami a po správné odpovědi
drobnou odměnu.

„Novinkou letošní muzejní noci je fotosoutěž
pro vášnivé selfíčkáře a FB nadšence. V Domě
Scheybalových bude připraven fotokoutek se
stylovou kulisou a v muzeu postava T. G. Ma-
saryka v životní velikosti. Pokud se rozhodnete
sdílet fotografie z navštívených míst na společ-
ném facebookovém profilu, dostanete šanci zís-
kat i příjemné ceny od všech zúčastněných in-
stitucí,“ tvrdí Handlířová 

Historický autobus se zastávkou na Dolním
náměstí propojí všechna místa muzejní noci.
Jezdit bude v pravidelných intervalech až do
konce akce. Jízdné je dobrovolné. Vstup na
všechny programy a do zúčastněných institucí
je zdarma. Podrobný program najdete na letáč-
cích, webech organizací a FB. 

www.jablonec.com, www.msb-jablonec.cz 
(mv, ph)

Noc kostelů nabízí pestrý program 
V pátek 25. května se ve večerních a nočních
hodinách otvírají kostely a modlitebny v celé
České republice. Nabídnou divadlo, hudbu,
prohlídku s výkladem i místo pro ztišení.

Všude je něco

V rámci celostátní akce se otevírají kostely
i modlitebny. Záštitu nad akcí v Jablonci pře-
vzal primátor města Petr Beitl. Otevírací doby
a program v jednotlivých chrámech se liší. Viz
plakát a program na webových stránkách
www.nockostelu.cz

17.00–22.00 hodin
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
– Horní náměstí
17.00–17.45 úvodní bohoslužba k Noci kostelů
18.00–18.45 Hudební pozvánka ze schodů (tři

písničkáři u pravých kostelních schodů)
Římskokatolická církev

18.00–23.00 hodin
Kostel sv. Anny – Kostelní ulice
8.00, 9.00, 10.00 komentovaná prohlídka pro ško-

ly – pouze pro přihlášené školy, tel. 775
585 047

19.00 komentovaná prohlídka pro veřejnost
20.30 večerní poezie s Matějem Hájkem
22.22 varhanní noční meditace s Petrem To-

mešem
Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s.

18.30–21.30 hodin
Kostel Povýšení sv. Kříže – nám. B. Němcové
20.00 komentovaná prohlídka zrestaurovaného

secesního interiéru
Starokatolická církev

18.00–24.00 hodin
Chrám Dr. Farského – nám. Dr. Farského
18.00–24.00 otevřeno s průvodcem
18.00–24.00 Pošta do nebe – možnost zapálit

svíčku jako poděkování, vzpomínku
18.00–21.00 prostor podmalován varhanní

hudbou – hraje Blanka Koutná
21.00–22.00 Zpěvy a modlitby z Taizé, ztišení

a zpěv při svíčkách

22.30–24.00 ticho pro rozjímání a modlitbu
Církev československá husitská

18.00–20.00 hodin
Sbor Církve bratrské – Smetanova 26
otevřeno pro individuální prohlídku, ztišení,
rozhovor s duchovním
Církev bratrská

18.00–22.00 hodin
Kaple sv. Jana Nepomuckého 
ve Vrkoslavicích (pravoslavný kostel)
otevřeno pro individuální prohlídku, ztišení
Pravoslavná církev v českých zemích

17.00–20.30 hodin 
Kostel sv. Václava v Rychnově
nad Mohelkou
17.00 otevření kostela k prohlídce
18.00 koncert souboru Brass Jablonec
18.30 Svatí v našem kostele – povídání o jejich

životě, atributech, patronátech
19.00 Moravské Madony – výběr z poezie

P. Libora Kovala proložený mariánskými
písněmi.

19.30 chvíle pro ztišení – meditace, modlitba...
20.00 závěr – modlitba za rodiny, město a vlast,

chorál Svatý Václave.
po celou dobu bude možnost zapálit svíčku za
naše blízké zemřelé
Římskokatolická církev

Foto archiv JKIC Foto archiv JKIC

Foto archiv JKIC
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Skleněné knihy a bezva učitel v divadle
Náměstek primátora Lukáš Pleticha podě-
koval ve čtvrtek 5. dubna učitelům za ná-
ročnou práci a předal ocenění města pěti
z nich. K němu se připojila také Nadace
Jablotron, která vyhlásila prvního držitele
titulu Bezva učitel. Pro všechny pedagogy
pak statutární město Jablonec nad Nisou spo-
lečně s městským divadlem připravilo před-
stavení Neila Simona Bosé nohy v parku. 

Letošní Den učitelů byl bohatší o dvě novinky.
„První z nich bylo vyhlášení a představení jab-
loneckých pedagogů základních a středních
škol, které 28. března 2018 ocenil Krajský úřad
LK. Na oceněné je město Jablonec hrdé, proto
jim v divadle poděkovalo,“ řekla Lucie Kocour-
ková z oddělení školství, kultury a sportu jablo-
neckého magistrátu. Z rukou náměstka Pletichy
pak učitelé převzali kromě květiny i skleněnou

knihu s nápisem: „Díky Vám může budoucnost
vypadat lépe. Děkujeme!“

Oceněnými byli Marcela Rousová, ředitelka
6. ZŠ Mšeno – Mozartova ulice, Denisa Hojsá-
ková a Renata Čagovcová z Vyšší odborné školy
mezinárodního obchodu a Obchodní akade-
mie, Vladimír Hozda, ředitel ZŠ Kokonín, a de-
vadesátiletá Jiřina Benešová, která získala oce-
nění za 64 let pedagogické práce. „Paní Jiřina
byla skutečně obdivuhodná, energická dáma
plná humoru, velmi rád jsem ji poznal,“ svěřil
se po předávání cen náměstek Pleticha. 

Druhou novinku má na svědomí Nadace
Jablotron a její projekt Bezva učitel. „Projekt
jsme vyhlásili pro učitele matematiky, informa-
tiky, fyziky nebo chemie z místních základních
škol. Nadace Jablotron tak chce podporovat ak-
tivní učitele, jelikož si je vědoma nedostatku
těchto odborníků v českých školách, proto chce
patřit k těm osvíceným, kteří chtějí tento nega-
tivní jev změnit,“ vysvětlil Vladimír Stanislav,
člen správní rady Nadace Jablotron. Právě on
první ocenění Bezva učitel spojené s šekem na
50 000 korun předal Luboši Mrklasovi ze ZŠ
Šumava. 

Do projektu Bezva učitel přišlo 17 nominací,
které zaslali rodiče, žáci nebo kolegové. „Do úz-
kého finále se dostali tři učitelé. Na pomyslné
druhé až třetí příčce se umístili Martin Gem-
bec, učitel fyziky a informatiky ze ZŠ Rýno-
vická, a Tomáš Bartůněk, učitel informatiky ze
ZŠ Šumava. Oba pánové jsou velmi aktivní kan-
toři. A tak s panem Gembecem nyní úzce spo-
lupracujeme na projektu pilotních Elixír center
pro učitele IT a škola od nás dostala finanční

příspěvek na nákup robotů i 3D tiskárny. Panu
Bartůňkovi jsme se rozhodli udělit takovou di-
vokou kartu a splníme mu zatím nesplněné
přání, které měl v rámci našeho projektu Mini-
granty pro učitele,“ dodal Stanislav. 

(jn)

Světový týden respektu k porodu
Letos poprvé se od 14. do 20. května uskuteč-
ní v Jablonci nad Nisou, podobně jako v ji-
ných městech po republice, festival věnovaný
těhotenství, porodu a rodičovství v rámci
Světového týdne respektu k porodu

Letošní téma Méně zásahů, více péče inspiro-
valo čtyři ženy, odbornice v tématu a maminky
na mateřské zároveň, aby zorganizovaly tento
festival a přiblížily tak všem ženám a párům
v očekávání možnosti podpůrných služeb v na-
šem regionu.

„Téma přirozeného těhotenství, porodu a šesti-
nedělí nabývají v poslední době celospolečenský
význam. Ať už se jedná o proměnu nemocnič-
ního prostředí v porodnici, porody v domácím
prostředí nebo péči porodních asistentek bě-
hem porodu a šestinedělí. Je známo, že infor-
mované a dobře připravené ženy, které jsou
vhodně a kontinuálně při porodu podpořeny
jimi vybranou doprovázející osobou, se lépe
orientují v péči nabízené v porodnicích. Také
potřebují při porodu méně analgetik i akutních
zásahů, mají menší problémy s kojením, navá-
žou s dítětem užší zdravý vztah, jsou si jistější

v péči o dítě, v šestinedělí trpí méně poporodní-
mi úzkostmi a depresemi a novorozenci jsou
zdravější,“ říká Helena Poláková, jedna z jablo-
neckých organizátorek akce.

Vše pak vede k lepší kvalitě života žen i dětí,
a tím celých rodin, což má pozitivní celospolečen-
ský dopad a znamenalo by to i menší finanční
výdaje ze zdravotního pojištění. „Způsob, jakým
se rodíme, a prvotní prožitky jsou určující pro
zbytek našeho života. Proto vzniká mnoho ini-
ciativ usilujících o umožnění volby místa a způ-
sobu porodu i ženám v ČR, tak jako je tomu v ji-
ných zemích v Evropě a ve světě,“ uvádí Poláková.

Festival bude probíhat po celý týden a jeho cí-
lem je přiblížit návštěvníkům síť doplňkových
služeb v regionu, podporujících ženy a páry
v očekávání potomka. Během festivalu proběh-
ne ve spolkovém domě, v MC Jablíčko a Oříšek
několik přednášek a besed s porodní asistent-
kou, celostní gynekoložkou, dulami, laktačními
poradkyněmi, ale také právničkou, výživovou
poradkyní či fyzioterapeutkou. V rámci festiva-
lu budou probíhat i ochutnávky služeb zdarma
(např. jóga pro těhotné nebo podpůrná skupin-
ka kojení) a nebude chybět ani dobré jídlo.

Bližší informace k programu lze nalézt na FB
Respekt k porodu Jablonec nebo na celorepub-
likovém webu svetovytydenrespektukporodu.cz.

(hp/end)

Pestrý mix akcí různých žánrů
Květnový program Klubu Na Rampě je opět
velmi pestrý. Do hudebního dění uvede na
začátku měsíce hudební publicista Jiří Čer-
ný, víkend odpálí populární soutěž Slam
Poetry, v sobotu večer pak rozehřejí sál big-
bítoví John Silver. 

Hudebními bonbonky budou stále úspěšnější
Cold Cold Nights, písničkářka Dáša Voňková

nebo legendární Energit. „Zahraniční hvězdou
bude host lektorského koncertu Studia Kokos –
Jack Pout & Band z Velké Británie. V rámci di-
vácké ankety Stárplej Show vystoupí metaloví
Vymazáno z archivu a Ratejna,“ říká Milena
Bauerová, produkční Klubu Na Rampě.

Na své si přijdou i divadelníci, malé i velké
potěší Divadlo Víti Marčíka s působivým zpra-
cováním příběhu Robinsona Crusoe. Předsta-

vení Město nad propastí zahrají žáci literárně
dramatického oboru ZUŠ Jablonec n. N. 

„Fanoušci stand-up večírků pak ocení Na sto-
jáka s Ester Kočičkovou, Nastym a Arnoštem
Frauenbergem,“ láká návštěvníky Bauerová.

Květen nabídne také zajímavé besedy, napří-
klad setkání s Libereckou sudbury školou nebo
s OHK na téma podnikatelské forum Jablo-
necka. (mb)

Skleněná kniha pro oceněné učitele, foto archiv MMJN

Marcela Rousová, 
ředitelka 6. ZŠ Mšeno. 

Foto archiv Liberecký kraj

Foto archiv Heleny Polákové
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Součástí festivalu budou také kina
Když se řekne Město plné tónů (MPT), jeho fa-
noušci zpozorní. Projekt plný hudby i diva-
dla vstupuje už do svého 4. ročníku. Letos
začíná 4. května a zahájení má velkolepé –
otevírá jej koncert světových operních hvězd,
Gabriely Beňačkové a Jakuba Pustiny, kteří
přivezou árie světových i našich skladatelů. 

Novinkou letošního ročníku bude program hu-
debních filmů v kinech. První v řadě bude os-
karový La la land, a to už v pátek 11. května
v kině Radnice. V letním kině pak diváci uvidí
např. filmy Mouling Rouge, Vlasy, Rok ďábla,
Limonádový Joe, Zpívání v dešti, ale i mnoho
dalších filmových hudebních titulů pro všechny
kategorie diváků.

Mluvené slovo bude prezentovat talk show
Haliny Pawlovské v květnu či představení Hany
Maciuchové v červnu, v programu budou také
dvě pohádky pro děti o prázdninách na letní
scéně a inscenace jilemnických divadelních
ochotníků Sen noci svatojánské. Jako šanso-
niérka se představí Jitka Molavcová.

Základní umělecká škola přispěje do programu
celorepublikovým dnem ZUŠ Open 24. května

a tradičním Klavírem pod širým nebem 29. květ-
na. ZUŠ pak bude i garantem červnových střed
na Mírovém náměstí, kdy bude možné si vy-
chutnat hudební hodinku v restauračních
zahrádkách nebo na schodech radnice, kde po-
sezení zpříjemní barevné podsedáky od magis-
trátu. 

O prázdninách převezme středeční taktovku
na Mírovém náměstí divadlo. „Připravili jsme
příjemné hudební hodinky na každou středu
kromě dvou, kdy se opět přestěhujeme do ka-
menného divadla na operní představení v rám-
ci Evropské hudební školy včetně operního ga-
la,“ vysvětluje ředitel divadla Pavel Žur. 

K osvědčeným koncertním místům patří také
přehradní molo. V tomto případě letos divadlo
vsadilo na změnu žánru. „Na molo pozveme 18.
června muzikálového herce Dušana Vitázka,
který působí v Městském divadle Brno. Letos
vydal desku balad s názvem Kde, s níž a čtyřmi
muzikanty do Jablonce přijede,“ říká Žur. 

Programový celek dotvoří Eurocentrum svý-
mi pravidelnými čtvrtečními koncerty na letní
scéně od 17 hodin a nedělními promenádními
koncerty v Tyršově parku od 15 hodin. A nabíd-
ka bude vskutku bohatá a zajímavá. A pokud
máte rádi prostředí kostelů a varhanní hudbu,
pak vaše budou úterky. V nich budou koncerty
začínat vždy v 16 hodin. 

Podrobný program letošního MPT je už nyní
na www.mestoplnetonu.cz

(jn)

Zlatá Vrabčata a stříbrní 
Vrabčáci
Již potřinácté se ve středu 11. dubna na scé-
ně Městského divadla Jablonec nad Nisou
konalo krajské postupové kolo 28. celostátní
přehlídky dětských pěveckých sborů.

Celkem dvaadvacet soutěžních týmů z celého
kraje se prezentovalo ve čtyřech soutěžních ka-
tegoriích a jedné nesoutěžní. „Smyslem pře-
hlídky, která má již dlouholetou tradici, není
soutěž mezi dětskými sbory, ale vytvoření pří-
ležitostí pro vzájemnou inspiraci a předávání
zkušeností. Měla by být povzbuzením pro sbor-
mistry a příjemnou sváteční událostí pro děti,“
říká Pavel Žur, ředitel městského divadla
a sbormistr DPS Vrabčáci a Vrabčata. 

Zlaté pásmo v kategorii školních sborů mlad-
šího školního věku získal DPS Vrabčata pod
vedením Pavla Žura za pěveckou úroveň a dra-
maturgii. Romana Halamová, která sbor dopro-
vází, získala ocenění odborné poroty za vynika-
jící klavírní doprovod. V kategorii školních sborů
staršího školního věku získali Vrabčáci stříbrné
pásmo. 

Další ocenění, a to bronzová pásma, získaly
sbory Zvoneček a Rolnička ze základní školy
Liberecká pod vedením učitele a sbormistra
Libora Sasky. 

Příjemným zpestřením přehlídky bylo vy-
stoupení těch nejmenších, a to DPS Skřivánek
z mateřské školy Mšeňáček, který dlouhodobě
vede Věry Pokorná. (ism)

Výstavu ovládnou lípy
Už 21. ročník výstavy výtvarných prací dětí,
žáků a studentů jabloneckých škol se otevře
vernisáží ve čtvrtek 10. května v Eurocentru.

Letošním tématem je: Lípa náš národní
strom, aneb 100leté výročí republiky. Výstava
potrvá do 23. května, kdy vyvrcholí aukcí, jejíž
výtěžek poputuje tradičně do jablonecké ne-
mocnice. 

„V tomto osmičkovém roce, kdy si připomíná-
me hned několik výročí souvisejících s českým
státem, nemohlo snad přijít ani jiné téma než
to, které jsme dali – Lípa náš národní strom, aneb
100leté výročí republiky,“ říká Lucie Kocour-
ková z oddělení školství, kultury a sportu. 

21. ročník výstavy výtvarných prací dětí, žáků
a studentů jabloneckých škol ve výstavním pa-
vilonu Eurocentra potrvá od 10. do 23. května,
otevřený bude ve všední dny od 9 do 17 hodin,
v sobotu od 9.30 do 13 hodin. 

„Novinkou letošního ročníku je posunuté za-
hájení výstavy. Dosud jsme vernisáž pořádali
dopoledne, letos začíná v 16 hodin, aby se moh-
li účastnit také rodiče dětí,“ konstatuje Kocour-
ková. Stejně tak i závěrečná aukce začíná
v 16 hodin. Její výtěžek bude věnován tradičně
dětskému oddělení Nemocnice v Jablonci nad
Nisou. „Věříme, že vydražená částka udělá ra-
dost všem dětem a že překonáme společnými
silami loňských 15 913 Kč,“ připomíná Lucie
Kocourková. (jn)

Přehlídka Kytička písniček
opět v Eurocentru
Dětský pěvecký sbor Skřivánek ve spoluprá-
ci s Eurocentrem připravují tradiční přehlíd-
ku dětských pěveckých sborů mateřských
škol Libereckého kraje. 

Letošní patnáctý ročník se uskuteční v úterý
15. května od 16 hodin ve velkém sále Euro-
centra, kde se představí téměř 130 dětí ze sborů
Jablíčko, Kapička, Mšeňáček, Pastelky, Sluneč-
nice a Skřivánek. „Nebudou chybět rodiče dětí,
hosté i široká veřejnost, ale i květiny, dárky
a velký potlesk všem zpěváčkům. Moderátorka-
mi odpoledne budou sólistky DPS Skřivánek,
Adélka Skladanová a Zuzanka Krausová,“ říká

Věra Pokorná, sbormistryně DPS Skřivánek a or-
ganizátorka přehlídky.

Akce probíhá za finanční podpory statutární-
ho města Jablonec nad Nisou v rámci dotační-
ho programu na podporu akcí v oblasti kultury
a osobní záštitu ochotně převzal Petr Tulpa, ná-
městek hejtmana Libereckého kraje pro resort
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a za-
městnanosti. Tato ojedinělá akce v Libereckém
kraji je zaznamenána v kalendáři Unie českých
pěveckých sborů. (vp)

Janáček zazpívá 
k 900. výročí Zwickau
Smíšený pěvecký sbor Janáček se na základě
pozvání sboru Chorvereinigung Sachsenring
Zwickau stal partnerem výjimečného hudeb-
ního projektu. 

„Oba sbory intenzivně připravují provedení
oratoria německého skladatele Carla Loewe –
Jan Hus, opus 92, a společně se připravují na
slavnostní koncert k výročí 900. let od založení
Zwickau, který se bude konat 26. května 2018
ve Zwickau,“ říká Ivana Kopáčková, předsedky-
ně SPS Janáček.

Na tomto koncertu vystoupí 135 zpěváků a só-
listé z Velké Británie, Belgie, České republiky
a SRN za doprovodu orchestru Filharmonie
Plauen. V Jablonci nad Nisou se obdobný koncert
bude konat 6. října 1018 v městském divadle.

Projekt podporuje vedení obou partnerských
měst – Jablonce nad Nisou a Zwickau. Koncer-
ty slibují mimořádný umělecký zážitek. Oba
sbory tak chtějí přispět k rozvoji parnterských
vztahů obou měst. (pk)

■ Kulturní kaleidoskop

Foto Divadlo V Rostocké – Jilemnice

Foto archiv DPS Vrabčáci

Foto archiv DPS Skřivánek
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■Městská knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz

3. 5. /čtvrtek/ 17.00 hodin
MUZIKOTERAPIE - LÉČENÍ HUDBOU
Prožijeme již v pořadí třetí setkání
s flétnistkou a muzikoterapeutkou
Bohumilou Poznarovou.

14. 5. /pondělí/ 10.00 hodin
SOPRÁN – ALT
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

15. 5. /úterý/ 14.00 hodin
HRÁTKY S PAMĚTÍ PRO SENIORY III
Nahlédněte spolu s certifikovanou tre-
nérkou Jiřinou Ziklovou na možnosti,
jaké skrývá vaše paměť.

15. 5. /úterý/ 17.00 hodin
EXOPLANETY
Astronomické okénko Martina Gembece.

17. 5. /čtvrtek/ 17.00 hodin
STALI JSTE SE VY NEBO VÁŠ
ZNÁMÝ OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU?
Možnosti, jak takovou situaci řešit, co
je restorativní justice a další informace
se dozvíme od Hany Halfarové, komi-
sařky komisí pro podmíněné propuštění.

21. 5. /pondělí/ 15.30 hodin
LITERÁRNÍ KLUB – LOUTKOVÉ
DIVADLO 2
Miluješ knihy? Je ti 8–15 let? Přidej se
k nám a přijď do audiovizuálního sálu.

22. 5. /úterý/ 14.00 hodin
STŘEDNÍ ČECHY II
Pravidelné promítání z cyklu Krásy
Čech, Moravy a Slezska.

22. 5. /úterý/ 17.00 hodin
CESTA KE ZDRAVÍ
Jak se naučit správně jíst a pít prozradí
Jindra a Lucie Krákorovy.

23. 5. /středa/ 17.00 hodin
O BYLINKÁCH, JEJICH LÉČIVÉ
SÍLE A MAGICKÉ MOCI
Na toto téma bude hovořit Jarmila
Mandžuková, spisovatelka a autorka
populárně naučných knih.

31. 5. /čtvrtek/ 17.00 hodin
PŘISTIŽENI PŘI ČTENÍ
10. ROČNÍK FOTOGRAFICKÉ
SOUTĚŽE 
Slavnostní vyhlášení výsledků
a předání cen výhercům.

FOTOSOUTĚŽ 
PŘISTIŽENI PŘI ČTENÍ
Městská knihovna v Jablonci nad
Nisou pod záštitou fotoklubu Balvan
vyhlašuje 10. ročník amatérské foto-
grafické soutěže. 
Pravidla na http://bit.ly/fotosoutez2018
Své příspěvky zasílejte 
do pátku 11. května 2018.

Pokračujeme v luštitelských
a znalostních soutěžích.
O ZLATOU MAKOVICI, ZNÁTE-
VÍTE-TUŠÍTE a KNOFLÍKOHRANÍ
S KNÍŽKAMI

VÝSTAVY

SKÁČE BLECHA ZVESELA
Veselé básničky od jablonecké básníř-
ky Olgy Novotné s ilustracemi Dany
Kobrové. Výstava umístěna v prostoru
schodiště.

EMIL BÖHME (1856–1928)
Výstava k 90. výročí úmrtí významného
jabloneckého knihkupce a vydavatele.
Expozice je umístěna na chodbě
k multimediálnímu oddělení.

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

2. 5. /středa/ 13.00–15.00 hodin
DÍLNIČKA PRO ŠD
Výtvarná dílnička pro školní družiny
ke Dni matek, informace A. Francová.

3.–6. 5. /pátek-pondělí/
EVROPSKÝ POHÁR RC MODELŮ 
Evropský pohár historických plachet-
nic na Kristýně u Hrádku nad Nisou,
informace P. Dostál.

5. 5. /sobota/
VÝLET NA RODINNÝ 
MINIMARATON PRAHA
Výlet pro rodiny i jednotlivce na spor-
tovní akci v rámci Maratonského ví-
kendu v Praze. Společný běh parkem
Stromovka v délce tří nebo pěti km,
doprovodný program. Pořádá DDM
Vikýř ve spolupráci s CDS Jablonec n. N.
za finanční podpory statutárního
města Jablonec nad Nisou. 
Přihlášky a více informací: I. Literová.

8. 5. /úterý/
KOLEM PODÉL LABE
Cyklistický výlet podél Labe pro děti
i dospělé; cena 300 Kč/osoba – zahrnuje
dopravu autobusem, přepravu kol,
přihlášky P. Dostál.

9. 5. /středa/ 13.00–15.00 hodin
DÍLNIČKA PRO ŠD
Výtvarná dílnička pro školní družiny
ke Dni matek, informace A. Francová.

13. 5. /neděle/ 13.00–15.00 hodin
DEN MATEK S MALOU NISANKOU
Vystoupení všech malých Nisanek spo-
jené s rukodělnou dílničkou, vstupné
dobrovolné, informace A. Francová.

13. 5. /neděle/ 14.00 hodin
NADORAZ SUPERHRDINOVÉ
U prutu na břehu přehrady zažijete
odpoledne plné zábavy ve stylu super-
hrdinů. Vstupné na akci je zdarma, jen
některé atrakce budou zpoplatněné.
Více informaci na plakátech a webo-
vých stránkách Vikýře, informace
A. Tauchmanová.

25. 5. /pátek/
KOSMETIKA
Kosmetický kurz.

25.–27. 5. /pátek–neděle/
INDIÁNSKÝ VÍKEND V HRÁDKU
NAD NISOU SE SJÍŽDĚNÍM NISY
Spaní ve stanech, teepee a pod

širákem, jízdy na koních, střelba z lu-
ku, tradiční nástroje, k tomu sjíždění
Nisy z Hrádku nad Nisou do
Marienthalu a zpět na koloběžkách.
Přihlášky M. Šípková.

31. 5. /čtvrtek/
DEN DĚTÍ V TYRŠOVĚ PARKU
Celodenní program k oslavám Dne
dětí. Čeká vás skákací hrad, malování
na obličej, stezka s úkoly, projížďky
na ponících. Akce se koná za finanční
podpory statutárního města Jablonec
nad Nisou.

LETNÍ TÁBORY 2018
Nabídku letních táborů naleznete na
webových stránkách Vikýře v sekci
Tábory. Nabízíme mnoho nových
pobytových táborů v Čechách
i v zahraniční, mnoho nových
příměstských táborů pro malé
předškoláky i pro děti školou povinné.

■ Jablíčko
– centrum pro rodinu
www.centrumjablicko.cz,
tel. 773 270 271, 
info@centrumjablicko.cz

2.–31. 5. /každý všední den/ 
9.00–12.00 hodin
HRAVÉ DOPOLEDNE
Hravé dopoledne v herně. Určeno pro
děti od tří měsíců s doprovodem. 

2. 5. /středa/ 10.00–11.00 hodin
FINANČNÍ PORADNA
Jak postupovat při finanční tísni a kdy
se obrátit na poradnu? To vše se
dozvíte od Davida Šmejkala, ředitele
Poradny při finanční tísni.

4. 5. /pátek/ 16.00–18.00 hodin
KURZ ŠITÍ BF BALERÍNEK
Na kurzu se naučíte střihovou
konstrukci na BF baleríny a vyzkoušíte
si celou technologii šití i s lepením
podrážky. 
Více info na tel.: 605 733 540

6. 5. /neděle/ od 9.00 hodin
KURZ ŠITÍ BF BALERÍNEK.

7. 5. a 22. 5. /pondělí/ 10.00–12.00 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
A VZTAHOVÝ PORADCE
V JABLÍČKU
Máte problémy a nevíte si rady?
Individuální poradenství zdarma.
Přihlášky předem.

9. 5. /středa/ 13.00 hodin
BABY MASÁŽE
Sblížení, důvěra, relaxace. 
Začátek pětitýdenního kurzu
pro rodiče s dětmi od narození
do jednoho roku. 
Přihlášky předem.

10. 5. /čtvrtek/ 15.30–18.00 hodin
KLUB PAVOUČCI
Setkávání rodin dětí s diagnostikou
ADHD, PAS – porucha autistického
spektra, logopedické vady. 

11. 5. /pátek/ 13.00 hodin
POVÍDÁNÍ S DULOU V JABLÍČKU
Dula Renata Loudová vám poví,
jak se dá pozitivně naladit na porod.
Přihlášky předem.

11. 5. /pátek/18.00–20.00 hodin
SEXUALITA VE VZTAHU 
– KOMUNIKACE A NASLOUCHÁNÍ
Zdravá a uvolněná komunikace mezi
mužem a ženou je možná trochu
zázrak. Přijď odhalit tajemství principů
komunikace a naslouchání.

11.–13. 5. /pátek–neděle/
POZDNÍ ČARODĚJNICKÝ POBYT
Rodinný stmelovací pobyt plný zábavy.
Přihlášky předem.

12. 5. /sobota/ 9.00–12.00 hodin
WORKSHOP – ŠITÍ TRIČEK
Přihlášky do 4. 5. na tel.: 605 733 540.

13. 5. /neděle/ 14.00 hodin
ZÁVODY KOČÁRKŮ
Odpoledne plné zábavy a sportu – to
jsou závody kočárků ve sportovní chůzi.
Přihlášky do 30. 4., 
více na www.zavodykocarku.cz.

14. 5. /pondělí/ 10.00–12.00 hodin
FYZIOTERAPEUTKA V JABLÍČKU
Poradna o zdravém pohybovém vývoji
dětí s fyzioterapeutkou 
Markétou Matějčkovou. 

15. 5. /úterý/ 9.00–16.00 hodin
MEZINÁRODNÍ DEN RODINY
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V JABLÍČKU
Jablíčko se připojuje ke kampani
Týdne rodiny Neboj se, odpoj se.

16. 5. /středa/ 10.00–11.30 hodin
VÝŽIVA V TĚHOTENSTVÍ
Jak si udržet vitalitu během
těhotenství a zajistit sobě i miminku
dostatek živin přirozenou stravou.

17. 5. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
ESENCIÁLNÍ OLEJE
Přijďte objevit kouzlo esenciálních
olejů, které mohou proměnit vás
samotné i váš pohled na péči o sebe,
své blízké i svou domácnost.

18. 5. /pátek/ od 17.00 hodin
VLIV NEDOSTATKU VITAMÍNŮ
A MINERÁLŮ NA NÁŠ ŽIVOT
Přednáška.

19. 5. /sobota/ 9.00–18.00 hodin
FESTIVAL O TĚHOTENSTVÍ, 
PORODU A MATEŘSTVÍ
V rámci Světového týdne respektu
k porodu proběhnou ve velkém sále
spolkového domu přednášky a besedy. 

25. 5. /pátek/ 18.00–20.00 hodin
SEXUALITA VE VZTAHU 
– DŮVĚRA A VŘELOST
Stává se, že jste zklamaní díky negativní
zkušenosti a znovu důvěřovat není
úplně snadné? 
Co můžete udělat, abyste znovu
důvěřovali?

Neználkova pohádková šlápota

20. 5. /neděle/ 8.30 hodin – Sokolovna Kokonín
Pátý ročník tříkilometrové procházky s pohádkovými stanovišti pořá-
dá Dětské centrum Neználek u Sokolovny v Kokoníně. Akce se koná za
každého počasí, začátek od 8.30 do 10.00 hodin. Startovné 50 Kč. Více
www.dcneznalek.cz.

Foto Jaroslav Šilhán
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Stadion Střelnice
Atletická hala
www.atletikajbc.cz

3. 5. /čtvrtek/ 9.00 hodin
OKRESNÍ KOLO ŠTAFETOVÉHO
POHÁRU JABLONECKÝCH ŠKOL
Pořádá atletický oddíl TJ LIAZ
Jablonec ve spolupráci s AŠŠK.

4. 5. /pátek/ 9.00 hodin
POHÁR ROZHLASU
Atletické závody mladších žáků.

7. 5. /středa/ 8.00 hodin
OLYMPIÁDA ZŠ PIVOVARSKÁ
ŽS Pivovarská pořádá v atletické hale
školní olympiádu.

10. 5. /čtvrtek/ 15.30 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV
První kolo soutěže nejmladšího žactva
Skupina A, pořádá atletický oddíl AC
Jablonec ve spolupráci s KAS Liberec.

11. 5. /pátek/ 9.00 hodin
POHÁR ROZHLASU
Atletické závody mladších žáků.

17. 5. /čtvrtek/ 15.30 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV
První kolo soutěže mladšího žactva
Skupina A, pořádá atletický oddíl AC
Jablonec ve spolupráci s KAS Liberec.

20. 5. /neděle/ 15.30 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV
První kolo soutěže mužů a žen, pořádá
AO TJ LIAZ Jablonec ve spolupráci
s KAS Liberec.

24. 5. /pátek/ 15.30 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV
První kolo soutěže staršího žactva
Skupina A, pořádá AO TJ LIAZ
Jablonec ve spolupráci s KAS Liberec.

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

13. 5. /neděle/ 15.00 hodin
FK JABLONEC – MFK KARVINÁ
HET liga, 28. kolo.

30. 5. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC – 1. FC SLOVÁCKO
HET liga, 30. kolo.

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

MODERNÍ GYMNASTIKA
8. 5. /úterý/ 9.00 hodin
OP NADĚJÍ MLADŠÍCH
A NEJMLADŠÍCH A JARNÍ LIGA VP
Pořádá TJ Bižuterie Jablonec n. N.
– oddíl moderní gymnastiky.

19.–20. 5. /sobota–neděle/ 9.00 hodin
MČR V MODERNÍ GYMNASTICE
KADETEK MLADŠÍCH
A STARŠÍCH
Pořádá TJ Sokol Jablonec nad Nisou –
Sportcentrum, soutěž jednotlivkyň
v moderní gymnastice.

HÁZENÁ
www.hazena-jablonec.cz/
11. 5. /pátek/ 19.00 hodin
ELP JABLONEC 
– HC TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV
II. liga mužů, centrkurt.

26. 5. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – 1. HK DVŮR
KRÁLOVÉ
II. liga dorostu, centrkurt.

JUDO
www.judojablonec.cz
12. a 13. 5. /sobota a neděle/
MČR JUNIORŮ A JUNIOREK
A PŘEBOR ČR DOROSTENCŮ,
DOROSTENEK, STARŠÍCH ŽÁKŮ,
ŽÁKYŇ A ŽEN
Pořádá JUDO KLUB Jablonec n. N. 

VOLEJBAL
www.volejbal.eu
od 1. 5.
Po celý měsíc květen proběhne v MH
SOUSTŘEDĚNÍ ŽENSKÉ
VOLEJBALOVÉ REPREZENTACE

Sportovní areál Břízky
www.fkjablonec.cz

2. 5. /středa/ 14.00 hodin
FK JABLONEC – SK DYNOMO
ČESKÉ BUDĚJOVICE
5. kolo, nadstavbová část Juniorské ligy.

14. 5. /pondělí/ 14.00 hodin
FK JABLONEC
– FK DUKLA PRAHA
7. kolo, nadstavbová část Juniorské ligy.

19. 5. /sobota/ 10.15 hodin
FK JISKRA MŠENO – FOTBALOVÝ
KLUB BRANDÝS N. L.
26. kolo. Divize skupina C.

28. 5. /pondělí/ 14.00 hodin
FK JABLONEC 
– SK SIGMA OLOMOUC
9. kolo, nadstavbová část Juniorské ligy.

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

5. 5. /sobota/ 14.00 a 17.00 hodin
BLESK JABLONEC – SABAT PRAHA
1. baseballová liga

20. 5. /neděle/ 14.00 a 17.00 hodin
BLESK JABLONEC 
– ORLICE CHOCEŇ
1. baseballová liga

26. 5. /sobota/ 14.00 a 17.00 hodin
BLESK JABLONEC 
– WOLFS DOMAŽLICE
1. baseballová liga

FOTBAL
www.fkjablonec.cz
6. 5. /neděle/ 10.15 hodin
FK JABLONEC 
– MFK CHRUDIM
24. kolo České dorostenecké ligy.

27. 5. /neděle/ 14.00 hodin
FK JABLONEC 
– FK OLYMIA HRADEC KRÁLOVÉ
27. kolo České dorostenecké ligy.

30. 5. /středa/ 14.45 hodin
FK JABLONEC 
– FC SLOVAN LIBEREC
26. kolo České dorostenecké ligy.

Jablonecká přehrada
www.rkdragons.cz
26. 5. /sobota/ 10.00 hodin
JABLONECKÝ DRAČÍ DEN
Dětský den spojený se závody dračích
lodí, pláž U prutu, pátý ročník. Vstupné
zdarma.

Areál ABB Jablonec
www117.abb.com
19. 5. /sobota/ 9.00 hodin
ABB MTB CUP 2018
Open závod horských kol v krajině
Jizerských hor – ABB MTB Cup. 
Trasy: hlavní závod dlouhý okruh
54 km, krátký okruh 33 km, dětský
závod 3 km a 6 km.

Nabídka sportovních pořadů

Jablonecký dračí den
Šestý ročník Dětského dne u jablonecké
přehrady připravuje RK Dragons Jab-
lonec – oddíl dračích lodí, a to na sobotu
26. května.

Dětský den spojený se závody dračích
lodí potrvá od 10 do 18 hodin. Tradičně
se u nás scházejí rodiny, kolegové z prá-
ce a kamarádi z nejrůznějších sportov-
ních odvětví, kteří poměří své síly v zá-
vodech na dračích lodích.

Bohatý program je připraven zejména
pro děti, pro které mohou závodit na ko-
loběžkách a ostatních popojíždědlech,
klání na vodě v turistických lodích. Také

si mohou vyzkoušet různé sportovní do-
vednosti, jako je překážková dráha,
umělá stěna nebo trampolína. Vstupné
zdarma. Více informací naleznete na
www.rkdragonsjablonec.cz

ABB Cup 2017
Jedenáctý ročník závodů v oblasti Jizer-
ských hor, ABB MTB Cup 2017, se letos
jede v sobotu 19. května. „Také letos je
připravena trať plná stoupání i sjezdů,
vede méně známými, ale krásnými loka-
litami kolem Jablonce, okolních obcí
a Jizerských hor,“ říká Martin Bauer, zá-
stupce pořadatelské agentury. Trasa mi-

mo jiné vede závodníky na pět jizersko-
horských rozhleden – Bramberk, Slo-
vanku, Královku, Tanvaldský Špičák
a Černou Studnici

Jablonec open 2018
ČLTK Bižuterie pořádá od 19. do 27.
května 18. ročník mezinárodního teniso-
vého turnaje s dotací 15 tisíc dolarů –
Jablonec open 2018, Czech Republic F3
Futures.

V sobotu 19. května vypukne kvalifi-
kace, odkud z 64 tenistů postoupí osm
nejlepších do dvaatřicetičlenné soutěže.
Každoročně se turnaje účastní tenisté

z více jak 13 zemí. Hlavní turnaj na kur-
tech začne 30. května a vyvrcholí v ne-
děli 27. května v 10.30 hodin, kdy je na
pořadu finále.

Volejbalový kemp
TJ Bižuterie Jablonec pořádá ve dnech
16. 7.–20. 7. volejbalový kemp minivolej-
bal – volejbal. 

Akce je určena dětem ročníku naroze-
ní 2003–2011 a koná se v prostorách
Gymnázia Dr. Randy. Více na webu
www.volejbal.eu nebo telefonním čísle
777 052 008.

(end)

■ Kavárna Floriánka
Chráněná kavárna Floriánka, ve
Spolkovém domě v Jablonci nad Nisou.
Otevřeno v pracovní dny 8–16 hodin.

10. 5. /čtvrtek/
ŠŤASTNÁ HODINKA
Překvapení ke kávě zdarma.

15. 5. /čtvrtek/ 14.00 hodin
WORKSHOP
Mezinárodní den rodiny – společné
malování perníčků.

■ Oblastní spolek 
Českého červeného kříže
Uhelná 991/5, tel. 483 356 216
mob. 732 542 934

2. 5. /pondělí/ 8.45–14.00 hodin
SOUTĚŽ MLADÉHO
ZDRAVOTNÍKA 2018

Areál HZS Jablonec nad Nisou, více na
7. straně.

14. 5. /pondělí/ 16.30–18.00 hodin
KROUŽEK MLADÉHO
ZDRAVOTNÍKA 
Základy anatomie, fyziologie – jak to
vlastně v tom těle funguje. První
pomoc jak v teorii, tak při modelových
situacích v praxi. Historie Červeného
kříže a mezinárodní humanitární právo,
registrace: prouskova@cck-jablonec.cz.

15. 5. /úterý/ 17.00–19.00 hodin
SCHŮZKA HUMANITÁRNÍ
JEDNOTKY 
Téma – ochrana obyvatelstva – signály.
Vstup: pro členy, ale přibíráme i no-
váčky se zájmem. Přihlášení e-mailem:
reditelka@cck-jablonec.cz.

17. 5. /čtvrtek/ 8.30–11.30 hodin
ČTYŘI HODINY PRO ŽIVOT
Základní kurz první pomoci pro za-

městnance, zaměstnavatele, širokou
veřejnost. Teorie a praktická cvičení,
modelové situace. 
Přihlášky prostřednictvím SMS na tel.
702 191 003 nebo e-mailem 
dohnalova@cck-jablonec.cz.

17. 5. /čtvrte/ 15.00–19.00 hodin
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO
UCHAZEČE O ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
Rozsah výuky zdravotnické přípravy
uchazečů o řidičský průkaz v auto-
školách včetně praktického výcviku
v poskytování první pomoci. 
Přihlášky prostřednictvím SMS 
na tel. 702 191 003 nebo e-mailem 
dohnalova@cck-jablonec.cz.

■ OHK Jablonec n. N.
Jiráskova 9, Jablonec nad Nisou,
tel. 483 346 002

10. 5. /čtvrtek/ 17.00 hodin
PODNIKATELSKÉ FÓRUM 
JABLONECKA
Neformální setkání v Klubu Na Rampě
za vstřícnější podnikatelské prostředí.
O radostech a strastech podnikání
v regionu. Názory a návrhy účastníků
fóra předloží OHK ve výzvě vládě
a zastupitelstvům. Pro firmy, OSVČ
i veřejnost. Křest publikace Jablonec
nad Nisou, region investičních
příležitostí, tradice, současnost
a perspektivy podnikání. 
Vstup zdarma, 
více na www.ohkjablonec.cz 

28. 5. /pondělí/ 8.45 hodin
TRADIČNÍ REGIONÁLNÍ 
PRODUKTY JABLONECKA
Diskuzní fórum s výjezdem.
Exkluzivní nahlédnutí do provozů
místních firem. 
Přihlášky na info@ohkjablonec.cz. 
Více na www.ohkjablonec.cz .

■ Sportovní pozvánky
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■ Z knihovny 
Domink Rubáš: 
Přírodní klenoty Podještědí
Nová kniha ve studovně jablonecké
knihovny popisuje velké množství
přírodních zajímavostí, které leží
v oblasti mezi Turnovem, Libercem,
Jablonným v Podještědí a Mnicho-
vým Hradištěm. 

„Velká část lokalit je navíc zobraze-
na na osmi stech barevných fotogra-
fiích. Publikace obsahuje rovněž ilus-
trace a básně o podještědské krajině,
turistické mapy a také rozbory vody
15 pramenů. Velmi dobře může po-
sloužit jako turistický průvodce,“
myslí si Zbyněk Duda, ředitel knihov-
ny v Jablonci nad Nisou. 

Začíst se, či si knihu jen prolistovat,
lze každý všední den ve studovně
v přízemí knihovny od osmé do osm-
nácté hodiny.

Kde a kdy jste začínal s cyklistikou?
Cyklistiku jsem začal dělat v roce 1971 ještě jako
malý kluk. Žandov byl spjat s cyklistickým závodem
Bohemia, který přes město vedl a v němž byla rych-
lostní prémie. Nadšeně jsem ho sledoval a i v dů-
sledku toho vstoupil do místního cykloturistického
oddílu, jenž vedl Olda Slaměný. Věnoval se mládeži,
naučil mě mít kolo rád a díky tomu jsem mu zůstal
věrný. Později jsme přešel do oddílu v České Lípě,
kde jsem studoval střední školu. V juniorské katego-
rii jsem pak trénoval v Slavoji Terezín a díky vý-
sledkům odešel do Spartaku Ústí nad Labem, což
byl oddíl na úrovni střediska vrcholového sportu.
Bohužel po vojně jsem měl na kole těžký úraz
a s aktivní kariérou skončil.

Co se vám stalo?
Měl jsem nekontrolovaný pád na kole a těžký úraz
páteře. Léčil jsem se půl roku v nemocnici. Chtěl
jsem se sice vrátit, ale v té době to moc nešlo. Diag-
nózu jsem měl stejnou jako tehdy tenista Miroslav
Mečíř, zatímco on šel na operaci s plotýnkami, já ji
odmítl. Přesto jsme oba dopadli stejně, to je taková
paralela mého zranění. Já se snažil, cvičil, po roce
se vrátil ke sportu, ale závodní zátěž tělo nesneslo.

Začal jste tedy trénovat?
Hned po skončení aktivní kariéry jsem dostal na-
bídku šéftrenéra v Ústí a začal jsem s mládeží.
Udělal jsem si trenérské zkoušky, trojku, dvojku
a později mě můj velký kamarád, úspěšný trenér
z Hradce Králové, Ota Fiala přesvědčil a spolu jsme
šli studovat fakultu FTVS, kterou jsme oba zdárně
dokončili. Bez toho bych dnes na gymnáziu v Jab-
lonci nebyl. Ještě před tím jsme však s kamarádem
René Tallerem založili firmu na prodej cyklistických
komponentů a udělali svůj klub Reta bike. To jsem
byl v Mladé Boleslavi, kam jsem se oženil. 

A jak jste se dostal do Jablonce?
Bylo to v roce 1999, rozváděl jsem se a tehdejší ředitel
Jiří Šimůnek mi dal nabídku, abych šel k nim na gym-
názium a trénoval v cyklistickém oddíle, na což jsem
měl široko daleko jako jediný kvalifikaci. Kývl jsem.

To už jste byl i trenér národního týmu?
Už tři roky, trénoval jsem v našem oddíle Reta bike
a v roce 1996 dostal nabídku trénovat reprezentaci

horských kol, s níž jsem jel v roce 2004 na LOH.
Trénoval jsem Jardu Kulhavého, byl u toho, když se
stal juniorským mistrem světa na první olympiádě.
Řekl bych, že jsem byl u začátku jeho úspěšné kari-
éry a snad nějakou měrou k jeho úspěchům přispěl.
Po olympiádě jsme u reprezentace skončil, znechu-
tila mě atmosféra kolem ní a rozhodl se plně věno-
vat našemu mládežnickému oddílu KC Koopertiva.

Čím vás dění kolem olympiády znechutilo?
Můj osobní názor je, že olympiáda není o sportov-
cích, ale o tom, kdo se jak prezentuje – funkcionáři,
sponzoři, politici, firmy. V Aténách jsme prožili vel-
ké zklamání, nepustili nás do olympijského domu,
víceméně jsme byli se sportovci na druhé koleji.
Dospěl jsme k názoru, že se na tom podílet nechci.
S cyklistickým svazem jsme se rozešli v dobrém,
vztahy zůstaly nadstandardní.

Trénujete v KC Kooperativa, který slaví 25 let, ko-
mu je klub určen?
Klub byl založen v Liberci, byl součástí gymnázia,
ale po nějakých roztržkách přešel zcela do Jablonce.
O to se zasloužil tehdejší ředitel Petr Tulpa.
Cyklistický klub má primárně zajistit přípravu cyk-
listů při sportovním gymnáziu a účast na závodech. 

Které osobnosti klubem prošly? 
Nejzářivější cyklistická hvězda byla Pavla Havlíko-
vá, která byla sedm let v profesionálním týmu
v Belgii, vlastně je stále součástí klubu a pomalu se
začíná etablovat do funkce trenérky. Dalšími závod-
níky jsou Jiří Novák, který působil v Holandsku
a Itálii a loni vyhrál potřetí velký závod v Braziílii.
Dále Lukáš Sáblík, osminásobný mistr ČR, Aleš
Vojta, který v juniorech jako jeden z mála porazil
Petera Sagana, nynější cyklistické světové eso.
V současné době zde jsou šikovní Jan Nesvadba,
Roman Lehký, Michal Malík, Vašek Sirůček, Tomáš
Jakoubek nebo Nikola Nosková.

Co vám cyklistika dává? 
Baví mě trénovat mládež, snažím se je naučit vše-
strannosti, silniční, dráhové, horské cyklistice, ale
i díky ní poznat krásná místa naší vlasti. Jsem šťast-
ný, když vidím, že po letech mají naši svěřenci, kte-
ří dělají různé profese, k cyklistice vztah a svoji lás-
ku předávají svým dětem. Snažím se, aby jim sport
do života mnohé dal – disciplínu a cílevědomost.
Přeji si, aby jim láska ke sportu zůstala.

Jiří Endler

Miloslav Hollósi 
Přeji si, aby u nich láska ke sportu zůstala

■ Tvář Jablonecka

Miloslav Hollósi pochází ze Žandova u České Lípy, kde vychodil základní a následně
vystudoval střední průmyslovou školu. Později absolvoval na Fakultě tělesné výchovy
a sportu v Praze obor trenéra cyklistiky. V tomto oboru nejprve podnikal a od roku 1999
působí jako trenér cyklistiky v klubu KC Kooperitva při Sportovním gymnáziu Dr. Randy
v Jablonci. Je bývalý trenér reprezentace, se kterou se zúčastnil letních olympijských her.

■ Poděkování
Ráda bych poděkovala lékařům jab-
lonecké nemocnice – chirurgie II.,
Marku Dudkovi, Janu Schröderovi
a Vladimíru Dobešovi, i tamním sest-
řičkám za dobře odvedenou operaci
a skvělou péči, kterou mi věnovali. 

Bývalá pacientka 
Joanna Maria Schauerová

■ Aktuálně
Sbírka Pozvedněte slabé 
V květnu zahájí Nadace Euronisa dal-
ší ročník veřejné sbírky Pozvedněte
slabé určené na pomoc lidem v Euro-
regionu Nisa. Tato sbírka byla poprvé
zahájena v roce 2013 a od té doby vy-
nesla více než 6,6 milionů korun. Na
ulicích měst Libereckého kraje
a Šluknovského výběžku se vybírá na
předem určené projekty konkrétních
neziskových organizací. V pondělí 21.
května se v Liberci uskuteční slav-
nostní zahájení, na které dorazí herec
Jiří Lábus a hejtman Libereckého
kraje Martin Půta. 

„V Jablonci se do sbírky zapojí SUPŠ
a VOŠ Jablonec n. N. a Gymnázium
U balvanu. V úterý 29. května vyrazí
do ulic střední škola a 13. června za-
se gymnazisté a budou prodávat mag-
netky za 30 Kč. Ty nadaci vyrobila
chráněná dílna pod Střediskem vol-
ného času Narnie,“ říká Jana Jánová,
grantová manažerka Nadace Euro-
nisa. Více na www.euronisa.cz. 

Letos budou v Jablonci podpořeny
organizace Roska Jablonec, z. p. s. –
na zajištění hipoterapie a Společnost
pro podporu lidí s mentálním postiže-
ním v ČR, z. s.

Trenér Miloslav Hollósi s Janem Nesvadbou a Pavlou
Havlíkovou na MS v cyklokrose 2018
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■ Jablonecké maličkosti XXV.

„Kluci, jak se na to leze?“ vyptával jsem se
čtyř školáků, kteří si mezi žulovými balvany
hráli ve slunečném dni po vyučování na
schovávanou. „Takhle přeci. Po schůdkách!“
řekl znalecky nejmenší z nich a ukázal na
vytesané stupně. 

Onu impozantnost vrkoslavického Čertova ka-
mene, známou ze starých fotografií, dnes poně-
kud umenšují domy v jeho okolí. Bývaly ale doby,
kdy skály na hřebínku nad vsí doslova zdravily
a vítaly všechny, kdo k nim přicházeli od jihu
z Kokonía či ze severu od Jablonce. Staly se tak
známým symbolem kdysi samostatné obce
Vrkoslavice a v časech 1. republiky byly – spo-
lečně se sousedním velkým smrkem – použity
i pro motiv na obecním razítku. O cennosti celé
scenérie svědčí i to, že když smrk ve 30. letech
20. století srazila bouře, nahradil jej okamžitě
místní okrašlovací spolek novým stromem, po-
zději bohužel skáceným lidmi. O to více nás ale
může udivit, že samotný Čertův kámen měl
kdysi na mále. Nebýt nadšení jednoho zdejšího
muže, skončil naporcován do žulových kvádrů
pro stavby. 

Ale pojďme po pořádku. Čertův kámen je vel-
mi neobvyklým útvarem, který nemá v jizer-
skohorském podhůří obdoby. Velký žulový bal-
van totiž spočívá na čtyřech menších a vytváří
tak jakousi otevřenou jeskyni či kamenný stůl.
To u záhadologů a ezoteriků již léta vzbuzuje –
podle geologů marnou – naději, že by se mohlo
jednat o lidmi namáhavě poskládaný dolmen.
Podobné dolmeny byly prehistorickými megali-
tickými stavbami, sloužícími původně jako po-
hřební mohyly a obvykle s nimi bývala spojo-
vána silná přírodní energie. Lidé z Vrkoslavic
ovšem kdysi s kamenem spojovali pověsti pod-
statně prostší. Podle jedněch byly skály s oválný-
mi prohlubněmi na vrcholu místem pro pohan-
ské rituály. Tomu by nasvědčovala i půvabná
česká zmínka v časopise Památky archeologické
z roku 1865, která se podle badatelů má týkat
vrkoslavického kamene a píše se v ní: „Na skále
u Jablonce blíže Liberce je patrná kotlina obět-
ní, z níž žlabiny na odtékání krve a posvátné vo-
dy vybíhají.“ Jablonecký vlastivědec Adolf Benda
ve svém díle roku 1877 se skálou spojil květnatě

vyprávěnou pověst nazvanou Teufelstein čili
Čertův kámen. Tím možná dal skále i její sou-
časný název; na starších mapách stabilního ka-
tastru se s ním totiž nesetkáváme. Podle lido-
vých vyprávěnek z jizerskohorského podhůří
byly sice všechny skalní mísy do skal žhavými
zadky vysezeny čerty a odtokové rýhy jsou otlač-
kem jejich ocasů, a Bendova pověst je trochu ji-
ná. Hlavní roli v ní hrají čtyři vyvolávači ďábla,
kteří se v touze po vyčarování bohatství scházeli
v blízké kapli a četli si z knihy Dr. Fausta. Při
svých nekalých činech však byli přistiženi
a v okamžiku jejich útěku se zjevil na balvanu
nad Vrkoslavicemi sám ďábel. Když zjistil, že
ničeho proti síle ducha nesvede, začal kolem
sebe mlátit ohnivým ocasem, a tak do žuly vysekal
několik prohlubní. Pak nadobro zmizel. Ovšem
jiný vlastivědec Adolf Lilie v poněkud mladší
knize naznačil, že tato pověst nepochází od míst-
ních lidí, ale spíše z fantazie Adolfa Bendy. 

Na vrcholu Čertova kamene se opravdu na-
chází dvě skalní mísy vzniklé působením vody,

ledu a větru. Jedna z nich je celá i s odtokovou
rýhou a druhá je částečně odštípnutá těžbou
kamene. Kameníci si v čase stavebního rozpuku
na konci 19. století Čertův kámen také zálibně
obhlíželi. Ale jeho zničení zabránil spolumaji-
tel, tehdy již velmi starý Josef Hübner, který jej
vykoupil od druhého, podstatně méně roman-
tického vlastníka, a zachránil jej tak pro bu-
doucnost. Vlastivědy zaznamenaly, že právě
tento pan Hübner nevěřil ani pověstem o čer-
tech, ani poznatkům přírodovědců o tvorbě skal-
ních prohlubní v žule a do své smrti tvrdil, že
skalní míry na Teufelsteinu vznikly lidskou čin-
ností. Buď jak buď, velkorysé gesto majitele ská-
ly zachránilo nejen žulové prohlubně, ale
i symbol Vrkoslavic. A co více: nebýt jeho, ne-
mohl by do stěnky na severní straně skály jaký-
si zamilovanec vyškrábat srdce prostřelené ší-
pem, monogramy KM, MT a údaj o přesném
čase jedné jarní lásky: V DUBNU 1937.

Marek Řeháček

Kresba Petr Ferdyš Polda

Čertův kámen

Autor Dominik Strnad
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Znáte –víte – tušíte aneb rok 1918

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

1. května 1918, č. 118, strana 2, 3, R
Terezín. Sarajevský atentátník Gavrilo Princip
zemřel 28. dubna v Terezíně na tuberkulózu
kostí.

Odvody psů z jabloneckého okresu se konají
10. května v 9 hodin ráno na náměstí Franze
Josefa. Týká se to všech psů, ať už tažných, ne-
bo v tahu nezacvičených, zvláště německých
ovčáků, dobrmanů a airdelteriérů. Předvedení
psi musí být vybaveni obojky.

2. května 1918, č. 119, strana 1, 8, R a V
Český národní svátek. 1. máj v Praze. Sociální
demokraté a národní socialisté i občanské stra-
ny slavili společně. V Praze vládl pracovní klid
– také továrny v okolí zastavily práci. Obchody
byly zavřené, nejely tramvaje, dopoledne byl
uzavřen i hřbitov na Olšanech. Od rána táhly
davy lidu k Národnímu muzeu a řadily se do
dvojitého průvodu přes Václavské náměstí,
Ovocnou ulici a Ferdinandovu třídu až k Ná-
rodnímu divadlu, odkud pochodovali sociální
demokraté na Střelecký ostrov, zatímco národ-
ní socialisté na Žofín. Průvody vedli poslanci
Němec, Klofáč a mladočech Čech. Na obou
ostrovech řečníci požadovali odzbrojení ve
všech zemích a urovnání mezinárodních sporů
před soudem. Socialisté slibovali, že provedou
konfiskaci soukromého kapitalistického vlast-
nictví. Oslavy proběhly v klidu, zúčastnilo se
140 000 lidí.

Vídeň. Zde se pořádalo 38 schůzí, kterých se
zúčastnilo celkem 12 000 lidí. Ti se poté v klidu
rozešli.

Berlín. Zneužívání nemocničních lodí pro vá-
lečné účely. Američtí piloti přijíždějí do Evropy
jako příslušníci Červeného kříže. To vyplývá
z dokumentů a výpovědí sestřelených americ-
kých pilotů.

4. května 1918, č. 121, strana 3, 4, 5, V
Jablonec. Sluneční lázně v Měsíční ulici otev-
řeny. Leží na okraji lesa nad nádražím Nová
Ves a dvě minuty chůze od starokatolického
kostela. Mají pánské a dámské oddělení a přilé-
há k nim kolečko pro běžce. Je tu k dispozici
i tělocvičné nářadí. Nízké vstupné!

Jablonec. Kurz spravování punčoch v hotelu
Zlatý lev pořádá lektorka předchozího kurzu
šití bačkor slečna Müllerová od 22. května. Kur-
zovné je 5 K.

Jablonec. Výzva. Náš pěší regiment č. 94 při-
pravuje válečné album Goldene Kapitel. Bojo-
val v Syrmii, Šabacu, u Bělehradu, v Karpatech,
u Lvova, v Brodech, u Kowelu a ve Stochod-
ských močálech.

10. května 1918, č. 129, strana 1, 3, V
Jablonec. Dnes dostanou naši občané po šesti
dnech hladovění první dávku chleba: 1/4 boch-
níku na osobu. Kdybychom nechali starost
o naše zásobování jen na úřadech, byli bychom
už mrtví. Nebyl chleba, maso ani tuk – a co chy-
bělo nejvíc – brambory! Ještě jsme nezahynuli,
našli jsme východisko, které nás snad ještě na
nějakou dobu zachrání. Za lichvářské ceny zís-
káváme potraviny z českého vnitrozemí. Vláda
teď dosáhla aspoň něčeho: bezpeněžního styku.
Látky, šaty, boty, peřiny, nábytek opouští naše
byty a putuje ne do ciziny – ale do korunní ze-
mě stejného státu. Ve Vídni se bojí každé české
výhrůžky, bojí se dráždit Čechy rekvizicemi.
V posledních dnech se uvažuje o projektu po-
moci z Německa.

Jablonec. Lazaret Červeného kříže ve Školní
ulici byl v noci na čtvrtek navštíven zloději:
ukradli 50 kg mouky.

18. května 1918, č. 135, 1, 2, 5, R a V
Německý říšský kancléř hrabě Hertling věří
v konec války ještě v tomto roce.

Nová tabáková náhražka obsahuje už jen
20 % tabáku, zbytek je pražený chmel s přídav-
kem jetele (kvůli aroma).

„Posel z Krkonoš“ hlásí, že pruská bouda a poš-
tovna na Sněžce budou letos zavřené. Česká

bouda bude otevřená. Hostinský z Luční boudy
(1 400 m n. m.) letos poprvé zasadil brambory –
doufejme, že sklidí dobrou úrodu.

21. května 1918, č. 137, 1, 3, V
Istanbul. Císařský pár byl v Turecku srdečně
přivítán sultánem, následníkem trůnu, dalšími
princi a hodnostáři. Cestou do paláce Hildis by-
li vítáni velkým davem lidu.

Praha. Třídenní oslavy padesátého jubilea
otevření Národního divadla se neobešly bez
vlastizrádných a nepřátelských událostí. Praž-
ská policie reagovala zákazem nošení odznaků
a kokard v barvách nepřátelských států a vypo-
vězením jihoslovanských hostů. Zastavené Ná-
rodní listy vycházejí dál jako Národní noviny.

22. května 1918, č. 138, 3, V
Jablonec. Parte. Včera zesnul továrník Karl
Zappe ve věku 43 let. Spolu se svým bratrem
Albertem převzal před několika lety po otci vý-
robu barevných papírů a litografický závod
v Podhorské ulici (bývalé Autobrzdy). Pohřeb
se koná 23. května, bude vypraven z domu
smutku v Döllingerově ulici č. 3 (nyní Husova).

28. května 1918, č. 144, 3, V
Vražda v Lučanech. Včera byla nalezena v tzv.
Klingerlochu mrtvola 22leté Marie Tischerové.
Zavraždil ji její milenec, pasířský pomocník
Rudolf Krivanek ze Smržovky, střelou do hlavy
a do prsou. Po činu prý skočil do mšenské pře-
hrady.

29. května 1918, č. 145, 1, V
Madrid. Tajemná epidemie. Král, předseda
vlády a někteří ministři onemocněli nemocí,
která se rozšířila po celém Španělsku a přepad-
la 30 % obyvatelstva. Nemoc prý není závažná.
Mnoho divadel je zavřeno, chybí personál, pro-
tože je nemocen. Tramvajová doprava trpí ab-
sencí zaměstnanců. Lékaři radí zavést zvláštní
opatření, protože podobně roku 1889 začínal
mor. 

31. května 1918, č. 147, 2, R
Jablonec. Stávka tramvajáků. Veškerý personál
jablonecké elektrické dráhy žádá, aby byl ve věci
zásobování potravinami přičleněn k liberecké-
mu skladu potravin severozápadní dráhy. Ředi-
telství se obrátilo na ministerstvo železnic, úřad
pro výživu obyvatelstva a na místodržitelství,
protože delším výpadkem osobní a nákladní
dopravy mohou být ohroženy továrny s váleč-
nou výrobou i doprava potravin na páteřní lin-
ce Rychnov nad Nisou–Janov.

R – ranní vydání 
V – večerní vydání Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Městská knihovna v Jablonci nad Nisou při-
pravila pro rok 2018 novou kvízovou soutěž
Znáte–víte–tušíte aneb Rok 1918 v životě Jab-
lonce n. N. V každém vydání Jabloneckého mě-
síčníku je zveřejněna jedna kvízová otázka.

Na ni mohou Jablonečané odpovídat prostřed-
nictvím webových stránek knihovny v sekci
soutěží, tentokrát do 15. května 2018. Vyhodno-
cení každého kola proběhne losováním ze
správných odpovědí. Soutěží se o drobné ceny.

Více informací získáte na webové stránce
http://knihovna.mestojablonec.cz/cs/knihovna
prodeti/pro-zabavu/soutezte-s-nami/. 

Správná odpověď z dubnového kvízu: Složi-
tou hospodářskou situaci Jablonec řešil tiskem

vlastního oběživa, na kterých byl podpis staros-
ty města Karla Richarda Fischera. Gratulujeme
vylosovaným vítězům z úspěšných řešitelů:
Jaroslav Majoroš, Helena Rudolfová, Jiří Šeps.

Otázka na květen
Podoba názvů jabloneckých ulic a náměstí byla
poznamenána společenskou situací dané doby.
Po roce 1918 byla odstraněna pojmenování při-
pomínající monarchii, po druhé světové válce
byla důvodem změna národnostního složení
obyvatelstva. Jaký název nesla do roku 1918
dnešní Soukenná ulice?
a) Friesengasse
b) Gartenstrasse
c) Josefsstrasse (jin)

Gavrilo Princip v terezínské vězeňské cele. 
Foto zdroj Wikipedie



■ Ohlédnutí
Tančící dům a Pepíkovská 
zábava
Jablonečtí senioři mají stále mno-
ho příležitostí se potkávat, trávit
spolu volný čas, vzdělávat se, po-
znávat, cestovat, užívat si, tvořit,
tančit, trénovat paměť, učit se jazy-
ky, sportovat a také aktivně odpo-
čívat. V březnu měli příležitost
navštívit jarní Prahu. Byť počasí
bylo poněkud chladné a větrné,
připravený program vše vynahra-
dil. Nahlédli totiž do Tančícího do-
mu, kde byla nainstalovaná výsta-
va významného českého malíře,
ilustrátora a spisovatele Josefa
Lady – Sedmičky, na které se po-
tkali s jeho vnukem. Následovala
návštěva vyhlídkového patra a ta-
ké individuální procházka metro-
polí, čímž si všichni připomněli sté
výročí vniku naší republiky. Zá-
jemci o pohybové aktivity si na-
opak přišli na své při Pepíkovské
zábavě. Ta letošní se nesla v duchu
60. let, čemuž odpovídala výzdoba,
převleky a doplňky všech. Pepí-
kovská zábava patří tradičně do
březnového programu, stejně jako
Františkovská v říjnu a Kateřinská
v listopadu. (mh)

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

Informace ke květnovým aktivi-
tám získáte u Lukáše Frydrycha,
specialisty pro volnočasové aktivi-
ty, tel.: 774 722 942, e-mail: specia-
lista.va@centrumjablonec.cz, v re-
cepci spolkového domu nebo na
www.centrumjablonec.cz sekce
Aktivity seniorů – Programy ve spol-
kovém domě.

Kulatý stůl, na kterém spolupra-
cuje CSS a Diakonie ČCE a který si
klade za cíl propojovat na místní
úrovni zdravotní a sociální systém,
se koná ve čtvrtek 31. května do-
poledne ve velkém sále CSS, ul.
Emilie Floriánové. Hostem tento-
krát bude Jiří Procházka, vicepre-
zident APSS ČR, a Petr Beitl, pri-
mátor statutárního města Jablonec
nad Nisou. 

Propojování generací
Dlouhodobý projekt Jedeme v tom
společně pokračuje. Jeho smyslem
a cílem je propojovat generace po-
mocí různých aktivit, inspirovat se
navzájem a využít tvůrčí poten-
ciál. Již několikrát se generačně
propojil seniorský pěvecký soubor
Izerína se svými mladšími kolegy,
zpěváky a muzikanty. Tentokrát do
ZŠ Liberecká v Jablonci zavítal
profi cukrář Mirek Polák. Žákům
3. třídy, kteří se každé úterý ve
cvičné kuchyňce učí vařit, ukázal,
jak se pracuje s cukrářskou hmo-
tou. Během příjemně strávené ho-
diny se všichni naučili tvarovat
zvířátka i růžičky na dort. Podobné
setkání se plánuje ještě jednou na
závěr školního roku. (vh)

Činnost klubu seniorek při ČSŽ
Uběhly již tři měsíce v tomto roce,
přičemž první dva jsou vždy pro
náš klub Českého svazu žen hod-
notící, plánovací a rozjezdové. Ale
již v březnu jsme tradičně uspořáda-
ly oslavu MDŽ v městské sportovní
hale, které se zúčastnilo 40 delego-
vaných členek. Program byl oficiální
a také společenský. Zavítali mezi nás
a květiny přinesli primátor města
Petr Beitl a náměstek hejtmana
Libereckého kraje Pavel Svoboda.

Koncem března jsme již tradičně
zorganizovaly velikonoční tvoři-
vou dílnu. Letos si členky mohly
kromě velikonoční výzdoby vy-
zkoušet i zdobení perníčků, výro-
bu kytiček a zvířátek z cukrářské
hmoty. V dubnu proběhla přednáš-
ka ředitelky ČČK Kateřiny Havlové
o bylinkách, v květnu nás čeká be-
seda s nám. primátora Milošem
Zahradníkem k sociálním otáz-
kám. V červnu připravujeme polo-
letní setkání členek na Jistebsku
spojené s návštěvou zdejšího
sklářského muzea. Budeme rády,
pokud se akcí určených i pro ve-
řejnost zúčastní i ostatní, informa-
ce uveřejňujeme v Jabloneckém
měsíčníku. (jh)
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„My můžeme všechno, něco jen s vaší pomocí.“

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě
KJS–Klub jabloneckých seniorů
Informace vedoucí klubu – tel.: 774 722 945
15. 5. /úterý/
Výlet Semily
24. 5. /úterý/
Výlet Lemberk – info u vedoucí klubu
24. 5. /čtvrtek/ 15.30 hodin
Literární kavárna – malý sál CSS
29. 5. /úterý/ 10.00 hodin
Cvičení s Hankou – velký sál CSS

Dia club senior
Informace vedoucí klubu – tel.: 724 206 367
15., 22. a 29. 5. /úterý/ 13.00 hodin
Cvičení v bazénu
24. 5. /čtvrtek/ 14.00 hodin
Setkání členů klubu – velký sál CSS

Senioři ČR
Informace vedoucí klubu – tel.: 723 510 256
1. 5. /úterý/ 10.15 hodin
Josefovská pouť na Krásné
odjezd z AN, stanoviště 9 
9. 5. /středa/ 14.00 hodin
Oslava Dne Matek v ZUŠ
pro SENIORY ČR, na vstupenky
16. 5. /středa/ 14.00 hodin
Hudba k tanci i poslechu 
– velký sál CSS
26. 5. /sobota/ 8.30 hodin
Letnice na Dlaskově statku
odjezd z AN, stanoviště 8 
30. 5. /středa/ 14.00 hodin
Program na červen a měření KT
– velký sál CSS

KARDIO Jablonec
Informace u vedoucího klubu – tel.: 728 366 951
Program naleznete 
na www.centrumjablonec.cz 
v sekci Aktivity seniorů – Kluby
seniorů – KARDIO Jablonec

KS při ČSŽ
Informace u vedoucí klubu – tel.: 605 535 987
31. 5. /čtvrtek/ 15.00 hodin
Beseda s náměstkem primátora
Milošem Zahradníkem k sociál-
ním otázkám – malý sál

Foto CSS

Foto CSS

Foto KS při ČSŽ 
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Právě teď je čas najít pro sebe to nejlepší
Chodit do práce s radostí je přáním každého
z nás. Tlustou čáru za špatným rozhodnu-
tím mohou lidé udělat právě teď. Centrum
Kašpar jim pomáhá lépe porozumět tomu,
pro jaký typ práce mají nejlepší předpokla-
dy. V jakém zaměstnání se budou cítit dob-
ře, kde uplatní své přednosti i zkušenosti. 

V Centru Kašpar poskytují komplexní služby,
které osobám pomáhají najít tu správnou cestu
v kariéře a porozumět své momentální životní
situaci. Jednou z pomůcek kariérní poradkyně
jsou profesní a osobnostní testy, které lidem za-
pojeným do projektů nabízí zdarma. 

„Jedná se o soubory otázek, díky kterým zjis-
títe vaše schopnosti, osobnostní zaměření
a preference. Testy vyplníte na počítači. Na ně
navazuje osobní interpretace s konzultantkou,
která vám objasní, co znamená výsledek vašich
testů. Odnesete si zážitek z vlastního sebepo-

znání,“ říká kariérní poradkyně Simona Zema-
nová. 

Výsledky testů a další vzájemně propojené
služby, které Centrum Kašpar nabízí, pomáhají
najít to nejlepší zaměstnání. Protože správná prá-

ce ovlivňuje celou řadu dalších faktorů a osob-
ní život každého z nás. „Právě teď je nejlepší do-
ba pro změnu. Ta nemusí nutně vyústit ve vý-
pověď ze stávajícího zaměstnání, zlepšovat
osobní podmínky lze i jinak,“ tvrdí Zemanová.

Centrum Kašpar je jediná regionální organi-
zace, kterou při řešení zaměstnanosti zajímají
perspektivy všech zúčastněných. Školený per-
sonál pomáhá od roku 2005 lidem najít správné
místo na trhu práce a usiluje o to, aby se firmy
rozvíjely v souladu s potřebami svých zaměst-
nanců. 

Do Otevřené poradny v Jablonci nad Nisou se
objednávejte telefonicky 739 037 527 nebo e-mai-
lem petra.smiskova@centrum-kaspar.cz. Více
informací hledejte na www.centrum-kaspar.cz.
Kontakt pro média: Eva Říhová, odborná pra-
covnice pro marketing, fundraising a PR, tel.:
605 233 974, e-mail: eva.rihova@centrum-kas-
par.cz (eř)

Restorativní justice pomáhá a spojuje 
Restorativní justice chápe nápravu pachate-
le trestného činu jako proces přijetí jeho od-
povědnosti za to, co oběti či komunitě způ-
sobil, a to prostřednictvím jeho zapojení do
nápravy následků svého jednání. 

„K hlavním nositelům principů restorativní
justice v České republice je Probační a mediač-
ní služba, která zprostředkovává řešení trest-
ních kauz mezi pachatelem a obětí a zajišťuje
kontrolu nad výkonem alternativních trestů,“
vysvětluje Štěpán Sobotík, vedoucí střediska
Probační a mediační služby (PMS) v Jablonci
nad Nisou.

Jedním z alternativních trestů umožňujících
pachateli vykonat pro společnost něco dobrého
jsou obecně prospěšné práce. Pachatel osobně
a zdarma odpracuje soudem stanovený počet
hodin. Odsouzení takto odvádějí práci pro ce-
lou řadu sportovních klubů, škol, neziskových
organizací, farností a dalších organizací, jako
např. pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, Dům
dětí a mládeže Vikýř, TJ Jezdecký oddíl Nisa
a velkou část jabloneckých základních škol. 

„V uplynulých pěti letech jsme zajišťovali vý-
kon téměř 500 trestů obecně prospěšných pra-
cí, odsouzení odpracovali celkem 37 000 hodin.
Úspěšné vykonání trestů se pohybuje kolem
70 %, což svědčí o tom, že tento druh trestu fun-
guje velice dobře,“ dodává Lenka Langerová,
jež má tento trest na starost v jabloneckém stře-
disku PMS.

Do spolupráce s organizacemi, které umož-
ňují výkon trestu obecně prospěšných prací, se
v rámci projektu PMS Křehká šance II zapojila
i Věznice Rýnovice a nabídla, že vězněné osoby
zajistí práce většího rozsahu.

O dvou dubnových víkendech odstraňovali
čtyři dobrovolníci z řad vězňů v areálu ZŠ Libe-

recká 26 náletový porost z těžko přístupné čás-
ti pozemku od ulice 28. října. „Chtěl jsem udě-
lat dobrý skutek, a pomoci tak dětem a městu,“
odůvodnil svou účast na práci ve víkendovém
volnu jeden z vězňů. „Je to pro nás možnost vy-
padnout ze stereotypu vězeňského života a být
v normálním prostředí,“ dodal druhý z dobro-
volníků.

„Jedním z cílů projektu Křehká šance II je
budování vztahu mezi věznicí a komunitou, od-
stranění předsudku a propojení životů vězňů
s životem mimo věznici,“ vysvětluje realizátor-
ka projektu Hana Halfarová. 

„Práce probíhaly k naší plné spokojenosti.
Navíc škola tím ušetří finance využitelné pro
další rozvoj a opravy objektu,“ vysvětluje výho-
dy takové spolupráce Martin Chytka, zástupce
ředitele školy. 

„Jsme rádi, že jsme tak mohli přispět ke zlep-
šení prostředí pro děti ze školy v Liberecké uli-
ci i pro veřejnost. Přestože odsouzení provádějí
tyto brigády o víkendech v době volna po práci
bez nároku na odměnu, je pro ně možnost
opustit na chvíli brány věznice obrovskou mo-
tivací a tyto pracovní aktivity přispívají k ná-
cviku soběstačného života odsouzeného po je-
ho propuštění,“ vyjádřil své přesvědčení ředitel
Věznice Rýnovice Vlastimil Kříž a doplnil, že
podobné akce bude ze své pozice i nadále plně
podporovat.

Štěpán Sobotík, 
vedoucí střediska PMS v Jablonci nad Nisou

Stejná šance – Zaměstnavatel 2018
Na začátku dubna odstartoval již 8. ročník
soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel 2018.
Cílem prestižní soutěže zaměstnavatelů je
podpořit firmy, které zaměstnávají osoby se
zdravotním postižením, a motivovat tak
ostatní. V Libereckém kraji soutěž vyhlašuje
Rytmus Liberec, o. p. s. 

Základní podmínkou pro nominaci firmy či in-
stituce je zaměstnání člověka se zdravotním po-
stižením na otevřeném trhu práce v běžných
podmínkách mimo chráněné prostředí. Nomi-
novat může široká veřejnost online nebo vypl-
něním tištěného nominačního listu na vybraných
místech v Liberci, Jablonci nad Nisou, České
Lípě, Jilemnici a Semilech, a to do 20. května.

Nominace bude vyhodnocovat pětičlenná ko-
mise složená ze zástupců kraje, města, úřadu
práce a pořádající organizace. Vítězové budou
slavnostně vyhlášeni 21. června na Krajském
úřadě LK. Vítězi posledního ročníku se staly fir-
my KFC – AmRest, s. r. o., provozovna Liberec,
Galaxy Gastro, s. r. o. – Restaurace Tankovka
Skleník, Česká Lípa a Masarykova městská ne-
mocnice Jilemnice. 

Aktuální informace, nominační listy i průběh
předchozích ročníků naleznete na www.rytmus-
liberec.cz nebo www.stejnasance.cz.

Soutěž se vyhlašuje v pěti krajích České re-
publiky – Jihočeském, Jihomoravském, Libe-
reckém, Karlovarském, Středočeském, Ústec-
kém a v Praze. (jn)

Foto archiv Centrum Kašpar

Foto archiv Věznice Rýnovice

Foto archiv Rytmus Liberec
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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/

Už přes dva a půl roku odmítá teplárna, kterou
100% vlastní město Jablonec, vyhovět mé žá-
dosti o informace a zveřejnit smlouvu o smě-
nečném programu. Obstrukce ze strany teplár-
ny pokračují.

O žádosti o informace několikrát zamítavě
rozhodovalo představenstvo ve složení Miloš
Vele, Boris Pospíšil (oba ODS), Petr Roubíček
(TOP 09, současně ředitel teplárny), František
Pešek (KSČM) a Soňa Paukrtová (Domov) a ta-
ké dozorčí rada ve složení Jitka Mrákotová,
František Špoták (oba ČSSD), Pavel Žur (Nová

budoucnost), Milan Kouřil (ANO) a Zdeněk Šib-
rava.

Touto kauzou teplárna zbytečně zaměstnala
postupně Krajský soud v Liberci, Nejvyšší
správní soud a nyní i Ústavní soud. Všechny tři
soudy dospěly k jednoznačnému závěru: tep-
lárna je povinný subjekt, takže musí poskytovat
informace vyžádané podle zákona o svobod-
ném přístupu k informacím a ne je nezákonně
odmítat. Od začátku je zřejmé, že občané mají
na požadované informace právo. Existují k tomu
totiž už desítky judikátů. Ani to však nebrání

vedení teplárny v zatajování informací s univer-
zální výmluvou na údajné obchodní tajemství.

Dozvíme se konečně po rozhodnutí ústavní-
ho soudu, proč chce vedení teplárny smlouvu
s Komerční bankou sloužící k financování revi-
talizace sítě centrálního zásobování teplem
(CZT) za každou cenu utajit před veřejností? Co
skrývá, že je ochotné věnovat soudním sporům
dlouhé měsíce a hlavně desítky, ne-li stovky ti-
síc korun z veřejných prostředků na soudní vý-
lohy a právní služby? Jakub Macek, 

zastupitel za Změnu pro Jablonec

Ústavní soud: Jablonecká energetická musí poskytovat informace

■ Reakce Jablonecké energetické

Při přečtení článku Jakuba Macka by mohl čtenář
nabýt dojmu, že Jablonecká energetická (JE)
smlouvu s Komerční bankou žadateli neposkytla.
Skutečnost je trochu jiná. Smlouva po smluvně
povinném a pravomocném rozhodnutí soudů
byla žadateli poskytnuta. Nutno ovšem připome-
nout, že JE není jedinou osobou, která informace
poskytuje a svá práva i povinnosti k předmětné
smlouvě vykonává i Komerční banka. I soudy,
které v dané věci rozhodovaly, respektují právo
Komerční banky na označení některých infor-
mací ve smlouvě jako obchodní tajemství. 

Aniž by JE zpochybňovala rozhodnutí soudů
či samotný Zákon o poskytování informací,
předkládáme čtenářům otázku, zda je obvyklé
a oprávněné požadovat, aby JE poskytovala na
požádání veškeré a libovolné informace, o kte-
ré je kdokoli požádá, pokud ona sama se pohy-
buje v konkurenčním prostředí vzájemně si
konkurujících subjektů a nemá v dané lokalitě
na dodávky tepla žádný monopol? Tato protio-
tázka je tedy i odpovědí na dotaz žadatele. 

Skutečnost, že žadatel ve svém článku jme-
nuje jména osob statutárních orgánů společ-

nosti, kteří všichni nesou za výkon své funkce
osobní zodpovědnost s povinnou mlčenlivostí,
může vést k domněnce, že žadatel ze své žá-
dosti dělá politikum, asi už v rámci své předvo-
lební kampaně. Mimochodem, Komerční bance
nespadlo uzavření této smlouvy do klína zadar-
mo, ale musela uspět v soutěži, kterou JE ve vě-
ci financování revitalizace vyhlásila. Snad není
nutno nikoho moc přesvědčovat, že cena za tu-
to službu byla jedním z nejdůležitějších kritérií.

Jan Suchánek, 
Jablonecká energetická, a. s.

Jakub Macek (Změna pro Jablonec) opět neříká celou pravdu 

Došlo do redakce
Kapela Nautica nahrává
vinylovou desku 
Mladá jablonecká kapela Nautica (vítěz Dětské
Porty, Brány, Folkového kvítku, Zlatého oříšku
nebo Školy rocku) se letos chystá vydat svou již
třetí autorskou desku. Tentokrát to nebude jen
klasické cédéčko, ale i gramofonová deska.

„Neděláme vinyl, že je to dnes v módě. Líbí se
nám dělat hudbu tak, jak vznikala v době, kdy
se nahrávalo do magnetofonu, než přišly počí-
tače a s nimi dolaďování, kopírování, posouvá-
ní rytmu a jiné digitální úpravy. Naše deska
vznikne z originálního magnetofonového pásu,
nikoli z CD nebo flashdisku, jako to dělají
všechny dnešní kapely. Naše cesta je: lampové
kombo – lampový mikrofon – analogový pult –
magnetofonový pás – vinylová deska,“ říká
frontmanka kapely Andrea Bělíková, která letos

zvítězila v autorské kategorii republikového fi-
nále soutěže Zlatá struna v Plzni.

O projektu kapely Nautica si můžete přečíst
více na www.startovac.cz/projekty/husta-retro-
deska-bez-zasahu-pocitace/, kde si můžete vy-
brat i některou z odměn, které pro vás kapela
přichystala, a podpořit tak její projekt vinylové
desky bez zásahu počítače. 

(rb)

Živá knihovna povolání
návštěvníky nadchla
Sérii letošních Živých knihoven povolání od-
startoval Svaz průmyslu a dopravy ČR v dubnu
v jabloneckém Eurocentru. První letošní Živá
knihovna povolání se v Jablonci nad Nisou
představila čtyřem stovkám osmáků nejen
z Jablonce nad Nisou, ale i Zásady, Janova nad
Nisou, Velkých Hamrů, Desné či Tanvaldu.

Produktový manažer z Preciosy se svými ko-
legyněmi pohovořil o své práci a hlavně děvča-
ta byla okouzlena krásou české bižuterie.
Naopak na stanovišti firmy A. Raymond Jab-
lonec především chlapci živě diskutovali s pra-
covníkem CNC frézování. Servisní technik
z Jablotronu Alarms si s žáky povídal o jejich
zabezpečovací technice. Nově se představila
Česká mincovna s povoláním rytce, který zapá-
leně hovořil nejen o práci své, ale i kolegů. Děti
se dozvěděly, kolik mincí se vyrazí za jednu
sekundu, jak vzniká pamětní medaile od prvot-
ní myšlenku k návrhu a realizaci. Pracovníci

ČEZu překvapili variabilitou práce elektrikáře
silnoproudu a žáci si mohli vyzkoušet pracovní
pomůcky. Konstruktér z firmy ABB popsal, kdo
všechno se musí zapojit od návrhu až k sériové
výrobě jednoho vypínače či zásuvky. TRW
Automotive Czech si připravilo poutavé povídá-
ní o práci testovacího a zkušebního řidiče
a kluci i děvčata si zasoutěžili ve slalomu s mo-
dely autíček. Všechny firmy seznámily žáky
s požadavky na vzdělání pro jednotlivá povolá-
ní včetně možnosti studia na středních školách,
se kterými spolupracují. Tradičně jim s výbě-
rem dalšího studia radily i kariérní poradkyně
na stanovišti úřadu práce.

Další Živé knihovny povolání v Libereckém
kraji budou pokračovat na podzim v České Lípě
19. a 20. září a v liberecké IQlandii 24. září.

Naděžda Vojtíšková, regionální manažerka
pro Liberecký a Královéhradecký kraj, 

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Foto archiv Tomáš Patrman Foto archiv Svaz průmyslu a dopravy ČR
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www.pivovarrezek.cz • fb: Pivovar Rezek • tel.: 602 439 889

NOVÁ PIVNICE

HANGAR
Kostelní ulice
JABLONEC NAD NISOU
Otevfieno kaÏd˘ den od 15.00 hodin
Na ãepu v‰echna na‰e piva
K prodeji pivo REZEK v PET lahvích

TR-THERAPY V JABLONCI!
Už se nemusíte trápit 
při bolestech.

Naše rehabilitace přináší unikátní
přístroj, který pomáhá rychlému
hojení tkáně, redukci otoku, snížení
bolesti a uvolnění svalů. 

Objednejte se a ulevte svým bolestem. 
tel.: 483 312 445
Pivovarská 2537/40, Jablonec n. Nisou

www.rehabilitace40.cz 
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MASÁÎE MONIKA
mobilní masáÏe pro Jablonec a okolí.

Novû bylinné masáÏe, dále ãínská, 
havajská, tûhotenská, regeneraãní, 

aroma atd.
Ceny od 380 Kã. Dárkové poukazy

Bylinné poradenství pro Va‰e zdraví.
Pro ãleny KPZ u VZP 
10% sleva na masáÏ.
Kontakt: 732 733 219

mala.monika.75@seznam.cz
www.monimas.cz

DVE¤E HYBNER 
Dvefie obloÏka + klika od 2 550 Kã, 

PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500 Kã,
BEZPEâNOSTNÍ – sleva,

dvefie folie od 730 Kã, posuvné i shrnovací;
POUZDRA od 4 500 Kã; 

OKNA dvefie plast –40 %. 
Zamûfiení, odvoz star˘ch dvefií ZDARMA. 

Vchodové dfievûné dvefie –20 %.
V˘prodej dvefií + obloÏek od 500 Kã. 

BAZAR, v˘fiez zárubní.
POSEZENÍ PRO RADOST 

KAVÁRNA–VINÁRNA 
âT PÁ SO 15–20 h, 

moravská vína, s˘ry, klobásky
v˘teãná káva, 5 druhÛ piv, 

domácí limonády, ãaje.
R¯NOVICKÁ 31, tel 604 404 861

www.dverehybner.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

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

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2018
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.

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

STUDIO MARKÉTA
R˘novicka 996/4, Jablonec n. Nisou

tel. 721 276 964, 602 459 613
pracujeme s kosmetikou 

BIOLOGIQUE
RECHERCHE Paris

permanentnû odstraníme chloupky,
Ïilky a pigmentové skvrny

formujeme postavu „liposukce bez 
skalpelu“ – pollogen

lymfatické masáÏe – vacupress

âI·TùNÍ KOBERCÒ A âALOUNùNÍ 
impregnace kÛÏe 
úklid domácností
Tel.: 777 302 666 
www.ok-uklid.cz

NAJLA – orientální studio s tradicí
www.studionajla.simplesite.com 

sídlo 28.fiíjen 23
Chce‰ b˘t ZDRAVÁ, KRÁSNÁ,

SEBEVùDOMÁ, PLNÁ ÎENSKOSTI,
ÎIVOTNÍ SÍLY A ENERGIE?

Pak jsou na‰e kurzy urãeny právû
pro TEBE!

AKCE: 20 % z ceny kurzu pro
v‰echny matky 

Pfiímûstsk˘ tábor 13.–17. 8. 2018
pfiihla‰ování spu‰tûno!

Parkování v místû!

Jan Rejsek – PODLAHY
RÛÏová 21, Jablonec n. N.

Nabízíme moderní vinylové dílce, 
tradiãní dfievûné podlahy, pfiíjemné 

koberce, mûkãené PVC, 
komfortní korek. 

Koberce pokládáme na podloÏku, 
která zv˘‰í komfort chÛze, zvukovû 

a tepelnû izoluje. Instalujeme ji 
napínáním nebo dvojím lepením.

www.rejsek-podlahy.cz
mobil +420 724 119 523

ÚKLIDOVÁ SPOLEâNOST REKRA s. r. o. 
nabízí:

– mytí oken, Ïaluzií a lodÏií
– profesionální hloubkové ãi‰tûní 
ãalounûného nábytku, kobercÛ, 

sedacích souprav
– jednorázové i pravidelné úklidy bytÛ,

penzionÛ, kanceláfií, hal atd.
– sekání trávy, úklid snûhu

DOPRAVA PO JABLONCI ZDARMA!!!
Pfiijmeme nové spolupracovníky!

tel. 776 593 264, 
e-mail: info@uklid-rekra.cz

EDUCA – vzdûlávací centrum
Vypsány prázdninové jazykové kurzy.
Kvûtnové semináfie – Jarní oãista tûla 

a du‰e s Mgr. Chytrovou:
11. 5. 2018 17.00–20.00 
25. 5. 2018 17.00–20.00

Dále: 1+1, firemní kurzy, kurzy Word 
a Excel, kurzy úãetnictví, angliãtina, 

‰panûl‰tina, nûmãina, 
francouz‰tina, ital‰tina… 

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

EDUCA – vzdûlávací centrum, 
Ml˘nská 46a, Jablonec n. N.

KOUPÍM 
·koda Erko – Rapid, Simson, 

Jawa – âZ, Babeta, Pafiez,
Jaweta, Pion˘r a jiné. 

736 741 967

Reinstal – PaÏout: 
ÎALUZIE, ROLETY, SÍTù
komplet stínící technika, 

opravy Ïaluzií
sluÏby pro SVJ: 

PVC, malby, madla zábradlí
tel.: 604 980 398 

e-mail: info@reinstal.cz 
www.reinstal.cz

âMSS 
– STAVEBNÍ SPO¤ENÍ S LI·KOU
s roãním zhodnocením aÏ 3,4 %

Vytvofiíte si základ pro úvûr 
na vlastní bydlení aÏ 900 000 Kã 

bez zaji‰tûní nemovitosti. 
724 242 048

iva.zitkova@cmss-oz.cz

âI·TùNÍ KOBERCÒ A SEDACÍCH SOUPRAV
Prodej a pokládka podlahov˘ch krytin,

malífiské a natûraãské práce. 
Kalkulace a poradenství zdarma.

www.interierynovotny.cz, 
tel. 604 503 848

GELOVÁ MODELÁÎ NEHTÒ
gellak, pfiístrojová manikúra,

IBX systém, p-shine.
Velk˘ v˘bûr kvalitního materiálu.

Rozmanitá ‰kála designu od
pfiirozeného vzhledu po extravaganci.

Praxe v oboru s mnoha certifikáty.
studio ZenZen, Palackého 4, 

Jablonec n. N.
kontakt: 739 441 541

fotogalerie-fcb-Nehty ZappA

JBC Trans s. r. o.
Autodoprava a pfieprava 

kusov˘ch zásilek.
Dodávkové i nákladní vozy. 

Smluvní ceny.
Tel. 736 636 585, 483 519 204

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 

RADONOV¯ PRÒZKUM 
GEOFYZIKA – GEOLOGIE

Stanovení radonového indexu pozemku
Mgr. Petr Karásek
tel: 602 181 157, 

mail: petr.karasek@atlas.cz
www.radon-karasek.cz
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Lipolytick˘ vibraãní pfiístroj 
DREAM HEALTHER

> nové fie‰ení pro spalování tuku – 
zejména v okolí bfiicha 

> cviãení v krátkém ãase, 
bez potfieby namáhavé fyzické síly – 

staãí pouh˘ch 10 minut 
> sniÏuje cholesterol, zlep‰uje 

celkov˘ svalov˘ tonus a stabilitu
kloubÛ, stabilizuje tûlesnou hmotnost 

Po pfiedloÏení tohoto kupónu 20 minut 
navíc zdarma pfii zakoupení permanentky.
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Rehabilitace na Poliklinice I v Jablonci n. N. 
tel. 483 341 275

www.medsix.cz

PRODEJ A SERVIS 
ZAHRADNÍ MECHANIZACE

MOTOROVÉ PILY, SEKAČKY,
KŘOVINOŘEZY 

A SNĚHOVÉ FRÉZY

Stanislav Vaistauer 604 324 433 www.pilaservis.cz

PROVÁDÍME RIZIKOVÉ KÁCENÍ
STROMŮ A PRÁCI 
S MOTOROVOU 
PILOU16 

let na trhu16 
let na trhu

PILA SERVIS 
Jablonec n. N.

ul. Vysoká 
(naproti železářství AMAT)


