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Zářijový školní restart 
Měsíc září je vždy novým začátkem, a to ne-
jen pro školáky. A letos to bude velký restart.
Nový školní rok by měl ve školách začít v běž-
ném režimu a věřím, že nestandardní průběh
druhého pololetí minulého školního roku se
nebude opakovat. 

Na počátku roku je třeba dodržovat zvýšená
hygienická opatření a ve společných prosto-
rách, kromě tříd a jídelny, je třeba si chránit
dýchací cesty rouškami. Tak zní celoplošné
hygienické opatření v České republice, které
se vztahuje také na další oblasti lidských čin-
ností. Roušky si budeme muset nasadit, po-
kud pojedeme prostředky hromadné dopravy,
půjdeme nakupovat, k lékaři či do lékárny.
Bez roušek nemůžeme ani do kina či divadla,
tentokrát už však nebude třeba vynechávat
některá místa v hledišti. Sedět můžeme jeden
vedle druhého, ale s rouškou. Tu si vezmete
i tehdy, pokud půjdete za námi na úřad.

Hned na začátku měsíce nás čeká velmi pří-
jemné setkání, a to v Městském divadle

v Jablonci nad Nisou, kde jsme připravili už
10. ročník Koncertu proti násilí na seniorech
s Hradišťanem a Jurou Pavlicou společně
s 8. ročníkem udělování titulu Jablonecká pe-
čovatelka, tentokrát s označením 2020. Kon-
cert jsme kvůli pandemii koronaviru museli
odložit až na zářijový termín, ačkoliv Světový
den proti násilí na seniorech si připomínáme
vždy 15. června. 

V září nás čekají ještě Podzimní slavnosti,
kde se určitě potkáme, nebo Týden seniorů či
Den památek. Událostí ve městě nás čeká
mnoho, a tak doufám, že jste si užili léto, ač-
koliv jste nejspíše cestovali za hranice repub-
liky v míře menší než obvyklé, odpočinuli si
a nyní se budeme opět potkávat ve městě při
práci nebo společenských událostech. 

Přeji vám příjemný podzim a školákům
úspěšný vstup do nového školního roku

David Mánek, 
náměstek pro oblast humanitní a sociální

Jablonecké podzimní slavnosti se uskuteční 18. a 19. září 2020. Foto Ivana Mošnová

Dny evropského dědictví otevřou
i tento rok jablonecké památky.

Navštívit je můžete v sobotu 12. září,
a to zcela zdarma. Foto Miloš Lubas
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Datum slavnostního koncertu je trochu pozdější než
obvykle. „Koncert jsme pořádali vždy těsně před
prázdninami, jelikož Světový den proti násilí na seni-
orech je spojený s datem 15. června. Letos jsme ze
všeobecně známých důvodů koncert v červnovém ter-
mínu zrušili a přeložili jej na podzim,“ vysvětluje zá-
řijový termín náměstek primátora pro oblast sociální
David Mánek. Kromě nebezpečí koronavirové nákazy
pak stanovení nového termínu ještě záviselo na diáři
hlavního protagonisty hudebního odpoledne. „Protože
letos máme už 10. ročník Koncertu proti násilí na se-
niorech, pojali jsme jeho program slavnostněji
a úměrně tomu vybrali také hosta. Věřím, že tím
všechny potěšíme, neboť naše pozvání přijal soubor
Hradišťan a Jura Pavlica,“ doufá Mánek. 

Všichni určitě ocení program vynikajícího morav-
ského hudebního seskupení, radost ze skvělého kon-
certu může kazit snad jedině fakt, že všichni v hlediš-
ti si budou muset dýchací cesty opět chránit rouškou.
„Ministerstvo zdravotnictví v pondělí 17. srpna po jed-
nání rady státu vyhlásilo, že od 1. září je nutné nosit
opět ve všech společných prostorách roušky. Dobrá
zpráva však je, že už lidé v hledišti nemusí sedět ob
jedno sedadlo, ale že budeme moci na koncert nabíd-
nout plnou kapacitu městského divadla,“ připomíná
David Mánek. 

Vstupenky na Koncert proti násilí na seniorech jsou
pro seniory k dispozici zdarma v pokladně Městského
divadla Jablonec nad Nisou od 1. září. 

Světový den byl vyhlášený v roce 2006
15. červen jako Světový den proti násilí na seniorech
vyhlásila roku 2006 mezinárodní organizace INPEA,
která se snaží o celosvětové šíření povědomosti o ná-
silí na seniorech a podporu prevence tohoto jevu.
V Česku se každý den objeví nový případ týrání se-
niora, každého druhého pak týrá jeho vlastní rodina.
Přesto je této problematice, na rozdíl od zneužívání

žen, dětí nebo zvířat, věnovaná velmi malá pozornost.
„Týrání a psychické či fyzické zneužívání starých lidí
může mít mnoho forem, které se kombinují. Od fyzic-
kého napadání, vyhrožování, vydírání, ponižování,
odmítání pomoci, odpírání jídla, vystavování chladu,
nadávky, urážky, přisvojování si důchodu, omezování
sociálních kontaktů, odpírání péče až po očividné za-
nedbávání,“ jmenuje různé podoby násilí Mánek. 

Nikdo není povinen snášet týrání, vydírání nebo ná-
silí. Pomoc lze hledat u policie státní na čísle 158,
městské na lince 156 nebo je možné volat bezplatnou
linku Senior telefonu 800 157 157.

Osmé ocenění pro osmičku žen
Ocenění Jablonecká pečovatelka uděluje statutární
město Jablonec nad Nisou ve spolupráci s Diakonií
ČCE od roku 2012. Práce lidí v sociálních službách je
podceňovaná, finančně často nedoceněná a veřejnost
ji přehlíží. Přitom se jedná o jednu z nejzáslužnějších
a nejtěžších profesí vůbec. 

„Letos byla jejich práce ještě ztížená o nebezpečí
plynoucí z neznámého viru, jenž zachvátil na jaře po-
stupně celý svět a z jehož ataků jsme se dosud zcela
nevzpamatovali. Navíc útočí na ty nejzranitelnější – na
seniory. Nezřídka se v době nouzového stavu stalo, že
právě pečovatelky byly jedinou osobou, která klientům
v domech seniorů a v domech s pečovatelskou služ-
bou poskytovaly pomoc, ochranu a důležitý sociální
kontakt. Pro ochranu klientů, pak byly tyto sociální
pracovnice ochotné omezit kontakt s okolím a často
i se svými rodinami a blízkými přáteli,“ připomíná le-
tošní složitou dobu David Mánek. I proto je podle jeho
názoru důležité, abychom všichni práci těchto zejmé-
na žen náležitě ocenili a poděkovali jim.

Na podiu Městského divadla v Jablonci nad Nisou
se představí osm dalších pečovatelek, které si převez-
mou titul Jablonecká pečovatelka 2020. 

(jn)

■ Stručně – jasně
Jak násilí na seniorech vypadá?
Odhalení násilí na seniorech a po-
moc seniorským obětem násilí je
velmi komplikovaná, protože obě-
ti často svůj problém tají, převládá
v nich stud, pocity bezradnosti či
izolace. Týrání tak probíhá často
skrytě, dlouhodobě a „nenápad-
ně“ převážně v domácím prostře-
dí či v ústavech. Senioři jsou
v mnohých případech odkázáni
na pomoc svých nejbližších, kte-
rým bezmezně důvěřují a nechtě-
jí jim ublížit. Násilí na seniorech
obzvláště v rodinách začíná mír-
nějšími projevy, jako je okřiková-
ní, přikazování, ponižování či o-
mezování. Může však vygradovat
do podoby nadávek, zesměšňová-
ní, omezování osobní svobody či
tělesným ublížením.

Jak se zachovat, pokud máte
podezření na týrání seniorů?
• pokuste se násilí okamžitě zasta-

vit;
• vyhledejte odbornou pomoc (so-

ciální pracovníky, lékaře, krizo-
vá centra, organizace pro pomoc
obětem);

• pokud hrozí akutní nebezpečí,
volejte okamžitě policii, která
může násilníka na čas vykázat
ze společného obydlí.

Jaká je prevence před násilím,
týráním či zanedbáváním 
– rady pro seniory:
• udržujte kontakt s vrstevníky,

sousedy a přáteli;
• než převedete majetek, poraďte

se s právníkem, který vás upo-
zorní na případná rizika a pora-
dí, jak vše právně ošetřit;

• trvejte na dodržování vašeho
soukromí v bytě i v ústavu;

• pamatujte, že máte právo na in-
formace a vlastní rozhodnutí.

Jakákoliv forma násilí je neodpustitelná,
na bezbranných obzvláště

Koncert proti násilí na seniorech vstupuje letos do svého jubilejního 10. ročníku.
Kvůli koronavirovým opatřením se jeho konání posunulo v kalendáři, místo červnového
data byla zvolená středa 9. září od 15 hodin v městském divadle a diváci se mohou
těšit na kapelu Hradišťan s Jurou Pavlicou. A jak se stalo v Jablonci už dobrou tradicí,
součástí koncertu je také slavnostní předání titulu Jablonecká pečovatelka roku,
který ve spolupráci s Diakonií ČCE bude tento rok udělen už poosmé v řadě. 

Ilustrační foto

Evropská charta práv a povinností
starších osob vyžadujících
dlouhodobou péči a pomoc

Preambule Evropské charty práv říká:
„Lidská důstojnost je nedotknutelná.
Stáří a nesoběstačnost nemohou
být důvodem pro omezování jakých-
koli nezcizitelných lidských práv
a občanských svobod uznávaných
mezinárodními normami a zakotve-
ných v demokratických ústavách.
Každý, bez ohledu na pohlaví, věk či
závislost na péči druhých osob, je
oprávněn uplatňovat tato práva
a svobody a každý má právo je hájit.“

Ilustrační foto
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Od 1. září jsou roušky povinné jen někde

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) původně
avizovalo povinné nošení roušek od 1. září
až na některé výjimky na úřadech, ve veřej-
ných vnitřních prostorách i dopravě a ve
společných prostorách škol. 

Ve čtvrtek 20. srpna se opatření zmírnila – no-
šení roušek ve školách se bude řídit dle epide-
miologického semaforu. Pro úřady a veřejnou
dopravu však povinnost platí dál.

Děti ve školách nebudou muset v září nosit
na chodbách roušky, povinné budou pouze
v okresech, kde epidemiologický semafor uká-
že špatnou situaci – oranžovou nebo červenou

barvu. „Shodli jsme se, že jsme schopni řešit to
na základě semaforu,“ řekl Adam Vojtěch ve
čtvrtek 20. srpna po jednání s premiérem a mi-
nistrem školství. „Pokud nastane oranžová bar-
va, zhoršení epidemiologické situace, tak v ta-
kovém případě budou nasazeny povinně rouš-
ky, jak bylo plánováno,“ upřesnil. 

Ministr školství Robert Plaga stažení povin-
nosti nosit roušky ve školách ocenil. „Od ploš-
ného opatření zavádění ve školách ve společ-
ných prostorách se vracíme k navázání opatření
na vývoj situace, na semafor. Debatovali jsme
o tom, jestli je ústup od plošného preventivního
opatření zvladatelný opatřeními chytré karan-

tény a semaforu. Jsem velmi rád, že se vracíme
k původnímu návrhu, to znamená navázání si-
tuace ve školách na vývoj semaforu,“ řekl.

Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové se
nově bude aktualizovaný semafor zobrazující
epidemickou situaci v jednotlivých okresech
zveřejňovat již v pátek, a nikoli v pondělí jako
dosud. „První informace o situaci bude zveřej-
něna k 28. srpnu, abychom včas dali informaci
o vývoji v regionech,“ upřesnila. Školy by tak
měly dostat čas na přípravu, kdyby se situace
v jejich okrese zhoršila. K 20. srpnu nebyla
nikde oranžová barva, v Praze a na Frýdecko-
Místecku byla barva zelená značící zvýšený po-
čet případů nákazy COVIDem-19.

Od 1. září se měla povinnost nosit roušky tý-
kat všech prodejen, úřadů, soudů, pošt, ob-
chodních center, provozoven služeb (kadeřnic-
tví, manikúra, pedikúra apod.), škol, kostelů či
kulturních provozoven (divadla, kina apod.).
Podle rozhodnutí z 20. 8. nebudou roušky třeba
v obchodech, restauracích či ve službách. Na
vnitřních hromadných akcích budou roušky
povinné pouze při účasti více jak sta lidí. 

Nadále platí, že lidé budou muset mít od září
zakrytá ústa a nos ve veřejné dopravě, na úřa-
dech, poštách, ve zdravotnických a sociálních
zařízeních. Výjimku budou mít například
účastníci soudních jednání, moderátoři a vy-
stupující umělci, děti do dvou let a lidé s poru-
chou intelektu. Roušky nebudou povinné ani
pro sportovce v tělocvičnách, pro bazény a sau-
ny, při fotografování portrétů, svatebním nebo
akademickém obřadu. 

Pozměněná pravidla se do začátku jejich
platnosti, tedy do 1. září, už zřejmě nezmění.
I když o nich bude expertní tým ještě jednou
jednat 28. srpna, tedy těsně před začátkem
školního roku.

(jn)

Povinnost nošení roušek se mění každý den. Ilustrační foto Jiří Endler

ROUŠKY BUDOU 
OD 1. ZÁŘÍ POVINNÉ:

• v městské i meziměstské dopravě

• na úřadech a na poštách

• ve zdravotnických zařízeních

• ve volebních místnostech

• v kostelech

• na vnitřních akcích s více než
100 účastníky (divadla, kina,
koncertní sály atd.)

ROUŠKY NEBUDOU 
OD 1. ZÁŘÍ POVINNÉ:

• ve školách (nosit se budou, jen když
se zhorší koronavirový semafor
na oranžový stupeň)

• v obchodech a obchodních centrech

• v restauracích a barech

• ve službách pro zákazníky
(kadeřnictví, manikúra, pedikúra atd.)

• na vnitřních akcích do 99 účastníků

KDO DÁL NEMUSÍ 
MÍT ROUŠKU:

• děti do dvou let věku

• studenti při akademických obřadech
na vysokých školách

• autisté a osoby s poruchou intelektu

• řidiči veřejné dopravy, pokud
nepřicházejí do styku s cestujícími
při jejich odbavení

• aktéři soudního líčení

• herci, hudebníci či tanečníci při
provádění autorského díla

• moderátoři a redaktoři televize
a rozhlasu i další lidé vystupující
ve vysílání

• snoubenci a jejich hosté na dobu ne-
zbytně nutnou pro pořízení fotografie
(v případě svatby s účastí více než
100 osob)

• sportovci a lidé cvičící při tréninku,
zápasu či soutěži

• návštěvníci vnitřního bazénu či sauny

• hospitalizovaní pacienti při
poskytování zdravotních služeb

• lidé pracující v rizikovém prostředí
s enormní zátěží teplem 

Roušky podle dosud platného nařízení by se od 1. září měly nosit při jednáních na úřadě. Foto Jiří Endler
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Právní rámec
Volby do zastupitelstev krajů se konají
podle zákona č. 130/2000 Sb. o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně ně-
kterých zákonů ve znění pozdějších
právních předpisů (dále jen zákon
o volbách do zastupitelstev krajů). 

Kdo kandiduje?
Zastupitelstvo Libereckého kraje je vr-
cholný orgán vyššího územně samos-
právného celku – kraje. Zastupitelstvo
kraje bude také v následujícím voleb-
ním období tvořit 45 zastupitelů. Zá-
kon o volbách do zastupitelstev přizná-
vá volebním stranám možnost uvést na
svém hlasovacím lístku maximálně 50
kandidátů. Informace o jednotlivých
kandidátech, uvedených na zaregistro-
vaných kandidátních listinách (a to
v podobě, v jaké budou uvedeny na hla-
sovacím lístku) budou zveřejněny na
web stránce Krajského úřadu Liberec-
kého kraje www.kraj-lbc.cz.

Volič při použitém volebním systé-
mu vloží za zástěnou do úřední obálky
získané od volební komise jeden vy-
braný hlasovací lístek, na kterém může
přiznat preferenci maximálně 4 vy-
braným kandidátům zakroužkováním
jejich pořadového čísla.

Kdy k volbám?
Prezident republiky vyhlásil tyto volby
na dny 2.–3. října 2020. V pátek 2. října
2020 budou volební místnosti otevřeny
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od
8.00 do 14.00 hodin. Senátní volby se
v letošním roce v našem městě nekonají.

Kam k volbám?
V našem městě nedojde ke změně po-
čtu volebních okrsků a bude jich vy-
tvořeno 49. Jejich dislokace bude té-
měř stejná jako u posledních voleb
v roce 2019 (volební místnost volební-
ho okrsku č. 49 se vrací zpět do restau-
race Tenisového klubu, U Tenisu 214).
Oznámení o volebních místnostech
a popisu volebních okrsků bude zve-
řejněno na internetových stránkách
města (www.mestojablonec.cz), na vý-
lepových plochách ve městě, a to nej-
později 17. září 2020. Stejnou informaci
lze získat i na informačním středisku
magistrátu v přízemí budovy radnice.
Občané voliči, kteří mají z úřední moci
trvalý pobyt evidován na radnici (cca
1 500 osob), se mohou voleb účastnit
(pokud nebudou mít voličský průkaz)
ve volebním okrsku č. 1 – volební míst-
nost v přízemí vedle hlavního vchodu,
v informačním středisku magistrátu.

Voličské průkazy
Zákon o volbách do zastupitelstev krajů
umožňuje volit i mimo trvalé bydliště.
Abyste mohli své aktivní volební právo
uplatnit v jiné obci Libereckého kraje

(seznam obcí je zveřejněn na webových
stránkách), je nezbytné mít voličský
průkaz. O voličský průkaz je možné
žádat od vyhlášení voleb, a to písemně
v listinné podobě s úředně ověřeným
podpisem voliče (ověření je osvoboze-
no od povinnosti hradit správní popla-
tek) nebo elektronicky prostřednictvím
datové schránky voliče (fyzické osoby
nebo podnikající fyzické osoby voliče)
do datové schránky statutárního města
Jablonec nad Nisou, tj. wufbr2a, doruče-
né nejpozději do 25. září 2020 do 16.00
hodin. O voličský průkaz není možné
žádat e-mailem, a to ani se zaručeným
elektronickým podpisem, uznávaným
elektronickým podpisem, příp. jiným
typem elektronického podpisu. O vo-
ličský průkaz je možné žádat i osobně
(magistrát města, Komenského ul. 8,
oddělení matriky a správních agend)
nejpozději do 30. září 2020 do 16 ho-
din. Magistrát města předá voličský
průkaz přímo voliči nebo osobě, která
se prokáže plnou mocí s úředně ověře-
ným podpisem voliče žádajícího o vy-
dání voličského průkazu, anebo jej vo-
liči zašle na jím uvedenou adresu do
vlastních rukou.

Hlasovací lístky
Magistrát města zajistí zkompletování
všech hlasovacích lístků a celou sadu
v obálce doručí každému voliči spo-
lečně s poučením nejpozději v úterý
29. září 2020 do místa jeho trvalého
bydliště. Hlasovací lístky budou nově
tištěny pouze jednostranně, a tak před-
pokládaný formát hlasovacího lístku je
A3, složený na velikost A4. I tentokrát
vyzýváme občany, aby si prověřili, zda
mají správně označeny svoje poštovní
schránky. Pokud se výjimečně stane,
že volič lístky neobdrží do výše uvede-
ného data, může si celou sadu vyzved-
nout denně v pracovní době na infor-
mačním středisku magistrátu v přízemí
budovy radnice a v den voleb i ve vo-
lební místnosti. 

Aktivní volební 
právo
Státní občan ČR, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
a je přihlášen k trvalému pobytu v ob-
ci, která náleží do územního obvodu
kraje tj. volič.

Volič, který přijde do volební míst-
nosti je povinen prokázat komisi svo-
ji totožnost a státní občanství České
republiky. Musí k tomu použít platný
občanský průkaz nebo cestovní pas. 

Volby mimo 
volební místnost
Volit se nebude ve věznici v Rýnovicích
ani v jablonecké nemocnici. 

Volební komise určitě navštíví s pře-
nosnou schránkou Dům zvláštního ur-
čení Palackého 63–65, aby zde mohli
odvolit ti občané, kteří o to požádají.

Ze závažných, zejména zdravotních
důvodů, můžete požádat Magistrát
města v Jablonci nad Nisou e-mailem:
reichelova@mestojablonec.cz, tel. č.:
483 357 545 a v den voleb také okrsko-
vou volební komisi o to, abyste mohli
hlasovat doma. Příslušná komise k vám
v takovém případě vyšle své členy
s přenosnou volební schránkou, úřed-
ní obálkou a hlasovacími lístky. Komi-
se ale může vyjíždět s volební schrán-
kou pouze na území svého volebního
okrsku. Toto neplatí pro voliče s naří-
zenou karanténou, neboť nařízená
karanténa je dle zákona překážkou vý-
konu volebního práva.

Volební orgány
Na organizačně technickém zabezpe-
čení voleb se podílí řada volebních or-
gánů od Státní volební komise přes pri-
mátora města, magistrát města až
k okrskové volební komisi. Komise dbá
na pořádek ve volební místnosti, zajiš-
ťuje hlasování a sčítá odevzdané hlasy.
Komise jsou složeny přednostně z de-
legátů volebních stran a v případě, že
tak není dosaženo minimálního počtu
členů okrskových volebních komisí tak
dále z členů jmenovaných primátorem
města. Všem dobrovolníkům – zájem-
cům o tuto práci za ochotu pomáhat při
technickém zvládnutí voleb děkujeme.

Výsledky voleb
Volební výsledky zpracovávají z pod-
kladů okrskových volebních komisí or-
gány Českého statistického úřadu.
Český statistický úřad spravuje inter-
netové stránky www.volby.cz, kde jsou
uveřejňovány výsledky průběžně tak,
jak jsou předávány jednotlivými okr-
skovými volebními komisemi sumari-
začním útvarům Českého statistického
úřadu za jednotlivé kraje, obce i za jed-
notlivé okrskové volební komise.

Soudní přezkum
Podáním návrhu na neplatnost hlaso-
vání, neplatnost voleb nebo neplatnost
volby kandidáta se může domáhat
ochrany u soudu mimo jiné každý ob-
čan zapsaný v seznamu voličů ve vo-
lebním okrsku. Návrh je nutno podat
nejpozději do 10 dnů po vyhlášení vo-
leb Státní volební komisí.

Informace
Za materiálně technické zabezpečení
voleb ve městě odpovídá na magistrátu
města tajemník úřadu Marek Řeháček.
Připomínky, podněty, návrhy můžete
podávat na telefon: 483 357 364 nebo
e-mail: reichelova@mestojablonec.cz

Obecné informace k těmto volbám
lze také získat na internetových strán-
kách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz
nebo Krajského úřadu Libereckého
kraje www.kraj-lbc.cz.

Rozmístění 
volebních místností
v Jablonci nad Nisou
OVK Volební místnosti
1 Magistrát města, Mírové náměstí 19
2 Obchodní akademie, Horní náměstí 15
3 Základní škola, Liberecká 26
4 Základní škola, Liberecká 31
5 Základní škola, ul. 5. května 76
6 Základní škola, ul. 5. května 76
7 Základní škola, ul. 5. května 76
8 Základní škola, Liberecká 26
9 Základní škola, Liberecká 26
10 Základní škola, Liberecká 26
11 Gymnázium, Dr. Randy 13
12 Gymnázium, Dr. Randy 13
13 Gymnázium, Dr. Randy 13
14 Střední škola řemesel a služeb,

Smetanova 66
15 Střední škola řemesel a služeb,

Smetanova 66
16 Gymnázium, U Balvanu 16
17 Gymnázium, U Balvanu 16
18 Základní škola, Pasířská 72
19 Základní škola, Pasířská 72
20 Základní škola, Pasířská 72
21 Gymnázium, U Balvanu 16
22 Základní škola, Pivovarská 15
23 Základní škola, Pivovarská 15
24 Dům zvláštního určení pro seniory,

Novoveská 5
25 Základní škola, Na Šumavě 43
26 Základní škola, Na Šumavě 43
27 Základní škola, Na Šumavě 43
28 Základní škola, Na Šumavě 43
29 Domov důchodců, Vítězslava

Nezvala 87/14
30 Základní škola, Na Šumavě 43
31 Základní škola, Arbesova 30
32 Základní škola, Arbesova 30
33 Základní škola, Arbesova 30
34 Základní škola, Arbesova 30
35 Základní škola, Arbesova 30
36 Základní škola, Mozartova 24
37 Základní škola, Mozartova 24
38 Základní škola, Mozartova 24
39 Základní škola, Mozartova 24
40 Základní škola, Mozartova 24
41 Základní škola, Pod Vodárnou 10
42 Základní škola, Pod Vodárnou 10
43 Základní škola, Pod Vodárnou 10
44 Základní škola, Janáčkova 42
45 Základní škola, Janáčkova 42
46 Základní škola, Rychnovská 215
47 Základní škola, Rychnovská 215
48 Hasičská zbrojnice, Prosečská ul.

4928/63
49 Tenisový klub, restaurace U Tenisu 214

Marek Řeháček
tajemník MMJN

Volby do krajského zastupitelstva 2.–3. října 2020

Foto Milan Bajer
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V aktivní službě zůstalo devět strážníků
Jednadvacet zaměstnanců jablonecké měst-
ské policie vyřadil ve druhé polovině červen-
ce ze služby koronavir. Nařízením Krajské
hygienické stanice (KHS) museli totiž do i-
zolace nebo karantény. Společně s dlouho-
době nemocnými a těmi na zahraniční do-
volené zůstalo ve službě devět akceschop-
ných strážníků. 

Přesto MP Jablonec pokračovala v práci, zacho-
ván zůstal Městský kamerový dohlížecí systém
(MKDS) a i přes oslabení provedli strážníci
kromě jiného 357 kontrol, vyřídili 168 oznámení,
odhalili 136 přestupků a provedli 16 asistencí.

„Za 25 let praxe u bezpečnostních sborů jsem
nezažil větší personální krizi, kdy v průběhu
jednoho týdne zůstala ve službě pouhá čtvrtina
lidí. Chtěl bych touto cestou moc poděkovat
všem strážníkům, kteří se na zvládnutí této zce-
la mimořádné situace podíleli,“ konstatuje ře-
ditel MP Jablonec nad Nisou Roman Šípek. 

V době personálního oslabení prováděly hlíd-
ky základní policejní činnosti, celkově strážníci
vyřídili 168 oznámení na linku 156, poskytli 16
asistencí Policii ČR, udělili 96 blokových pokut
za celkem 53 000 Kč a na správní orgán ozná-
mili 40 přestupků se známým pachatelem k do-
řešení. Zadrželi jednu osobu a předali ji Policii
ČR. V souhrnu provedli 357 kontrol zájmových
míst, pro potřeby trestního řízení předali 9 záz-
namů z MKDS. „Po celou dobu krize jsme úzce

spolupracovali s Policií ČR, a tak nedošlo k pod-
statnému snížení úrovně bezpečnosti obyvatel
města,“ uzavírá kritické období ředitel Šípek. 

První byl 20. července
Složitá situace v jablonecké městské policii za-
čala 20. července, kdy měl první strážník pozi-
tivní test na COVID 19. „Od samotného počátku
jsme úzce spolupracovali s KHS a ihned jsme
přijali první preventivní opatření proti šíření
nákazy,“ popisuje situaci Šípek s tím, že hned
22. července kvůli hlášeným subjektivním obtí-
žím prošli testem další členové MP a čtyři měli
pozitivní výsledek. „Preventivní opatření se okam-
žitě zintenzivnila, abychom zamezili šíření ná-
kazy nejen mezi strážníky, ale především vůči
veřejnosti. Celá městská policie nosila roušky,

denně jsme ionizovali budovu, služební vozid-
la, radiostanice a další pomůcky,“ připomíná
ředitel MP. 

Společně s KHS se provedlo trasování naka-
žených strážníků, prověřovaly se jejich tzv. úz-
ké kontakty s občany a s každým nakaženým
byla nařízena karanténa jeho kolegů. Zbytek
městské policie prošel testováním 24. července,
při kterém byl zjištěn šestý nakažený. 

„V důsledku nařízených izolací a karantén,
dlouhodobých nemocí a zahraničních dovolených
zůstalo ve službě pouhých devět akceschop-
ných strážníků,“ připomíná Roman Šípek.

„Zvažovali jsme úplné uzavření MP. Nakonec
jsme se po dohodě s vedením Policie ČR roz-
hodli udržet nepřetržitý výkon služby MP a hlav-
ně zachovat funkční tísňovou linku 156 a MKDS,“
říká jablonecký primátor Jiří Čeřovský. 

Preventivní opatření zůstávají
K devíti strážníkům se přidali další tři, kteří
přerušili nebo odložili dovolenou, a městská
policie pracovala dál. Karanténa skončila v prv-
ním srpnovém týdnu, od 10. srpna pracuje MP
opět ve standardním režimu. „Po celou kritic-
kou dobu nedošlo při služební činnosti strážní-
ků k nakažení jiné osoby z řad veřejnosti.
Přestože v současné chvíli nejsou mezi strážní-
ky MP žádní nakažení, některá preventivní
opatření zůstávají v platnosti,“ zakončuje ředi-
tel MP Jablonec nad Nisou Roman Šípek. (jn)

Do kraje kandiduje 16 politických stran
Termíny voleb do Zastupitelstva Libereckého
kraje se nezadržitelně blíží. O hlasy voličů
v našem kraji bude ve dnech 2. a 3. října usi-
lovat 16 kandidujících volebních stran s vy-
losovaným číslem. Tím bude označen hlaso-
vací lístek politické strany, politického hnutí
nebo koalice.

Seznam kandidujících 
seřazených podle abecedy:

Česká pirátská strana 19(politická strana)

Česká strana sociálně demokratická 45(politická strana)

Demokratická strana zelených 
– ZA PRÁVA ZVÍŘAT 5
(politická strana)

Dělnická strana sociální spravedlnosti 38(politická strana)

Komunistická strana Čech a Moravy 63(politická strana)

Občanská demokratická strana 33(politická strana)

ROZUMNÍ – Petr Hannig 
– za spravedlnost a životní jistoty 82
(politická strana)

Strana pro otevřenou společnost 10(politická strana)

ANO 2011 50(politické hnutí)

Starostové pro Liberecký kraj 20(politické hnutí)

Svoboda a přímá demokracie (SPD) 16(politické hnutí)

Trikolóra hnutí občanů 70(politické hnutí)

Pro KRAJinu 85(koalice je složena z politické strany 
Strana zelených a politické strany
Liberálně ekologická strana) 

Soukromníci a Svobodní 55(koalice je složena z politické strany 
Strana soukromníků České republiky 
a politické strany Svobodní) 

Společně pro Liberecký kraj 59(koalice je složena z politické strany 
TOP 09 a politické strany KDU-ČSL) 

Změna pro lidi a pro krajinu 78(koalice je složena z politického hnutí
Změna a politické strany 
Nová budoucnost pro Liberecký kraj) 

Vláda na konci srpna schvalovala zákon, který
umožní lidem v karanténě v říjnových senátních
a krajských volbách hlasovat z auta či ve zvlášt-
ních okrskových a výjezdových komisích. Podrob-
nější informace přineseme v říjnovém vydání JM.

Aktuální uzavírky v jabloneckých ulicích

Do 15. října budou probíhat zemní práce
v ulicích Školní a Rovná v jabloneckém
Kokoníně kvůli ohlášené havárii podzemní-
ho vedení plynu. 

Rekonstrukce plynovodu včetně přípojek,
vodovodu a kanalizace si vyžádají do 30. listo-
padu uzavírku ulic: Soukenná, Dvorská, Kostel-
ní, Anenské náměstí včetně chodníků a chod-
níků ulice U Zeleného stromu. Objízdná trasa
bude vedena obousměrně po přilehlých míst-
ních komunikacích.

Úplně uzavřená bude do 10. září ulice
Nebeská v jabloneckých Rýnovicích. Důvodem

uzavírky je zřízení vodovodní a kanalizační pří-
pojky. 

Lešení bude do 5. září stát v ulici Máchova
před objektem 877/4, do komunikace zasahuje
v šíři 1,5 metru. Další lešení bude do konce
září stát v ulici Saskova před objektem č. p.
2079/32. 

Úplně uzavřené budou části ulic Sněhová
a Pražského povstání. Budou zde probíhat vý-
kopové práce pro rekonstrukci plynovodu.
Uzavírka potrvá do konce srpna a objízdná tra-
sa vede ulicemi Arbesova a Pražského povstání. 

Úplné i částečné uzavírky jsou v ulicích
Janáčkova (částečná uzavírka), Příkrá – pěši-
na (úplná uzavírka), Pražská II/287 – pravý

chodník (částečná uzavírka) kvůli výkopovým
pracem pro uložení elektro kabelu nízkého na-
pětí. Uzavírky potrvají do 17. září.

Krajské silnice: KÚLK obdržel žádost o pro-
dloužení uzavírky provozu silnice v Podhorské
ulici I/14 do 30. října letošního roku. Na Rádel-
ském mlýně pokračuje stavba podle plánu, od
1. prosince na zimní období bude možný pro-
voz dopravy v režimu 2 + 2 jízdní pruhy. Na
Ostrém rohu se stavba přesunula na druhou
polovinu budoucí okružní křižovatky. Momen-
tálně je zhotovitel ve zpoždění zhruba 14 dní
oproti původnímu plánovanému termínu do-
končení 1. října 2020.

(red)

■ Dopravní informace

Foto archiv MP Jablonec nad Nisou
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Zářijové svozy bioodpadu /5. a 19. 9. 2020/
Na konci léta a začátkem podzimu se usku-
teční další svozy bioodpadu. Rozpis stano-
višť, kde jsou umístěny kontejnery v září,
uvádíme níže.

Do označených kontejnerů mohou občané ode-
vzdat trávu, listí, větve, zbytky rostlinného ma-
teriálu ze zahrad apod. Nebude zde možné od-
ložit bioodpad živočišného původu! Prosíme
občany, kteří přivezou větve, aby se snažili mi-
nimalizovat jejich objem tak, aby se do kontej-
nerů pohodlně vešel i bioodpad jiných lidí.

V platnosti zůstává možnost odložení neome-
zeného množství bioodpadu na sběrných dvo-
rech (Proseč, Dalešická, Belgická, Želivského)
pro občany města zdarma. Rozpis ambulant-
ních svozů bioodpadu na říjen a listopad zve-
řejníme v dalším čísle měsíčníku a na interne-
tových stránkách města. 

Rádi bychom také připomněli, že občané
Jablonce mají možnost nechat si zdarma na-
štěpkovat větve přímo na své zahradě. Tuto
službu si mohou objednat prostřednictvím
Technických služeb Jablonec nad Nisou, s. r. o.
(e-mail. sebelka@tsj.cz, tel.. 775 790 347). Upo-
zorňujeme, že nelze štěpkovat větve znečištěné
hlínou či plevelem a drobné větvičky z keřů.

Svoz bioodpadu 5. 9. 2020
kontejner od–do

Brigádnická × Průběžná 9.00–11.20
Arbesova × Sněhová 9.30–12.00
Janáčkova (u hasičské zbrojnice) 10.00–12.40
M. Švabinského (u kontejnerů) 10.30–13.20
1. máje × Hluboká 11.00–14.00
Mlýnská × Pasecká 11.40–14.25
Zemědělská × Na Stráni 12.20–14.50
Pivovarská (u kontejnerů na tříděný odpad)

13.00–15.15
Rýnovice (u kostela) 13.40–15.40
Žitná (u heliportu) 14.20–16.00

Svoz bioodpadu 19. 9. 2020
kontejner od–do

Růžová (u kontejnerů na tříd. odpad)
9.00–11.20

Ke Starému buku × Turistická 9.30–12.00
Lučanská × Konečná 10.00–12.40
Vrchlického sady 10.30–13.20
Letní × Požární 11.00–14.00
Skelná × Podzimní 11.40–14.25
Panenská × Družstevní 12.20–14.50
Československé armády × J. Suka 13.00–15.15
Střelecká × Hvězdná 13.40–15.40
Dělnická × Na Svahu 14.20–16.00

Projekt Podzemní kontejnery a sběr bioodpadu v Jab-
lonci nad Nisou byl spolufinancován Evropskou unií
– Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu
Životní prostředí.

Veřejnost se může podílet na správě školy
Ve školském zákoně je zakotvena možnost,
která umožňuje veřejnosti, podílet se na
správě školy, avšak ta je pořád málo využí-
vána. Orgán, který je prostředníkem mezi
veřejností a školou, se nazývá Školská rada
(ŠK) a zástupci jsou do ní řádně jmenováni
nebo voleni.

Školské rady jsou povinně zřizovány při ZŠ, SŠ
a VOŠ a umožňují zákonným zástupcům nezle-
tilých žáků, zletilým žákům a studentům, peda-
gogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším
osobám podílet se na správě škol. „S blížícím se
začátkem školního roku je proto vhodné jablo-
necké veřejnosti přiblížit školské rady základ-
ních škol, které zřizuje statutární město
Jablonec nad Nisou,“ myslí si Zdeňka Květová,
vedoucí odboru školství. Na území statutárního
města je takto zřizovaných škol celkem devět,
proto již v roce 2005 zastupitelstvo města
schválilo stejný počet školských rad. Současně
s tímto aktem stanovilo, že školské rady budou
v každé škole šestičlenné. V souladu se škol-
ským zákonem je třetina členů jmenována zři-

zovatelem (2), třetinu členů volí zákonní zá-
stupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti
(2) a do zbylé třetiny jsou voleni pedagogičtí
pracovníci dané školy (2). „Členem ŠK nemůže
být ředitel školy, ale ve vztahu ke školské radě
je povinen umožnit přístup k informacím
o škole. Funkční období členů školské rady je
tříleté,“ upozorňuje Květová.

A jaké jsou kompetence školské rady? Ty jsou
podle vedoucí školství poměrně velké. „Rada

má právo vyjádřit se k návrhům školních vzdě-
lávacích programů a jejich následnému usku-
tečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti
školy i školní řád a navrhuje jejich změny,
schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání, podílí se na koncepčních záměrech
rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu práv-
nické osoby na příští rok a navrhuje opatření
ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční
zprávy, podává podněty řediteli školy, zřizova-
teli, orgánům vykonávajícím státní správu,
a v neposlední řadě může dokonce podat návrh
na vyhlášení konkurzu na ředitele školy,“ vy-
jmenovává Květová část úkonů ŠR.

Konkrétní obsazení školských rad v jednotli-
vých jabloneckých školách se od září letošního
roku změní, neboť končí tříleté funkční období
současných školských rad. Kdo nově bude ve
školských radách dávat přínosné podněty ško-
lám a na koho se mohou např. rodiče žáků
v případě potřeby obracet, se veřejnost dozví
z webových stránek jednotlivých základních
škol.

(zk, end)

Povinné očkování psů zdarma
Magistrát statutárního města Jablonec nad
Nisou každoročně organizuje hromadné po-
vinné očkování psů proti vzteklině a nabízí
ho chovatelům psů zdarma.

Očkování psů se koná v úterý 22. září až čtvrtek
24. září od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00
hodin v Ještědské ulici u MVDr. Baudyše.
Pejsek musí mít náhubek a vodítko a musí při-
jít v doprovodu dospělé osoby.

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 vztek-
lině a následně revakcinováni dle použité vak-
cíny. Výrobce námi použité vakcíny doporučuje
zvíře nechat očkovat v roce následujícím po
první vakcinaci, a poté vždy jednou za dva ro-
ky. Pes musí být označen čipem dle čl. 17 odst.
1 předpisu Evropské unie o veterinárních pod-

mínkách, s výjimkou psa, který byl označen či-
telným tetováním provedeným před 3. červen-
cem 2011. Pejsek dále musí být přihlášen na
území statutárního města Jablonec nad Nisou,
opatřen náhubkem a vodítkem a být v doprovo-
du dospělé osoby.

Termín:
Úterý 22. 9. 2020
10.00–12.00 – Ještědská ul. (MVDr. Baudyš)
14.00–16.00 – Ještědská ul. (MVDr. Baudyš)
Středa 23. 9. 2020
10.00–12.00 – Ještědská ul. (MVDr. Baudyš)
14.00–16.00 – Ještědská ul. (MVDr. Baudyš)
Čtvrtek 24. 9. 2020
10.00–12.00 – Ještědská ul. (MVDr. Baudyš)
14.00–16.00 – Ještědská ul. (MVDr. Baudyš)

Náhradní termíny nejsou stanoveny. Mimo uve-
dené termíny je možno naočkovat u soukro-
mých veterinárních lékařů, zde si majitelé vak-
cínu hradí sami. 

Za porušení výše uvedené povinnosti může
Krajská veterinární správa uložit – dle § 71,
odst. 1, písm. a) 1 shora uvedeného zákona po-
kutu až do výše 20 000 Kč. 

Ilustrační foto Jiří Endler

Ilustrační foto Jiří Endler

Ilustrační foto Jiří Endler
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Druhá etapa stavby křižovatky Ostrý roh
Stavba OK Ostrý roh v Rýnovicích pokraču-
je od 18. srpna druhou etapou, s níž souvisí
změny v dopravním značení a v umístění
zastávek MHD. Od úterý 18. srpna se obno-
vuje zastávka Ostrý roh v ulici Palackého.
Ruší se náhradní zastávky v blízkosti čerpa-
cí stanice MOL a náhradní zastávka pro lin-
ku č. 107 v ulici Ladova v blízkosti autosa-
lonu Peugeot.

Linka 101 – obousměrně ze zastávky Ostrý
roh pokračuje přes čerpací stanici MOL do uli-
ce Janovská a dále po své trase;

Linka 107 – obousměrně ze zastávky Ostrý
roh pokračuje Želivského ulicí po své trase
(bez objízdné trasy);

Linka 109 (pracovní den) – obousměrně ze
zastávky Ostrý roh pokračuje Želivského ulicí
(náhradní zastávka Pomněnková) dále ulice-
mi Maxe Švabinského – Ladova – Belgická
a pak po své trase do průmyslové zóny (vyne-
chány jsou zastávky Rýnovice, samoobsluha,
Raymond a Belgická);

Linka 109 (víkend) – obousměrně ze zastávky
Ostrý roh pokračuje přes čerpací stanici MOL

do ulice Janovská k Silce, kde linka končí (zru-
šena je zastávka Rýnovice, samoobsluha, ná-
hradní zastávky Sídliště Janovská a Janovská,
Silka);

Linka 110 – obousměrně ze zastávky Ostrý
roh pokračuje přes čerpací stanici MOL do uli-
ce Janovská k Silce, kde linka končí (zrušena je
zastávka Rýnovice, samoobsluha, náhradní za-
stávky Sídliště Janovská a Janovská, Silka).
Spoj s odjezdem v 5.10 hod. ze zastávky Ostrý
roh pokračuje do Rýnovic, průmyslové zóny
Želivského ulicí (náhradní zastávka Pomněn-

ková) – Maxe Švabinského – Ladova – Belgická
a dále po své trase do průmyslové zóny (vyne-
chány zastávky Rýnovice, samoobsluha, Ray-
mond a Belgická, zpět z Rýnovic, prům. zóny
v 5.15 hod. po stejné objízdné trase; 

Linka 112 (spoje do Rýnovic) – obousměrně
ze zastávky Ostrý roh pokračuje přes čerpací
stanici MOL do ulice Janovská k Silce, kde lin-
ka končí (zrušena zastávka Rýnovice, samoob-
sluha, náhradní zastávky Sídliště Janovská
a Janovská, Silka); 

Linka 112 (spoje do průmyslové zóny) –
obousměrně ze zastávky Ostrý roh pokračuje
Želivského ulicí (náhradní zastávka Pomněn-
ková) – Maxe Švabinského – Ladova – Belgická
a dále po své trase do průmyslové zóny (vyne-
chány zastávky Rýnovice, samoobsluha, Ray-
mond a Belgická);

Linka 115 (školní spoj od 1. 9. 2020) – ze za-
stávky Ostrý roh pokračuje do Rýnovic, průmys-
lové zóny Želivského ulicí (náhradní zastávka
Pomněnková) – Maxe Švabinského – Ladova –
Belgická a dále po své trase do průmyslové zó-
ny (vynechány zastávky Rýnovice, samoobslu-
ha, Raymond a Belgická).

Hledá se firma k nakládání s odpadem
Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlá-
silo výběrové řízení na nového dodavatele
svozu komunálního odpadu. Lhůta k podá-
vání nabídek končí 29. září 2020. 

Zastaralou smlouvu se společností Severočeské
komunální služby, s. r. o. (SKS), která dosud
odpad pro město svážela, Jablonec vypověděl
po 25 letech. Hlavním důvodem byla nová le-
gislativa o veřejných zakázkách, vyžadující tak-
to významné ekonomické činnosti obcí a měst
soutěžit ve výběrovém řízení, a zároveň i nový
zákon o odpadovém hospodářství, mající platit
od začátku příštího roku. 

O vypovězení dlouholeté smlouvy s SKS, s. r. o.,
rozhodli jablonečtí radní loni v prosinci.
Smlouvu uzavřenou v roce 1995 s roční výpo-
vědní lhůtou město vypovědělo na konci minu-
lého roku. „Hlavním důvodem k výpovědi byl
fakt, že smlouva s SKS, s. r. o., z roku 1995
s mnoha dodatky byla překonaná, a že od roku
2021 by měla začít platit nová legislativa o od-
padovém hospodářství, která přinese množství
změn. S novým dodavatelem vzešlým ze soutě-
že se od 1. ledna 2021 změní také systém plateb
za komunální odpad v Jablonci nad Nisou,“
konstatuje ekonomický náměstek Milan Kouřil.

Předmětem veřejné zakázky bude zejména za-
jištění sběru, svozu, využití či odstranění směs-
ného komunálního odpadu a jeho využitelných
(papír, plasty, nápojové kartony, sklo, kovy) či
nebezpečných složek, objemného odpadu, bio-
logicky rozložitelného komunálního odpadu,
jedlých olejů a tuků i zajištění dalších souvise-
jících činností.

Zadávací řízení Jablonec zahájil ve čtvrtek
6. srpna. „Od pondělí 10. srpna je soutěž zveřej-
něná ve Věstníku veřejných zakázek a nabídky

je možné podávat v elektronické podobě pro-
střednictvím Národního elektronického nástro-
je do 29. září 2020 do 10 hodin,“ říká Soňa Čer-
ná z oddělení právního a veřejných zakázek
jabloneckého magistrátu. 

Zadávacímu řízení předcházelo vyhlášení
předběžných tržních konzultací k plánované
veřejné zakázce Nakládání s komunálními
odpady ve městě Jablonec nad Nisou, kam se
zájemci mohli hlásit do konce května. „K vy-
hlášení předběžných tržních konzultací jsme
přistoupili proto, aby nová veřejná zakázka by-
la už z pohledu zadávací dokumentace vypra-
covaná s maximální důsledností a efektivitou,“
uvádí náměstek Kouřil s tím, že k předběžným
tržním konzultacím byly vyzvány všechny vý-
znamné regionální svozové společnosti. 

Od roku 2021 by měla začít platit nová legis-
lativa o odpadovém hospodářství. Ta přinese
množství změn, kromě jiného také zvýšení po-
platku za ukládání směsného komunálního od-
padu a pro obce možnost více motivovat obča-
ny ke třídění. S novým dodavatelem vzešlým ze
soutěže se pak od 1. 1. 2021 pro jablonecké ob-
čany změní také systém plateb za komunální
odpad. Jeho podoba však ještě projde diskuzí.

(jn)

Výsledky výzkumu urbanistické geologie
V roce 2018 objednal jablonecký magistrát
výzkum urbanistické geologie správního
území města. Výzkum prováděla Česká geo-
logická služba a jeho výsledky jsou nyní zve-
řejněné na městských webových stránkách.

„Cílem výzkumu bylo shromáždit široké spekt-
rum informací o geologii, geofyzikálním poli,
přírodních zdrojích, hydrogeologii, inženýrské
geologii, geochemii půd včetně nežádoucích
geologických jevů přírodního, industriálního
i emisního původu. Tyto informace pak město
bude využívat jako podklady pro svůj rozvoj,“

říká vedoucí odboru rozvoje Martin Jančík. Vý-
znam urbanistická geologie pro plánování opti-
málního využití zastavitelného území města ve
světě roste. Stoupající hustota zalidnění většiny
měst má značný vliv na ekologické zatížení je-
jich zemského povrchu i podzemí v podobě
znečištění půdy, podzemích vod, změny mode-
lace krajiny, geodynamických jevů a výskytu
nových geologických rizik včetně industriál-
ních emisí a radioaktivního spadu. 

„Prostor pod městskými aglomeracemi má
rostoucí význam a hodnotu, neboť může po-
skytnout náhradu za nedostatek místa na povr-

chu města. Geologická stavba jeho podzemí je
zkoumána kromě multidisciplinární analýzy
sítě vrtů a sond také pomocí nedestruktivních
geofyzikálních metod,“ dodává Jančík. 

Textové a grafické výstupy dokončeného vý-
zkumu jsou nyní k dispozici na internetových
stránkách města k nahlédnutí pro každého, ko-
ho související tematika zajímá nebo uvedené
informace potřebuje získat a využít. 

Najdete je na www.mestojablonec.cz/cs/
uzemni-planovani/urbanisticka-geologie.html. 

(red)

Ilustrační foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler
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Páternoster voní dřevem
a leskne se mosazí

Ve středu 12. srpna stiskl jablonecký primátor Jiří Čeřovský tlačítko, kterým opět
uvedl do chodu po roční generální opravě radniční oběžný výtah. Návštěvníci hlavní
budovy magistrátu tak budou moci kromě výtahu v západním křídle, přístupném
od kina Radnice, využívat opět také páternoster. Je třeba však vzít v úvahu, že tento
výtah se nehodí pro osoby tělesně hendikepované nebo s pohybovými problémy
či pro děti bez doprovodu dospělých. Generální oprava včetně všech dřevěných
a mosazných prvků, kterou provedla společnost Výtahy, s. r. o., vyšla na šest milionů
korun bez DPH. 

Foto 7 x Martin Kubišta
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Hledají se 
dobrovolníci
Sbor pro občanské záležitosti hledá
dobrovolnice pro činnost zahrnují-
cí blahopřání seniorům k jejich
významným životním jubileím.
Zájemci se mohou hlásit Ivě Ben-
dové na tel. číslech 483 357 124 nebo
776 677 796, na e-mailu bendova@
mestojablonec.cz nebo osobně na
magistrátu města.

Magistrát koupí 
dva elektromobily
Statutární město Jablonec nad Ni-
sou získalo dotaci na pořízení
elektromobilů z Národního pro-
gramu Životní prostředí ve výši
necelých 360 tisíc korun. Nové
elektromobily bude magistrát vlast-
nit v dubnu příštího roku.

Ocenění 
bezpříspěvkových
dárců krve
Ve středu 16. a 30. září se uskuteč-
ní slavnostní poděkování bezpřís-
pěvkovým dárcům krve a předání
pamětních medailí za 10, 20, 40, 80
za odběrů krve a kříže III. třídy za
120 odběrů bez nároku na finanč-
ní ohodnocení.

Modernizace 
tělocvičny ZŠ 
Letos v září měla být hotová mo-
dernizace interiéru tělocvičny ZŠ
Šumava. Bohužel nouzový stav

kvůli pandemii koronaviru násle-
dovaný úspornými opatřeními od-
sunuly výběrové řízení na zhotovi-
tele a prodloužily dobu realizace
projektu do listopadu příštího roku. 

Voltáž 2020
V sobotu 5. září se od 11 do 22 ho-
din v areálu pivovaru Volt uskuteč-
ní akce Voltáž 2020 – první pivní
festival na břehu Jabloneckého
moře, na kterém se představí to
nejlepších z českých minipivova-
rů. Kromě ochutnávky až 40 druhů
zlatavých moků připravili pořada-
telé doprovodný program pro
všechny věkové kategorie. K tanci
a poslechu budou hrát různé kape-
ly, pro nejmenší je plánováno lout-
kové divadlo, skákací hrad a pro
plnoleté různé pivní soutěže.
Program pro děti je připraven ve
spolupráci s Grónskou zemí
a DDM Vikýř. Program: 11.30 lout-
kové představení (Roy Machine),
12.30 vytloukání sudu (bratři
Paloušové), 14.00 popcorn (Pop
Folk), 16.00 Roadkill souls (Rock-
Punk), 18.00 Superhero Killers,
20.00 Ondřej Ruml.

I ve městě lze 
opéci buřta
Na území Jablonce zřídilo město
v minulosti pět veřejných ohnišť
jako jednu z možností, jak trávit
volný čas. „Veřejná ohniště se na-
cházejí na Tajvanu, v Srnčím dole,
u Novoveského koupaliště, na
Staré osadě a na Proseči v ulici Ši-
roká,“ vyjmenovává Jan Čermák,

pracovník oddělení správy veřejné
zeleně jablonecké radnice, a dodá-
vá, že ohniště jsou v provozu od
dubna do září. „Nový provozní řád
upravuje provozní dobu veřejných
ohnišť tak, aby korespondovala
s dobou nočního klidu. To zname-
ná, že z původní 23. hodiny, byla
zkrácena na 22. hodinu,“ vysvětlu-
je Milan Kouřil, náměstek primá-
tora. „Na doporučení městské poli-
cie došlo také k úpravě povinností
návštěvníků a bezpečnostních po-
kynů tak, aby byla zvýšena bez-
pečnost návštěvníků,“ doplňuje
Kouřil.

Konkrétně to znamená, že stráž-
níci Městské policie nebo přísluš-
níci Policie ČR mohou vykázat
z prostor veřejného ohniště ná-
vštěvníky, kteří porušují návštěvní
řád či bezpečnostní pokyny, po-
škozují zařízení veřejných ohnišť,
chovají se hrubě nebo urážlivě vů-
či ostatním návštěvníkům veřejné-
ho ohniště, případně kolemjdou-
cím občanům. 

Zápis do TaPS
Taneční a pohybové studio Mag-
daléna pořádá zápis žáků na škol-
ní rok 2020/2021, a to do příprav-
né taneční výchovy (děti 4 a 5 let)
a do 1. ročníku (děti 6 a 7 let) a do-
plňující zápis v oboru tanec pro
výuku ve věku 8–15 let (u starších
dětí jsou třeba určité pohybové do-
vednosti): Zápis se uskuteční
v úterý 1. 9. a v pátek 4. 9. od 15 do
18 v prostorách TaPS Magdaléna,
z. s., v Poštovní 2055/3 v Jablonci

Uctění bojovníků za svobodu
Letos uplynulo už 52 let od vpádu
vojsk zemí Varšavské smlouvy do
Československa a začátku okupace
naší země. Toto neblahé výročí si
připomněli také představitelé Jab-
lonce nad Nisou v čele s primátorem
Jiřím Čeřovským, kteří položili kvě-
tiny k Pomníku bojovníkům za svo-
bodu a obětem bezpráví v ulici gene-
rála Mrázka. Uctili tak památku
těch, kteří se nechtěli smířit s ome-
zováním svobody a s agresí zahra-
ničních vojsk a neváhali často přinést
i oběť nejvyšší. Foto Martin Kubišta

Vítání dětí
sobota 25. 7. 2020
Filip Blažek, Joachim Egon Jelí-
nek, Tomáš Barchánek, Tomáš Su-
chánek, Filip Šábrt, Ester Svo-
bodová, Matyáš Landfeld, Štěpán
Šilhán, Ema Štymáková, Klára
Kratinová, Sebastian Stránský, Mi-
chaela Francová, Ema Brožová,
Štěpán Zemánek, Petr Brožek,
Samuel Tasinger, Kateřina Marika
Korosová, Kateřina Chladová.

sobota 8. 8. 2020
Barbora Jedličková, Marie Vyštej-
nová, Sofie Petrů, Tereza Harma-
nošová, Daniel Šaroun, Samuel
David Erös, Jasmína Horká, Anež-
ka Nováková, Matěj Fríbl, Karo-
lína Cimbálová, Linda Nalezená,
Štěpán Havlík, Kateřina Kubátová,
Magdaléna Vaňková, Josefína a Ro-
sálie Volemanovy, Denis Gina,
Magdaléna Hrašnová, Nina Hra-
bovská, Valeria Negru

Na letní scéně jabloneckého Euro-
centra se o prázdninách konal cyklus
koncertů a divadla. Na snímku koncert
mezinárodní kapely Korjen. Foto Ivana
Mošnová

Součástí výstavy Křehká krása v Jab-
lonci nad Nisou byly i tradiční módní
přehlídky Made in Jablonec, které pro-
bíhaly dvakrát denně s proměnlivým
programem. Foto Petr Ježek

Fotbalisté FK Jablonec zahájili 23. srp-
na nový ročník fotbalové Fortuna:ligy.
Domácí soutěž, na rozdíl od zápasů
Evropské ligy, mohou sledovat i diváci
v ochozech. Foto archiv FK Jablonec

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Zdeňka Vokatá

nad Nisou. Do přípravné taneční
výchovy (děti 4 a 5 let) a do 1. roč-
níku (děti 6 a 7 let) v oboru tanec
pro výuku v Rychnově proběhne
v pondělí 31. 8. a ve středu 2. 9. od
15 do 18 hodin v budově Městské
knihovny v Květinové ulici v prv-
ním patře v prostorách TaPS Mag-
daléna, z. s. 

Zápis do výtvarných činností na
školní rok 2020/2021 v rámci
všech výše uvedených termínů.
Zápis do kurzů PILATES na škol-
ní rok 2020/2021 v rámci všech
výše uvedených termínů.

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat
Českému červenému kříži v Jab-
lonci nad Nisou a její ředitelce
Kateřině Havlové, kteří mi umož-
nili setkávat se, byť jen pod balko-
nem, s manželkou žijící v Domě
pro seniory v Pasekách v době jar-
ní karantény. František Francke
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Martin Chytka zásadní změny nechystá
Základní škola Liberecká má bohatou his-
torii, která se bude nyní psát pod vedením
nového ředitele Martina Chytky, jenž v květ-
nu vyhrál výběrové řízení a od 1. srpna se
stal jejím ředitelem.

Martin Chytka nevstupuje do prostředí nezná-
mého. Na „Liberecké“, jak se škole všeobecně
říká, strávil praktický celý profesní život. „Do
školy jsem nastoupil v roce 1988 a začal učit
matematiku a zeměpis a od té doby jsem tady,“
říká nový ředitel ZŠ Liberecká. V roce 2005 si
Martina Chytku jako svého zástupce vybrala
tehdejší ředitelka Věra Stehlíková. „Díky tomu
jsem získal další zkušenosti a pronikl do tajů ří-
zení školy. Zástupcem jsem zůstal i po nástupu
ředitele Jiřího Čeřovského a po jeho odchodu
na radnici jsem z pozice statutárního zástupce
ředitele převzal dočasně jeho funkci,“ vysvětlu-
je svou profesní cestu Chytka.

Na jaře letošního roku vyhlásil zřizovatel
školy, kterým je statutární město, konkurz na
nového ředitele. „Logickým vyústěním mé prá-
ce bylo, že chci pokračovat ve vedení školy a do

konkurzu jsem se přihlásil,“ sdělil Chytka.
Konkurz vyhrál a od 1. srpna je oficiálně veden
jako ředitel školy. 

Na otázku, zda chystá nějaké změny, odpově-
děl: „Mojí výhodou je znalost prostředí, ve kte-
rém se pohybuji 32 let. Žádné zásadní změny
nechystám. Škola podle mého mínění funguje
velmi dobře, drobné změny připravujeme ve
výuce jazyků u žáků druhých tříd, kde chceme

do výuky matematiky začlenit používání něm-
činy. Budeme pokračovat a prohlubovat nastar-
tovanou komunikaci v rámci tripartitních
schůzek, tedy setkávání třídního učitele, rodiče
a žáka, přičemž hlavní slovo by měl mít žák,“
tvrdí ředitel.

Pedagogický sbor je podle něj konsolidovaný,
téměř všichni mají potřebné aprobace. Zázemí
školy prošlo v minulých letech rekonstrukcemi
a inovacemi (zateplení, rozšíření učeben, mo-
dernizace tříd, renovace sociálních zařízení
atd.), takže technický stav školy nového ředite-
le trápit nemusí. „Největší bolístkou školy je
venkovní hřiště, to bychom rádi vylepšili, pro-
jekt je připraven. Nově chystáme relaxační zó-
ny pro žáky,“ zmiňuje plány Chytka.

Do ZŠ Liberecká nastoupí v úterý 1. září 680
dětí do 27 tříd. Vyučovat je bude celkem 55 pe-
dagogických pracovníků (učitelů, vychovatelek,
asistentů pedagoga a speciální pedagog), dal-
ších 21 lidí (technický personál) se bude starat
o chod školy. „Mám vynikající tým, jsou zde
skvělí a kreativní pedagogové,“ zdůrazňuje na
závěr Martin Chytka. (end)

MŠ Slunečnice vede Michala Marešová
Také Mateřská škola Slunečnice ve Slunečné
ulici v Jablonci nad Nisou má od 1. srpna
novou ředitelku.

V konkurzním řízení, které proběhlo v květnu,
uspěla Michala Marešová. „K přihlášení mě
vedly ambice, potřebné vzdělání a hlavně ráda
pracuji s dětmi a mám své představy, jak se po-
dílet na jejich výchově,“ sdělila nová ředitelka.
Ta v minulosti působila v MŠ Lovecká, ve třídě
se zaměřením na němčinu a podílela se na
družbě jablonecké a německé školky. Pracovala
také ve speciální MŠ, kde získala zkušenosti
např.s logopedií. „To vše jsou zkušenosti k ne-
zaplacení a uvidím, jak něco z nich přenesu do
naší školky,“ přemýšlí Marešová.

Na otázku, proč si v konkurzu vybrala právě
MŠ Slunečnici, Michala Marešová odpovídá:
„Vybrala jsem si školku v centru města. Lokalita
je mi bližší, stejně jako prostředí, ve kterém se

nachází. V neposlední řadě se mi líbí možnost pří-
padného propojení s nedalekým DDM Vikýř.“

První kroky nové ředitelky směřovaly k po-
znání prostředí MŠ a seznámení s agendou.
„Školku mi předali zástupci zřizovatele, kterým
je statutární město. Postupně do všeho proni-

kám,“ usmívá se Marešová a dodává. „Mezi
první akce, do kterých jsme se pustili, se týkaly
drobných oprav v kuchyni, vymalovali se ně-
které vnitřní prostory, jako např. šatny dětí
a chodba v jedné z budov. Vše bylo naplánová-
no, aby práce skončily do konce prázdnin.“

Do školky MŠ Slunečnice dochází 70 dětí,
o které se stará šest učitelek včetně ředitelky.
„Je zde mladý úžasný kolektiv, za což jsem rá-
da,“ neskrývá spokojenost ředitelka. 

Její vize, kterou sdělila i komisi při konkurz-
ním řízení, je dostat dětí více do přírody. „Ráda
bych v areálu školky vybudovala přístřešek, ve
kterém by mohlo probíhat vzdělávání dětí, ale
rozpočet je i vzhledem ke COVID-19 omezený.
Chtěla bych, aby děti byly více venku na sluníč-
ku. Líbí se mi také waldorfská pedagogika a rá-
da bych některé prvky přinesla i do naší školky.
Uvidíme, jak se mi moje přání podaří naplnit,“
uzavírá Michala Marešová. (end)

Učit děti je moje celoživotní poslání
Jana Horáčková je od 1. srpna novou ředi-
telkou Mateřské školy Pod Lesem v jablonec-
kých Rýnovicích. 

„Učit děti v mateřské škole je moje celoživotní
poslání. Už jako malá jsem doma často hlídala
a hrála si s mladší sestrou, takže volba mého
povolání byla jasná,“ říká Jana Horáčková.

Ta v minulosti působila v Mateřské škole
Mšeňáček, odkud přešla do MŠ Pod Lesem.
„Poté co nám paní, dnes již bývalá ředitelka,
Lenka Brunnerová Jínová oznámila, že již ne-
bude obhajovat ředitelský post, byla moje při-
hláška ke konkurzu logickým vyústěním mé
práce v naší školce,“ tvrdí Horáčková a dodává:
„Lze říci, že si mě postupně vychovávala.
Pomáhala jsem jí s administrativou, předávala
mi své zkušenosti. Mám i potřebné kvalifikační
vzdělání na tento post, podporu kolegyň, i pro-
to jsem do konkurzu šla.“

V nové funkci by Jana Horáčková ráda navá-
zala na přístup bývalé ředitelky, která zůstává
ve stavu a dál bude učit ratolesti, které do škol-
ky docházejí. „Vždy se mi líbil její demokratic-

ký přístup, její vstřícnost, otevřenost a směr, ja-
kým se školka vydávala. To vše bych chtěla za-
chovat a také v tom pokračovat. Samozřejmě
pokud přijdou zajímavé a rozumné podněty ze
strany kolegyň či rodičů, ráda je uvedu do pra-
xe,“ nebrání se nápadům Horáčková.

Školka v minulosti prošla mnoha úpravami
zaměřenými na modernizaci zázemí pro žáky
i zaměstnance a výhledově není třeba provádět
žádné změny. „Stav budovy je na velmi dobré

úrovni, vnitřní prostory jsou funkční a moder-
ní. To, co mě pálí, je školní zahrada. Dřevěné
herní prvky v ní stojí deset let a mnohé z nich
nejsou pro děti bezpečné. Musím však říci, že
příslušní pracovníci města zareagovali velmi
rychle na výsledky roční revize a již zde byla
firma, která bude prvky renovovat tak, aby byla
bezpečnost zajištěna a děti je mohly co nejdříve
využívat,“ kvituje rychlou reakci města ředitelka.

Děti i učitelky také velmi oceňují opravu bý-
valé stodoly. „Je to otevřený prostor, ve kterém
se odehrává část naší výuky. Stodolu jsme oce-
nili zejména v jarní době vzhledem k epide-
miologickým opatřením. Trávili jsme zde větši-
nu času i absolvovali kulturní akce,“ pochvalu-
je si venkovní zázemí ředitelka.

Do MŠ Pod Lesem dochází 67 dětí, o které se
stará šest učitelek. „Naše školka se nachází
v krásném prostředí, máme pěknou zahradu,
ale i blízko do lesa. Nikdy jsme neměli nedo-
statek dětí, spíše máme převis. Možná to je
i tím, že jsme taková rodinná školka, děti i pe-
dagogové se znají napříč ročníky,“ myslí si
Horáčková. (end)

Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler
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Proč jste se rozhodl vstoupit do komunální
politiky?
Jsem jeden ze studentů, kteří prožili 17. listo-
pad. Tehdy jsem studoval VŠ ekonomickou
v Praze a v předních řadách pochodoval
Národní třídou. Nepředpokládal jsem však, že
se někdy budu do politiky zapojovat, kariéra se
ubírala jinou cestou, pohltil mě zahraniční ob-
chod a svět finančního řízení. Vychovával jsem
novou generaci, ale postupem času jsem patřil
mezi ty, kteří nebyli spokojeni s hospodařením
ve veřejném prostoru, zejména v letech
2000–2010. Nespokojenost ve mně doutnala,
ale nebyl prostor, ve kterém bych se zapojil.
Žádná strana ani uskupení do té doby kandidu-
jící nebyly můj šálek kávy. Vznik Hnutí ANO
2011, které řídil člověk vycházející z byznysu,
rozumějící řízení a hospodaření, byť je pro
mnohé rozporuplnou osobou, jsem hodnotil
pozitivně a v roce 2014 za něj poprvé kandido-
val do zastupitelstva města. Do politiky jsem šel
s vizí zlepšit hospodaření a rozvoj města a po-
dílet se na jeho budování tak, abychom další ge-
neraci předali rozvíjející se město v dobré kon-
dici, o které by mohli pečovat dál. Chtěl jsem se
účastnit aktivně ozdravného procesu a převzít
spoluzodpovědnost za další politický a ekono-
mický vývoj v naší krásné zemi.

Čemu se v komunální politice věnujete?
V Jablonci to byly a jsou dvě oblasti, ke kterým
mám blízko a jimž se věnuji. Jsou to finance,
ekonomika města a sport a jeho podpora a fi-

nancování. Po vstupu do krajské politiky jsem
své politické portfolio rozšířil o dopravu ve
městě a v kraji.

Ke sportu máte blízko, kdo vás k němu při-
vedl?
Od malička jsem chodil na fotbal, tatínek i oba
dědové byli příznivci fotbalu. Dědeček Franti-
šek Kracík byl vedoucí družstva A týmu na zač.
60 let a tento tým v r. 1963 postoupil do druhé
ligy. Druhý děda, Jaroslav Kouřil, byl místní le-
gendární fotbalový rozhodčí. Tatínek hrával za
Jablonec a byl a je velký kamarád jablonecké
fotbalové ikony Rudy Svobody.

Vy jste ale fotbal nehrál.
Táta byl na vojně v Dukle Žatec, kde „přišel“
o obě kolena. Fotbal přestal hrát a začal se stol-
ním tenisem a tenisem. Začal mě brát s sebou
a když jsem v roce 1975 šel do první třídy při-
hlásil mě do tenisové školičky. Tam jsem se po-
stupně zlepšoval a v roce 1983 jsem v celostát-
ním žebříčku tehdejšího Československa skon-
čil na děleném prvním místě s Martinem
Koryčánkem z Přerova. Na Mistrovství Česko-
slovenska mladšího dorostu v Šumperku v roce
1985 jsem byl nasazený jako jednička. Jezdili
jsme po turnajích i do zahraničí, ale na rozdíl
od některých mých spoluhráčů mé kroky ne-
směřovaly do světového tenisu, ale upřednost-
nil jsem studia. Bylo to i tím, že přechod z žá-
kovské kategorie do vrcholového střediska ne-
vyšel a přednost tehdy dostali hráči tenisových
bašt z Přerova a Prahy. Mým největším zážit-
kem z té doby byl Davis cup v Praze, na kterém
jsem sbíral míčky spolu s Petrem Kordou
a Cyrilem Sukem Ivanovi Lendlovi a Tomášovi
Šmídovi. I když jsem dál nehrál na celostátní ú-
rovni, tenisu jsem zůstal věrný a kromě hraní
ho i trénuji.

Co ovlivnilo výběr střední školy?
Určitě moje tenisová kariéra. Reprezentoval jsem
Československo v zahraničí, jezdili jsme ze-
jména do Rakouska a Francie a poznal jsem, že
bez cizích jazyků to nejde. Proto, když přišlo
rozhodnutí, na jakou střední školu – volba byla
jasná. Zahraniční obchod, neboť tam se učilo

několik jazyků: Vybral jsem si angličtinu a špa-
nělštinu. Studium vysoké školy navazovalo, eko-
nomická fakulta skloubila oblíbené předměty
jazyk a ekonomiku a vize byla zahraniční ob-
chod, který dříve obhospodařovaly regionální
firmy Jablonex a Sklo export.

Revoluce plány zamotala?
Dokonale, do té doby jsme studovali účetnictví
v socialistickém podniku a po 17. listopadu
účetnictví v kapitalistické firmě. Díky studiu ja-
zyků a ekonomiky se o nás zajímaly firmy, kte-
ré přicházely a učily nás, jak se chovat v tržním
hospodářství. Mě oslovila auditorská společ-
nost, tehdejší jednička na trhu, KPMG, k čemuž
přispěla i moje dobrá angličtina. Díky tomu
jsem se podílel na auditech velkých bank, po-
znal jsme bankovnictví, které se u nás také no-
vě rodilo, nahlédl jsme pod pokličku velkých
průmyslových podniků. To byly zkušenosti
k nezaplacení, hodně jsme cestovali. Poté přišla
zajímavá nabídka v Preciose a časem jsem
chtěl více času věnovat dcerám a začal podni-
kat. Když byly holky větší, vrátil jsem se k to-
mu, co mě baví a pro Pivovar Svijany jsem za-
čal zajišťovat východní trhy.

Loni na podzim jste usedl na radnici, máte
stále čas na rodinu?
Snažím se čas najít, byť to mnohdy není snad-
né. Práce na radnici i v zastupitelstvu kraje je
náročná, tedy pokud ji chce člověk dělat pocti-
vě. S mladší dcerou chodím dvakrát v týdnu na
tréninky, doprovázím ji na utkání. Když čas do-
volí, rád si s partou zahraju tenis nebo jdu na
kolo, v zimě na běžky, třikrát jsem si vyzkoušel
i Jizerskou padesátku. Rád chodím běhat, v le-
se si úžasně vyčistím hlavu a tělo je pak schop-
no lepších výkonů.

Jaký je Milan Kouřil?
Jsem cílevědomý a mám tah na branku. Zají-
mají mě výsledky, to mám z tenisu, kde jsem
byl na kurtu sám a musel jsem také sám vše vy-
bojovat. Už táta a dědové říkávali: Těžko na cvi-
čišti, lehko na bojišti. Výsledky jsem měl vydřené
a píle, vůle a cílevědomost mě provází životem
– ve sportu i práci, nejsem sólista, jsem týmový
hráč. Člověk musí vše dělat s radostí a stejně,
jako mi nevadilo hrát tenis deset hodin, nevadí
mi dlouho pracovat. Život beru s pokorou a ne-
stavím vzdušné zámky. Vždy stojím nohama na
zemi, snažím se být slušný a umět nacházet
kompromis.

Jiří Endler

Milan Kouřil
Život beru s pokorou a nestavím vzdušné zámky 

■ Milan Kouřil 
Narodil se roku 1969 v Jablonci, je
absolventem Střední ekonomické školy
v Jablonci a VŠE v Praze – obor
Ekonomika zahraničního obchodu.
Od roku 1992 pracoval jako auditor bank
pro společnost KPMGČR. V letech
1995–2000 se věnoval zahraničním
afilacím v Preciose, a. s., poté vedl obchodní
oddělení v Preciosa Figurky, s. r. o. (dnešní
Preciosa Beauty, s. r. o.). Po osmi letech
přešel do fy Sekyra Group, a. s. Od roku
2012 do 2018 se jako OSVČ zaměřil na
obchodní a finanční projekty. Od roku
2018 působil v pozici Director for Eastern
Markets (ředitel pro východní trhy) ve
firmě Pivovar Svijany, a. s. Největším
koníčkem je sport, zejména tenis. 
Je držitelem tenisové trenérské licence
II. třídy. Je rozvedený, má tři dcery.
Zastupitelem města je od roku 2014
(kandidoval za ANO 2011), od roku 2016
zastupitel Libereckého kraje. Od září
2019 pracuje jako náměstek primátora
pro ekonomiku a majetek.■ Představujeme zastupitele města

Foto Jiří Endler

Milan Kouřil s rodinou, foto archiv Milana Kouřila
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Čas v hospici je drahocennější
V loňském roce uplynulo 10 let od vzniku naší
organizace, která se stará o nevyléčitelně ne-
mocné, jejichž život se chýlí ke konci. Hospic sv.
Zdislavy v Liberci poskytuje paliativní péči,
která zmírňuje bolest a další tělesná a duševní
strádání, jež nemoc provází.

Výročí, které jsme slavili, nám připomnělo krušné
začátky, kdy jsme téměř bez prostředků, ale s o to
větším nadšením a úsilím, budovali hospicovou
péči. V té době tento typ služby v našem regionu
zcela chyběl a naše odhodlání situaci změnit bylo
obrovské. Začali jsme pracovat, budovat tým, shá-
nět peníze, přesvědčovat politiky, donátory, nada-
ce, veřejnost odbornou i laickou apod. 

Dnes vidíme, že se dílo podařilo. Nejenže fun-
guje domácí hospic pečující o nemocné v jejich
přirozeném prostředí, ale od začátku roku 2016
začal poskytovat službu také lůžkový hospic.
Snažíme se, aby péče o nemocného byla co nej-
lepší, čemuž odpovídají i větší nároky na počet
ošetřujícího personálu. Jsme si vědomi, že čas
v hospici plyne jinak, je drahocennější než tam,
kde konec života je v nedohlednu. Snažíme se pro-
to, aby nic nebyl problém jak pro nemocného, tak
pro rodinu, a aby se věci děly tak, jak mají.

Lůžkový hospic je umístěn v nově zrekonstruo-
vané budově bývalého dětského domova v samém
centru Liberce, doslova pár desítek metrů od ter-
minálu městské hromadné dopravy v ulici Füg-
nerova a obchodního centra Forum. Ačkoli je ob-
jekt hospice v centru, není zatížen hlukem, neboť
je téměř ze všech stran chráněn zelení či vysoký-
mi budovami. 

O nemocného pečuje tým profesionálů tvořený
lékaři, všeobecnými sestrami, ošetřovateli, sociál-
ními pracovníky. V budově hospice je 28 jednolůž-
kových pokojů s vlastním sociálním zařízením, te-

levizí a bezdrátovým internetem. Pokoj je možné
dovybavit dle přání pacienta. Cílem je přiblížit mu
domácí prostředí tak, aby se cítil co nejlépe. S ne-
mocným může pobývat rodina či jiná blízká oso-
ba 24 hodin denně sedm dní v týdnu. I návštěva
čtyřnohého mazlíčka je vítána. V hospici nalezne-
te i kapli, klidný a důstojný prostor k rozhovoru
s rodinou či duchovními, kteří sem pravidelně do-
chází.

Důležitou součástí hospice jsou dobrovolníci.
Nezištně pomáhají a podílejí se na nejrůznějších
činnostech, např. na provozu čajovny a recepce,
docházejí k lůžku pacienta a jsou nápomocní při
společenských akcích. Hospic nabízí také odleh-
čovací (respitní) službu, která je určena rodinám
pečujícím o svého nemocného v domácím pro-
středí. Na určitou dobu má jejich blízký v hospici
veškerou péči a oni si mohou na chvíli odpoči-
nout. 

Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpět
nesnesitelnou bolestí, že bude zachována jeho lid-
ská důstojnost a že nezůstane sám. Mnoho pozi-
tivních ohlasů na naši práci nám ukazuje, že tuto
hospicovou preambuli se nám daří naplňovat. 

Marie Rissová, Hospic sv. Zdislavy, Liberec

Setkání seniorů s vůní botanické zahrady
Již 20 let se na přelomu září a října jablone-
čtí senioři setkávají na kulturních akcích,
které pro ně připravuje statutární město
Jablonec nad Nisou spolu s Centrem sociál-
ních služeb. 

Letošní nabídka programu potěší hlavně milov-
níky zahrádek, kterým není třeba představovat
renomovaného botanika Václava Větvičku, jenž
všem spolu s ANTIKVARTETEM Dušana Van-
čury a s Jiřím Holoubkem zpříjemní úterní od-
poledne 29. září v kině Junior. Václav Větvička
je znám z vysílání Českého rozhlasu Dvojka
nebo z Receptáře, kde svými radami nesčíslně-
krát pomohl zahrádkářům ze všech koutů naší
republiky. K dobré pohodě přispěje hudebním
vystoupením Antikvartet Dušana Vančury - ten
se i přes smutnou událost rozhodl pokračovat,
protože, jak Dušan Vančura vždycky říkal:
„Lidé odcházejí, ale písničky zůstávají“. 

První říjnový den senioři pojedou na výlet, je-
hož cíl je zatím překvapením, ale bude jako
vždy zajímavý a inspirující.

Setkání seniorů vyvrcholí v pátek tanečním
odpolednem s názvem Medobraní v sále Hotelu
Praha. Ty správné struny v těle naladí k tanci,
ale i poslechu, Swingový orchestr Vladimíra
Vláška, který je zárukou, že odpoledne bude pl-
né hudby, tance a krásných melodií.

(lk)

úterý 29. 9.
SETKÁNÍ SENIORŮ – MUZIKA S VŮNÍ
BOTANICKÉ ZAHRADY 
Kino Junior – 15 hodin. 
Komponovaný pořad s Václavem Větvičkou
a ANTIKVARTETEM Dušana Vančury s hostem
Jiřím Holoubkem. Vstupenky k vyzvednutí na
pokladně Eurocentra v předprodeji od 14. 9.
2020. Vstup volný – kapacita omezená.

čtvrtek 1. 10. 
VÝLET SENIORŮ 
Cíl a rozpis zastávek bude upřesněn během zá-
ří na webových stránkách města. Registrace od
17. září od 8.30 hodin na tel. č. 728 616 492.
Kapacita omezená.

pátek 2. 10.
TANEČNÍ ZÁBAVA PRO SENIORY
„MEDOBRANÍ“
Hotel Praha – 15 hodin
K tanci a poslechu hraje Swingový orchestr
Vladimíra Vláška. Registrace od 18. září od 8.30
hodin na tel. č. 728 616 492. Vstup volný – ka-
pacita omezená.

Sledujte prosím aktuální vývoj opatření ohled-
ně epidemiologické situace na území České re-
publiky. Aktuální informace o konání „Setkání
seniorů“ budou uvedeny na webových strán-
kách města.

Stavební práce
Letní období využila nemocnice k malování
a rekonstrukcím prostor na některých odděle-
ních. Koncem léta byly po přestěhování lůžek
do nového pavilonu intenzivní medicíny zahá-
jeny stavební práce v prostorách bývalého
ARO, jež se částečně využijí k rozšíření chirur-
gických ambulancí o zákrokový sálek a vyšet-
řovnu. Novou podobu dostala také již čekárna
s recepcí gastroenterologie. Humanizace ne-
mocnice bude pokračovat i v dalším období.
„V ambulantní části interny vybudujeme v prů-
běhu září recepci. V dalším podzimním období
počítáme s rekonstrukcí jedné vyšetřovny na
lůžkové chirurgii a vyšetřovny v ambulantní
části rehabilitace. V plánu je také úprava pro-
stor po bývalém chirurgickém JIP a jeho využi-
tí pro tzv. dospávací pokoj,“ informovala tisko-
vá mluvčí nemocnice Petra Hybnerová.

COVID-19 – pravidla a opatření
S ohledem na aktuální epidemiologickou situa-
ci platí i nadále v nemocnici řada preventivních
opatření. Při vstupu do nemocnice je třeba si

zakrýt nos i ústa rouškou, kterou si pacient
s sebou přinese. Pokud opomene, je u hlavního
vchodu k dispozici rouškomat, kde si může
roušku zakoupit. U všech vchodů jsou k dispo-
zici dávkovače s dezinfekcí. „Žádáme návštěv-
níky nemocnice, aby je vždy použili a snížili tak
riziko případného šíření nákazy v prostorách
nemocnice,“ zdůraznil důležité opatření ředitel
nemocnice Vít Němeček. 

Návštěvy u hospitalizovaných pacientů jsou
v nemocnici povoleny od poloviny srpna za do-
držení nastavených pravidel. „Dovolujeme si
připomenout, že informace o zdravotním stavu
pacientů mohou podávat pouze lékaři. Sestry
tyto informace podávat nemohou,“ připomněl
postup, jež je stanoven i legislativou, ředitel Vít
Němeček. Kompletně jsou opatření uvedena
a dle situace aktualizována na webu nemocni-
ce www.nemjbc.cz. Vedení nemocnice a perso-
nál děkují za jejich respektování a dodržování.

Pozn.: pravidla jsou platná do doby uzávěrky
zářijového vydání Jabloneckého měsíčníku.
V průběhu dalšího období se dle situace mohou
měnit. 

Výstavy v nemocnici
V průběh září je v nemocnici k vidění výstava
energických obrazů Ivety Líbalové. Tu od další-
ho měsíce vystřídají portrétní fotoobrazy Ro-
berta Vana. Putovní výstava s názvem Srdeční
záležitosti je součástí projektu Světový den srd-
ce 2020. Ten připadá na 29. září a vyhlásila ho
v roce 2000 Světová federace srdce a Světová
zdravotnická organizace. „V nemocnici v Jab-
lonci nad Nisou bude výstava k vidění od začát-
ku října, kdy se sem přestěhuje z Krajského
úřadu v Liberci,“ informovala Petra Hybnerová.

S rehabilitací do Krkonoš
Několik posledních volných míst lze ještě vy-
užít při akci pro veřejnost, kterou pořádá odděle-
ní rehabilitace a fyzikální medicíny jablonecké
nemocnice. Koná se v termínu 10. 9.–13. 9. 2020
v Krkonoších na chatě Rozhled. Tentokrát jsou
hlavním tématem klouby a vše, co s nimi sou-
visí. Podrobné informace najde veřejnost na
stránkách www.nemjbc.cz, e-mail lze napsat
na svarovska@nemjbc.cz. 

(ph)

■ Aktuality z nemocnice

Foto archiv Hospic sv. Zdislavy, Liberec



(13)

jablonecký měsíčník září 2020

Vikýř nabízí pestrou nabídku kroužků
Jablonecký Dům dětí a mládeže Vikýř již
tradičně nabízí pro školní rok 2020–2021 ví-
ce jak stovku kroužků. Některé se plní obra-
tem, jiné na své zájemce ještě čekají v září.
V tuto chvíli je přihlášeno dvě stě účastníků
a každý den přibývají další. 

Největší zájem je každoročně první školní den.
„Před třemi lety jsme zavedli možnost elektro-
nických přihlášek. Jejich prostřednictvím se lze
přihlásit nejen na kroužky, ale i na akce a tá-
bory, které pořádáme,“ zmiňuje možnost při-
hlášek z domova Martina Šípková, ředitelka
DDM Vikýř. 

Nabídka zájmové činnosti je pestrá a pamato-
váno je na všechny generace. „Kroužky máme
nejen pro děti, ale také pro rodiče s batolaty,
předškoláky a seniory. Volný čas u nás můžete
trávit různými činnostmi – výtvarnými, spor-
tovními, hudebními, tanečními, technickými,
modelářskými či přírodovědnými,“ říká Pavel
Lufinka, PR manažer DDM Vikýř, a dodává:
„Nabízíme přibližně dvě desítky tradičních
kroužků, z nichž některé mají i několik odděle-
ní, jako například Malá Nisanka či mažoretky
Jablonecká jablíčka.“

Mimo tradiční a zavedené aktivity se Vikýř
snaží přicházet s inovacemi. „Obsadit nové
kroužky je vždycky těžší, ale snažíme se ne-
usnout na vavřínech, aktivně vyhledávat trendy
a jim naši nabídku přizpůsobovat. Já osobně
mám hodně ráda kroužky lehce netradiční, kte-
ré nenajdete jen tak někde. U nás to je třeba
kriminalistický kroužek, fantasy, scénický ta-
nec, kuželky a kroužky pro zdravotně postiže-
né. Rádi bychom, aby nás lidé brali tak, že jsme
tu opravdu pro všechny – integrace jde u nás
tak nějak sama – nehledíme na pohlaví, věk ani

zdravotní omezení a rádi pracujeme s každým,
kdo má chuť se učit nové věci,“ tvrdí Šípková.

Ale nejen kroužky je Vikýř živ. Mimo to nabí-
zí i spoustu akcí pro veřejnost, pobytové akce,
příměstské a pobytové tábory, a to o velkých
i malých prázdninách. Letos v létě pořádal na-
vzdory koronavirovým opatřením více jak pa-
desát táborů.

Premiérovou akcí nového školního roku je
Houbový dědek. „Letos jsme ho pojali trochu ji-
nak. S Houbovým dědkem budete moci navštívit
devět rozhleden na Jablonecku, a to po celé září
a nezávisle na opatřeních proti COVID-19. Dále
připravujeme Den zvířat, kdy bude možné přijít
si do Vikýře prohlédnout náš zvěřinec – chlu-
páče, ale i hady a ještěry, a také si něco vyrobit
a dozvědět se o zvířatech spoustu zajímavého,“
nastiňuje nejbližší program Lufinka. Koncem
října jsou plánovány Dýňodlabání v Centralu
a Jablkobraní. „Výhled do konce roku je pestrý.
Chystáme Bruslení s Vikýřem, Halloweenskou
stezku odvahy, Advent v Eurocentru, Miluláš-
skou v Centralu a v Eurocentru a spousta men-
ších akcí, o kterých se můžete dozvědět na
www.vikyr.cz nebo na našem Facebooku,“ zmi-
ňuje plány Vikýře jeho ředitelka. (end)

Sklářská slavnost na Kristiánově bude
Přijďte si připomenout dávnou slávu Kris-
tiánova, někdejší nejvýznamnější sklářské
osady uprostřed Jizerských hor. Všechny mi-
lovníky skleněné krásy a Jizerek zve Mu-
zeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
k návštěvě tradiční Sklářské slavnosti. Koná
se v sobotu 5. září 2020 od 9 hodin.

„Návštěvníci mohou opět sledovat mistry sklá-
ře přímo u pece, poznat kouzlo tažení skleně-
ných figurek či vinutých perlí u kahanu, fouká-
ní ozdob, sledovat výrobu skleněné bižuterie či
různých módních doplňků. Zastoupena budou
ale i další řemesla,“ řekla ředitelka muzea Mi-
lada Valečková. 

Připravena je také široká nabídka tvůrčích dí-
len pro návštěvníky, například společná výroba
skleněné mozaiky s vyobrazením jedné ze za-
niklých staveb osady, navlékání korálků „na
mašince“ nebo šití originálního šperku z drob-
ných perliček. Na děti čeká hledání pokladu ča-
roděje Tamanna. Ti největší odvážlivci si mo-
hou vyzkoušet slaňování přes Kamenici pod

dozorem Horské služby Bedřichov anebo jízdu
na koni. Slavnost začíná v 9 hodin, vlastní pro-
gram pak od 9.30 uctěním památky zakladatele
sklářské osady Johanna Leopolda Riedla na
místním hřbitově a následnou mší. V kulturním
programu se budou celý den střídat folklorní
soubor Jizera, který zpracovává tradiční pod-
ještědský, pojizerský a podkrkonošský folklor.
Pro děti zahraje Divadlo Krabice Teplice svá ve-
selá představení Mrkvomen a Václav a Slimák.
Zazpívají Zlatý holky a probíhat budou také ko-

mentované prohlídky expozicí i celou osadou
vedené muzejními kurátory.

Program na Kristiánově bude v sobotu 5. září
až do 16 hodin, vstup je zdarma. (mv)

Program
9.00 začátek slavnosti
9.30 uctění památky zakladatele sklářské osa-

dy na lesním hřbitově
10.00 poutní mše svatá v místě bývalého Pan-

ského domu
11.00 Folklorní soubor JIZERA / horní louka
11.30 Mrkvomen – divadlo Krabice Teplice /

dolní louka u Liščí boudy
12.00 Zlatý holky / Horní louka
13.00 Folklorní soubor JIZERA / horní louka
13.30 Václav a Slimák – divadlo Krabice Teplice

/ dolní louka u Liščí boudy
14.00 bluegrass, country / horní louka
14.30 Mrkvomen – divadlo Krabice Teplice /

dolní louka u Liščí boudy
15.00 Folklorní soubor Jizera / horní louka
16.00 konec slavnosti

Foto archiv Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou

Do kina s celou rodinou
Chodíte rádi do kina nejen na filmy pro do-
spělé, ale i na příběhy pro celou rodinu? Po
úspěšném benefitním programu BioSenior
přichází jablonecká kina s novinkou – Ro-
dinné kino.

Jablonecká kina mají ve svém programu pravi-
delné filmové cykly pro různé cílové skupiny.
Umožnit návštěvu kina všem členům rodiny
z různých věkových kategorií a ještě navíc čer-
pat výhodu pravidelného návštěvníka kin je cí-
lem nového benefitního programu. Rodinné ki-
no přinese pro každého něco – od nejmenšího
diváka až po rodiče. „Již dnes nabízejí jablonec-
ká kina několik cyklů s konkrétní cílovou sku-
pinou dle věku,“ vysvětluje Petra Handlířová. 

„Pro nejmenší děti hrajeme pásmo pohádek
nazvané Bijásek. Nejen pro maminky, které ne-
mají zrovna hlídání, je určené MimiKino.
Každý víkend pak od 14.30 přidáváme projekce
Víkendových pohádek, které jsou určené pro
celou rodinu a vždy první neděli v měsíci je od-

polední pohádka součástí cyklu Rodinné před-
stavení, které je za zvýhodněnou cenu,“ dodá-
vá. Tyto čtyři cykly budou nyní zahrnuty do
věrnostního programu Rodinné kino, program
startuje 1. září. Každý, kdo se bude chtít stát čle-
nem tohoto programu, vyplní stručnou regist-
raci a za poplatek 10 Kč získá kartičku. Protože

je program určen prioritně pro rodiny, na jed-
nu kartičku lze při návštěvě jednoho filmu
uplatnit až čtyři vstupenky. Za každou zakou-
penou vstupenku na jeden film rodina na svou
kartičku dostane razítko. Za dvanáct nasbíra-
ných razítek pak náleží jedna vstupenka na dal-
ší projekci v rámci věrnostního programu zdar-
ma. Jedna kartička celkem obsahuje místo na
dvacet čtyři razítek. 

„Účast ve věrnostním programu Rodinné ki-
no není nijak omezena věkem ani není stano-
veno, kteří členové rodiny se mohou programu
účastnit. V praxi to bude znamenat, že jednou
vyrazí maminka s nejmladším členem rodiny
na Bijásek a další víkend vezme staršího souro-
zence a třeba babičku na Víkendovou pohád-
ku,“ uvádí Handlířová. Vždy však platí, že za
jednu projekci se mohou uplatnit maximálně
čtyři vstupenky. Věrnostní program Rodinné kino
je tak otevřený všem kombinacím. Zkrátka vez-
měte své nejbližší, ať už je to kdokoliv, a přijď-
te si užít společnou zábavu do kina. (ph)

Foto archiv Kina Jablonec nad Nisou
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Archivní Cimélie součástí oslav DED
Státní okresní archiv (SOkA)
Jablonec nad Nisou se v sobotu
12. září 2020 připojí k městským
oslavám Dne evropského dědic-
tví (DED). 

Každoroční prezentaci stavebně
zajímavého objektu SOkA i výji-
mečných archiválií pořádanou
v rámci oslav Mezinárodního dne
archivů (9. června) totiž letos zha-
tila pandemie koronaviru. Kromě
prohlídky zajímavých exteriérů
i interiérů secesní budovy SOkA
(někdejší městský chorobinec/
chudobinec z let 1908–1909) bude
návštěva archivu spojena s připo-
mínkou několika historických vý-
ročí.

Jáchymovský tolar
Chronologicky nejstarší událostí
bude 500. výročí vzniku slavného
jáchymovského tolaru (přesněji
českého stříbrného zlatníkového
groše) v roce 1520. V Jablonci nad
Nisou toto výročí rezonuje, a to ne-
jen s odkazem na mincovní a medai-
lérskou tradici průmyslové školy
(ostatně i ona slaví kulaté výročí
svého vzniku roku 1880), ale i pro-
to, že jablonecká Česká mincovna
ražbou celostátního českého obě-
živa na provoz té jáchymovské
programově navazuje. Jáchymov-
ský tolar dal prostřednictvím sice
pozdějšího, ale neméně slavného
tolaru tereziánského pod názvem

„dolar“ jméno celé řadě dalších
platidel, včetně oběživa amerického.
Návštěvníci archivu si tak budou
moci prohlédnout nejen jablonecké
a jiné repliky tolarů jáchymov-
ských, ale i zdejší či přespolní
„duplikáty“ masivní ražby terezi-
ánské. Zájemci uvidí i letošní „to-
larovou“ pamětní minci a jako bo-
nus i několik cenných originálů
pamětních amerických dolarů
(i jejich menších nominálů) raže-
ných v USA v rámci různých vý-
znamných historických výročí.
V neposlední řadě bude vystaven
jedinečný Přehled mincí světových
mocností, který prezentuje nej-
používanější zlaté a stříbrné min-
ce ve světě zhruba v roce 1883.

Jablonecký pivovar
V roce 2020 si připomínáme i 185.
výročí vzniku (a 30. výročí ukon-
čení provozu) jabloneckého/vrko-
slavického pivovaru. Vznikl jako
podnik vrchnostenský, majitel
maloskalského panství Johann
Römisch v něm nechal první pivo
uvařit již v roce 1835. K nahlédnu-
tí budou vzácné stavební plány
prvních pivovarských objektů
z třicátých let 19. století. Vystaveny
budou i dochované historické foto-
grafie, hlavičkové papíry či výroč-
ní obchodní zprávy společnosti.
Milou kuriozitou výstavy bude ne-
dávno nalezený situační plánek
vztahující se k aktu přenesení slav-

ného Křížového kamene (Kreuz-
steinu), jenž až do roku 1905 stá-
val bezprostředně nad pivovarem
při staré jablonecko-kokonínské
silnici. Nejatraktivnějším prezen-
tovaným dokumentem bude jistě
cenné album velmi zajímavých fo-
tografií exteriérů i interiérů pivo-
varu. 

100. výročí první ústavy
Letos si připomínáme i výročí dů-
ležitá pro vývoj demokracie v naší
zemi. Jde hlavně o 160. výročí po-
čátku ústavnosti v našich zemích.
V říjnu 1860 totiž vydal císař
František Josef I. tzv. Říjnový dip-
lom, jímž se po katastrofálních ne-
úspěších své zahraniční politiky
v padesátých letech 19. století na-
příště zřekl absolutismu a vlastní
zákonodárné pravomoci. Slavit lze
ale také 100. výročí vzniku první
československé ústavy v únoru
1920 a stejně staré výročí vzniku
státní symboliky nového státu
v březnu 1920. Při této mimořádné
příležitosti bude archiv poprvé ve
své historii prezentovat veřejnosti
tu část své pozoruhodně komplex-
ní sbírky justičních dokumentů,
jež se týká zdejší ústavní praxe.

Svárovská stávka
Už v březnu jsme si připomněli
150. výročí Svárovské stávky roku
1870. Dělníci zaměstnaní v místní
textilní továrně při ní protestovali
proti snížení mezd. Běhen potlačo-
vání stávky přišlo o život několik
lidí, šlo do té doby o jeden z nej-
větších střetů mezi obyvatelstvem
a státním aparátem. Originální
„stávkové“ dokumenty sice bohu-
žel nejsou uloženy v archivu jab-
loneckém, protože ale událost po
roce 1948 patřičně mediálně vy-
užil vládnoucí socialistický režim,
lze si ji u nás připomenout několi-
ka filmy, zprávami v regionálním
tisku či ukázkami z odborné
i krásné literatury.

Česká beseda
V listopadu roku 1870 došlo i k za-
ložení nejstaršího českého menši-
nového spolku v Jablonci – České
besedy. Ta byla dlouhých devate-
náct let jedinou organizací jablo-
neckých Čechů a význam její sko-
ro sedmdesátileté činnosti je pro
dějiny města nezpochybnitelný.
Návštěvníci archivu nahlédnou
například do velmi cenné knihy
zápisů z jednání spolkového výboru.

Doprava slaví 120 let
Atraktivní je i letošní 120. výročí
od počátku fungování městské
hromadné dopravy v Jablonci nad
Nisou v roce 1900. Tramvajovou
částí se přitom v archivu letošní
program pro veřejnost příhodně
propojuje s akcí loňskou, kdy byla
hlavním tématem kolejová dopra-
va železniční (160. výročí od pří-
jezdu prvního vlaku na Jablonec-
ko 1859–2019). Archiv navazuje
na letošní dopravní výstavu na
Nové radnici a vystaví řadu zde
neprezentovaných dokumentů, na-
víc v originální podobě.

Perličky z archivu
Kromě uvedených výročí je možno
se spolu s návštěvníky archivu za-
myslet i nad dalšími regionálními
výročími. Zapadnout by jistě ne-
měla „kulatá“ výročí narození
a úmrtí ing. Miroslava Čumpelíka
(1920–2000), jabloneckého poly-
histora a tvůrce dvaceti ceněných
ročních zápisů do městské kroni-
ky. Stoleté výročí ale letos slaví
i Střední uměleckoprůmyslová
škola sklářská v Železném Brodě
(1920), devadesát let nás dělí od
doby slavné Celostátní výstavy
českého skla i bižuterie a pojizer-
ské krajinské výstavy v Železném
Brodě (1930). S patřičnou pokorou
bychom pak měli vzpomenout ne-
šťastných obětí spálovské železnič-
ní tragédie před třiceti lety (1990).

Jan Kašpar, vedoucí archivuJablonecký pivovar – ležákový sklep. Foto SOkA

Stařičká tramvaj Bovera s tehdejší 
reklamou na kávu. Foto SOkA

Tramvaj Bovera v zastávce 
Horní náměstí. Foto SOkA

Dokument ze sbírky hlavičkových papírů jabloneckého pivovaru. Foto SOkA

Foto SOkA
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Den evropského dědictví 2020
Národní téma: Památky a vzdělávání
Termín: v ČR od 2. do 20. 9. 
V Jablonci nad Nisou v sobotu 12. září

Dny evropského dědictví otevřou i tento rok jab-
lonecké památky. Navštívit je můžete v sobotu
12. září, a to zcela zdarma. 

Nahlédnete do míst, která jsou běžně nepřístupná,
dozvíte se zajímavosti z historie města, svezete se ret-
ro autobusem, tzv. čabajkou neboli harmonikou, a na
památku si odnesete medaili vyraženou speciálně jen
pro tento den. Děti určitě vezměte s sebou! Pro ně je
uzpůsobena rodinná trasa s odměnou na konci. 

Mezi hlavní objekty, které byste neměli minout,
určitě patří radnice. Dominanta města postupně
prochází rekonstrukcí a po obnově zasedacích sálů
a fasády se letos dočkala i rekonstrukce oběžného vý-
tahu páternosteru. Mimořádně bude možné vidět
i kancelář primátora nebo můžete vystoupat na rad-
niční věž. „Právě v budově radnice bude letos i za-
končení rodinné trasy s výdejem odměn, což je změna
oproti minulým letům,“ upozorňuje za organizátory
Petr Vobořil, ředitel Jabloneckého kulturního a infor-
mačního centra.

Průběh letošního Dne evropského dědictví výrazně
ovlivní aktuální hygienická opatření. „Program se při-

pravuje s větším časovým předstihem a bohužel ne-
můžeme na 100 % slíbit, že vše proběhne podle plá-
nu. I proto jsme letos trochu opatrnější, co se rozsahu
akce týče. Samozřejmě nutností bude dodržet aktuál-
ní nařízení ohledně roušek či rozestupů. Věříme, že to
však návštěvníky neodradí a zachovají nám přízeň.
Pokud bych měl vybrat nějakou zajímavost letošního
ročníku, tak je to určitě otevření někdejšího jablonec-
kého secesního městského chudobince a chorobince
z let 1908–1909, jenž je v současnosti hlavní budovou
okresního archivu. V archivu připomenou hned ně-
kolik zajímavých místních výročí,“ zve Vobořil. 

Den evropského dědictví je skvělou příležitostí
prohlédnout si třeba i novou přístavbu Muzea skla
a bižuterie v podobě skleněného krystalu. Otevře se
také zákulisí divadla nebo funkcionalistická Kanto-
rova vila, a to opět formou skupinových komentova-
ných prohlídek. 

Jabloneckou raritou je pak bezpochyby upomínko-
vá exhibiční ražba v dílnách zdejší uměleckoprůmy-
slové školy. Její motiv, na kterém se podíleli studenti,
přímo souvisí s letošním tématem Dnů evropského
dědictví – Památky a vzdělávání. „Přestože má škol-
ství významný vliv na celkovou úroveň společnosti,
často zůstává stranou zájmu. Vlivem dlouhodobé
dvojjazyčnosti našeho města je historie jabloneckého
školství ještě pestřejší, než si dnes uvědomujeme,“
dodává Vobořil. Ke Dni evropského dědictví se nově
letos připojí i Galerie N (sídlící v bývalé pomocné di-
vadelní budově) a představí práce mladých, kreativ-
ních studentů Katedry designu Technické univerzity
Liberec.

Tématu školství se věnuje i rodinná trasa. „Účast-
níci se však nemusí bát, že by byli na stanovištích
zkoušeni a testováni. Čekají je zábavné úkoly a třeba
v sokolovně je pro děti po celý den i další doprovodný
program,“ říká Vobořil. Nejen děti se většinou nejvíc
těší na jízdy historickým autobusem. Pro tentokrát se
zájemci svezou tzv. harmonikou neboli čabajkou, jak
se přezdívalo kloubovému autobusu zn. Ikarus. (vd)

Program Dne evropského dědictví

9.00–16.30 Rodinná poznávací trasa 
Letošní úkolová trasa pro celou rodinu připomene
několik výročí jabloneckých škol. Na pěti stanovištích
čekají účastníky zábavné úkoly připomínající histo-
rické osobnosti a události nejen z dějin jabloneckého
školství. Víte, kdo první zavedl tělocvik do výuky
a kde to bylo? Dovedete si představit, jak těžké to mě-
ly české děti, když chtěly chodit do školy? Rodiče
a prarodiče jistě rádi zavzpomínají na již zbourané
budovy některých škol a na současné školáky čeká
kvíz z poznávání budov škol v jejich původní podobě.
A v cíli, který bude letos umístěn na radnici na
Mírovém náměstí, čeká úspěšné řešitele úkolů pa-
mětní ražba z dílny jablonecké uměleckoprůmyslové
školy.

Pro získání odměny je nutné navštívit alespoň čty-
ři z pěti stanovišť, začít je možné kdekoliv. Na prvním
zvoleném stanovišti si každý vyzvedne pracovní list,
který podrobně popisuje úkoly, a ten pak vyplněný
odevzdá v cíli. Stanoviště s úkoly se uzavírají v 16.30 ho-
din, odměnu v cíli je možné vyzvedávat do 17 hodin. 

Stanoviště trasy:
• Dům Jany a Josefa V. Scheybalových 
• Státní okresní archiv 
• Muzeum skla a bižuterie
• Městská knihovna
• Sokolovna
• Cíl: Nová radnice 

9.00–17.00 hodin (pokud není uvedeno jinak) 
Otevření památek pro veřejnost 
10.00–11.00 hodin
Komentovaná procházka 
po umění ve veřejném prostoru. Jan Picko (spolek
PLAC) provede po uměleckých objektech z 60. až 80.
let minulého století v širším centru Jablonce nad
Nisou. Sraz před obchodním domem Central u plasti-
ky Žena s nákupem.

1. Kostel sv. Anny, Kostelní ulice
Výstava MÁ VLAST – Česká krajinomalba ze sbírky
Kooperativy. Nutné vyzvednout si časovanou vstu-
penku předem. Vstupenky k osobnímu vyzvednutí
v Turistickém infocentru, Kostelní 1/6 (Dům Schey-
balových), a to od 9. 9. do vyčerpání kapacity. 

2. Dům Jany a Josefa V. Scheybalových,
Kostelní ulice
Otevřeno: Turistické informační centrum, Památník
Jany a Josefa V. Scheybalových a Městská galerie MY.

V přízemí domu a v podkroví výstava MÁ VLAST –
Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy. Nutné vy-
zvednout si časovanou vstupenku předem (viz info
výše kostel sv. Anny)

V Městské galerii MY výstava MALÍŘI A SOCHAŘI
ZA KATEDROU, výstava volné tvorby pedagogů-vý-

tvarníků při příležitosti 140. výročí založení umělec-
koprůmyslové školy v Jablonci nad Nisou. 

3. Městská knihovna, Dolní náměstí
Otevřeno 9.00–16.30 
Zpřístupněno oddělení pro děti a mládež a audiovi-
zuální sál, kde bude během dopoledne promítán film
Jablonec nad Nisou a okolí v letech 1356 až 1945.
Od 13 hodin přednáška Jitky Noskové 100 let s námi,
která je věnovaná 100. výročí otevření české veřejné
knihovny v Jablonci nad Nisou.

4. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou, hlavní budova, ulice U Muzea
Výstava TRENDY.DESIGN.PRODUKCE. To nejlepší
ze skla a bižuterie na českém trhu za poslední tři ro-
ky. Hlavní výstava Mezinárodního trienále skla a bi-
žuterie JABLONEC 2020.

Stálé expozice NEKONEČNÝ PŘÍBĚH BIŽUTERIE
a ČAROVNÁ ZAHRADA – ČESKÉ SKLO SEDMI
STOLETÍ. 

5. Nová radnice, Mírové náměstí
Zpřístupněno: radniční věž, obřadní síň, předsálí, sa-
lonek, sekretariát a pracovna primátora, zasedací
místnost. Vystaveny městské insignie, pamětní meda-
ile, knihy nebo šaty města.

Oběžný výtah páternoster v provozu.

6. Střední uměleckoprůmyslová škola,
Horní náměstí
Prohlídka prostor školy (vstup ze dvora – průchodem
z Kubálkovy ulice), zpřístupněny dílny, historické
stroje, vybavení ryteckých dílen.

Upomínková exhibiční ražba medaile v prostorách
SUPŠ a VOŠ pro návštěvníky. Výstava prací studentů
z plenérového pobytu v Bílém Potoce.

7. Kostel Dr. Farského, 
náměstí Dr. Farského 
Zpřístupněna loď kostela a přilehlé kolumbárium,
prohlídky s průvodcem.

8. Městské divadlo, Liberecká ulice
Otevřeno 14.00–17.00
Komentované prohlídky kabiny zvukaře a osvětlova-
če, jeviště a šatny herců. Od 19 hodin představení
Tvrdohlavá žena – Divadelní spolek J. K. Tyl Josefův
Důl.

9. Galerie N, Jehlářská 14 (u divadla)
BAKALAUREÁTY – výstava bakalářských prací stu-
dentů Katedry designu Technické univerzity v Liberci
– obor Textilní a oděvní návrhářství.

10. Kaplička sv. Anny, ulice Palackého 
K nahlédnutí interiér kapličky s instalací Josefa Mla-
dějovského.

11. Kostel Povýšení sv. Kříže, 
nám. B. Němcové
Zpřístupněn interiér kostela.

12. Dům česko-německého porozumění,
ulice Československé armády
Zpřístupněn bude celý Dům česko-německého porozumění.
Od 15 hodin připraven workshop, dětské divadlo, do-
bové občerstvení.

Výstava: Zaniklá architektura Jizerských hor – mo-
dely zaniklých staveb od Radky Pimmenger. 

13. Sokolovna, Tyršovy sady
Prohlídka prostor „od suterénu až po věž“, herna pro
děti Sokolík. Na programu: Běh pro paměť národa –
start v Tyršově parku od 10 hodin, loutkové divadlo
pro nejmenší od 12 hodin – vernisáž maturitních pra-
cí studentů SUPŠ od 14 hodin.  

14. Kantorova vila, ulice Palackého
Komentované prohlídky pro skupinky 10 osob kaž-
dou hodinu od 9 do 16 hodin – nutné vyzvednout si
časovanou vstupenku předem. Vstupenky k osobní-
mu vyzvednutí v Turistickém infocentru, Kostelní 1/6
(Dům Scheybalových) ve dnech 9. a 10. 9. od 9 do
17 hodin do vyčerpání kapacity. 

15. Státní okresní archiv
Jablonec nad Nisou, Turnovská ulice 
Zpřístupnění stavebně pozoruhodné budovy někdej-
šího jabloneckého secesního městského chudobince
a chorobince z let 1908–1909, jenž je součástí hlavní
budovy okresního archivu. Možnost prohlídky inte-
riéru i exteriéru části objektu s průvodním slovem
a také i prohlídky širšího archivního areálu (lesopark
na kraji města). 

Připraveny komentované prohlídky několika vlas-
tivědných výstav, především k dějinám města Jab-
lonce nad Nisou a teritoria Jizerských hor i horního
Pojizeří, ale nejen to: 
• 500. výročí vzniku jáchymovského tolaru 
• 185. výročí vzniku a 30. výročí zániku vrkoslavického

pivovaru 
• 160. výročí počátku ústavnosti v českých zemích 
• 150. výročí vzniku prvního českého menšinového

spolku Česká beseda v Jablonci 
• 150. výročí Svárovské stávky 
• 120. výročí fungování MHD, resp. tramvají v regionu 

Změna programu vyhrazena! Sledujte informace na
webu www.jablonec.com. Akce se bude konat pouze
v souladu s aktuálními opatřeními. Vstup do naplnění
dané kapacity. Návštěvníci jsou povinni dodržovat hy-
gienická opatření. Děkujeme vám. 

Pozn. z důvodu přísnějších organizačních a hygienic-
kých opatření se někteří tradiční spoluorganizátoři
v roce 2020 ke Dni evropského dědictví nepřipojí.

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

8. 9. /úterý/ 14.00 hodin
SÁZAVA
Pravidelné promítání z cyklu Krásy
Čech, Moravy a Slezska.

8. 9. /úterý/ 17.00 hodin
ZAPOMENUTÁ SOUHVĚZDÍ
Astronomické okénko Martina Gembece.

12. 9. /sobota/ 9.00–16.30 hodin
DEN EVROPSKÉHO
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Ve 2. patře v oddělení pro děti
a mládež bude stanoviště dětské trasy.
Nabízíme možnost prvoregistrace pro
děti zdarma. 
Během dopoledne v audiovizuálním
sále proběhne promítání filmu
Jablonec nad Nisou a okolí v letech
1356 až 1945.

12. 9. /sobota/ 13.00 hodin
STO LET S NÁMI
Přednáška Jitky Noskové, 
která je věnována 100. výročí otevření
české veřejné knihovny v Jablonci nad
Nisou.

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

15. 9. /úterý/ 17.00 hodin 
TVRZE
Vyprávění v podání Jiřího Duška
o největších stavbách opevnění z let
1935–1938.

21. 9. /pondělí/ 15.45 hodin
O VLACÍCH S KUBOU
Literární klub. Miluješ knihy? 
Je ti 8–15 let? 
Přidej se k nám a přijď na oddělení
pro mládež.

22. 9. /úterý/ 14.00 hodin
SLOVENSKO
Pravidelné promítání z cyklu
Nejkrásnější místa světa.

22. 9. /úterý/ 17.00 hodin
LAOS
Setkání s cestovateli Pavlem Chlumem
a Petrem Kvardou.

29. 9. /úterý/ 17.00 hodin
POLSKÉ PODKRKONOŠÍ III
Cestovatelská beseda s Luborem
Lacinou.

29. 9. /úterý/ 14.00 hodin
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
TÉMA RITUÁLY EVROPSKÝCH
KRÁLOVSKÝCH RODŮ
Zahájení podzimního semestru 2020

Pokračujeme v luštitelských 
a znalostních soutěžích.

O ZLATOU MAKOVICI, 
ZNÁTE-VÍTE-TUŠÍTE
a KNOFLÍKOHRANÍ S KNÍŽKAMI.

NOVÉ VÝSTAVY

PŘÍRODA A KRAJINA
V prostoru schodiště vystavují členové
fotoklubu Nekras.

100 LET S NÁMI
Výstava mapuje stoletou historii české
veřejné knihovny v Jablonci nad Nisou
(1920–2020).
Expozice umístěna na chodbě 
k multimediálnímu oddělení.

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

5. 9. /sobota/ 9.00–16.00 hodin
53. JABLONECKÁ KOTVA
Veřejná soutěž lodních modelářů.
Novoveské koupaliště, bližší informace
a přihlášky: Pavel Dostál, 
e-mail: dostal@vikyr.cz.

6. 9. /neděle/ 9.00–15.00 hodin
49. MODRÁ STUHA
Veřejná soutěž lodních modelářů.
Novoveské koupaliště, bližší informace
a přihlášky: Pavel Dostál, 
e-mail: dostal@vikyr.cz.

19. 9. /sobota/
ZAŽÍT MĚSTO JINAK 
– KORÁLKOVÁ MANDALA
Přijďte do Tyršova parku na akci Zažít
město jinak, vyrobit společnou
korálkovou mandalu. Bližší informace:
Martina Šípková, 
e-mail: sipkova@vikyr.cz.

23. 9. /středa/ 16.00–18.30 hodin
PLSTĚNÍ SKŘÍTCI – suché plstění
Tvorba z z ovčího rouna. Určeno pro
děti i dospělé, přihlášky do 14. 9. 
na e-mail: nyplova@vikyr.cz.

25.–28. 9. /čtvrtek–neděle/
MORAVA NA POHODU
Cyklistická akce pro dospělé spojená
s návštěvou sklípků a ochutnávkou
vín; projedeme se vinařskou oblastí
jižní Moravy a Bílých Karpat, odjezd
z Jablonce nad Nisou v pátek 
ve 12 hodin, cena: 3 800 Kč/osoba, 
přihlášky do 10. 9. 2020. 
Bližší informace: Pavel Dostál, e-mail:
dostal@vikyr.cz.

28. 9. /pondělí/ 10.00–15.00 hodin
POHÁDKOVÝ POCHOD
ZA HOUBOVÝM DĚDKEM
Tradiční turistický pochod pro rodiny
s dětmi. Potkáte kouzelné bytosti a bu-
dete plnit úkoly na trase. V cíli zajiš-
těno občerstvení, koníci a vystoupení
hudební kapely. Start pochodu od 10
do 12 hodin na vlakovém nádraží
v Jabloneckých Pasekách, cíl u roz-
hledny Nisanka v Nové Vsi n. N. 
Bližší informace před akcí 
na plakátech a na: www.vikyr.cz 

od 1. 10. /pondělí/ 
ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉ
KROUŽKOVÉ ČINNOSTI

Od tohoto dne bude oficiálně zahájena
činnost jednotlivých kroužků, které
byly v průběhu zápisu naplněny, infor-
mace u vedoucích oddělení a na:
www.vikyr.cz. Více na webu. 

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

1. 9.–30. 9. /každý všední den/ 
9.00–12.00 hodin
HRAVÉ DOPOLEDNE
Hravé dopoledne v herně s krátkým
programem. Určeno pro děti od
3 měsíců s doprovodem.

1. 9.–30. 9. /každý všední den/ 
8.00–15.00 hodin
ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
Zájmové kroužky pro každou generaci.
Tanec, zpěv, výtvarné dílny, sport,
meditace. 

Od 1. 9. /pondělí/ 17.00–19.00 hodin
GOSPEL
Každé pondělí od 17 hodin probíhá
v Jablíčku zkouška pěveckého sboru
GOSPEL YETU (nově vzniklého rozdě-
lením liberecko-jabloneckého sboru
Gospel Generation). Rádi přivítáme
nové zájemce o zpívání.

2. 9. /středa/ 10.00–11.00 hodin
SCHŮZE AKTIVNÍCH ČLENŮ
Jak se stát aktivním členem Jablíčka?
Přijďte na naši pravidelnou schůzku.

3. 9. /čtvrtek/ 18.30–19.30 hodin
JÓGA NA MÍRU
Jóga v pomalém tempu v kombinaci
s tělesnou výchovou. Nezatěžuje
klouby, zlepšuje zdravotní stav. Určeno
pro cvičence středního věku, osoby se
zdravotním oslabením i pro seniory.

8. 9. /úterý/ 10.00–12.00 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
a VZTAHOVÝ PORADCE
Individuální poradenství zdarma.

14. 9. /pondělí/ 10.00–12.00 hodin
POVÍDÁNÍ O KNIHÁCH
Ukázka knih, her a povídání
o výhodách navštěv knihovny s jejími
pracovníky.

24. 9. /čtvrtek/ 10.00–12.00 hodin
POMOCNÉ RUCE, z. s. 
Máte obavy z návratu do zaměstnání?

Hledáte své první zaměstnání? 
Máte malé pracovní zkušenosti? 
Rádi Vám dáme na tyto otázky 
odpovědi. Přihlášky předem 
na telefonu 605 733 540.

24. 9. /čtvrtek/ 15.00–17.00 hodin
ÚSMĚV MÁMY ANEB ZKROCENÁ
POPORODNÍ DEPRESE
Pravidelné měsíční setkávání
s Markétou, Renčou a Míšou.
Lékařkou, dulou, laktační poradkyní
a koordinátorkou projektu. Setkávání
je zdarma. Přihlášky předem na
telefonu 775 987 291.

1. 9.–30. 9. /každý všední den/ 
8.00–14.00 hodin
JABLÍČKOVÉ HLÍDÁNÍ
Od pondělí do pátku máte možnost
využít herničku a kvalifikované chůvy
pro vaše děti. Během dopoledne mají
děti zajištěný program v podobě
výtvarné činnosti, pohybové aktivity,
zpěvu a tanečků. Je možno
dlouhodobé i krátkodobé využití.
Přihlášky na telefonu 605 733 540.

1. 9.–30. 9. /každý pondělí a pátek/
10.00–12.00 hodin
VÝTVARNÉ DÍLNIČKY PRO VAŠE
DĚTIČKY
Každé pondělí a pátek je otevřena her-
nička, kde si můžete vytvořit výrobek
pro radost.

1. 9.–30. 9. /každý úterý/ 
10.00–10.30 hodin
RADOST Z POHYBU
Tanečky, písničky a dětské cvičení,
které je vždy přizpůsobeno věku,
zájmu a možnostem dětí.

■ Starokatolický
kostel Povýšení
svatého Kříže
Náměstí Boženy Němcové, 
Jablonec nad Nisou
13. 9. /neděle/ 17.00 hodin
Martin MAOK Tesák
HUDBA VNITŘNÍCH SVĚTŮ 
Přijďte si užít Maokův jedinečný styl 
ve snivých až mysticky laděných sklad-
bách v nenapodobitelném prostředí 
pro koncert. Originální je i Maokova
improvizace, kterou doplňuje své
skladby. Jeho hudba velmi pozitivně
působí i na celkovou harmonizaci poslu-
chačů, zejména při živém vystoupení. 

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

SOCIÁLNÍ – SENIOR DOPRAVA ČČK
Provozní doba služby pondělí až pátek
8–16 hodin, objednávat je nutné
minimálně dva dny předem. 
Určeno seniorům a osobám se sníže-
nou soběstačností. Více informací: 
doprava@cck-jablonec.cz; tel. 702 191 003

9. 9. /středa/ 15.00–19.30 hodin
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO 
UCHAZEČE O ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
Prakticko-teoretický kurz. Nutná on-line
registrace www.cck-jablonec.cz 

26. 9. /sobota/ 8.00 hodin
DOBÝVÁNÍ ZTRACENÉHO 
ZÁCHRANÁŘE
Janovská sokolovna a kopce okolo
Janova, nová trasa, nové překážky, 
nová výzva. Fyzicky a psychicky ná-
ročný závod pro tříčlenná družstva
v kategoriích mládež (14–17), 
masters (18+) a ozbrojené složky. 
Přihlášky předem, on-line registrace 
na http://www.cck-jablonec.cz

MÓDA 2020 – next generation

8. 9. /úterý/ 19.00 hodin – Městské divadlo Jablonec n. N.
V úterý 8. září se v divadle uskuteční přehlídka návrhářky Jiřiny
Matoušové (Verso, s. r. o.) s doplňky šperků (Lucid, s. r. o.) MÓDA 2020
– next generation – Kultura musí žít i v době COVIDu–19. Hosty veče-
ra jsou zpěvačka Leona Machálková a zpěvák Jan Smigmator, pře-
hlídku moderuje Pavel Žur.
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Nabídka sportovních pořadů
■ Městská hala
U Přehrady 4747/20, Jablonec n. N.,
tel. 773 336 774, e-mail:
hala.recepce@sportjablonec.cz,
www.sportjablonec.cz

MH je pouze poskytovatelem sportoviště.
O případných změnách zápasů a jiných
akcích rozhoduje pořadatel. Podrobné
informace na webových stránkách
www.sportjablonec.cz. Ohlašování
veřejné produkce, §20 a §23 autorského
zákona o veřejné prezentaci zvukově
a zvukově obrazových výkonů umělců,
ohlašuje Ose a Intergramu pořadatel
akce.

6. 9. /neděle/ 13.00–18.00 hodin
JABLONECKÁ NEDĚLE
Na parkovišti městské haly a plavecké-
ho bazénu a v přilehlém okolí se koná
třetí ročník Jablonecké sportovní nedě-
le. Více na 19. straně.

CAPOERA
11.–13. 9. /pátek–neděle/ 
BATIZADO – páskování
Vem Camará Capoeira Jablonec n. N.,
z. s., pořádá tradiční akci BATIZADO –
páskování.

FLORBAL
13. 9. /neděle/ 17.00 hodin
FLORBAL JABLONEC
– FLOORBALL CLUB FALCON
Florbalový zápas divize mužů,
centrkurt.

26. 9. /sobota/ 17.00 hodin
FLORBAL JABLONEC
– FLORBALOVÁ AKADEMIE
MLADÁ BOLESLAV
Florbalový zápas divize mužů,
centrkurt.

FUTSALL
25. 9. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA
– BOCA JUNIORS KRUPKA
II. liga západ, centrkurt.

HÁZENÁ
20. 9. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC
– LIBEREC HANDBALL
II. liga mužů SZČ, centrkurt.

TANEC
27. 9. /neděle/ 
CELOVEČERNÍ SHOW
Takt Liberec pořádá dvacátý ročník
celovečerní show. V průběhu večera se
představí všechny věkové kategorie od
kurzistů (začátečníci) až po profi
tanečníky. Ukáží, co si připravili
a jakých tanečních pokroků dosáhli.
Každý rok se tanečníci i diváci mohou
těšit na nějakého zajímavého hosta,
který vždy příjemně zpestří celý pro-
gram.

VOLEJBAL
19. a 20. 9. /sobota a neděle/ 9.00 hodin
VK DUKLA LIBEREC
Dvojzápas extraligy juniorek, kurty 1–3.

■ Stadion Střelnice
U Stadionu 1/4586, Jablonec nad Nisou
466 01, www.sportjablonec.cz

ATLETICKÝ STADION
www.atletikajbc.cz

8. a 9. 9. /úterý a středa/ 9.00 hodin
3. KOLO KPD STARŠÍHO ŽACTVA
Pořádá TJ LIAZ Jablonec.

16. 9. /středa/ 9.00 hodin
3. KOLO KPD NEJMLADŠÍHO
ŽACTVA
Pořádá TJ LIAZ Jablonec.

19.–20. 9. /sobota a neděle/ 10.00 hodin
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
MUŽŮ A ŽEN DO 22 LET
Pořádá TJ LIAZ Jablonec a Český
atletický svaz.

28. 9. /pondělí/ 9.00 hodin
KPJ NEJMLADŠÍHO ŽACTVA
Pořádá TJ AC Jablonec.

FOTBALOVÝ STADION
www.fkjablonec.cz
Termín utkání týmů FK Jablonec se
vzhledem k TV přenosům může změnit.

12. 9. /neděle/ 16.30 hodin
FK JABLONEC – FC BANÍK OSTRAVA
3. kolo, FORTUNA:LIGA

26. 9. /neděle/ 17.00 hodin
FK JABLONEC – SFC OPAVA
5. kolo, FORTUNA:LIGA

■ Sportovní areál 
Břízky
FOTBAL

29. 8. /sobota/ 10.15 hodin
FK JABLONEC B
– TJ JISKRA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
2. kolo, FORTUNA: Česká fotbalová
liga, skupina B, www.fkjablonec.cz.

29. 8. /sobota/ 17.00 hodin
FK JISKRA MŠENO
– FK STRÁŽ POD RALSKEM
2. kolo, Krajský přebor,
www.jiskramseno.cz.

12. 9. /sobota/ 10.15 hodin
FK JABLONEC B
– FC SLOVAN LIBEREC B
4. kolo, FORTUNA: Česká fotbalová
liga, skupina B, www.fkjablonec.cz.

12. 9. /sobota/ 17.00 hodin
FK JISKRA MŠENO
–FK SEDMIHORKY
4. kolo, Krajský přebor,
www.jiskramseno.cz.

■ TJ Sokol 
Jablonec n. N.
Fügnerova 5, tel. 728 761 563,
604 647 315

Pravidelné cvičební hodiny v týdnu
od 8. 9. Přesný rozvrh bude uveřejněn
ve vývěsce sokolovny, přihlášky přímo
před lekcí.

PONDĚLÍ
9.30–10.30 hodin
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO SENIORKY

19.30–21.00
FLORBAL MUŽI

ÚTERÝ
9.30–10.30 hodin
HRY PRO DĚTI OD 2 LET

9.30–10.30 hodin
STOLNÍ TENIS – SENIOŘI

10.30–12.00 hodin
STOLNÍ TENIS

16.30–17.30 hodin
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY
A MUŽE

17.30–18.30 hodin
KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY

18.30–20.00 hodin
FLORBAL MUŽI

20.00–21.30 hodin
MUŽI – KONDIČNÍ CVIČENÍ

ČTVRTEK
9.30–11.30 hodin
SENIOR-STOLNÍ TENIS

9.30–10.30 hodin
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO SENIORKY

15.30–16.30 hodin
RODIČE S DĚTMI OD 2,5 LET

16.30–17.30 hodin
PŘEDŠKOLÁCI + 1.TŘÍDA (4-7 LET)

17.30–18.30 hodin
KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY

PÁTEK
9.30–11.00 hodin
HRAJEME SI V SOKOLÍKU PRO
NEJMENŠÍ DĚTI

19.00–20.00 hodin
KONDIČNÍ CVIČENÍ ŽENY

STOLNÍ TENIS
Nabízíme vytápěnou hernu se třemi
stoly, šatnou a umývárnou pro skupiny
za 150 Kč/hod.

BADMINTON
Nově nabízíme možnost zahrát si bad-
minton na dvou kurtech. Rezervace
nutné.

■ Free time activites
www.radimstryncl.cz, tel. 777 634 221

Městská sportovní hala Jablonec n. N.

CVIČENI S RADIMEM
pondělí 18.00–18.50 hodin
Power-class
Cvičení pro ženy a muže na zvýšení
tělesné a psychické kondice.

Kroužky:
středa 16.00–17.00 hodin
VŠESPORTOVNÍ KROUŽEK
Všesportovní kroužek pro kluky a holky
od 5 do 12 let. Tělocvična ZŠ Šumava.

pátek 14.30–16.00 hod
KUCHAŘÍCI – 1x za 14 dní
kroužek pro holky a kluky od 6 do 12 let
Kuchyňka ZŠ Šumava.

sobota
TURISTICKÝ KROUŽEK
Vždy v sobotu 1x měsíčně, pro děti
6 až 14 let.

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

Městská sportovní hala Jablonec n. N.

Cvičení pro každého – cvičení pro
zdraví, pohodu a krásu.
pondělí 19.00–20.00 hodin
CALANETIKA – lektorka Lenka.
Středně rychlé, cílené protahování
a posilování svalů.
úterý 18.00–19.00 hodin
POWER JÓGA – lektorka Lenka.
Spojení jógy s aerobními prvky, zpev-
nění těla při správném dýchání 
úterý 19.00–20.00 hodin
PILATES – lektora Lenka.
posílení všech svalových skupin a zís-
kání flexibility 
středa 19.00–20.00 hodin
CALANETIKA – lektorka Lenka.

Tělocvična ZŠ Šumava Jablonec
pondělí 18.00–19.00 hodin
BODYBUILDING – lektorka Dáša.
Středně rychlé posilování celého těla
s náčiním i bez. 
úterý 19.00–20.00 hodin
ZUMBA – lektorka Veronika
Prvky aerobního cvičení 
a latinsko-amerických tanců.

středa 19.00–20.00 hodin
DANCE MIX – lektorka Marcela
Salsa, latinské a jiné tance.

čtvrtek 18.00–19.00 hodin
P CLASS – Lektorka Dáša.
Formování břicha, hýždí, nohou. 

Cvičení vedou zkušení lektoři. V MH
a ZŠ Šumava začátek v pondělí 7. září.
Přihlašování na lekce není nutné,
1 lekce za 50 Kč, 
info: Dáša Březinová 603 812 214, 
brezinova.dasa@gmail.com.

V pátek 25. září pořádá spolek
Běhy pro radost 4. ročník Eleven
večerní běh u jablonecké pře-
hrady. 

Tradice závodu na pět kilometrů
začala před pěti lety a prvního roč-
níku se zúčastnilo 188 běžců ve
čtyřech kategoriích. 

Závod startuje v areálu pivovaru
Volt, kde pořadatel vytváří příjem-
né prostředí a zázemí závodu.

Organizátoři doporučují běžet
s čelovkou, čímž vytvoří zajíma-
vou kulisu večerní přehrady a zá-
roveň mohou bezpečně absolvovat
lesní úseky za přehradami. 

Loňské prvenství v kategorii do-
spělých Zbyšek Lhota z Eleven
Run Team a Michaela Vojteková
z Runbo teamu.

(end)

■ Večerní běh Eleven

Foto archiv Běhy pro radost
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■ Z knihovny 
Zdeněk Mazánek a kol.:
Tramvaje v Jablonci
nad Nisou 
Publikace mapuje vývoj vozové-
ho parku všech jabloneckých
tramvají, které se v letech 1900
až 1969 na místních kolejích ob-
jevily, včetně jejich popisů
a osudů. Vše je doplněno řadou
fotografií. „Svým uspořádáním
tak navazuje na publikace o li-
bereckých tramvajích vydaných
Boveraclubem v letech 2017
a 2018,“ informuje o knize Ale-
na Rozkovcová, vedoucí studo-
vny Městské knihovny v Jablon-
ci nad Nisou. Začíst se či si kni-
hu jen prolistovat lze každý
všední den ve studovně v příze-
mí knihovny od osmé do osm-
nácté hodiny.

■ Dýňobraní 
a vinobraní
Již 15. ročník tradiční akce nad-
cházejícího podzimu s atrak-
tivním kulturním programem
pro celou rodinu se uskuteční
18. a 19. září v Domě vína
ANNOVÍNO Dýnobraní a Vino-
braní. Dýně, víno a Jablonec
patří již neodmyslitelně k sobě.
„Potěšte se přehlídkou stovek
vyřezávaných dýní více jak tři-
ceti základních, mateřských
a speciálních škol z Jablonce
a okolí - letos to bude na téma:
zvířata kolem nás. Přinést mů-
žete i vlastní dýně, případně si
vyřezat výtvory přímo na mís-
tě,“ nabádá Jablonečany k tvor-
bě z dýní Petr Krejčík, marke-
tingový ředitel společnosti.

V pátek 18. září v 15 hodin
začne zábavné odpoledne s dý-
němi a soutěžemi pro děti.
„Chybět nebude dětská dýňová
diskotéka a pro rodiče chlazené
lednické burčáky a gastrono-
mické speciality,“ láká malé
i velké Krejčík. Zapalování dýní
je plánováno na 19.15 hodin.
Dýňový ohňostroj vypukne
o patnáct minut později. V so-
botu se uskuteční přehlídka vy-
řezaných dýní.

Akce se koná pod záštitou
statutárního města Jablonec.
Aktuální program naleznete na
webu www.dum-vina.cz. (end)

Tanec vás provází takřka celým životem, kde se zro-
dila láska k tanci?
Měla jsem štěstí, že jsem se potkala s úžasnými lidmi,
kteří mě hned na počátku otevřeli dveře do světa, kde
tanec je životní filosofií, nikoli pouhým estetickým po-
hybem. Tanec by měl být pojítkem mezi myšlenkami
tanečníka a jeho přirozeným kultivovaným pohybovým
výrazem. Mou první učitelkou byla Hana Pivcová, žáky-
ně Jarmily Jeřábkové. U ní jsem se setkala s možností
osobitého tanečního projevu, improvizací a tvořivostí.
S přibývajícím věkem jsem přišla do styku s jazzem
a modernou, a to u špiček současného tance té doby
Franka Towena, Jana Hartmana, Jiřího Rebce a dal-
ších. Vzhledem k tomu, že jsem navštěvovala ZŠ s roz-
šířenou výukou jazyků a estetickou výchovou, získala
jsem cenné základy z výtvarného, hudebního i drama-
tického oboru. Hrála jsem amatérské divadlo. Velkou
taneční zkušenost jsem získala jako členka tehdejšího
špičkového souboru Julia Fučíka.

Tance jste musela na chvíli zanechat, proč?
Rodinné důvody mě na čas odvedly od všech zájmů,
velmi rychle jsem se musela vyrovnat s těžkou životní
situací, vdala se a přestěhovala do Rychnova, kde jsem
vychovávala svou sestru a narodila se mi dcera. Tanec
mi tehdy moc chyběl. 

Kdy jste se rozhodla založit vlastní taneční školu?
Založila jsem soubor rytmiky pod TJ Spartak Rychnov
a v roce 1998 vzniklo Taneční studio Magdaléna.
Začala jsem vyučovat pohybovou a taneční výchovu,
prohlubovala své taneční vzdělání v kurzech NIPOS-
ARTAMA, na Duncan konzervatoři a posléze na PF UK
Praha obor učitelství pro ZUŠ a konzervatoře pod od-
borným vedením Evy Blažíčkové, která je mým vzo-
rem.

Kde jste se inspirovala?
Absolvovala jsem mnoho stáží zaměřených na součas-
nou taneční techniku a techniku japonského divadla
Butó. Vzdělání tanečního pedagoga nikdy nekončí. Vý-

sledky mé práce jsou uváděny na celostátních přehlíd-
kách tanečních i divadelních. Nedávno se mi dostalo
ocenění, kterého si velmi vážím. Při 50. ročníku pře-
hlídky dětského scénického tance jsem dostala zvláštní
cenu MK ČR za mimořádnou pedagogickou práci, ta-
neční tvorbu a dlouhodobé výrazné výsledky v oblasti
tvořivé taneční výchovy dětí. 

Kolik tanečníků jste vychovala?
Nespočet. Začínají ve čtyřech – pěti letech a většinou
vydrží do dospělosti. Z mnoha jsou mí přátelé, pomá-
hají ve studiu, vrací se. A z toho mám velkou radost, že
i pro ně se stal tanec životní filosofií, či vysněnou pro-
fesí. Pokračují v mé cestě a posouvají ji dál. Pracují vedle
mne pedagogicky a choreograficky. Má dcera Mag-
daléna Pupik Rellichová vystudovala HAMU Praha,
obor nonverbální divadlo, dnes je úspěšná výkonná
umělkyně, choreografka, režisérka, pedagožka, stejně
jako Anna Benháková a Marie Herderová, absolventky
konzervatoře Duncan centre Praha, tanečnice, choreo-
grafky a pedagožky. Jsem na ně pyšná.

Jak byste scénický tanec přiblížila lidem?
Naše představení se vyznačují originálními náměty
a osobitým zpracováním, kultivovaným projevem, hu-

debností, výtvarnými nápady a vkusem. Současný ta-
nec je syntézou uměleckých oborů. Pohybové a taneční
divadlo je postaveno na kombinaci alternativních smě-
rů, jako je fyzické divadlo, pantomima, současný tanec,
práce s loutkou, hlasem atd. To vyžaduje kvalitní ta-
neční techniku, zájem o literaturu a výtvarné umění.
Tanec úzce souvisí s hudbou, moji žáci na jevišti pou-
žívají slovo i zpěv, hrají na hudební nástroje. Mám rá-
da přesahy, otevřenost a barevnost dnešního tanečního
divadla. A dělení tance na klasický, současný, lidový
a další je hloupost. Tanec je dobrý, nebo špatný. 

Přehlídka Tanec srdcem slaví jubileum, kolikáté?
Dvacet let – podvacáté se bude letos konat Tanec srd-
cem za zcela zvláštních podmínek, ale doufáme všich-
ni, že proběhne. V tuto chvíli komunikuji s kolegyněmi
a všechny se těšíme na setkání jako každý rok, letos po
té dlouhé izolaci nějak víc. Velmi si cením hezkých
vztahů tanečníků a divadelníků v Libereckém kraji.
Mezi námi je úcta a velká pokora k práci druhých. A to
není v dnešní době samozřejmost.

Co pro vás tanec znamená?
Taneční výchova u nás má bohaté historické kořeny.
Isadora Duncan, americká tanečnice, která spatřovala
v tanci způsob sdělení emocí, tužeb a přání, předala
svůj odkaz jako jediné na světě české tanečnici, chore-
ografce a pedagožce Jarmile Jeřábkové. Česká republi-
ka má tak jediná na světě materiály metodické i umě-
lecké, které se staly základem pro vytvoření metodiky
taneční výchovy pro děti. 

Jako pokračovatelka odkazu Jarmily Jeřábkové se
snažím dál předávat svým žákům lásku k tanci a udr-
žovat tradici taneční výchovy u nás jako velké kulturní
hodnoty. S tím úzce souvisí česká hudební kultura, kte-
rá patří mezi pět nejvýznamnějších na světě. A samo-
zřejmě česká literatura, poezie, kterou mám moc ráda.
Tanec mi umožňuje tyto své lásky předávat další gene-
raci. Naučit je přemýšlet o kultuře a hovořit o ní. 

Jiří Endler

Ludmila Rellichová
Tanec je životní filosofie

■ Tvář měsíce

Ludmila Rellichová se narodila v Praze, kde prožila dětství i dospívání. Je absolventkou
tanečních škol a vzdělávacích kurzů. Od roku 1998 stojí v čele Tanečního a pohybového
studia Magdaléna. Je držitelkou ceny Ministerstva kultury ČR za mimořádnou
pedagogickou práci.

Foto Ivo Mičkal
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Jablonecká neděle představí sportovní oddíly
Na neděli 6. září 2020 připravuje jablonecká
společnost SUNDISK tradiční akci pro širo-
kou veřejnost. Začne ve 14 hodin a odehrá-
vat se bude na parkovišti u městské haly,
v zahradě plaveckého bazénu i na březích
„jabloneckého moře“. 

Všechna tato místa se promění v jedno velké
sportoviště, kde budou jablonecké sportovní
kluby, oddíly a volnočasové kroužky představo-
vat svoji činnost formou prezentace ve stánku
i praktickými ukázkami a exhibicemi.

Mnoho sportů, jedno místo – pod tímto hes-
lem budou mít už popáté jablonecké děti mož-
nost vyzkoušet si nejrůznější sporty a volnoča-
sové aktivity, které jim město Jablonec nad
Nisou nabízí. „Pro rodiny s dětmi je to skvělá
příležitost seznámit se s mnoha možnostmi ak-
tivního trávení volného času a přihlásit své dítě
do některého z oddílů,“ konstatuje náměstek
jabloneckého primátora pro humanitní oblast
David Mánek. 

„V letošním roce jsme do poslední chvíle ne-
věděli, zda se pod vlivem koronavirových opat-

ření – jak ekonomických, tak hygienických –
podaří naši akci uspořádat. Od začátku srpna
však děláme vše pro to, aby mohla zdárně pro-
běhnout. K dnešnímu dni je přihlášených dva-
advacet organizací a stále se hlásí další,“ říká
Martin Bauer ze společnosti SUNDISK, s. r. o.,
která Jabloneckou neděli organizačně zajišťuje.

Jednotlivé kluby budou svou činnost prezen-
tovat ve stáncích označených svých logem a ná-
zvem. „Malí návštěvníci si vyzkouší různé akti-
vity a rodiče pak mají jednodušší rozhodování,
do kterého oddílu své dítě přihlásit,“ doplňuje
Bauer.

„Pro letošek budeme spoléhat na dobré poča-
sí, s mokrou variantou ve sportovní hale nepo-
čítáme – i s ohledem na hygienická opatření,
která stále platí a mohou platit i v době koná-
ní,“ připomíná náměstek Mánek.

Jablonecká neděle bude zahájena 6. září ve
14 hodin a program potrvá až do 18 hodin. Na
malém pódiu budou probíhat také rozhovory
s jednotlivými účastníky a hosty. Celá akce se
koná v rámci místní Agendy 21 a podílí se ní
statutární město Jablonec nad Nisou, SPORT
Jablonec, s. r. o., a Jablonecké kulturní a infor-
mační centrum, o. p. s. 

Více na www.jabloneckanedele.cz (jn)

Běh na Dobrou Vodu podpoří dobrou věc
V sobotu 19. září pořádá klub Jablonecké
Skládačky čtvrtý ročník charitativního závo-
du Up Hill Run Dobrá Voda – Dobrý závod
pro dobré lidi. Jedná se o charitativní závod,
jehož výtěžek je určen pro patrona závodu
Kryštofa Hause a klub nemocných cystickou
fibrózou.

Up Hill Run Dobrá Voda je závod smíšených
dvojic a smíšených čtyřčlenných štafet v běhu
do vrchu. Po kladných ohlasech z let minulých
je zařazen také závod v kategorii dvojic „handy
+ nehandy“. Pro takové dvojice (vozíčkáře s do-
provodem) je připravena trať v délce padesáti
metrů po zpevněném úseku sjezdovky.

Závodníci po registraci, která proběhne mezi
11.30 a 12.00, budou rozděleni do jednotlivých
vln podle startovních čísel. Startovní číslo má
vždy jen jeden z dvojice. U týmových štafet je-
den ze čtveřice. „Start první vlny bude ve 14 ho-
din. Časomíra se spustí při odstartování dvojice
nebo týmové štafety a vypne se při proběhnutí
posledního člena z dvojice nebo týmu cílem,“
říká Štěpán Chroustovský, jeden z pořadatelů.
Závodí se na tratích podle kategorií, a to v dél-
ce 80, 160 a 310 metrů. „Pro děti je připraven
sólo závod,“ upozorňuje Chroustovský.

Loni se na start postavilo 204 závodníků a ti
všichni svojí účastí podpořili lidi nemocné ne-
vyléčitelným respiračním onemocněním – cys-
tickou fibrózou. Celkem závodníci a sponzoři
věnovali Kryštofu Hausovi šek ve výši 89 733 Kč.

Program 
14.00 hodin start první vlny, následující vlny

startují vždy deset minut po sobě.
14.40 hodin start handy + nehandy vlny
14.50 hodin start dětského závodu
15.00 hodin start dětských štafet
15.30 hodin vyhlášení výsledků

Běh pro Paměť národa 
a Zažít město jinak
Víte, že i naše město je součástí Paměti náro-
da? Díky žákům a studentům z jabloneckých
škol, kteří se zapojili do projektu Příběhy na-
šich sousedů, jsou v archivu Paměti národa
od loňského roku už i pamětníci z Jablonce. 

Nespočet životních příběhů hrdinství, odvahy
a lidskosti je uchováno pro budoucí generace
díky společnosti Post Bellum, která se o celý
projekt stará. V předchozích čtyřech letech
mohli zájemci svou podporu vyjádřit účastí na
Běhu pro Paměť národa nejblíž v Praze, Ústí
nad Labem nebo Hradci Králové. „Mrzelo nás,
že v kraji sportu se pro dobrou věc neběhá,
a rozhodli jsme se běh uspořádat v Jablonci.
Vybrali jsme pro naše město netradiční trasu.
Závod na 5 a 10 km odstartuje v sobotu 12. září
2020 v 10 hodin před sokolovnou v Tyršových
sadech. Tratě povedou přes park Nová Pasířská
a Žižkův Vrch až do Srnčího dolu a zpět,“ říká
Jitka Skalická z jabloneckého Sokola. Běžet
mohou i děti, v parku pro ně bude připravena
trať na 500 m. Kdo se na běh necítí a chce vy-
jádřit svoji podporu, může si projít symbolickou
trasu podél Nisy. Přihlášky i informace najdete
na fb události Běh pro Paměť národa 2020
Jablonec n. N. Ten den bude sokolovna jako
každoročně otevřená v rámci Dnů evropského
dědictví. Program doplní ve 12 hodin loutkové
divadlo a v 17 hodin jej uzavře vernisáž matu-
ritních prací studentů jablonecké SUPŠ. 

„V sobotu 19. září ukážeme, jak Zažít město
jinak. Na spolupráci se domluvily jablonecké
spolky Sokol, Tatrhy, Jablonec jinak, PLAC, Vi-
kýř, Sundisk a GB Beads,“ informuje Skalická.

Ve Fügnerově ulici bude prostřen dlouhý stůl
a z parku k němu dolehnou zvuky hudebního
programu. Místní i příchozí si budou moci za-
hrát badminton, vyzkoušet svou obratnost na
koloběžkách nebo slackline, dát si piknik v trá-
vě nebo se připojit k tvorbě společné korálkové
mandaly. Více na www.zazitmestojinak.cz . Obě
akce se konají díky finanční podpoře magistrá-
tu statutárního města Jablonec nad Nisou. 

(js, end)

Volejbalisté v Jablonci nezahálejí
Uplynulá volejbalová sezona, přestože byla
přerušena z důvodu koronaviru, je všeobec-
ně hodnocena jako úspěšná. Většina soutěží
se sice nedohrála, ale ve všech kategoriích

oddíl TJ Bižuterie figuroval v tabulkách na
čelních místech.

„V mládežnických soutěžích krajského pře-
boru jsme to očekávali. Byli jsme však zvědaví,
jak si povedou juniorky SG Jablonec v junior-
ské lize a hlavně naše ženy ve 2. lize,“ říká
Jaroslav Novák, šéftrenér klubu, a pokračuje:
„Juniorskou soutěž, kterou hrály v podstatě
starší žákyně a kadetky, jsme dohráli, děvčata
druhou nepostupovou tabulku vyhrála. Ženy,
pro které to bylo po dlouhé době opět účinko-
vání ve druhé lize, skončily na velmi pěkném
čtvrtém místě. Muži A a ženy B obsadili čelní
příčky v krajském přeboru.“

V příští sezoně se volejbalisté z Jablonce ob-
jeví v mnoha kategoriích od barevného minivo-
lejbalu až po nejstarší mládežnické kategorie
v krajských přeborech LK. „Začátkem září pro-
bíhá i nábor do mládežnických kategorií,“ láká
nováčky šéftrenér Novák. Klub TJ Bižuterie se
začátkem září představí na již tradiční akci
Jablonecká neděle.

Starší žákyně a kadetky pod hlavičkou SG
Jablonec budou hrát juniorskou ligu (druhou
nejvyšší soutěž), tentokrát však již s cílem po-
stupu do extraligy juniorek.

Ženy budou oproti minulé sezoně bojovat ve
druhé nejvyšší celostátní soutěži – v 1. lize. Tým
je složen z hráček sportovního gymnázia, TJ
Bižuterie a pomáhat budou i extraligové hráčky
z Dukly Liberec. „Příznivci volejbalu budou mít
možnost zhlédnout v městské hale velmi kva-
litní volejbal,“ je přesvědčen Novák.

Muži A a ženy B budou hájit barvy TJ Bižu-
terie v krajských přeborech. „Jablonecký volej-
bal začíná navazovat na tradice z let minulého
století. Jsme rádi, že začíná velmi dobře fungo-
vat spolupráce TJ Bižuterie, Sportovního gym-
názia Dr. Randy v Jablonci n. N. a Dukly
Liberec,“ uzavírá Jaroslav Novák. (end)

■ Sportovní kaleidoskop

Foto Jiří Endler

Foto archiv TJ VO BižuterieFoto archiv Skládačky 2015
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■ Jablonecké maličkosti L.

Kdyby tak mohly mluvit, ony ozdobné fasá-
dy jabloneckých domů. Co malých i velkých
příběhů z minulosti by nám mohly převy-
právět. A přeci jen občas promluví, tedy spí-
še špitnou. Cosi z tajemství zašlých časů na-
značí…

Vlastně jen vcelku nenápadně si stojí – řekl
bych typický meziválečný – jablonecký dům
č. p. 2459 na pravé straně Podhorské ulice, jde-
me-li po ní z náměstí Boženy Němcové směrem
do Pasek. Tvarově inspirován tradičním baro-
kem s jeho oblými štíty, mansardovými stře-
chami a okrovými stříkanými omítkami, avšak
i modernisticky střihnut ve 20. letech 20. stole-
tí ve městě tak oblíbeným stylem art deco.
V Jablonci je podobně pojatých domů ze stejné-
ho období více, což z této stavby činí onen jinak
vcelku nenápadný rodinný dům. 

Jen pozornějšího chodce zaujme drobný mo-
tiv vyvedený v omítce mezi okny v první patře:
jakýsi květinový vzor s nádobou uprostřed. Při
podrobnějším zkoumání se z něj však vyklube
cosi na první pohled ne úplně očekávaného –
klasický pivní půllitr obklopený listy chmele,
z jehož úponků visí dolů tři chmelové hlávky.
Že by se jednalo o dům postavený obchodní-
kem s pivem nebo chmelem či snad milovní-
kem tradičního českého nápoje? Pravda, pivní
pěna z naplněného půllitru pěkně přetéká
a v horkém létě hned navodí onu osobitou hoř-
ce přitažlivou chuť na chladný doušek Jablo-
neckého jantaru. 

Ten půllitr na fasádě domu č. 2459 mne však
nakonec přiměl nikoliv jen k cestě na plzeňské
k nedalekým Třem kaprům, ale také k putová-
ní do světa archiválií. Z dokumentů se můžeme
dozvědět, že objekt s tímto pěkným domovním
znamením navrhl v prosinci 1923 zdejší stavi-
tel Hugo Schramm pro manžele Huga a Olgu
Rösslerovy. Rösslerových tehdy žilo v Jablonci

nad Nisou na čtyři stránky uličního adresáře,
šlo o jedno z nejběžnějších místních příjmení.
Díky sčítání lidu v roce 1921 ovšem můžeme
vcelku spolehlivě říci, že stavebníkem byl úřed-
ník Městského úřadu v Jablonci nad Nisou
Hugo Rössler, kterému bylo v době dokončení
stavby jeho nového domu rovných 44 let. Půllitr
ovšem nepatří k typické pracovní pomůcce
prvorepublikového administrativního pracov-
níka, a tak nezbývalo než pátrat dál. Nebylo to
nakonec až tak těžké: manželka Olga Rössler,
narozená v Jablonci roku 1880, je již v roce 1914
uváděná v sousedním domě na adrese Pod-

horská 122 coby provozovatelka vinárny. Tu
zde patrně měla už od roku 1912, kdy jablone-
cký stavební úřad povolil probourání jednoho
z přízemních oken a jeho přeměnu na dveře
umožňující zákazníkům přístup přímo z ulice.
K vinárně paní Rösslerová později přidala i ob-
líbenou kavárnu a vypadá to, že její podnik byl
natolik úspěšný, že jí a jejímu ve své době jinak
vcelku dobře situovanému manželovi umožnil
uvažovat o stavbě vlastního domu. Ten byl po-
staven na úzkém pozemku hned vedle jejich
původního bydliště v Podhorské ulici v domě
č. 122 patřícímu Ernstu Wundrakovi. Štamgasti
podniku Rössler’s Weinstube (Rösslerova vi-
nárna) tak nemuseli za pohostinností paní Olgy
chodit nikam daleko. 

Přestože nový dům s půllitrem ve štítě nepů-
sobí nijak mohutně, vešla se do něj jak šenkov-
na paní Rösslerové i bydlení manželů a jejich
pomocnice Mizzi. Do hostinské místnosti na-
cházející se v přízemí pod domovním zname-
ním se vstupovalo dnes již zazděnými dveřmi
v levém rohu domu; na šenkovnu pak navazo-
val ještě salonek, kuchyně a toalety. V patře pak
měli Rösslerovi vcelku velkoryse pojatý čtyřpo-
kojový byt. Podnik paní Olgy Rössler, podle vše-
ho rozšiřující svůj sortiment i o pivo a kořalky,
byl v novém objektu otevřen na základě dek-
retu okresního hejtmanství v Jablonci ze dne
7. července 1924. 

Přestože měli manželé Rösslerovi syna Alfre-
da a dceru Innu, z dobových dokumentů je zřej-
mé, že v řemesle maminky žádné z dětí nepo-
kračovalo. V listopadu 1930 udělil jablonecký
okresní hejtman Šebek koncesi k provozování
hostinské činnosti novému majiteli domu s půl-
litrem – Johannu Klosemu. Pro milovníky dob-
ře ošetřeného zlatavého moku je potěšující, že
mu přitom uložil povinnost každých 14 dní čis-
tit filtr výčepního aparátu… 

Marek Řeháček

Dům s půllitrem

Kresba 
Petr Ferdyš Polda

Anna K. obohatí podzimní slavnosti
Jablonecké podzimní slavnosti, které se usku-
teční 18. a 19. září, nabídnou v letošním roce
tradiční koncept.

Prodej se uskuteční na Mírovém náměstí, v uli-
ci Podhorská, na náměstí Dr. Farského a ve
vstupním pavilonu Eurocentra. Na návštěvníky
čeká téměř stovka stánků. Těšit se mohou na
regionální produkty, kvalitní vína, medy, koře-
ní, dárkové předměty, oblečení, kožené zboží,
ruční šperky, keramiku, dřevěné hračky, pří-
rodní kosmetiku a mnoho dalšího. 

Nebudou chybět zvěřinové, zabijačkové a sý-
rové speciality, domácí langoše, koláče a per-
níčky. Nabídka bude opravdu pestrá.

Slavnosti nabídnou bohatý kulturní program,
v jehož rámci na letní scéně vystoupí zpěvačka
Anna K. Součástí programu jsou i dětská diva-
delní představení. 

Více informací o akci najdete na webu: www.ejbc.cz

Jablonecké podzimní 
slavnosti 18.–19. 9. 2020
Pátek a sobota od 9.00 – 18.00 hod.
Stánkový prodej

Mírové náměstí, Podhorská ulice, 
nám. Dr. Farského náměstí, vstupní 
pavilon Eurocentra – vstup zdarma 

Pátek 18. 9.
Mírové náměstí
10.00 Studio Damúza: Trpasličí pohádka –

divadlo pro děti od 4 let
11.00 Jablonečanka – dechový orchestr
12.00 Oficiální zahájení slavností
12.03 Futur Swing – gypsy & banjo hot jazz
13.15 Krutý krtek: Romské pohádky – divad-

lo pro děti od 4 let
14.15 Flastr – bluegrass 
15.15 Ruda Hancvencl: Hvězdné dálky, aneb

Galaktická roztržka – divadlo pro divá-
ky od 8 let

16.00 Ladybirds – folk, coutry, soul

Letní scéna Eurocentra
17.00 Anna K. – pop rock

Sobota 19. 9. 2020
Mírové náměstí

10.00 Divadlo Toy Machine: O velikém
čaroději – představení pro děti od 3 let

11.00 Annie Pity & hosté – indie folk
12.15 Nisanka – folklorní soubor
12.50 Folklorní soubor Šafrán. Dožínky –

folklorní soubor
13.45 Michal Horák – písničkář
14.40 Divadlo Toy Machine. Král Karel –

představení pro děti od 3 let
15.45 Hodiny – pop rock
17.00 Three Wild Guns – rockabilly

Jablonecké kulturní a informační centrum
zastřešuje tyto akce:

Pátek 18. 9.
VÝSTUPY NA RADNIČNÍ VĚŽ
Mírové nám., sraz před radnicí
10, 11, 12, 13 a 14 hodin
Podzimní slavnosti z ptačí perspektivy (pouze
s průvodcem, vstupné 20/10 Kč), 
více www.jablonec.com.
BARVY PODZIMU
Ekocentrum – areál Eurocentra, pavilon S1,
9–18 hodin, zdarma, výroba skřítků z lesních
plodů, ochutnávka různých odrůd jablek,
navlékání přírodnin, hmatová hádanka,
jablíčkové prostírání, poznávání keřů a plodů.
9–12 hodin pro školy, 13–18 pro veřejnost
www.jablonec.com

Foto Ivana Mošnová
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Jablonecké elektrické dráhy po druhé světové
válce přešly nejdříve do národní správy a v ro-
ce 1949 se staly součástí nově ustanoveného
Dopravního komunálního podniku měst Li-
berce a Jablonce nad Nisou se sídlem v Liberci.
Nedostatek pohonných hmot a pryže pro pneu-
matiky autobusů řešila vláda podporou elek-
trifikace pohraničí, a tak vznikl záměr tram-
vajového propojení Jablonce s Libercem. Při
stavbě první části trati k Brandlu byla proraže-
na úplně nová ulice – třída Budovatelů, provoz
na ní byl zahájen v dubnu 1952 zatím jen kyva-
dlově při střídání směn v továrnách v okolí
Brandlu. V listopadu 1953 mohl již být zahájen

pravidelný provoz do Proseče a 15. 2. 1954 byla
zahájena tramvajová doprava z Jablonce do
Vratislavic ke kostelu, kde se přestupovalo na
autobus do Liberce. Slavnostní zahájení provo-
zu na celé trati se odehrálo 26. 12. 1954
v Liberci ve Fügnerově ulici a od 1. 1. 1955 se
datuje pravidelný provoz. V samotném Jablonci
nad Nisou tramvaje projížděly od ulice Budo-
vatelů přes Anenské náměstí na výhybnu
v Pražské ulici, kde byl přestup na spoje do
Rychnova a Janova. Do Liberce se pak jelo přes
Sadovou a Poštovní ulici. Na trať bylo vypravo-
váno šest tramvajových vlaků, motorových vo-
zů s vleky, polovina z jablonecké provozovny

společného podniku. Ještě před zahájením tram-
vajové dopravy na celé „jedenáctce“ dorazilo
v roce 1953 z vagónky v České Lípě devět no-
vých motorových vozů typu 6MT, které byly ur-
čeny především pro provoz na meziměstské
trati, v provozu byly ale i na trati Rychnov – Ja-
nov a tyto tramvaje nakonec ovládly jablonecké
koleje až do likvidace celého systému.

Jablonecké tramvaje míří do Liberce

Výstavba tramvajové tratě se stala impulzem pro vznik nové ulice s příznačným názvem Budovatelů. Tramvajové koleje byly
vedeny prostředkem a na obrázku je stav z roku 1949

V roce 1953 bylo patrně naposledy využito tramvajové pře-
kladiště na hlavním nádraží. Příjezd nových moderních vo-
zů na železničních vagónech samozřejmě zaujal i přihlížejí-
cí partu kluků

Ve výhybně před vozovnou v Pražské ulici se přestupovalo
z meziměstské „jedenáctky“ do tramvají jablonecké „jed-
ničky“ do Janova a nebo do Rychnova.

Tramvaje od Liberce přijely ulicí Budovatelů na Anenské ná-
městí a do Pražské ulice a vracely se Sadovou a Poštovní
ulicí až do roku 1972.

Názory na dopravní situaci jsou vítány
Během letních měsíců naplno odstartovala
několikaměsíční příprava nového plánu u-
držitelné městské mobility. Ten bude sloužit
k řešení všech druhů dopravy v Jablonci
nad Nisou, Liberci a okolí. Přípravy plánu
mohou ovlivnit i místní obyvatelé.

Projektový tým vítá zapojení místních obyvatel.
Kromě veřejného projednání, které je plánováno
vždy před schválením jednotlivých částí doku-
mentu – tedy v listopadu letošního roku, znovu
v únoru a na závěr projektu v květnu 2021 – bude
realizován také průzkum dopravního chování.
Obyvatelé obou měst a jejich okolí se mohou
v září a říjnu podělit o cenné informace týkají-
cí se toho, jak a kam cestují, a o problémy, kte-
rým v této souvislosti denně čelí. 

Své názory mohou sdělovat telefonicky, e-mai-
lem pripominky@chytrenacestu.cz nebo pro-

střednictvím online dotazníku umístěného na
webových stránkách http://www.chytrenaces-
tu.cz/. 

„Pro správné zpracování nového plánu měst-
ské mobility je průzkum dopravního chování
stěžejním vstupem. Čím více jednotlivých ná-
zorů představujících střípky současné reality
včetně problémů a výzev získáme, tím lépe bu-
deme schopni složit celkový obraz o situaci
a vytvořit komplexní řešení, na základě kterého
se budou postupně uskutečňovat konkrétní sta-
vební projekty,“ přibližuje význam průzkumu
dopravního chování sociolog a člen projektové-
ho týmu Tomáš Soukup. 

Na projekt „Plán udržitelné městské mobility Liberec–Jablonec
nad Nisou 2021–2030“ je poskytována finanční podpora EU. 

V roce 1950 byla sice zastavena nákladní tramvajová doprava, pro vlastní potřebu a při výstavbě a údržbě tratí byly nákladní
vozy používány i nadále, jak dokládá snímek z míst, kde je dnes zastávka tramvaje Liberecká.
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Znáte–víte–tušíte aneb CHKO Jizerské hory

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

1. září 1920, 239, strana 1, 2, 7, 8, R
Moskva. Porážka Wrangelovy armády. Lidový
komisař Trockij oznamuje své vítězství nad
Wrangelem na Kubáni. U městečka Novomišna
proběhly úporné boje, zajato vedení, mezi nimi
byli čtyři generálové. Většina Bílých byla pobita,
do zajetí se dostalo asi 1 000 mužů. Ukořistěna
veškerá děla, pancéřové automobily, kulomety
a munice.

2. září 1920, 240, strana 2, R
Jablonec. Uprchlí rekruti. Večer hlásí, že mezi
ČSR a Německem platí dohoda, že rekruti, kte-
ří se chtěli vyhnout odvodům, budou policejně
vráceni. V Žitavě byli tito mladíci vyzvání, aby
se hlásili u českého konzula.

3. září 1920, 241, strana 4, 5, 8, V
Jablonec. Spolek německých hospodyněk hlá-
sí, že v červenci vyšetřil Dr. Theodor Dressler
327 kojenců. 24 členek spolku poskytlo šesti
chudým šestinedělkám 26 obědů. Děkujeme za
dary ve prospěch péče o děti a na provoz měst-
ských jeslí.

První sníh v Krkonoších. V posledních dnech
často a silně sněžilo. Sníh v horách ještě čás-
tečně leží.

Jablonec. Spolek stenografů Gabelsberger
pořádá 5. 9. výlet na Oybín. Odjezd vlakem
v 7.04 hod. Tímto se ruší noční výlet od Bašty do
Liberce. Sraz byl stanoven na druhou hodinu
po půlnoci.

Jablonec. Zásobování. Prima marmeláda z šíp-
ků a blum – 10 K, kondenzované mléko 1 ple-
chovka 13,50 K, slaneček 1 kus za 1,50 K.
Dětská krupička 3 K/kg. Sušené mléko 25 dkg
za 5,10 K, zrnková káva v konzervě 9 K, maso
v konzervě 9 K. Pozor! Všechny luštěniny za
jednotnou cenu 6,50 K/1 kg, rýže 12,50 K/kg.

Inzerát. Firma Otakar Bouček z Turnova na-
bízí nový druh cínem leštěných perlí s brilian-
tovým leskem, který je patentově chráněn pod
jménem Jiřinka.

Inzerát. Pozor! Falešné zuby a protézy, včetně
zlomených, se vykupují v pátek 3. září v Horní
kovárně za nejvyšší ceny.

4. září 1920, 242, strana 9, 4, V
Jablonec. Výzva k německému obyvatelstvu.
V neděli 5. října se koná na Tržním náměstí –
při nepříznivém počasí v tělocvičně – demon-
strace proti neslýchanému rušení některých

škol a tříd s německým vyučovacím jazykem
v okrese Jablonec a Tanvald. Promluví zástup-
ci všech německých stran.

6. září 1920 – převzato z Reichenberger
Zeitung, strana 3
Antverpy. Skandál. Fiasko olympiády na fotba-
lovém utkání. Skandinávští účastníci mluví
o příšerném stravování, nepřipravenosti, o ne-
spravedlivých sudích. Belgičané nemají o sport
zájem, tribuny jsou prázdné. Lidé se však hr-
nuli na box a zápasy, což trochu naplnilo po-
kladny. Nechutné je ovšem chování diváků.
Závěrečný fotbalový zápas mezi Belgií a ČSR
musel být přerušen za 1/2 hodiny po začátku při
stavu 2:0 pro Belgii, protože publikum vyvádě-
lo tak strašně, že byla další hra pro Čechy ne-
možná. U obou branek stáli dokonce ozbrojení
vojáci. Při vyloučení českého hráče dokonce
padl výstřel z revolveru, za což se belgická vlá-
da čsl. vládě omluvila.
Pozn. CH. P. Na první poválečnou olympiádu
nebyly pozvány poražené státy: Německo, Ra-
kousko, Maďarsko, Bulharsko a Turecko. Sovět-
ské Rusko se omluvilo kvůli občanské válce, ta-
ké Polsko tenkrát ještě bojovalo proti Rusům.

7. září 1920, 245, strana 2, R , V
Dne 5. září se konalo mistrovství Jizersko-ješ-
tědské župy v lehké atletice. Uvádíme vítěze
a výsledky:
Muži: 
Skok do dálky: Richard Pohl z Nového Města pod
Smrkem: 5,61 m.
Skok do výšky o tyči: Josef Maisel, Jablonec, 2,80 m.
Skok do výšky: Josef Maisel a Richard Pohl, 1,50 m.
Hod oštěpem: Ernst Ullmann, Smržovka, 32,38 m.
Hod koulí (7,25 kg): Walter Schmidt, Nový Svět 9,34 m.
Hod diskem: Anton Kundlatsch, Rychnov, 27,95 m.
Běh 100 m: Hugo Schumann, Jablonec, 12 sec.
Běh 400 m: Hugo Schumann, 1 min 2 4/5 sec.
Běh 1700 m: Walter Wünsch, Jablonec, 6 min 13 2/5 sec.
Ženy: 
Skok do dálky: Hilda Hausmannová, Jablonec, 4,27 m.
Hod koulí (5 kg): Elsa Zimmermannová, Lučany, 7,23 m.
Skok do výšky: Marie Ullrichová, Rychnov, 1,21 m.
Hod míčem (1kg): Elsa Zimmermannová, Lučany, 29,27 m.
Běh 100 m: Hilda Hausmannová, Jablonec, 15 sec.

16. září 1920, 254, strana 4, V
Jablonec. Obyvatele šokuje strašidlo. Na sta-
rém jabloneckém hřbitově (nyní letní kino) ob-
chází vysoká postava v bílém hábitu. Objevuje
se také u přehrady a v Pasekách. Údajně má na
hlavě svítící věnec, podle jiných místo hlavy
umrlčí lebku. Další verze praví, že je bezhlavá,
ale drží v ruce revolver. Nervózní ženy a děti
vůbec večer nevycházejí. Policejní pátrání je
dosud marné. Domníváme se, že to může být
manévr nějaké bandy zlodějů, která tak odvádí
pozornost od svých rejdů.

27. září 1920, 265, strana 5, V
Zdražení piva! Stojí více než 4 Kč za litr! Pivo
6% – 1 litr 3 Kč. Pivo 8% – 1 litr 3,80 Kč. Plzeň-
ské pivo: 1/2 litru více než 2 Kč!

29. září 1920, 267, strana 3, 4, V
Horský spolek Jablonec. 18. září uspořádal
pan lékárník Dr. Ullrich pro zájemce houbař-
skou výpravu na Prosečský hřeben. Účastníci
se rozdělili na tři skupiny, které pročesaly les
ze severu, z jihu a na hřebeni. Se svou kořistí se
dostavili na Prosečskou boudu, kde byly houby
odborně roztříděny. Pak účastníci vyslechli
1 a 1/2 hodinovou přednášku Dr. Ullricha. Z pří-
tomných 60 druhů hub označil jako nejjedova-
tější muchomůrku zelenou a upozornil na další.

Jablonec – zásobování. V tomto týdnu budeme
vydávat celé množství mouky – tzn. 2 kg na
osobu. Ale protože chybí chlebová mouka, je
problém s pečením chleba. Spotřebitel si může
koupit chléb z kynutého těsta ve váze 1,74 kg za
2,70 K.
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 2020 novou kvízovou soutěž
Znáte–víte–tušíte aneb CHKO Jizerské hory.
V každém vydání Jabloneckého měsíčníku je
zveřejněna jedna kvízová otázka.

Na ni mohou Jablonečané odpovídat prostřed-
nictvím webových stránek knihovny v sekci
soutěží, tentokrát do 15. září. Vyhodnocení kaž-
dého kola proběhne losováním ze správných
odpovědí. Soutěží se o drobnou cenu.

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

Správná odpověď z prázdninového kvízu:
rozhledna Štěpánka na Příchovickém hřebeni

je nejstarší rozhlednou Jizerských hor. Byla
pojmenována po arcivévodovi Štěpánovi. Vý-
herkyní prázdninového kvízu je Iveta Slaví-
ková.

Otázka na září
Autorem mapy Ještědských a Jizerských hor
z roku 1927 byl Josef Matouschek. Tato mapa se
stala pramenem pro studium názvosloví Jizer-
ských hor. Její původní název byl:

a) Neue Spezialkarte des Riesengebirges

b) Spezial-Karte vom Jeschken – u. Isergebirge

c) Karte vom IsergebirgeJosef Matouschek (1867–1945)

Finále LOH 1920 mezi Belgii a Československem bylo
velmi kontroverzní a je jediným případem v historii fot-
balu, kdy finále velkého turnaje nebylo dohráno. Belgie
dostala kontumačně zlaté medaile poté, co reprezen-
tanti Československa ve 40. minutě opustili hřiště na
protest proti mnoha kontroverzním rozhodnutím rozhod-
čího. Hráčům Československa se nelíbilo, že 65letý ang-
lický rozhodčí John Lewis a jeho asistenti chybně uzna-
li oba belgické góly (první navíc po sporné penaltě). Po
sporné červené kartě pro Karla Steinera ve 40. minutě
opustili hřiště. Kromě toho byly také během zápasu za-
znamenány provokace ze strany belgických vojáků, kte-
ří během zápasu vstoupili i na hřiště a zneuctili česko-
slovenskou vlajku. Protesty Československa byly zamít-
nuty a Československo bylo diskvalifikováno. Foto: Jedno
z mnoha fotbalových utkání, zdroj: Národní muzeum
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Uměleckoprůmyslová škola v Jablonci nad Ni-
sou slaví 140. výročí založení a Městská ga-
lerie MY připravila k tomuto jubileu výsta-
vu nazvanou Malíři a sochaři za katedrou.

Odborná škola byla pro potřeby místního prů-
myslu založena v roce 1880. Škola časem se-
hrála významnou roli v hospodářském a spole-
čenském vývoji města. Připravovala pracovníky
schopné vykonávat náročnější profese, zejmé-
na takové, u nichž se nebylo možné obejít bez
kreslířských a modelérských znalostí a doved-
ností. Brzy začala být uměleckoprůmyslově za-
měřená škola také významnou kulturní institu-
cí. V tomto ohledu měla v minulosti ve městě
a regionu vždy výjimečné postavení. 

Vedení obce si bylo významu uměleckoprů-
myslové školy většinou dobře vědomo. Proto
byla při důležitých událostech pověřována re-
prezentací města a její představitelé patřili
k místní společenské elitě. Když v roce 1906 za-
vítal do Jablonce nad Nisou císař František
Josef I., škola byla jedním z nemnoha míst, která
navštívil. Tak tomu bylo i při jiných významných
událostech. Společensky sehrávala podobnou
roli, jakou mají v jiných městech vysoké školy.

Jablonecká uměleckoprůmyslová škola ne-
byla po většinu své existence běžným výchovně
vzdělávacím zařízením. Připravovala na bu-
doucí povolání osobnosti schopné tvůrčí práce
v různých uměleckořemeslných oborech, a to-
mu byla uzpůsobena i její organizace a způsob
výuky. 

V čele školy stály obvykle výrazné osobnosti,
a to i v dobách, kdy společenské poměry neby-
ly umělecky zaměřenému vzdělávání nakloně-
ny. Velká míra tvůrčí svobody byla na škole za-
chována i tehdy, když společnosti vládly autori-
tářské režimy. 

Úroveň školy ovlivňoval osvícený ředitel, který
si do učitelského sboru vybíral schopné peda-
gogy. V těch vývojově nejšťastnějších obdobích
působily na škole opravdové tvůrčí osobnosti,
což se odráželo v kvalitě výchovně vzdělávací
instituce a úrovni jejích absolventů. Dbalo se
na to, aby pedagog byl skutečným vzorem
a odborníkem ve svém oboru, aby se udržoval
na vysoké profesní úrovni. U učitelů výtvar-
ných předmětů byla jistým zrcadlem jejich
schopností také volná malířská nebo sochařská
tvorba. 

V dějinách školy najdeme v učitelském sboru
význačné malíře, sochaře či grafiky s nejlepším
akademickým školením. Byli členy profesních
organizací i uměleckých skupin, účastnili se
kolektivních výstav, byli spojnicí mezi školou
a aktuálním směřováním umělecké tvorby.
Dokázali nadchnout své studenty pro daný
obor a ty talentované připravit na další studium
a budoucí profesi. 

V počátečním období se na škole kladl důraz
na modelérskou přípravu. Ne náhodou tak na
škole začínalo svoji odbornou přípravu několik
budoucích významných evropských medailé-
rů (L. Hujer, O. Španiel, A. Hartig, R. Placht).
Z dlouhé řady výtvarných pedagogů nejstarších
období existence školy je třeba připomenout
malíře Dominika Brosicka. Na škole působil od
roku 1908 do roku 1934 a jeho zásluhou se z řa-
dy absolventů školy stali význační malíři a gra-
fici. 

Velký důraz na tvůrčí svobodu byl uplatňo-
ván v meziválečné době za ředitele Wilhelma
Schmidta, kdy se ambicí školy stalo být rovno-
cenným protějškem pražské Uměleckoprůmys-
lové školy a nabízet obdobně širokou škálu
oborů zejména pro zájemce z německojazyč-
ných pohraničních oblastí. V tomto směru je
třeba vyzdvihnout působení malíře a grafika
Richarda Fleissnera či malíře Karla Maye.

Po nuceném odchodu německočeských peda-
gogů se do poválečné obnovy školy zapojili
s velkou dávkou entuziasmu výtvarníci, kteří
zamířili do pohraničí z různých působišť –
Josef Durych z Turnova, Viktor Vorlíček z jihu
Čech, Václav Pokorný z Prahy. Poválečné nadše-
ní vtělené i do obnovy školy vydrželo jen něko-
lik roků. I zde přinesl neblahé změny Únor
1948. Události, které po něm následovaly, uvrh-
ly školu do mnohaleté existenční nejistoty. 

I v době, kdy škola nezažívala nejlepší časy,
zde působili výtvarníci, kteří se věnovali volné
malířské tvorbě (Vladimír Čeřovský). V 80. le-
tech nastoupilo na školu několik mladých ab-

solventů vysokých výtvarných škol – Zbyněk
Kubánek, Zuzana Loukotová Kadlecová, Zde-
něk Krédl či Vladimír Komňacký. 

Obnova školy jako samostatné instituce a re-
nesance jejího původního poslání nastala na
začátku 90. let dvacátého století za působení ře-
ditele Jiřího Dostála. 

V té době se na škole objevila v pedagogic-
kém sboru řada významných výtvarníků z jab-
loneckého a libereckého regionu (Jiří Nepa-
sický, Jan Vančura, Jan Lukáš, Václav Benda,
Tomáš Plesl). Škola začala mít úroveň srovna-
telnou s meziválečným obdobím, byla rozšíře-
na o samostatnou vyšší odbornou školu zamě-
řenou na medailérskou tvorbu. 

Spojitost mezi kvalitou pedagoga a jeho vlast-
ní volnou tvorbou je nesporná. Nelze ale ne-
vzpomenout na učitele, kteří ambice v oblasti
volné tvorby neměli a soustředili se téměř vý-
hradně na práci ve škole. V poslední době byl
takovou osobností sochař Jiří Koňák. 

Výstava Malíři a sochaři za katedrou, pořáda-
ná v Městské galerii MY od 10. září, nepodává
žádný vyčerpávající přehled volné tvorby peda-
gogů jablonecké uměleckoprůmyslové školy.
Představuje několik vybraných tvůrčích osob-
ností z poslední doby a prezentuje ukázky je-
jich malířské a sochařské práce. Jedná se o ty,
kdo se věnují dlouhodobě a systematicky ma-
lířské, grafické a sochařské tvorbě, autory žijící
i ty, jejichž dílo se již uzavřelo. 

V minulosti se výročí založení jablonecké
uměleckoprůmyslové školy stávalo příležitostí
uspořádat obsažné výstavy, které podávaly pře-
hledný obraz jejího vývoje. Doufejme, že v bu-
doucnu se takové výstavy opět dočkáme, a při-
pomeneme si tak výjimečné postavení školy
v kulturních dějinách města. 

(MGMY)

Malíři a sochaři za katedrou

Učitelský sbor v 90. letech devatenáctého století Budova školy v roce 1930

Zemřela legenda windsurfingu – Petr Haubold
Vážení sportovní přátelé, s nesmírnou bolestí
v srdci oznamujeme všem blízkým a přáte-
lům smutnou zprávu, že nás navždy opustil
náš kamarád Petr Haubold CZE-61. Zemřel
po těžké nemoci v pondělí 13. 7. 2020 ve věku
76 let. Odešla legenda českého windsurfingu
a nestor tohoto krásného sportu.

Petr byl průkopníkem a jedním ze zakladatelů
závodního windsurfingu v Československu, zú-
častnil se historicky prvního závodu pořádané-
ho na našem území v roce 1975 na Jesenici
a rovnou zorganizoval 2. závod v rámci Ski re-
gata na jeho domácí jablonecké přehradě.
Během své bohaté kariéry se zúčastnil stovek
závodů jak doma, tak v zahraničí, ještě vloni
startoval na ME Racerboard a i pro letošní 45.
sezonu byl připraven pokračovat v závodění,
bohužel mu to již nebylo dopřáno.

Byl matadorem windsurfingu, který nadevše
miloval, několikanásobným vítězem Českého
poháru, mistrem ČR a bojovníkem, který se ni-
kdy nevzdával a bojoval do posledních sil. 

Svojí pracovitostí, smyslem pro pořádek a pílí
výrazně přispíval k rozvoji Jachetního oddílu
TJ Delfín Jablonec, řadu let se staral jako zodpo-
vědný správce o naši loděnici, pořádal a orga-
nizoval mnoho sportovních akcí a dlouhá léta
pracoval ve výkonném výboru TJ Delfín Jab-
lonec.

Byl trenérem, vynikajícím závodníkem, vše-
stranným sportovcem a spolehlivým kamará-
dem, nikdy se nevyhýbal tvrdé práci a neustále
na sobě pracoval, svými postoji a upřímností si
získal velký respekt a obdiv.

Petře, budeš nám chybět. Čest tvé památce.
Honza Štěpánek, 

předseda TJ Delfín JablonecFoto TJ Delfín Jablonec
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■ Došlo do redakce

Amsterdam Skřivánku unikl
Dětský pěvecký sbor Skřivánek, z. s., z Jablon-
ce nad Nisou dostal loňského roku nabídku
na Mezinárodní hudební festival Cantate
Amsterdam 2020. Byl vybrán německou spo-
lečností Music&friends, kterou svým zpěvem
nadchnul na zámku Nymphenburg v Mni-
chově. 

Jako jediný zástupce ze střední Evropy a zá-
roveň reprezentant našeho města a ČR se měl
představit se sbory dospěláků ze západní
Evropy v Alphenu a. d. Riju a Amsterdamu.
Příprava na Amsterdam trvala víc jak půl roku.
Následovaly pravidelné časté zkoušky, děti mě-
ly v repertoáru české písně, nechyběla ani ně-
mecká a závěrečný spirituál zpívaly děti i s ro-

diči v angličtině, sólistkou byla Anička Prav-
cová, jejíž tatínek měl nácvik skladby takříkajíc
pod palcem. Spolupráce s dětmi a jejich rodiči
byla perfektní. Náročná příprava a radost dětí
se najednou změnily. Koronavirus vše zastavil.
Nastalo velké zklamání se slzami. Děti přišly
o další vystoupení v jablonecké nemocnici,
v divadle, v Praze, ve Vídni, v Eurocentru, kde
se měla konat přehlídka dětských pěveckých
sborů mateřských škol Libereckého kraje
Kytička písniček, v Lomnici nad Popelkou nebo
Závěrečné vystoupení a rozloučení s budoucí-
mi školáky v Klubu Ex. V závěru je třeba podě-
kovat za velkou podporu všem rodičům, zá-
stupcům našeho města, předně panu náměst-
kovi primátora Davidu Mánkovi, dále Radě
města a Zastupitelstvu v Jablonci nad Nisou.
Poděkování patří i Radě Libereckého kraje,
zvláště panu náměstkovi hejtmana Petru Tul-
povi, ale i kolektivu mateřské školy Mšeňáček
a Evě Tuhé, ředitelce za pochopení a dlouhole-
tým jabloneckým sponzorům Nadace Jablotron
a firmě Ligum, a. s.

Do budoucna vše dobé, nejen malým zpěváč-
kům, ale nám všem přeje 

Věra Pokorná, sbormistryně

Bazén versus skatepark
Využívám možnosti oslovit a vyjádřit názor
k uvažovanému záměru (rozhodnutí záměru
zastupitelstva 06/2020) vytvořit v areálu ba-
zénu skatepark.

Koukám se na tuto situaci asi jinak než za-
stupitelstvo. Bazén ve městě už je od roku 1985,
s rekonstrukcí v roce 2002 za 100 milionů při-
byly atrakce, dnes je o dvacet let víc. Ten bazén
není ničím zajímavý, z hlediska atraktivity je
zanedbaný a co mě donutilo tuto zprávu napsat
je, že rozvojové území bazénu se chce zastavo-
vat, a proto není úplně možné souhlasit s roz-
hodnutím zastupitelstva, aniž by zvážili strate-
gické rozvojové potřeby bazénu.

Celá existence bazénu potřebuje dost hlubo-
ké úvahy o jeho smyslu v kontextu trendů well-
ness a případně uvažovat i o možnosti vstupu
soukromého kapitálu. Vytvořit koncept co a kam
s bazénem. Je jasné, že v 21. století náročnější
klientelu určitě nezaujme. Nedá se říci, že bych
byl proti skateparku, ale to, co připomínkuju je,
že by se dříve měl vytvořit dokument a projekt
pro rozvoj bazénu, a to v oblasti wellness služeb,
jež se dost rozmohly v poslední době několika
let, tedy vytvořit projekt za pomocí odborníků,
tak aby existence skateparku neohrožovala
možný rozvoj bazénu. 

Je na co navazovat, když si člověk vzpomene,
že tu byly radonové lázně v Pasekách a je mož-
né se zaobírat zhodnocením existence bazénu
a povýšit jej na vyšší standard. 

Existují specializované společnosti, které
provozují wellness centra s bazény, tak tam je
možné se inspirovat. Pokud toto není vyjasně-
né, tak mi připadá logické o ničem jiném v are-
álu bazénu neuvažovat, než o bazénu a jeho
rozvoji především. Martin TučekFoto archiv Věra Pokorná

Dětské odpoledne v parku 
Nová Pasířská
Osadní výbor Centrum zve ve středu 2. září
všechny děti, rodiče i ostatní obyvatele a uži-

vatele centra Jablonce na Dětské odpoledne
v parku Nová Pasířská, který právě slaví
10 let od svého otevření. 

„Těšte se na zábavnou stezku pro děti.
Dospělí poznají členy osadního výboru a budou
si moci postěžovat, co je v centru města štve
a co by naopak uvítali,“ říká Lukáš Pleticha,
předseda osadního výboru Centrum

Akce bude probíhat ve středu 2. září od 14 do
17 hodin. V případě deště akci přesuneme do
jablonecké sokolovny.

Stavba za námi
Výstavba složitého uzlu podzemních sítí
u lázní, obří retenční nádrže na dešťovku
pod ul. Budovatelů i oprava mostu přes Nisu
je zdárně za námi.

Nyní se pokračuje na větvích vzhůru ul.
Poštovní a jiným směrem k Merkuru. Výkopy by-
ly sondou do historie města. Ukázaly rum ze zmi-
zelých chaloupek, kachle z pecí, střepy hrnců,
lahví, kalamáře, porcelánové fajfky, ale i ztrace-
nou medaili s císařpánem. Také kabely z dob, kdy
byla elektřina ve městě ještě stejnosměrná 150 V,
i trubky svítiplynu od luceren. A jako dárek k vý-
ročí tramvají i zapomenuté koleje na Anenském
náměstí z let 1949 až 1972. Jsou z linky 11 do
Liberce, když ještě tramvaj objížděla blok domů
přes tehdy Dukelské náměstí, U Zeleného stro-
mu, Remizu a kolem parku. Smyčka skončila
s výstavbou paneláků v Sadové ul. 

Podrobnější informace o akci i osadním výbo-
ru Centrum najdete na webu: http://centrum.
mestajablonec.cz nebo http://facebook.com/
groups/ovcentrum

(lp, pm)

■ Osadní výbor Centrum

Rýnovice na podzim opět ožívají
Tradiční Rýnovickou slavnost pandemie sice
přesunula z června na 12. září, to však po-
řadatelům nezabránilo, aby na čtvrtý roč-
ník nepřipravili hodnotný program, který
začíná v 10 hodin u Domu česko-německého
porozumění a končí ve 22 hodin u kostela sv.
Ducha.

„Letos lákáme na výstavu modelů zaniklých ji-
zerskohorských chalup od Radky Pimminger,“
prozrazuje za organizátory čtvrté Rýnovické
pozdní letní slavnosti Petra Laurin a zve souse-
dy z daleka i blízka k pohodovému přátelskému
setkání v Rýnovicích. Děti se mohou těšit na
loutkovou pohádku Rudy Hancvencla V jed-
nom lese, v jednom domku v 15.00 hodin či na
skákací hrad. Přes den mají návštěvníci mož-
nost účastnit se perličkového workshopu Šárky

Kubátové nebo poznávat vůně jizerského kvítí
Jany Krupové. Ani tentokrát nebudou chybět
výtvory lokálních výrobců a občerstvení. Setkání

v Riegrově hrázděném domě, tentokrát v komor-
nějším pojetí, zakončí v 16 hodin místní folko-
vá kapela Bleskový sběr.

V 18 hodin se dění přesune ke kostelu svaté-
ho Ducha, kde spolek přátel díla V. K. Nováka
pořádá Rýnovické márnění. Od 18 hodin se
uskuteční koncert Jany Vébrové, na který nava-
zuje vernisáž výtvarníků Martina Grosmana
a Jiřího Dostála. „Poté se uskuteční tradiční
promítání historických fotografií na zeď koste-
la, letos s tématem drobných památek okolí, to
doplní netradiční pohybově-hudební akrobatic-
ká performance V. Smolkové a E. Valtrové,“ zmi-
ňuje další část programu Laurin. Závěr celého
dne obstará poetická show Zlaté časy v prove-
dení uměleckého dua Veselá – Trdla. Výjimečně
bude k nahlédnutí i hrobka rodiny Priebschů
na rýnovickém hřbitově. (fn)

Foto Vladimíra Dvořáková

Foto Petr Mikula
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■ Ohlédnutí
Poznávací výlety, 
basketbalový míč i korálky
Jablonečtí senioři se v letních mě-
sících věnovali především pohybo-
vým a poznávacím aktivitám. Pra-
videlné procházky a výlety byly
samozřejmostí. Cesty vedly po oko-
lí města, kolem jablonecké přehra-
dy, na Jindřichov, do Českého ráje
i Jizerek. Zajímavostí je, že puto-
váním po Bedřichově a Hraběticích
se senioři v pátek 4. září symbolic-
ky zapojí do akce 5 tisíc kroků pro
zdravé srdce. Ta se váže ke Svě-
tovému dni srdce, který připadá na
29. září. Jeden cíl byl natolik zají-
mavý a zároveň dostupný, že k ně-
mu vyrazili i senioři z klubů senio-
rů. Jednalo se o takzvaný Burk,
dům doktora Eleazara Kittela na
Krásné u Pěnčína. Všechny zaujala
i přilehlá zahrádka, krásný výhled
na Krkonoše a prohlídka místního
kostela. 

Senioři se také celé léto scházeli
v areálu volnočasových aktivit ve
Mšeně. Pondělky patřily tréninku
hry pétanque a mölkky. Miniturnaj
v pétanque proběhl v půlce srpna
a jednalo se o příjemné zpestření,
přátelské setkání a poměření sil.
Turnaj ve hře mölkky je napláno-
vaný na čtvrtek 3. září. Letos do-
zná jedné velké změny, uskuteční
se v Tyršových sadech. Tím bude
zahájena spolupráce mezi Cent-
rem sociálních služeb a jablonec-
kým Sokolem. Šipkaři, tedy senioři
se zájmem o házení šipek na terč,
měli vyčleněné pátky. Místo elek-
tronických terčů však tentokrát
využili terče v přírodě. Naházené
body si museli sčítat sami, jednalo
se tedy i o jistou formu trénování
paměti. Novou pohybovou aktivi-
tou pak byly hry s míčem. Velkou
oblibu si získalo driblování a háze-
ní na koš. Úspěšná střelba na koš
a přesné přihrávky byly oceněny
při závěrečné soutěži. 

Několik zájemců se vypravilo na
exkurzi do Muzea výroby jablone-
ckých korálků a bižuterie v Ja-
novské ulici. Na podzim jsou při-
pravené další aktivity, včetně těch
vzdělávacích a klubových. Jejich
realizace však záleží na epidemio-
logických opatření spojených s ko-
ronavirovou pandemií. (lf)

■ 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 k omezenému provozu
získáte v kanceláři volnočasových
aktivit, tel. č. 728 616 492, e-mail:
volnocasoveaktivity@centrumjab-
lonec.cz. 

V úterý 18. srpna zasedala Rada
starších, poradní orgán ředitelky
Centra sociálních služeb Jablonec
nad Nisou (CSS). Na programu by-
la důležitá témata, změna ve slože-
ní členů, novinky v provozním řá-
du spolkového domu apod. Rada

starších má aktuálně sedm členů
a jednoho stálého hosta. Předsed-
kyní byla zvolená paní Jarmila
Vlasáková, která vede klub seniorů
Kokonín. Více informací je na we-
bu centrumjablonec.cz, v sekci
Rada starších. 

Klubová setkání se od září vrací
k normálu, stejně i pravidelné vol-
nočasové aktivity ve spolkovém
domě. Program je k dispozici na
internetových stránkách CSS a na
recepci spolkového domu.

Hradišťan pro seniory
Koncert proti násilí na seniorech,
spojený s vyhlášením Jablonecké
pečovatelky, proběhne v náhrad-
ním termínu, stane se tak ve stře-
du 9. září od 15 hodin v Městském
divadle v Jablonci. Letošním hos-
tem bude HRADIŠŤAN & Jiří Pavli-
ca. I letos jsou volné vstupenky
k dispozici u vedoucích klubů se-
niorů. Další část volné kapacity
vstupenek je pak k dostání od úterý
1. září v pokladně městského divadla. 

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě
Senioři ČR Jablonec
Informace u vedoucí klubu – tel.: 723 510 256

2. 9. /středa/ 14.00 hodin*
Posezení po prázdninách sezná-
mení s provozním řádem spolko-
vého domu, program na září, pro-
mítání fotografií z karanténních
vycházek, omezený počet účastní-
ků – velký sál CSS.

9. 9. /středa/ 14.00 hodin*
Hudba k tanci i poslechu 
– velký sál CSS.

16. 9. /středa/ 8.00 hodin*
Autobusový zájezd – odložený
z dubna do Jiřetína pod Jedlovou
a Tolštejna, odjezd z Horního
nám. v 8.00 hod., 
návrat do 17.00 hod. 
Pouze pro přihlášené členy.

23. 9. /středa/ 14.00 hodin*
Beseda s Pavlem Svobodou
a Davidem Mánkem 
– velký sál CSS.

30. 9. /středa/ 14.00 hodin*
Program na říjen a měření KT 
– velký sál CSS.

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

Klub seniorek při ČSŽ
Informace u vedoucí klubu - tel. 605 535 987

16. 9. /středa/ 8.00 hodin
Autobusový výlet do Jablonného
v P. a Kunratic u Cvikova, odjezd
v 8.00 hod. z Horního nám. 
od letního kina. Přihlášky
a 120 Kč vybírá p. Niklová – tel.
602 630 913 v Kavárně Floriánka
ve spolkovém domě ve čtvrtek
3. 9. a v pátek 4. 9. vždy od 14.00
do 15.30 hod., členky ČSŽ mají
přednost.

24. 9. /čtvrtek/ 15.00 hodin*
Beseda Marka Řeháčka na téma
Skalní vyhlídky Jizerských hor,
i pro veřejnost – malý sál CSS.

Klub seniorů při STP MO 2
Informace u vedoucí klubu – tel. 720 623 595
Program naleznete na 
www.centrumjablonec.cz v sekci
Aktivity seniorů – Kluby seniorů –
KS při STP MO2.

Klub seniorů při STP MO 3
Informace u vedoucí klubu – tel. 739 550 083

9. 9. /středa/ 9.30 hodin
Herní dopoledne (karty, člověče,
dobble, piškvorky, …) – pro členy
i nečleny – cvičebna CSS.

14. 9. /pondělí/ 10.00 hodin
Setkání členů klubu – pouze pro
členy – cvičebna CSS.

24. 9. /čtvrtek/ 9.30 hodin
Herní dopoledne (karty, člověče,
dobble, piškvorky, …) – pro členy
i nečleny – cvičebna CSS.

* kapacita sálu omezená

Výlet na Kittelovsko, foto CSS

Cvičení s míčem, foto CSS

Exkurze do muzea výroby korálků, foto CSS
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DVE¤E HYBNER 
Dvefie obloÏka + klika od 2 750 Kã, 

PROTIPOÎÁRNÍ od 2 950 Kã,
BEZPEâNOSTNÍ – sleva

Dvefie bílé od 730 Kã, posuvné, shrnovací
stavební pouzdra.

Zamûfiení, odvoz star˘ch dvefií ZDARMA 
Palubkové dvefie od 2 850 Kã,

V˘prodej nov˘ch dvefií + obloÏek od 500 Kã 
BAZAR dvefií, zárubní, v˘fiez zárubní

Posezení pro radost s teráskou 
ST, âT, PÁ 15–20

Kavárna, vinárna, ãepované pivo
R¯NOVICKÁ 31, tel. 604 404 861

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

Jan Rejsek – PODLAHY 
RÛÏová 29, 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

AUTOSERVIS MOKO·ÍN
POZOR: pfiepoãítáme a zlevníme

Vám povinné ãi havarijní poji‰tûní!
Pro své zákazníky máme s poji‰Èovnami

dohodnuté SPECIÁLNÍ BONUSY !!!
Jsme certifikované brzdové centrum ATE.

ANTIKOROZNÍ NÁST¤IK PODVOZKU 
A DUTIN zn. DINITROL (profi práce)

www.autoservismokosin.cz
tel.: 483 313 977, 604 242 111

Letní 22, Jablonec nad Nisou-Kokonín

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2020
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.

âI·TùNÍ KOBERCÒ, âALOUNùNÍ 
A DEZINFEKCE OZONEM

âistíme hloubkovou extrakcí. 
Ozon niãí viry, bakterie, zápach, 

spory plísní a dal‰í alergeny.
Tel.: 777 302 666

E-mail: ota@ok-uklid.cz
Web: www.ok-uklid.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. 
e-mail: abc.remesla@seznam.cz

www.abcremesla.cz, tel.: 724 026 747

STUDIO MARKÉTA
R˘novická 996/4, Jablonec nad Nisou

Tel. 721 276 964, 602 459 613
Permanentnû odstraníme

chloupky (i bílé), pigmentové skvrny
Formujeme postavu
Lymfatické masáÏe

Pfiijmeme manikérku

REINSTAL – PAÎOUT: 
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

STùHOVÁNÍ BYTÒ A DOMÒ
VYKLÍZENÍ POZÒSTALOSTÍ

ODVOZ NÁBYTKU NA SBùRN¯ DVÒR
wwww.stehovani-liberecko.cz

AUTODOPRAVA FIDO 
tel. 732 274 865

SK¤ÍNù LIBEREC s. r. o.
– vá‰ interiér na míru 
KUCHY≈SKÉ LINKY 

A VESTAVùNÉ SK¤ÍNù pfiímo od v˘robce,
více neÏ 250 odstínÛ a dekorÛ, 

slevy aÏ 35 %, 
KUCHY≈SKÉ LINKY 

vãetnû dodávky spotfiebiãÛ,
3D grafické návrhy ZDARMA.

Vzorková prodejna: 
Dr. Milady Horákové 28, Liberec IV-Per‰t˘n

mobil: 734 723 734, 
prodejna@skrine-liberec.cz

www.skrine-liberec.cz
www.vyroba-kuchyni.cz

ROLETY, ÎALUZIE, MARK¯ZY, 
stínící technika CLIMAX 

záruka 4 roky na v‰echny v˘robky. 
Nyní zamûfiení a doprava zdarma. 

Mail: p.mikez@hotmail.com 
Tel.: 604 719 539

SPOLEâNOST REKRA S. R. O. 
Úklidové a stavební práce. Nabízí:

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

kobercÛ a sedacích souprav
– generální i po stavební úklidy firem,

kanceláfií, bytÛ, penzionÛ, hal
– strojové ãi‰tûní podlah.

ÚdrÏba, závlaha zahrad. Sekání trávy. 
DOPRAVA PO JABLONCI ZDARMA !!!

Tel.: 776 593 264
www.rekra.cz, info@rekra.cz

Levnû ubytovat v Jablonci a Liberci?
LEVNEUBYTOVAT.CZ

tel. 739 369 308
Nabízíme levné ubytovaní 

v pfiíjemném prostfiedí

DLAÎDICKÉ A KAMENICKÉ PRÁCE
Pokládání kamene a zámkov˘ch dlaÏeb, 

obrubníkÛ.
V˘kopové izolace, pfiekládání schodÛ.

Tel. 739 135 056

MT STAVBY 
– nabízíme kompletní rekonstrukce bytÛ

a domÛ vãetnû koupelen. 
Tel. 775 655 027

E-mail: mt-stavby@seznam.cz

MOTOSERVIS – PNEUSERVIS – ÚâETNICTVÍ
9. kvûtna 309/8, Jablonec n. N.
Tel. 602 323 415, 603 195 404

Facebook: pneuvrba
Motoodtahovka

MASÁÎE – P¤IJëTE ZREGENEROVAT 
SVÉ UNAVENÉ TùLO

R˘novická 996/4, 1. patro, Jablonec n. N.
Tel.: 704 714 868, 

e-mail: jitka-salacova@email.cz

POLEPY AUTOMOBILÒ A V¯LOH
Grafická dílna – Jablonec n. N.
e-mail: graficka.dilna@email.cz

www.graficka-dilna-jablonec.cz 
tel.: 775 579 621

Stanislav Vaistauer 
604 324 433 • www.pilaservis.cz

PRODEJ A SERVIS ZAHRADNÍ MECHANIZACE
MOTOROVÉ PILY, SEKAČKY, KŘOVINOŘEZY 
A SNĚHOVÉ FRÉZY
PILA SERVIS 
Jablonec n.N. 

ul. Vysoká (naproti železářství AMAT)
PROVÁDÍME RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ 

A PRÁCI S MOTOROVOU PILOU

Ploché stfiechy
– hydroizolace stfiech 

– terasy – garáÏe
Tel: 602 433 662
izoplus@atlas.cz

www.izoplus.cz

Komplexní 
účetní služby

PŘIJÍMÁME 
NOVÉ KLIENTY

info@ucetnictvi-jbc.cz
tel. 733 55 29 18

www.ucetnictvi-jbc.cz

JAZYKOVÁ ·KOLA 
v záfií jiÏ 23. rokem otevírá jazykové kurzy

ANGLIâTINA / NùMâINA
pro zaãáteãníky a pokroãilé
✱ osvûdãené metody v˘uky pod 

vedením lektorek s nûkolikaletou praxí
✱ v˘uka v centru Jablonce nad Nisou

✱ 2 vyuãovací hodiny 1x t˘dnû
✱ kurzovné 4 400 Kã na cel˘ rok 

(32 t˘dnÛ = 64 vyuã. hodin)

tel.: 603 365 653 ✱ 723 069 177 
e-mail: skola-abc@volny.cz

skola.abc@centrum.cz

www.abc-jazykovaskola.cz
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Uvažujete o prodeji nemovitosti
nebo sníte o novém bydlení?

Nezávazná konzultace zdarma

Martin Chrpa
✆ 733 755 707
www.chrpamartin.cz

Autocentrum FICS
prodej a servis vozů SUZUKI

Želivského 1, Jablonec n. N. (u Alberta), www.autofics.cz
Tel.: 483 368 891, mobil: 606 608 997, prodej@fics.cz
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Autocentrum FICS
nabízí k okamžitému odběru 
širokou nabídku nových automobilů Suzuki. 
NEVÁHEJTE A VYZKOUŠEJTE HYBRIDNÍ 
AUTOMOBILY SUZUKI JEŠTĚ DNES.

Tenisová škola Břízky pořádá nábory dětí od 4 let
Termíny: pondělí 7. 9. a středa 9. 9. od 16 do 18 hodin na kurtech TK Břízky.

V případě nepříznivého počasí budou nábory probíhat v tenisové hale
TSC Břízky. Po telefonické domluvě možno kdykoliv.

Tréninky probíhají zábavnou formou v malých skupinkách, 
možné jsou i tréninky individuální.

Přihlášky přijímáme formou 
e-mailu klara@tkbrizky.cz 
nebo telefonicky na čísle 604 250 659.

Děti přijímáme celoročně. 

Naše motto: „To nejlepší z tenisu našim dětem.“


