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Věk a aktivita se nevylučují
Milí Jablonečané, 
je červen a skoro všem se hlavou honí myšlenky

na prázdniny a dovolenou. Nečinnost a nicnedě-
lání se však netýkají jabloneckých seniorů. Ti jsou
mimořádně aktivní a před nedávnem dokonce za-
ložili Radu starších. Ptáte se, co to je? Je to sdruže-
ní různých seniorských klubů, které vzniklo pod
patronací Centra sociálních služeb. Jedná se
v podstatě o poradní sbor starších, jenž se bude
podílet na veřejném životě ve městě. Jeho cílem je
hledat partnerství se všemi, kdo vyvíjejí občanské
aktivity a myslí na životní potřeby seniorů. 

Lidé v důchodu se brání tomu zůstat stát stra-
nou, nehledají jen zábavu nebo rozptýlení. Přejí si
zůstat aktivní, být informovaní o všem dění a jsou
ochotní se kvůli tomu i vzdělávat. Vím to dobře,
protože jsem je jako lektor učil základům práce
s počítačem. Jejich zájem byl pro mě potěšitelný. 

Osobně se mi líbí, že i v tomto případě platí: je
lepší něco dělat, než jen sedět a kritizovat. Postarat
se sám o sebe, mít radost z vlastních aktivit a drob-
ných úspěchů je rozhodně příjemnější, než se mu-
čit myšlenkami o promarněných letech. Říká se:
pomoz si a bude ti pomoženo. Senioři našli podporu
v prorodinné politice města. To jim poskytlo po-
třebné zázemí ve spolkovém domě i nepatrnou
finanční podporu. Nebyla to však pomoc zcela ne-
zištná, dobře si totiž uvědomujeme, že aktivita

a také zkušenosti a znalosti seniorů se mohou někdy
hodit. Sympatická a možná nejcennější je skuteč-
nost, že se penzisté dokázali domluvit mezi sebou
navzájem. Neřešili klasické my a oni a vznikem
Rady starších jasně ukázali, že kluby seniorů či
svazy důchodců sice samostatně existují, ale záro-
veň jsou ochotné vzájemně si pomáhat, spolupra-
covat nebo hledat formy využití volného času. 

Vedle těchto optimistických témat chtějí senioři
otevřít i hlubší společenské problémy a některá ta-
bu. Jedním z nich je třeba rostoucí počet případů
fyzického i psychického násilí páchaného na se-
niorech. Mnohdy jsou to přitom jejich vlastní ro-
diny, které oddanost a důvěru starých lidí zneuží-
vají. Město a Centrum sociálních služeb v Jablonci
nad Nisou chtějí spolu s Radou starších na tyto
jevy alespoň poukázat. 

Malým poděkováním seniorům za jejich aktivity
bude koncert slavných operetních melodií, který
jsme pro ně spolu s jabloneckým a libereckým di-
vadlem připravili. Uskuteční se jako součást kampa-
ně proti zvýšenému násilí na seniorech 14. června
od 15.00 hodin v Městském divadle v Jablonci nad
Nisou.

Těším se tam s vámi všemi na viděnou. Ostatním
přeji příjemné léto.

Petr Tulpa,
místostarosta pro humanitní oblast
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Podzemní štola zvýší bezpečnost 
Štola bude měřit téměř 1300 metrů a z města má od-

vádět přebytečnou vodu, kterou nedokáže pojmout
přehrada. Kvůli nedostatečné kapacitě Mšenského po-
toka totiž nemohou vodohospodáři dnes plně využívat
zadržovací schopnost přehrady. Stavba má začít na
podzim a skončí v roce 2013. „Právě dokončujeme pro-
jektovou dokumentaci, hned potom vybereme zhoto-
vitele,“ řekl Jabloneckému měsíčníku ředitel jablonec-
kého závodu Povodí Labe Jaroslav Jaroušek. Výstavba
je načasovaná tak, aby co nejméně zasáhla do koupa-
cích sezón na přehradě. Během ní totiž budou muset
vodohospodáři snížit provozní hladinu nádrže, a to ze
současných 510 metrů nad hladinou moře zhruba o tři
metry. 

Železobetonová štola široká 3,1 metru a vysoká
2,75 metru bude začínat u loděnice a vyústí do Lužické
Nisy pod zkušebním ústavem, poblíž soutoku Bílé a Lu-
žické Nisy. Její průtok bude 30 metrů krychlových za
sekundu. Na Lužické Nise by zachytila až stoletou vo-
du, Bílou Nisu by ochránila před padesátiletou povod-
ní. Vlastní přehrada se tím stane absolutně bezpečná,
protože ohrozit by ji mohla jen desetitisíciletá záplava. 

Výstavbu štoly plánovalo povodí pět let. „Lužická
Nisa ve směru od Pasek a Bílá Nisa od Loučné nedo-
káží pojmout ani jednoletou vodu. Třeba v Pasekách je
neškodný odtok jen 1,9 metru za vteřinu, což je méně
než jednoletá voda,“ podotkl Jaroušek. Nové dílo ochrá-
ní před povodněmi nejen Jablonec, ale i Vratislavice. 

Současně s výstavbou nové štoly se má zvětšit štola,
která do přehrady přivádí vodu z Jabloneckých Pasek.
Z vlastních prostředků pak chtějí vodohospodáři pře-
hradu odbahnit. Speciální sací bagry mají odstranit ze
dna druhé nádrže až cca 6000 metrů krychlových bah-
na. Očistnou kúrou by potom měla projít i třetí nádrž. 

Jablonecká přehrada Mšeno je součástí soustavy re-
tenčních nádrží, které byly v podhůří Jizerských hor

vybudovány v letech 1902 až 1911. Pět přehrad – v Li-
berci na Harcovském potoce, v Bedřichově na Černé
Nise, ve Fojtce na Fojtském potoce, v Mlýnici na
Albrechtickém potoce a v Jablonci na Mšenském poto-
ce navrhl německý architekt Otto Intze. Důvodem je-
jich výstavby byla ochrana před povodněmi, které ob-
last na konci 19. století pravidelně postihovaly.
Jabloneckou přehradu vystavěli v letech 1906 až 1910.
Poslední povodně zažil Jablonec v roce 1958 a 1978.

Dvaačtyřicetihektarová nádrž je oblíbená nejen
mezi lidmi z Jablonce a Liberce, ale láká i hodně tu-
ristů ze sousedního Saska. V parných letních dnech ji
k rekreaci využívá denně až 5000 lidí. Před deseti lety
byla hráz přehrady rekonstruována za téměř 38 mi-
lionů korun, protože se po více než 80 letech bez-
problémového provozu začaly zvyšovat průsaky vody,
a ty ohrožovaly její stabilitu. 

Kolik stojí ročně provoz jablonecké přehrady
Náklady na WC u přehrady 300.000 Kč
Údržba trávníků a úklid, bez svozu odpadu 70.000 Kč
Provoz hřiště v ul. Za Hrází 80.000 Kč
Opravy mobiliáře 25.000 Kč
Smluvní úklid okolí přehrady 150.000 Kč
Výkon dozoru na vodní hladině 270.000 Kč 
Školení VZS, materiál, energie 55.000 Kč

Celkem: 950.000 Kč

Město půjčuje VZS techniku, 
výstroj a vybavení v hodnotě 223.000 Kč

Informační tabule, bedny 
se záchranným kruhem 100.000 Kč

Vybavení předsunutého stanovitě 
hlídky VZS u lázní 35.000 Kč

(lau)

Jablonec ochrání před 
povodněmi nová štola
Povodí Labe ve spolupráci s jabloneckou radnicí připravují výstavbu podzemní štoly
za zhruba půl miliardy korun. Kdyby přišla velká voda, zabránila by povodním na Lužické
a Bílé Nise a ochránila by majetek za miliardu korun. Finančně půjde o nejnáročnější
protipovodňové opatření, které vodohospodáři kdy dělali. Náročnou stavbu uhradí z dotace
ministerstva zemědělství na podporu prevence před povodněmi.

■ Letní provoz 
na přehradě

Úklid rekreačních ploch
a likvidace odpadů

Technické služby umístily kolem
přehrady velkoobjemové kontej-
nery a koše na odpad. Nové koše
jsou na mšenské straně mezi in-
line stezkou a stezkou pro pěší.

Parkování vozidel 
Řidiči mohou parkovat pod bý-

valým závodem Bižuterie v ulici
Za Hrází. Pozemek patří městu.
Radnice zvažuje zpoplatnění par-
kování. Výtěžek z něj by byl
investován do revitalizace okolí
přehrady. Na provoz přehrady vy-
nakládá město ročně velké částky,
platí každodenní úklid, provoz WC
a zajištění bezpečnosti v okolí
přehradní nádrže.

Parkování je možné i na Taj-
vanu. Řidiči mohou nechat auta
vlevo od komunikace naproti
vstupu do pánských WC.

Zajištění bezpečnosti
návštěvníků

Návštěvníci přehrady se musí
řídit pravidly pro využívání vodní
plochy a zásadami bezpečnosti.
Jsou na sedmi informačních tabu-
lích, jež se nacházejí na veřejných
prostranstvích a přístupových ces-
tách. Kolem přehrady je pět beden
s prostředky pro záchranu tonou-
cího. Od 4. června do konce srpna
zajišťují dozor na hladině vodní
záchranáři. Hlídkují tam v přípa-
dě slunného počasí denně mezi
9.00 a 19.00 hodinou. Svou základ-
nu mají na Tajvanu, kontrolují
i okolí Slunečních lázní a pláže. 

Kontrola přehrady
Od 1. června do 30. září kontro-

luje okolí přehrady také městská
policie. Okrskáři tam hlídkuji
denně mezi 8.00 a 15.30 hodinami,
a to i na kole. Motohlídky se sta-
rají o pořádek v ulicích Průběžná,
U Přehrady, Sportovní a Za Hrází.
Dohlížejí i na okolí stánků.

Žlutá a oranžová trika s nápisem
Jablonecká přehrada dozor – pod-
le nich se pozná sezónní dohled
pracovníků městského úřadu.
V okolí vodní nádrže budou za
pěkného počasí po celou dobu
prázdnin v době od 10.00 do 20.00
hodin. Jejich úkolem je také zajistit
úklid a řešit zjištěné nedostatky.

Kde jsou toalety a sprchy
Naproti městské hale (také spr-

cha), pod bývalou Bižuterií, za
Povodím Labe (sprcha), u sauny,
u beachvolejbalových hřišť (spr-
cha), u Slunečních lázní (sprchy),
na Tajvanu, u Rybářské bašty,
u prutu (sprcha).

Foto Jiří Jiroutek

Foto Povodí Labe
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Klidně si sedni, nic ti neuteče, naslouchej.
Podobné vzkazy zašifrované do Morseovy
abecedy najdou návštěvníci lesoparku, který
buduje město na Žižkově Vrchu. Zarostlý ne-
udržovaný park z počátku minulého století,
kde dříve bývala i sjezdovka, se promění
díky evropské dotaci opět v klidovou rela-
xační zónu. Do diskuze o budoucí podobě
lokality se zapojili místní lidé. 

Podle vedoucí oddělení dotací Ivety Habadové
je zřízení lesoparku součástí Integrovaného
plánu rozvoje města zóny Žižkův Vrch a okolí.
Celkové náklady na vylepšení lokality dosáh-
nou přibližně 24,6 milionu korun, přičemž
Evropská unie na ně přidá 19,3 milionu korun. 

„Zašifrované vzkazy budou ze čtvercových
a obdélníkových hranolů. Vyjadřovat budou náš
nedokonalý vztah k přírodě,“ podotkla Haba-
dová. Heslovité texty mají přimět návštěvníky
parku k zamyšlení nad mnohdy prapodivnými
prioritami člověka. V prostoru hrací plochy

bude místo, kde mohou lidé zanechat svůj
vzkaz jiným návštěvníkům.

„Nyní chystáme výběrové řízení na zhotovitele.
Vlastní realizace začne během letních měsíců
a potrvá do září 2012,“ upřesnila Habadová.
Nový lesopark se bude skládat ze čtyř částí.
V první s jezírkem, molem, terasou a výukovou
loukou najdou lidé místo pro odpočinek. Další
lokalita s altánem, vyhlídkou a magickou spi-
rálou bude tvořit piknikovou část. Třetí díl leso-
parku bude sportovně–naučný s hřišti a poslední
území zůstane čistě přírodní. „Louku určenou
k volnému běhání psů tam zachováme,“ potvr-
dila Zuzana Bencová z oddělení investiční vý-
stavby.

V lesoparku bude i přírodní mokřad, tiché
kouty a zajímavé vyhlídky. Svá místa si tam na-
jde mládež, rodiny s dětmi i senioři. Projekt pa-
matoval také na jednotný mobiliář – koše, lavič-
ky, informační tabule, herní a naučné prvky. 

Nový lesopark leží na trase Jabloneckého vy-
hlídkového okruhu, který vznikl v roce 2000

také za podpory EU. Zpustlé území se zastara-
lým vybavením ale přitahuje současně sociálně
patologické jevy jako například toxikomanie,
krádeže nebo výskyt skupin bezdomovců.
Zákoutí, kam se tyto skupiny lidí stahují, se při
rekonstrukci odstraní. Po obnově se o území
bude starat město, oddělení správy veřejné ze-
leně.

Radnice nechala již předem také zpracovat
podrobný dendrologický průzkum. Ten zhod-
notil přes 500 dřevin a rozdělil je do tří skupin
– na stromy ke kácení, dřeviny navržené k ošet-
ření a dřeviny, které žádný zásah nepotřebují.
Dělníci také odstraní křoviny z 3940 metrů
čtverečních a nekvalitní zeleň nahradí novou
výsadbou. „Kácení se týká jen odumřelých stro-
mů v havarijním stavu nebo náletových dře-
vin,“ upřesnila mluvčí Jana Fričová. (lau)

Na Žižkově Vrchu bude lesopark 
se zašifrovanými vzkazy

Rekonstrukce mostu v Kamenné ulici změ-
ní od konce června do konce října trasy ně-
kterých autobusových linek MHD. Kvůli
stavbě budou zrušeny zrušeny zastávky, kte-
ré se tam dosud nacházely. Přestupní stanice
se přemístí na nově vybudovaný terminál
veřejné dopravy v prostoru autobusového
nádraží.

V centru města bude cestujícím sloužit za-
stávka v Lipanské ulici pod muzeem. Dále
vznikne nová zastávka na Dolním náměstí. Tu
budou využívat hlavně linky MHD, které jsou
vedeny ze zastávky Lázně na autobusové ná-
draží.

Podrobný rozpis upraveného linkového vede-
ní MHD v centru města je k dispozici na
www.dpmlj.cz, v autobusech MHD a v před-
prodeji na autobusovém nádraží.

Přehled hlavních změn v trasách MHD po
dobu uzavírky:

Linka č. 1 a 10 směr Mšeno, Bedřichov – za-
stávky: Pražská – autobusové nádraží – Li-
panská (pod muzeem) – obchodní akademie

Linka č. 1 a 10 směr Kokonín, Rychnov –
zastávky: obchodní akademie – autobusové ná-
draží – Pražská

Linka č. 2 centrum – Paseky – začíná a kon-
čí na autobusovém nádraží

Linka č. 3 centrum – Na Hutích – začíná
a končí na autobusovém nádraží 

Linka č. 4 směr Maxov – zastávky: lázně –
Dolní náměstí – autobusové nádraží – Mlýnská

Linka č. 4 směr Lukášov – zastávky:
Mlýnská – autobusové nádraží - Lázně 

Linka č. 12 směr Žižkův Vrch – zastávky:
lázně – Dolní náměstí – autobusové nádraží –
Pražská

Linka č. 12 směr Rýnovice – zastávky:
Pražská – autobusové nádraží – Lipanská ul. –
Obchodní akademie

Linka č. 14 směr Horní Proseč – zastávky:
Mlýnská – autobusové nádraží – lázně

Linka č. 14 směr Nádraží Jabl. Paseky – za-
stávky: lázně – Dolní náměstí – autobusové
nádraží – Mlýnská 

Luboš Wejnar,
dopravní ředitel DPMLJ

Oprava mostu v Kamenné ulici změní
trasy autobusů MHD

Pro rodný list, občanský průkaz, ověření
podpisu nebo nové značky na auto chodí od
konce května Jablonečané na jednu adresu.
Správní odbor otevřel v budově Městského
úřadu v Komenského ulici pracoviště Czech
Pointu a přestěhoval tam také matriku.
Přesuny jsou součástí restrukturalizace úřa-
du, která sleduje efektivnější chod města
a lepší služby občanům.

Oddělení matriky a ověřování lidé najdou ve
třetím poschodí budovy, v kancelářích 405
a 406. Úřední hodiny se nezměnily, pondělí
s středa jsou takzvané dlouhé úřední dny. Ve
čtvrtek je otevřeno jen dopoledne. 

Od května je v přízemí budovy v Komenské-
ho, hned vedle vchodu, nové kontaktní místo

Czech Pointu a ověřování podpisů a listin.
Zajišťuje výpisy z veřejných i neveřejných evi-
dencí, například z obchodního rejstříku, živno-
stenského rejstříku, katastru nemovitostí nebo
rejstříku trestů. Má otevřeno denně, prozatím
s polední přestávkou. „Po dovolených bychom
úřední hodiny rádi rozšířili,“ podotkl vedoucí
správního odboru Petr Karlovský.

V budově radnice zůstalo kontaktní místo
Czech Point a pracoviště ověřování podpisů
a listin. Sídlí v přízemí ve vnitřním informač-
ním středisku a má otevřeno každý všední den
Od 8.00 do 17.00 hodin.

Podrobné informace o všech novinkách
i o dalších změnách najdete v denním tisku
a na webových stránkách města (www.mesto-
jablonec.cz). 

Úřední hodiny správního oddělení

Oddělení matriky a ověřování, 
Komenského ulice
pondělí a středa 8.00–17.00 hod.
čtvrtek 8.00–12.00 hod.

Czech Point – budova v Komenského ulici 
pondělí a středa 8.00–11.30 a 12.30–17.00 hod.
úterý a čtvrtek 8.00–11.30 a 12.30–14.30 hod.
pátek 8.00–11.30 a 12.30–14.00 hod.

Czech Point – budova radnice, 
Mírové nám.
pondělí – pátek 8.00–17.00 hod.

(red)

Služby pro občany pod jednou střechou

Foto Jiří Jiroutek
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Za první čtyři měsíce letošního roku vy-
kradli zloději na Jablonecku 26 rodinných
domů. Je to dvojnásobek než za stejné obdo-
bí loňského roku. Podle mluvčí jablonecké
policie Ludmily Knopové to je tím, že skupi-
ny zločinců migrují po okresech. „Od někte-
rých si lidé odpočinou, až když skončí ve vě-
zení,“ dodala. Podle ní je to velký důvod
k tomu, aby lidé byli letos před odjezdem na
dovolenou zvlášť obezřetní.

Naše domy a byty jsou v době prázdnin lehko
ohrozitelné, připomíná. Jak se ale předem brá-
nit, aby náš návrat z dovolené nezkazilo nepří-
jemné překvapení? „Nikdy dopředu neříkejme,
to se mě netýká nebo tady se nikdy nic nestalo.
Vždy je dobré se připravit na všechny možné
varianty útoku na náš majetek,“ radí Knopová.

Zloději podle ní dopředu vědí, že v průběhu

léta budou byty a domy po určitou dobu prázd-
né. Předem si už shánějí informace, jestli něja-
ké klíče od bytů či domů nezískají docela lehce.
Mnoho lidí je totiž běžně nechává pod rohož-
kou nebo v poštovní schránce. „Tato místa zlo-
ději prohlížejí ze všeho nejdříve,“ varuje mluv-
čí. Podle ní je stejně nevhodné nechávat ná-
hradní klíče na viditelných místech u vchodu
do bytu či domu, protože se jich může kdokoliv
snadno zmocnit a stejně jako v předchozím pří-
padě je později zneužít.

Překážkou pro zloděje je elektronické zabez-
pečení, které je dnes už cenově dostupné.
Zloději si většinou vybírají domy a byty bez té-
to ochrany. „Nikomu neříkejte o podrobnostech
vašeho zabezpečení. Nezvaný host by tak měl
značně usnadněnou cestu,“ dodává mluvčí.

Lidé by neměli do bytu nikdy brát neznámé
a nezvané hosty, třeba příslušníky různých ná-

boženských sekt nebo podomní prodavače.
Usnadní jim tím, aby se v bytě zorientovali
a odhadli majetkové poměry.

Dokladem pro opuštěný byt jsou i zatažené
závěsy a rolety. Lepší je poprosit příbuzné či
známé, aby do bytu občas zašli, změnili polohu
záclony, závěsu, květin na oknech či rohožky.

Měli by se také postarat o vybírání poštovní
schránky. Plná schránka pošty či reklamních
letáků je signálem, že majitel je delší dobu mi-
mo bydliště a zloděj má tak usnadněnou cestu
dovnitř.

V roce 2009 se vloupali zloději na Jablonecku
do 20 bytů a sedmi rodinných domů. Vloni již
jejich útoku čelilo 23 bytů a 62 domů. Zatímco
u bytů se policistům podařilo minulý rok objas-
nit dvě třetiny případů, u vykradených domů
jen pětinu.

(in)

Zloději vykrádají domy, myslete na to,
než odjedete na dovolenou

Jablotron nasvítil 
dva přechody 

Mánesova ulice v Jablonci bude nyní bez-
pečnější. Firma Jablotron, která v jejím sou-
sedství sídlí, nechala nasvítit dva přechody
a osvětlení darovala městu. „Je to velká po-
moc v době, kdy se snažíme šetřit, kde to
jde,“ poznamenal místostarosta Miloš Vele. 

Nově osvětlené přechody jsou u křižovatky
s ulicí Pod Skalkou a s ulicí Smetanovou. Jejich
pořízení přišlo na 123.000 korun. V posledních
třech letech se tam stalo na rovném širokém
úseku téměř 30 dopravních nehod. Při poslední
z nich srazil řidič na přechodu otce se dvěma
malými dětmi. Většinu nehod měla na svědomí
rychlá jízda nebo nerespektování přednosti
v jízdě.

Jablonec investoval v posledních třech letech
do úprav přechodů pro chodce přes 900.000 ko-
run, kraj se na jejich financování podílel zhru-
ba z jedné čtvrtiny.

(in)

Pečovatelská služba 
rozšiřuje provozní dobu

Centrum sociálních služeb rozšiřuje od 1.
června zkušebně provozní dobu péče o klien-
ty, kteří žijí v domácím prostředí. 

Zatímco dosud se o ně pečovatelky staraly
denně jen do 15.30, nyní o ně budou pečovat ve
všední dny od 7.00 do 21.00 hodin a o víkendech
a svátcích od 8.00 do 20.00 hodin. Podle ředitel-
ky centra Naděždy Jozífkové pečovatelská služ-
ba reagovala na poptávku uživatelů a podnět
z Komunitního plánování sociálních služeb. Od
příštího roku chce centrum ještě zavést takzva-
nou odlehčovací péči. Sloužila by seniorům,
o které se běžně stará rodina, v době, kdy si je-
jich blízcí budou potřebovat odpočinout nebo
sami zařídit vlastní záležitosti.

Velká poptávka v DPS je také po domácí zdra-
votní péči a rehabilitaci. I tu by chtělo centrum
do budoucna zajišťovat. (in)

Senioři budou cestovat 
zadarmo

Senioři nad 70 let budou od 1. července jez-
dit městskou hromadnou dopravou zadarmo.
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce
(DPMLJ) bude respektovat tři typy dokladů,
kterými se důchodci budou muset v případě
potřeby prokázat.

Nejsnadnější je, když budou i nadále využí-
vat čipovou kartu Opuscard, na níž si nechají
v předprodeji zdarma nahrát časový kupon na
příslušný rok. Lidé, kteří kartu nevlastní, si mo-
hou nechat za deset korun vystavit dopravním
podnikem papírovou průkazku s fotografií.
Mohou se ale také jednoduše prokázat předlo-
žením občanského průkazu.

Podle Luboše Wejnara, dopravního ředitele
DPMLJ, dopravce preferuje cestování s Opus-
kartou. „Pravidleně provádíme průzkumy o fun-
gování a využívání MHD, proto je důležité mít
přehled také o cestujících, kteří neplatí jízdné,“
vysvětlil.

Na přepravu seniorů bude přispívat jablone-
cká radnice. Ročně na ni musí najít ve svém
rozpočtu 700.000 korun. DPMLJ provozuje
v Jablonci 19 autobusových linek a tři spoje pro
školáky. Denně přepraví 26.000 osob. (red)

Dobrovolníci pomáhají 
rodinám

Vyškolené dobrovolnice neziskové organi-
zace HoSt Home-Start ČR nabízejí bezplat-
nou pomoc rodinám s malými dětmi do 6 let
věku. 

Sdružení působí od roku 2003 v Praze, v roce
2007 byla nabídka služby rozšířena také do
Brna a do Liberce. Nyní dobrovolnice pomáha-
jí také v Jablonci nad Nisou, Tanvaldu a Turnově.
Cílem sdružení je podporovat celistvost rodiny,
posilovat její vlastní kompetence a pomáhat jí
vytvářet harmonické a podnětné prostředí pro
vývoj dětí. Další informace získáte na telefon-
ním čísle 774 909 660 nebo na www.hostcz.org.

Turistické centrum bude 
den zavřené

Turistické informační centrum zůstane
v pondělí 20. června zavřené. Důvodem je in-
ventura.

Fotopozvánka na den IZS
Ukázka výcviku a poslušnosti služebních

psů, četnická pátrací stanice a společný zá-
sah Letecké a Vodní záchranné služby na
přehradě Mšeno jsou největšími lákadly spo-
lečné prezentace složek Integrovaného zá-
chranného systému.

Letos se uskuteční 28. června od 9.00 do 16.00
hodin na Horním náměstí a na přehradě. Více
informací na straně 10 v programu Eurocentra.

■ Užitečné tipy

Foto Ludmila Knopová

Foto Jana Fričová
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■ Naši jubilanti
v červnu
92 let
Bártová Anna, 
Korcinová Aloisie, 
Kuchařová Marie, 
Lexmannová Aloisie, 
Tylšová Božena

91 let
Bednářová Lidmila, 
Bernardová Jarmila, 
Bubeníková Anna, 
Engelová Alžběta, 
Karásková Zdeňka, 
Králová Miluše, 
Kubáčková Františka, 
Skalický Jaroslav

90 let
Paldus Josef, 
Peprlová Ludmila, 
Sedláček Antonín

85 let
Adam J., Bukáčková M.,
Bursová L., Drillichová M.,
Jakoubková S., Klimánková M.,
Kopal J., Kotková M., Kouba J.,
Kouřilová D., Kratinová M.,
Kubát Č., Kutilová M., Mádlová Z.,
Ranglová V., Stach B., Svátková J.,
Včeláková B., Vrabcová H.

80 let
Adamcová V., Bábelová H.,
Bartošová Z., Baudisch W., Birke H.,
Brož H., Císařová J., Grollová J.,
Häcklová E., Hlaváčková H.,
Hoření J., Hozák V., Jakouběová A.,
Luštický B., Motalová O.,
Novotná A., Petříčková J.,
Popelková A., Porschová K.,
Pospíšil O., Špidlenová E.,
Tesařová E.

75 let
Bellingerová N., Černý M.,
Dvořáček J., Fadrhonsová H.,
Haftová H., Hájková J., Halíková M.,
Havel V., Holá M., Jiříčková I.,
Köhlerová V., Kopecká K., Kříž J.,
Macháčková J., Martínek E.,
Mewald F., Mocková M., Patočka A.,
Pavlata J., Petrtýl J., Seidl A.,
Šúleková M., Vepilová J.,
Vokáček J.

70 let
Bezdíčka K., Budina O.,
Čechová D., Drážná R.,
Dušková J., Dvořáček J., Eiselt G.,
Grim J., Hladík J., Hlaváč A.,
Jašková F., Karel J., Kopal J.,
Kunc J., Matoušková I., Mottl L.,
Muschka J., Návesníková L.,
Novotný D., Páv J., Petrásková Ch.,
Rekciglová V., Růžičková J.,
Simmer V., Sirovátka B.,
Sládková A. S., Stránský J.,
Štryncl L., Trnka J., Ulbrich M.,
Vele V.

Redakce měsíčníku přeje všem
jubilantům hodně zdraví
a radosti.

Pokud si nepřejete být v Jablonec-
kém měsíčníku zveřejněni, napište
nám na mesicnik@mestojablonec.cz
nebo volejte 483 357 292,
H. Roudná, a to vždy do 10. dne
předchozího měsíce.

Pěvci z Janáčku 
hostí finský sbor
Na pozvání pěveckého sboru Ja-
náček přijede do Jablonce mužský
pěvecký sbor Helsingin Suoma-
laisen Klubin Kuldo z finské metro-
pole Helsinki. Řídí ho Henri Lam-
beri, sólista helsinské opery. Oba
sbory pořádají 9. června od 19.00
hodin v Kostele Dr. Farského oje-
dinělý společný koncert. Během
něj se představí nejprve jednotlivě,
společně pak zazní Bizetovy a Ver-
diho skladby.

Ženy pojedou 
do muzea panenek
Český svaz žen pořádá ve čtvrtek
9. června výlet do Muzea panenek
a medvídků Pod Troskami. Bližší
informace na telefonu 483 100 388
nebo na webu www.csz.cz

V sídle kraje se 
otevře letní vyhlídka
Vyhlídka na terase v 17. patře bu-
dovy Krajského úřadu LK v Li-
berci bude od 27. června opět pří-
stupná veřejnosti. Návštěvníkům
se naskytne z výšky 78 metrů ne-
všední pohled na Liberec a Jizer-
ské hory. Terasa je otevřená ve
všední dny mezi 9.00 a 15.00 hodi-
nou, a to až do konce prázdnin.
Hromadné prohlídky je třeba pře-
dem dohodnout na telefonním čísle

485 226 111. Vstup je zdarma. Budo-
va, v níž dnes sídlí Liberecký kraj,
byla postavena v letech 1967–1976
pro potřeby Státního výzkumného
ústavu textilního a Výzkumného
ústavu textilní technologie. Dům je
se svými 21 podlažími nejvyšší bu-
dovou v Liberci a je i po letech je-
ho nepřehlédnutelnou dominan-
tou. Autorem budovy je architekt
Zdeněk Plesník.

Důchodci zvou 
na své aktivity 
Svaz důchodců se schází každou
středu ve 14.00 hodin ve Spol-
kovém domě ve Floriánově ulici.
Ve středu 1. června se potkají
senioři u kávy, 8. června vyrazí na
vycházku, v úterý 14. června se se-
jdou v divadle a o den později po-
besedují se strážníky. V sobotu 18.
června pojedou důchodci do Bu-
dyšína, 22. června si nechají změ-
řit tlak a 29. června přivítají tan-
cem prázdniny.

Nadace Nemocnice 
vyhlašuje grant
Nadace Nemocnice v Jablonci nad
Nisou vyhlašuje grantové řízení
na podporu zdravotnictví a péče
o zdraví. Výzva je určená organiza-
cím a institucím se sídlem v okre-
se Jablonec nad Nisou (občanská
sdružení, obecně prospěšné spo-
lečnosti, účelová zařízení církví
a organizace zřízené státní sprá-

vou a samosprávou). Pro příspěv-
kové a rozpočtové veřejnoprávní
organizace platí podmínka, že sa-
my vloží do projektu nejméně
50 % finančních prostředků. Pro
podání žádosti nejsou vydány žád-
né zvláštní forsmuláře. K žádosti
je nutno přiložit doklad o platné
registraci žadatele a sídle v Jab-
lonci nad Nisou. Na požadované
grantové prostředky se musí před-
ložit projekt.
Pro grantové řízení bude rozdělena
minimálně částka 160.000 korun.
Žádosti o grant se podávají píse-
mně do 31. srpna 2011 na adresu
Nadace Nemocnice v Jablonci nad
Nisou, Nemocniční 15, 466 60 Jab-
lonec nad Nisou. Výsledek výběro-
vého řízení bude žadatelům sdělen
do 30. září 2011. Telefon: 483 345
301, e-mail: stehnova@nemjbc.cz,
web: www.nemjbc.cz/nadace.

Vítáme nová 
miminka
V sobotu 16. dubna se uskutečnilo
na radnici vítání nových miminek.
Byl mezi nimi Adámek Jakub, Be-
ran Tomáš, Bíza Petr, Cimbálová
Kristýna, Cinová Natálie, Černý To-
biáš, Dinda Patrik, Dlabolová Ni-
kola, Dušek Samuel, Hák Ondřej,
Hanusová Veronika, Holíková Ni-
col, Horčičková Nela, Huková Nela,
Jeřábková Eliška, Jislová Julie, Ka-
belková Karolína, Kaltnerová Niko-
leta, Karbanová Tara, Kimmel Pat-
rik, Kolovratník David, Krupková
Tereza, Lamr Mike, Malá Lucie Bar-
bora, Matějček Matěj Jan, Michálko-
vá Veronika, Novotný Matěj, Otto-
vá Štěpánka, Papoušková Eliška,
Paurová Františka, Plašil Marek,
Procházka Matěj, Psotiaková Sofie,
Resl Vojtěch, Rumančík Vojtěch,
Russigová Adéla, Srnová Natálie, Sů-
vová Elen, Syrovátko Štěpán, Štěr-
ba Ondřej, Štrupl Michal, Štryncl
Vojtěch, Uhnavá Silvie, Waldhan-
sová Eliška

Den otců 2011 na přehradě 
Více než 40 zemí po celém světě slaví vždy třetí víkend
v měsíci červnu Den otců. Přidejte se a přijměte po-
zvání na sportovně zábavné odpoledne pro celou rodi-
nu, které pořádá město Jablonec nad Nisou a Český
rozhlas Sever v neděli 19. června od 14.00 do 18.00 hodin
u jablonecké přehrady na Tajvanu. Na programu se po-
dílejí skauti, horská služba a místní mateřské centrum.
Pro děti budou připraveny výtvarné dílny nebo la-
novka přes přehradu. Více na www.jabloneckarodina.cz

Město zve seniory 
do divadla
Město Jablonec a místní Centrum
sociálních služeb připravily ke Svě-
tovému dni proti násilí na senio-
rech koncert pro tuto věkovou sku-
pinu. Uskuteční se v úterý 14.
června od 15.00 hodin v Městském
divadle v Jablonci nad Nisou. Zazní

na něm slavné operetní melodie
v podání orchestru a sólistů divadla
F. X. Šaldy. Vstupenky jsou zdarma.
Senioři si je mohou vyzvednout od
1. června v pokladně divadla.

KJS je stále aktivní
Vycházku do Jabloneckých Pasek
spojenou s prohlídkou Domova

důchodců uspořádá 21. června
Klub jabloneckých seniorů, který
se pravidelně schází v prostorách
Spolkového domu. Odchod je
v 9.00 hodin, skupinu povede
Mirka Bobková.
Ve čtvrtek 30. června za nimi při-
jde do Spolkového domu právník
města Robert Musil. Hovořit bude
o důchodech a jejich valorizaci
a násilí na seniorech.

Foto Graphis

Foto Radka Baloghová

Foto Jiří Langer
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Před nedávnem začala v Jablonci nad Ni-
sou přestavba bývalé fary u kostela sv. Anny.
Historická stavba, kde od roku 1966 žili
manželé Scheybalovi, se stane novým kul-
turním centrem. Josef Václav Scheybal patřil
k významným českým národopisným kreslí-
řům. Společně se svou manželkou se zabýval
památkovou péčí a regionální vlastivědou.
Obnovu domu za 26 milionů korun zaplatí
z 92,5 procent Evropská unie a stát. Na strán-
kách měsíčníku přinášíme pravidelně infor-
mace o průběhu rekonstrukce.

Květen – boj s vlhkostí
Stavbaři se v těchto týdnech soustředili na boj

s vlhkostí. Vypořádat se s ní je nejdůležitějším
předpokladem pro další pokračování obnovy.
Nejprve odstranili původní zvětralé omítky
v přízemí a ve sklepě. Všechny detaily stavební-
ho vývoje přitom pečlivě zaznamenali. Ve skle-
pě objevili zajímavý prvek, šikmou větrací
šachtu, kterou až dosud zakrýval nános omítek.
Teď bude zase plnit svou funkci. Více informací
na www.jablonec.com v sekci Dům Jany a Jo-
sefa V. Scheybalových. (pl)

Přeměna bývalé fary na kulturní centrum

Personální inzerce
Starosta města Jablonec nad Nisou vyhlašuje
výběrové řízení na 

ředitele Městské policie Jablonec nad Nisou
(určený strážník pověřený plněním některých
úkolů při řízení městské policie) 

Místo výkonu práce: Jablonec nad Nisou 

Předpoklady pro výkon funkce:
a) zákonné předpoklady dle ust. § 4 odst. 1 zá-
kona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů a prováděcích předpisů; 
b) další předpoklady stanovené městem Jab-
lonec nad Nisou pro uchazeče: 
vysokoškolské vzdělání, případně i středoškolské
vzdělání s maturitou; praxe v oblasti veřejné
bezpečnosti a veřejného pořádku; znalost legis-
lativy na úseku veřejného pořádku, bezpečnos-
ti a obecní policie; zkušenosti s řízením kolek-
tivu; řidičský průkaz skupiny B; znalost práce
s PC (Microsoft Office); velmi dobré organizač-
ní a řídící schopnosti, vysoká úroveň komuni-
kačních dovedností; výhodou osvědčení o spl-
nění stanovených odborných předpokladů podle
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve zně-
ní pozdějších předpisů.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému
výběrovému řízení musí obsahovat jeho:
jméno, příjmení a titul; datum a místo naroze-
ní; státní příslušnost; místo trvalého pobytu;
korespondenční adresu; telefonní číslo; číslo
občanského průkazu. Musí být též uvedeno da-
tum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady: ži-
votopis, výpis z rejstříku trestů ne starší než
3 měsíce; čestné prohlášení o bezúhonnosti
a spolehlivosti, ověřenou kopii dokladu o vzdě-
lání, lustrační osvědčení a písemnou představu
o fungování městské policie (max. 2 strany A4).

Platové zařazení: platová třída 11

Pracovní poměr: na dobu neurčitou, termín
nástupu 1. července 2011.

Lhůta pro podání přihlášky: 10. června 2011,
osobně nebo poštou na adresu: Město Jablonec
nad Nisou, Městský úřad Jablonec nad Nisou,
Oddělení organizační a personální, Mírové ná-
městí 19, Jablonec nad Nisou. 
Bližší informace: vackova@mestojablonec.cz,
tel. 483 357 170.

Výběrová řízení 
na pronájem bytů
Město Jablonec nad Nisou vyhlašuje výběrová
řízení na pronájem bytů 

Malometrážní byty

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 50/2011
Byt 0+1, 11. patro, podlahová plocha 27,67 m2

Prohlídka bytu je 6. 6. od 15.30 hodin.

Opletalova 31/2683, č. bytu pro VŘ: 51/2011
Byt 0+1, 2. patro, podlahová plocha 27,35 m2

Prohlídka bytu je 8. 6. od 15.30 hodin.

Opletalova 33/2682, č. bytu pro VŘ: 52/2011
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 30,78 m2

Prohlídka bytu je 8. 6. od 15.45 hodin.

Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 53/2011
Byt 0+1, 5. patro, podlahová plocha 23,70 m2

Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 54/2011
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 23,70 m2

Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 55/2011
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 23,70 m2

Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 56/2011
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 23,70 m2

Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 57/2011
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 23,70 m2

Prohlídka bytů je 8. 6. od 16.30 hodin.

Na Úbočí 21/4235, č. bytu pro VŘ: 58/2011
Byt 1+1, 1. patro, podlahová plocha 34,06 m2

Prohlídka bytu je 13. 6. od 16.00 hodin.

Nájemné v malometrážních bytech je stanoveno
na 46,23 Kč/m2/měsíc.

Byt se smluvním nájemným

Podhorská 18/2127, č. bytu pro VŘ: 59/2011
Byt 1+3, 4. patro, podlahová plocha 94,50 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro
účast ve VŘ je 4.602,– Kč/měsíc bez služeb spoje-
ných s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka bytu 6. 6. 2011 od 16.30 hodin.

Sraz zájemců je vždy ve stanovenou dobu před
vchodem do daného objektu.

Žádosti do výběrového řízení včetně stanove-
ných příloh podávejte na předepsaných for-
mulářích. Ty lze vyzvednout na oddělení
správy bytových domů MěÚ (OSBD), ve vnitř-
ním informačním středisku MěÚ nebo na
www.mestojablonec.cz. Přihlášku doručte na
OSBD nebo do podatelny MěÚ v zalepené obál-
ce od 1. do 15. června do 15.00 hodin. Obálka
musí být zřetelně označena nápisem Výběrové
řízení s označením čísla bytu (tj. např. 50/2011
– NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRO-
NÁJEM BYTU).

Žadatel obdrží potvrzení o podání nabídky.
Neúplně označené a před nebo po termínu po-
dané obálky jsou neplatné.

Sklípek v přízemí fary Foto archiv JKIC

Folklórními zpěvy a tanci a farmářskými
trhy ožije v pátek 10. června jablonecké Euro-
centrum a jeho letní scéna. Hostit bude osm
místních a polských pěveckých souborů, kte-
ré se setkají na Mezinárodním folklórním
festivalu. 

„V hlavním galaprogramu festivalu se před-
staví Jizera, Nisanka, Šafrán, Jeleniogórzanie,
Zagajnik, Rudawianie a dětské soubory Jizerka
a Malá Nisanka,“ upřesnila ředitelka Euro-
centra Marta Procházková. Festival připravilo
Eurocentrum spolu s Městským domem kultu-
ry Muflon v Jelení Hoře – Soběšově. 

Na farmářském dnu se budou prodávat regio-
nální produkty z Libereckého kraje, k vidění
budou ukázky tradičních řemesel. Středisko
ekologické výchovy Český ráj ve spolupráci
s JKIC připravily aktivity zaměřené na práci

s přírodními materiály, vlnou, proutím a hlí-
nou, nebo degustace bylinkových čajů. Děti uvi-
dí hospodářská zvířata a seznámí se s životem
na statku.

Dopoledne je rezervováno pro školy, odpo-
ledne pro veřejnost. Více informací naleznete
na www. eurocentrumjablonec.cz. 

Program festivalu:
9.00–18.00 Farmářské trhy a program pro děti

10.00–14.00 Regionální pěvecké a taneční sou-
bory

14.00–15.00 Polské folklorní soubory
16.00–19.00 Galaprogram festivalu

Festival je součástí tříletého projektu „Setkávání –
tradice, kultura a život v česko-polském pohraničí“.

Eurocentrum ožije folklórem a farmářskými trhy

Foto Iva Mošnová
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Jizerské hory s Českým rájem
propojí nově vytvořená naučná
stezka. Turisty zavede na zatím
poněkud utajená místa, která si
oblíbili jako cíl svých vlastivěd-
ných vycházek manželé Jana
a Josef V. Scheybalovi, jejichž
odkazu je věnovaná. První část
stezky se slavnostně otevře 19.
června.

Tvoří ji uzavřený dvanáctikilo-
metrový okruh na jih od Jablonce
s 15 zastaveními. V budoucnu se
bude stezka rozšiřovat. „Už v příš-
tím roce se prodlouží do Turnova
k Muzeu Českého ráje, kterému
připadly cenné sbírky, jež manže-
lé společně shromáždili,“ řekl
Jabloneckému měsíčníku předse-
da správní rady Jabloneckého kul-
turního a informačního centra Petr
Vobořil.

Josef Václav Scheybal patřil
k významným českým národopis-
ným kreslířům. Společně se svou
ženou Janou se zabýval památko-
vou péčí a regionální vlastivědou.
Oba shromáždili pozoruhodné
sbírky, z nichž čerpali při tvorbě
odborných i populárně naučných
knih. „Pravidelné výlety po kraji
pro ně byly důležitým zdrojem po-
znání. Dokumentovali při nich
historické památky a zachycovali
proměny krajiny,“ poznamenal
autor stezky Jan Strnad, který bý-
val častým hostem manželů.

První část naučné stezky vede
z Dobré Vody do Rychnova. Její
součástí je zastavení v rychnov-
ském městském muzeu, jež se vě-
nuje místní malířské tradici.
Odtud pokračuje do Pelíkovic
a pak hřebenovou cestou k roz-
hledně Kopanina. Tam se obrací
zpět k severu a směřuje turisty do
Pulečného. 

Na zastaveních u památek, pa-
mětihodností nebo přírodních za-
jímavostí jsou informační panely

s úryvky textů Jany Scheybalové
a kresbami J. V. Scheybala. Nauč-
nou stezku lze absolvovat pěšky
nebo na kole. Snadno ji projdou
rodiny s dětmi i senioři. 

Pozorní výletníci na ní objeví
v krajině hodnoty, kterým manže-
lé Scheybalovi zasvětili celý život –
památky a stopy lidského života
a práce. Pohledy do kraje přitom

nemusí vést jen k zamyšlení nad
přírodou, historií nebo nad exis-
tencí odkazu našich předků. Za-
mýšlet se můžeme nad během
života nebo nad sebou samým.
„Můžeme se přitom dokonce do-
brat odpovědi na otázku, co vše
v nás vyvolává pocit štěstí, a uvě-
domíme si, že to jsou zdánlivě oby-
čejné věci,“ dodává Strnad.

Stezka vznikla díky finanční
podpoře Turistického regionu Ji-
zerské hory. Její realizace se ujalo
Jablonecké kulturní a informační
centrum za přispění měst Jab-
lonce nad Nisou, Rychnova u Jab-
lonce n. N., obcí Pulečný, Frýdštejn
a jablonecké Městské galerie MY.
V té se v červnu otevře výstava
o vzniku stezky. Slavnostního pře-
střižení pásky se zúčastní zástupci
Libereckého kraje, měst a obcí
a další čestní hosté.

„Otevření naučné stezky má sou-
vislost s rekonstrukcí bývalé fary
u kostela sv. Anny, která byla v Jab-
lonci před nedávnem zahájena,“
zdůraznil místostarosta Vobořil. His-
torická stavba, kde od roku 1966
manželé Scheybalovi žili, se stane
novým kulturním centrem města. 

Pozvání na výlet

• Slavnostní otevření 19. června
/neděle/ v 9.30 hodin. 

• Na startu v Dobré Vodě dosta-
nou výletníci mapku stezky.

• K otevření stezky vychází limi-
tovaná edice výroční turistické
známky, turisté obdrží pamětní
razítko.

• Na startu a v cíli bude hrát živá
hudba.

• Na turisty v dobovém oblečení
čeká odměna.

• Pro děti budou na trase soutěže
a přírodovědné, výtvarné a lite-
rární dílny.

• Délka trasy: 12 km

• Počet zastavení: 15

• Autobusové spojení: MHD lin-
ka č. 1, zastávka Dělnický dům
(start), Pulečný (cíl)

• Podrobné informace k progra-
mu slavnostního zahájení na-
leznete na www.jablonec.com.

Po stopách manželů Scheybalových 
povede naučná stezka

Schématická mapka naučné stezky M. Bajer

Manželé Scheybalovi s Petrem Vobořilem
na Mezinárodním sochařském sympoziu

v Maníkovicích v roce 1996. Foto J. Honzík
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Zajímavosti ze zastupitelstva a rady
Zastupitelé rozdělovali příspěvky z rozpočtu
Město rozdělí na podporu sportu, kultury, vzdě-

lávání a sociální oblast přes tři miliony korun.
Návrh jednotlivých komisí zastupitelé schválili. 

Nejvíce získal sport a tělovýchova. K dispozici bylo
1,28 milionu korun a příslušná komise částku rozdě-
lila beze zbytku. Dělení se řídilo jednotným klíčem,
komise posuzovala velikost členské základny a další
preferencí byla existence mládežnické základny. 

Desetitisícovou rezervu si ponechala kulturní ko-
mise, jež měla k dispozici 1,12 milionu korun. Využít
ji hodlá například k ocenění případných úspěchů kul-
turních subjektů na soutěžích, přehlídkách a festiva-
lech.

Komise humanitní pracovala s částkou 320.000 ko-
run a v rezervě jí zůstalo 5000 korun. Podporu nezís-
kala jen jedna žádost, která přišla po termínu. 

Částku 200.000 korun rozdělovala komise pro vý-
chovu a vzdělání. V rezervě si nechala 19.000 korun,
a to na řešení každoročních mimořádných událostí.
Komise pro subjekty z oblasti prevence kriminality
a sociálně patologických jevů rozdělovala 100.000 ko-
run. 

Žádný z žadatelů, kterým komise příspěvek z měst-
ského rozpočtu přidělily, v současné době nic nedluží
městu nebo jím zřízeným organizacím a založeným
společnostem. 

Město nepožaduje úhradu za žáky z dětského
domova

Jablonec nebude požadovat od Dětského domo-
va v Pasecké ulici peníze za výuku osmi předško-
láků v mateřské škole. 

Obce bez škol podle školského zákona musí platit
neinvestiční výdaje obcím, do jejichž škol své děti po-
sílají. Poslední legislativní úprava navíc změnila
úhradu neinvestičních výdajů za žáky z dětských do-
movů a za děti navštěvující mateřskou školu poslední
rok před nástupem do 1. třídy. 

„Za rok 2010 bychom měli fakturovat neinvestiční
výdaje za 152 žáky z cizích obcí a za osm dětí
z Dětského domova v Jablonci nad Nisou,“ vysvětluje
místostarosta Petr Tulpa. Neinvestiční výdaje tvoří na-
příklad náklady na údržbu a opravy, materiál, služby
či některé mzdy. 

Podle zmíněné změny zákona by Dětský domov
v Pasecké ulici za své dětí měl zaplatit městu téměř
36.000 korun. Platit však nebude. Stejně tak město ne-
bude požadovat úhradu neinvestičních výdajů za rok
2010 od obcí v jabloneckém okrese v plné výši, chtít
po nich bude jen 5000 korun za rok na jednoho žáka.
A po dobu tří let, tedy za kalendářní roky 2010–2012,
Jablonec nebude požadovat ani hrazení neinvestič-

ních výdajů za děti z jiných obcí navštěvující školku
před nástupem do školy. 

SMS parkovné platí v celém městě
Dosud bylo možné platit parkovné prostřednic-

tvím SMS pouze na parkovišti na Horním náměstí.
Nově se tento způsob úhrady rozšiřuje od 1. června
na všechna parkoviště s automatem ve městě. 

Parkovné se v Jablonci platí od pondělí do pátku
mezi 7.30 až 17.30 hodinami, v sobotu pak v době od
7.30 do 13.00 hodin. Pouze v ulici Liberecká je sobot-
ní parkování bez poplatku, zdarma je parkování ve
městě také v neděli a ve svátek. 

Ceny za parkování jsou různé, výše poplatku je
vždy na parkovacím automatu. Jednotný ceník pro
všechna stání však platí při placení prostřednictvím
SMS: 

• první započatá půlhodina 13,– Kč 
• první započatá hodina 26,– Kč 
• každá další započatá hodina 40,– Kč
Informace o výši poplatků za parkovné i za kontrolní

karty jsou na www.mestojablonec.cz. 

Od prázdnin platí nové ceny MHD
Změnou prošly také tarify MHD ve městě, které

začnou platit od 1. července. Tyto změny mají po-
stupně vést ke sjednocení cen v Liberci i Jablonci
nad Nisou. 

Sjednotí se cena žákovského a studentského jízdné-
ho na 210 korun, což je 50 % základního jízdného.
Platit začne bezplatná přeprava seniorů od 70 let. 

Od začátku prázdnin zavede DPMLJ pro linky
MHD v Jablonci přirážku při doplňkovém prodeji jíz-
denek u řidiče; u základního druhu jízdenky to budou
čtyři koruny, u zlevněného druhu jízdenky připlatí
pasažéři dvě koruny. 

McDonald míří do Jablonce
Světoznámý výrobce rychlého občerstvení zvažu-

je otevření své restaurace v Jablonci. 
Vzniknout by mohla v prostoru Ovocného trhu vedle

autobusového nádraží. Zastupitelé už záměr schválili.
Pokud by všechna správní a administrativní jednání
dopadla pozitivně, mohlo by se v průběhu příštího roku
začít stavět. V každé restauraci McDonald’s je zhruba
50 pracovních příležitostí.

Přijďte na červnové zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva se uskuteční ve

čtvrtek 23. června od 9.00 hodin ve velké zasedací
síni radnice. Informace o programu najdete na webu
www.mestojablonec.cz týden před jednáním. Radní
budou zasedat 9. června, jednání rady je neveřejné.

■ Stalo se...
Delegace šesti velvyslanectví 
a Ministerstva obrany ČR se sešly
s čelními představiteli města Jablo-
nec nad Nisou a zástupci všech po-
litických klubů ve středu 4. května
hodinu před polednem u Památní-
ku obětí II. světové války v městské
části Rýnovice k pietnímu aktu.
Své oběti války přijeli uctít velvy-
slanci Ázerbájdžánu, Běloruska,
Kazachstánu, Ruské federace, Ukra-
jiny a zástupce francouzské amba-
sády. 

Mezinárodní den rodiny 
se uskutečnil v pátek 13. května
v pořadí potřetí. Program pro celé
rodiny přichystaný na náměstí Mí-
rovém a Dr. Farského i na Letní
scéně Eurocentra zahájili místosta-
rostové Petr Tulpa a Petr Vobořil.
Jen během dopoledne se vystřídala
při různých soutěžích zhruba stov-
ka předškoláků, kteří třídili odpad
a zdobili balónky. Městská policie
připravila soutěže s bezpečnostní
tématikou a nechala nahlédnout
do služebního vozu. Místostarosto-
vé vyhlásili výsledky soutěže Malu-
jeme pro skřítka Pastelku a předali
ceny. Ve středu 15. června se na Mí-
rovém náměstí odehraje tradiční
Den zdravotně postižených a v ne-
děli 19. červa bude u přehrady při-
pravený Den otců. 

České a německé rodiny
se potřetí setkaly poslední květnový
víkend v Jizerských horách v rám-
ci projektu Do pohádky za řemesly
/ Durch Märchen zum Handwerk.
Pohádkový motiv Sněhurky a sed-
mi trpaslíků provedl děti i dospělé
celým pobytem, během nějž si moh-
li všichni vyzkoušet práci ve zlat-
nické a brusičské dílně.

Ředitel MP odchází
Post ředitele městské policie opustil
po dohodě Jiří Rulc. Důvodem byly
neshody s vedením města o kon-
cepci činnosti. Rulc velel strážní-
kům dva roky. Podařilo se mu při-
blížit práci policie občanům tím,
že zavedl například okrskáře, kon-
taktní místa pro veřejnost nebo spo-
lečné hlídky s Policií ČR. Proto také
tyto projekty včetně preventivních
programů pro školáky a seniory
budou dále fungovat. Město vypsalo
na nového ředitele výběrové řízení.
Zatím je řízením policie pověřen
Rulcův zástupce Ludvík Loprais. 

Městské byty spravuje 
od 1. června místo Městské správy
nemovitostí, s. r. o., nové oddělení
úřadu, a sice oddělení správy bytů
a domů (OSBD). Sídlí v prostoru
bývalé Městské správy nemovitostí,
s. r. o., na pravém boku radnice.
Změna pro klienty je pouze v tom,
že žadatelé o výměnu či přidělení
městského bytu už nebudou chodit
do radnice hlavním vchodem, ale
jen na jedno kontaktní místo boč-
ním vchodem na pravé straně.
Stejné zůstává i číslo účtu pro plat-
bu nájmu. (fr)

Ilustrační foto Jiří Jiroutek
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz 

Kino Radnice
30. 5.–1. 6. /po–st/ 17.30 hodin
WESTERNSTORY
Střelená komedie nabitá létem.

30. 5.–1. 6. /po–st/ 20.00 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH
PODIVNA (3D)
Kapitán Jack Sparrow se vrací ve filmu
nabitém akcí a dobrodružstvím. 

2.–5. 6. /čt–ne/ 17.30 hodin
KUNG FU PANDA 2 (3D)
Pokračování rodinného animovaného
filmu aneb dvojnásobně „pandastické“
dobrodružství.

2.–5. 6. /čt–ne/ 20.00 hodin
6.–8. 6. /po–st/ 17.30 hodin
LIDICE
Příběh obyčejných lidí, kteří se
absurdní náhodou připletli do cesty
velkým dějinám. 

4. 6. /so/ 15.00 hodin
ČERTOVA NEVĚSTA
Nová pohádka Zdeňka Trošky.

5.6. /ne/ 15.30 hodin
MDD a OZVĚNY ANIFESTU 2011
Pásma toho nejlepšího pro děti
z letošního ročníku festivalu
animovaných filmů jako dárek
k Mezinárodnímu dni dětí.
Vstupné zdarma

6.–8. 6. /po–st/ 20.00 hodin
RYCHLE A ZBĚSILE 5

9.–10. 6. /čt–pá/ 17.30 hodin
KUNG FU PANDA 2 (3D)

9.–10. 6. /čt–pá/ 20.00 hodin
X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA
Další díl sci-fi série.

11.–12. 6. /so–ne/ 15.00 hodin
KUNG FU PANDA 2 (3D)

11.–12. 6. /so–ne/ 17.30 hodin
X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA

11.–12. 6. /so–ne/ 20.00 hodin
PAŘBA V BANQKOKU
Pokračování úspěšné komedie Pařba
ve Vegas.

13.–15. 6. /po–st/ 17.00 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH
PODIVNA (3D)

13.–15. 6. /po–st/ 20.00 hodin
MELANCHOLIA
Překrásný film o konci světa v režii
Larse von Triera.

15. 6. /st/ 14.30 hodin
LIDICE
Promítání pro seniory.

16.–19. 6. /čt–ne/ 17.30 hodin
V PEŘINĚ (3D)
Hvězdně obsazená hudební komedie
F. A. Brabce. V hl. rolích L. Bílá,
K. Roden, J. Mádl, B. Polívka,
E. Balzerová, N. Divíšková, J. Vojtek,
T. Vilhelmová a další.

16.–17. 6. /čt–pá/ 20.00 hodin
PAŘBA V BANGKOKU

18. 6. /so/ 15.30 hodin
MEDVÍDEK PÚ

18.–19. 6. /so–ne/ 20.00 hodin
PRINC A PRUĎAS
Komediální parodie na téma
klasických pohádek a fantasy příběhů.
V hl. rolích J. Franco, N. Portman
a D. McBride.

19. 6. /ne/ 15.00 hodin
KUNG FU PANDA 2 (3D)

20.–22. 6. /po–st/ 17.30 hodin
PAUL
Komediální sci-fi roadmovie.

20.–22. 6. /po–st/ 20.00 hodin
THOR (3D)

23.–24. 6. /čt–pá/ 17.30 hodin
LIDICE

23.–24. 6. /čt–pá/ 20.00 hodin
KAZATEL (3D)
Postapokalyptický sci-fi thriller,
zasazený do alternativního světa.

25. 6. /so/ 15.00 hodin
ČERTOVA NEVĚSTA

25.–26. 6. /so–ne/ 17.30 hodin
V PEŘINĚ (3D)

25.–26. 6. /so–ne/ 20.00 hodin
LIDICE

26. 6. /ne/ 15.00 hodin
KUNG FU PANDA 2 (3D)

27.–29. 6. /po–st/ 17.30 hodin
PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI
Rodinná komedie s Jimem Carrey.

27.–29. 6. /po–st/ 20.00 hodin
PRINC A PRUĎAS

30. 6.–1. 7. /čt–pá/ 17.30 hodin
V PEŘINĚ (3D)

30. 6.–3. 7. /čt–ne/ 20.00 hodin
TRANSFORMERS 3 (3D)

2. 7. /so/ 15.00 hodin
KUNG FU PANDA 2 (3D)

2.– 3. 7. /so–ne/ 17.00 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH
PODIVNA (3D)

3. 7. /ne/ 14.30 hodin
V PEŘINĚ (3D)

Letní kino
28. 5. /so/ 17.00 hodin
COLOURS OF LEŤÁK
Zahájení promítání v Letním kině
filmem 
BANKSY: EXIT THROUGH THE
GIFTSHOP s doprovodnou street art
akcí a afterparty v Klubu Woko.
Projekce filmu bude zahájena
po setmění.

3.–4. 6. /pá–so/ 21.45 hodin
VŘÍSKOT 4

10.–11. 6. /pá–so/ 21.45 hodin
KRÁLOVA ŘEČ

17.–18. 6. /pá–so/ 22.00 hodin
RANGO
Pozor! V původním znění s titulky.

23.–26. 6. / čt–ne/ 22.00 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH
PODIVNA

27.–28. 6. /po–út/ 22.00 hodin
NEZNÁMÝ

29.–30. 6. /st–čt/ 22.00 hodin
NA VLÁSKU

1.–3. 7. /pá–ne/ 22.00 hodin
RIO

Změna programu vyhrazena.

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

2. 6. /čtvrtek/ 18.00 hodin
MOZART REVUE
Slavnostní rozloučení ZŠ Mozartova se
školním rokem.

5. 6. /neděle/ 15.00 hodin (RD)
O DOBRU A ZLU
DIVADELNÍ SPOLEČNOST JULIE
JURIŠTOVÉ PRAHA
Dobro a Zlo uzavřou sázku, kdo má
nad lidmi větší moc. 
Hrají: Julie Jurištová, Johana
Moštíková / Barbora Petrová, Radovan
Snítil, Libor Jeník / Dominik Linka,
Radek Valenta / Tomáš Holý

6. 6. /pondělí/ 19.00 hodin
BRATŘI EBENOVÉ
Jedinečně trio, které získalo již v roce
1979 interpretační cenu na festivalu
Porta v Olomouci. 

7. 6. /úterý/19.00 hodin (DA)
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
DIVADLO NA JEZERCE PRAHA
Půvabná komedie o mužích i ženách
i o tom, že člověk má za všech
okolností zůstat sám sebou. 
Hrají: Jan Hrušínský, Miluše
Šplechtová, Tereza Němcová, Marika
Procházková, Marek Taclík a další. 

9. 6. /čtvrtek/ 19.00 hodin (ND)
HOLKY Z KALENDÁŘE
DIVADLO ABC PRAHA
Komedie o ženách, které jsou pro
dobrou věc ochotny udělat to, co by je
nenapadlo ani v těch nejodvážnějších

snech. Nápad nafotit kalendář s akty je
bláznivý úlet, který se postupně mění
ve velkou vzpouru proti osudu, proti
stáří, proti životní marnosti. 
Hrají: Veronika Gajerová,
Dana Batulková, Radka Fidlerová,
Hana Doulová, Kateřina Macháčková,
Jitka Smutná, Lenka Termerová,
Luba Skořepová, Jan Vlasák,
Stanislav Lehký a další. 

14. 6. /úterý/ 15.00 hodin
SLAVNÉ OPERETNÍ MELODIE
Pořádají Centrum sociálních služeb
Jablonec nad Nisou a město.
Účinkují členové Divadla F. X. Šaldy
Liberec
Představení ke Světovému dni proti
násilí na seniorech. 

18. 6. /sobota/ 17.00 hodin
SVĚT TANCE
TANEČNÍ A POHYBOVÉ STUDIO
MAGDALÉNA 
Závěrečné vystoupení žáků taneční
školy. 

22. 6. /středa/ 16.30 hodin
ŠUMIÁDA
školní akademie ZŠ Na Šumavě 

23. 6. /čtvrtek/ 19.00 hodin
JANÁČEK GALA 
SPS JANÁČEK
SPS Janáček zpívá slavné operní sbory
z díla G. Verdiho, B. Smetany,
A. Dvořáka za doprovodu orchestru
Divadla F. X. Šaldy Liberec.
Jde o nový program, se kterým
Janáček bude vystupovat v letech
2011–2012 na koncertech v Polsku,
Německu a Velké Británii.

29. 6. /středa/ 17.00 hodin
SLAVNOSTNÍ AKADEMIE
GYMNÁZIA U BALVANU
Předání výročních cen „Maxima“
nejlepším studentům školy. 

INFORMACE PRO ABONENTY
Výměna a prodej abonentek stávajícím
předplatitelům se uskuteční 
od 6. do 11. června. Předprodej novým
zájemcům bude zahájen od 13. 6. 2011

VÝSTAVA
30. 5.–30. 6.
MATURITA 2011
Vybrané návrhy letošních absolventů
SUPŠ Jablonec nad Nisou.

■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz

1. 6. /středa/ 19.00 hodin
VARHANNÍ KONCERT 
Zazní skladby J. S. Bacha, G. F. Händela,
A Caldara, J, Brahmse a další. 
Adéla Váňová Mičková – soprán,
Václav Cikánek – tenor,
Veronika Husinecká – varhany

11. 6. /sobota/ 18.00 hodin
KONCERT HVĚZDY A HVĚZDIČKY
OBČANSKÉ SDRUZENÍ KULTURA
PRO VŠECHNY
Účinkují: Štěpán Rak, Alfred Strejček,
Jan Matěj Rak a žáci jabloneckých
hudebních škol. 

15. 6. /středa/ 19.00 hodin (H) 
VARHANNÍ KONCERT
ALEŠ BÁRTA 
Koncert jednoho z nejúspěšnějších
českých varhaníků.

VÝSTAVA

2. 6.–2. 7.
LADA BORECKÁ 
A LADISLAV ŠLECHTA –
DRÁTOVANÉ OBJEKTY
Vernisáž je 2. 6. v 17.00 hodin.

Otevřeno každé úterý a sobotu vždy
od 10.00 do 16.00 hodin. 

Kino pod hvězdami hraje už v červnu

Již o červnových víkendech můžete v Jablonci vyrazit na fil-
movou podívanou pod hvězdným nebem! Teplé voňavé večery
se skvělými filmy a správně vychlazeným občerstvením...
hmmm...prostě léto... (Vřískot 4, Králova řeč, Rango, Piráti z Ka-
ribiku: Na vlnách podivna, Neznámý, Na vlásku, Rio...)
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■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

8. 6. /středa/ 16.30 hodin
KONEČNÁ ANEB ABSOLUTNĚ
BLÁZNIVEJ CIRKUS
Rozloučení s 9. třídami Základní školy
v Jablonci n.N., Liberecká 26.

9. 6. /čtvrtek/ 19.00 hodin
IVA BITTOVÁ
Sólový koncert výrazné osobnosti
české alternativní scény.

10. 6. /pátek/ 9.00–19.00 hodin
letní scéna
MEZINÁRODNÍ FOLKLÓRNÍ
FESTIVAL
ČESKO-POLSKÉ SETKÁNÍ 2011
Více na straně 7.

11. 6. /sobota/ 10.00–23.00 hodin
letní scéna
JABLONEC SOBĚ
Multižánrový festival představující
jablonecké soubory.

12. 6. /neděle/ 14.00 hodin
JABLONEČANKA
Tradiční taneční odpoledne
s dechovým orchestrem pro seniory.

15. 6. /středa/ 12.00–17.00 hodin,
Mírové nám.
DEN ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Zábavný program pro handicapované
i zdravé. Ukázky první pomoci,
soutěže, prezentace neziskových
organizací a firem nabízejících
pomůcky pro zdravotně postižené.
Programem provází Tomáš Krejčíř,
host Petra Černocká.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2011

17. 6. /pátek/ 19.00 hodin 
ZÁVĚREČNÁ SHOW TK XTREAM

18. 6. /sobota/ 16.00 hodin
VÝROČNÍ KONCERT IUVENTUS,
GAUDE!
Vystoupí sbory Iuventus, gaude!, 
Amici, gaudete! a Pueri, gaudete! 
a jako host Zvonky (Praha). 

19. 6. /neděle/ 15.00 hodin
ZÁVĚREČNÉ PŘEDSTAVENÍ
TANEČNÍ ŠKOLY DaM

25. 6. /sobota/ 14.00–23.00 hodin 
WOODSTOCK NAD NISOU
Jubilejní 10. ročník festivalu
revivalových kapel.
Metallica revival Demage, Inc., Bruce
Dickenson & Iron Maiden Revival,
AC/DC Bon Scott Memory Band, Alice
Cooper Revival Band (Slovensko),
Judas Priest revival, Doro & Warlock
Revival, Slayer revival Brno.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2011

27. 6. /pondělí/ 17.00 hodin
ŠKOLNÍ AKADEMIE ZŠ
V PASÍŘSKÉ 

VÝSTAVY

Do 28. 6. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin, foyer 
DOJMY Z ASIE
Výstava reportážních fotografií Piotra
Kloczkowského (Polsko)

29. 6.–5. 9. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin, foyer 
FOTOKLUB NEKRAS
Vernisáž je ve středu 29. 6. v 17.00 hodin.

DEN INTEGROVANÉHO
ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU 2011

28. 6. /úterý/ 9.00–16.00 hodin, 
Horní nám.
6. ročník
Představí se složky Policie ČR, 
hasičský záchranný sbor, zdravotnická

záchranná služba, jablonecká nemoc-
nice, Český červený kříž, horská služ-
ba, Armáda ČR, vězeňská služba,
městská policie a firmy Jablotron,
Telmo a pojišťovna Kooperativa.

16.20 hodin, jablonecká přehrada
vodní záchranná služba a letecká
záchranná služba předvedou
na hladině přehrady součinnostní
zásah.
Akce pořádá město Jablonec n. N.
ve spolupráci se složkami IZS.
Další informace na straně 4.

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

1. 6. /čtvrtek/ 17.00 hodin
CESTA ZA SVĚTLEM
Vyhlášení výsledků 3. ročníku
fotografické soutěže.
Vystoupí hudební skupina N.O.C.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2011

6. 6. /pondělí/ 10.00 hodin
ORCHESTRÁLNÍ SKLADBY
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

7. 6. /úterý/ 17.00 hodin
ZATMĚNÍ MĚSÍCE A SLUNCE
Astronomické okénko Martina Gembece.

9. 6. /čtvrtek/ 17.00 hodin
O NÁS! ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ SE
PŘEDSTAVUJE
O činnosti oblastního spolku ČČK,
akce cyklu Naučme se poskytnout
první pomoc. 

14. 6. /úterý/ 14.00 hodin
JABLONECKÁ ZELEŇ A PARKY
Beseda s Václavem Vostřákem.

14. 6. /úterý/ 17.00 hodin
KEŇA, ZPÁTKY V ZEMI MASAJŮ
Přednáška s promítáním fotek a videa
z pobytu Moniky Schierové a Moniky
Sobotkové v Keni.

16. 6. /čtvrtek/ 17.00 hodin
JABLONECKÉ VÝSTAVY V LETECH
1965 až 1968
Beseda s historičkou Muzea skla
a bižuterie Janou Novou.

21. 6. /úterý/ 14.00 hodin
FRANCIE
pravidelné promítání

21. 6. /úterý/ 17.00 hodin
JABLONEC – VSTUPNÍ BRÁNA 
DO JIZERSKÝCH HOR?
Beseda s Václavem Vostřákem.

23. 6. /čtvrtek/ 17.00 hodin
HUDBA, HUDEBNÍ ŠKOLY,
HLEDÁNÍ NOVÝCH TALENTŮ
Beseda Josefa Bočka pro děti a rodiče
o hledání nových talentů.
Na akci se podílí občanské sdružení
Kultura pro všechny.

VÝSTAVA
CESTA ZA SVĚTLEM
V prostoru schodiště jsou vystavené
nejlepší práce třetího ročníku
fotografické soutěže.

■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz
tel. 483 713 004

1. 6. /středa/ 9.30 hodin
DEN DĚTÍ VE VIKÝŘI
Oslava svátku dětí s doprovodným
programem.
Informace M. Tauchmanová.

3. 6. /pátek/ 13.00 hodin
VEŘEJNÉ SETKÁNÍ MÉSTSKÉHO
PARLAMENTU MLÁDEŹE
Informace N. Mitbauerová.

4. 6. /sobota/
ČESKÝ RÁJ
Cyklistická akce pro děti i dospělé.
Přihlášky a informace P. Dostál.

5. 6. /neděle/
JARMARK LABYRINTARIUM
Autobusový výlet do Loučně a ZOO
Chleby.
Informace M. Tauchmanová 

7. 6. /úterý/ 10.00–16.00 hodin
MLADÍ LADÍ
Otevřené IC mládeže pro všechny.
Informace N. Mitbauerová.

17. 6. /pátek/ 12.00–14.00 hodin
TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU
Informace N. Mitbauerová.

18. 6. /sobota/
PŘEJEZD JIZERSKÝCH HOR
Cyklistická akce pro děti i dospělé.
Informace a přihlášky P. Dostál.

24. 6. /pátek/ 10.00–14.00 hodin
KONEC ŠKOLY S ICM
Zábava s deskovými hrami, tvořivými
dílničkami a pohybovými aktivitami.
Informace N. Mitbauerová.

24.–26. 6. /pátek–neděle/
VÍTÁME LÉTO
Víkendový pobyt pro rodiče s dětmi
v Desné.
Informace a přihlášky S. Příhonská.

■ Základní 
umělecká škola
www.zusjbc.cz

1. 6. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ

9. 6. /čtvrtek/ 18.00 hodin
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Koncertní sál ZUŠ

13. 6. /pondělí/ 18.00 hodin
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Koncertní sál ZUŠ

14. 6. /úterý/ 17.00 hodin
VERNISÁŽ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ
ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU
Koncertní sál ZUŠ

15. 6. /středa/ 18.00 hodin
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Koncertní sál ZUŠ

18. 6. /sobota/ 18.00 hodin
VÝROČNÍ KONCERT VŠECH
ODDĚLENÍ SBORU IUVENTUS,
GAUDE!
Eurocentrum

22. 6. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ

29. 6. /středa/ 18.00 hodin
ZÁVĚREČNÝ KONCERT TŘÍDY
L. LACHMANA
Koncertní sál ZUŠ
Informace o zápisu do ZUŠ na straně 18.

■ Projekt
Jablonec n. N. 2011
Spolek přátel města pořádá 
NISA – ŘEKA, KTERÁ NÁS 
SPOJUJE 2011 
Euroregionální festival.
Více na www.mestojablonec.cz. 

4. 6. /sobota/ 9.00 hodin 
MŠ Havlíčkova pořádá v Srnčím dole 
POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ ČESKÝ
HONZA 
Start 9.00–10.30 hodin v Srnčím dole
u závory. 

4. 6. /sobota/ 11.00 hodin 
Fotoklub Balvan Jablonec nad Nisou
pořádá v restauraci Klub-Ex 
ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ
50. ROČNÍKU MAPOVÉHO 
OKRUHU ČESKÝ RÁJ

Bavit sami sebe, to nás baví

11. 6. /sobota/ 10.00–23.00 hodin, letní scéna Eurocentra
JABLONEC SOBĚ
Multižánrový festival představující jablonecké soubory. Mozaiku
jabloneckého kulturního života vytvoří na letní scéně 22 sou-
borů a spolků. Festival nabídne zpěv, pohyb, hudbu všech žánrů,
street dance nebo i orientální tanec. Přesný časový harmono-
gram najdete na www.eurocenrumjablonec.cz

Foto Ivana Mošnová
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10.00–12.00, 13.00–17.00 hodin

do 3. 6. /pátek/
WENZEL FRANZ JÄGER
Výstava ke 150. výročí narození
nejvýznamnějšího jizerskohorského
krajináře, člena proslulého uměleckého
spolku Wiener Secession.

16. 6. /čtvrtek/ 17.00 hodin
CESTA MOU KRAJINOU
Výstava k otevření naučné stezky Jany
a Josefa V. Scheybalových.
Výstava potrvá do 26. 8.
Koná se pod záštitou starosty města
Petra Beitla.

23. 6. /čtvrtek/ 17.00 hodin 
BESEDA O VZNIKU NAUČNÉ
STEZKY MANŽELŮ
SCHEYBALOVÝCH 

25. 6. /sobota/ 9.00 hodin 
KOMENTOVANÝ VÝLET PO TRASE
NAUČNÉ STEZKY ZA ÚČASTI
JEJÍHO AUTORA JANA STRNADA 
Odchod od kapličky na Dobré Vodě.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

do 3. 6. /pátek/
ŠPERKY VYPRÁVÉJÍ PŘÍBÉHY 
Výstava skupiny sedmi soudobých
českých šperkařů, které vybrala
kurátorka Alena Křížová.

7. 6. /čtvrtek/ 17.00 hodin
KDE – SKLO A ŠPERK
Výstava semestrálních prací studentů
TUL, katedry designu.
Výstava potrvá do 30. 6.

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

Stálá expozice
KOUZELNÝ SVĚT BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA
České sklo sedmi století

Tematická výstava trienále
15. 6.–25. 9.
ODĚV A JEHO DOPLNĚK 
/ SOUČASNOST
Mezinárodní trienále 
JABLONEC 2011

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27
úterý–pátek 9.00–12.00, 12.30–17.00 hodin

Stálá expozice
HISTORICKÝ EMPÍROVÝ SALONEK

Tematická výstava trienále
17. 6.–25. 9. 
ODĚV A JEHO DOPLNĚK 
/ HISTORIE / BUDOUCNOST
Mezinárodní trienále 
JABLONEC 2011

21.–24. 6.
TVŮRČÍ DÍLNA
Kreativní tvorba papírových oděvů
a šperků v barokních sklepích.
Přihlášky na tel.: 428 369 021
Pro veřejnost se dílna uskuteční 
10. září 2011.

PAMÁTNÍK SKLÁŘSTVÍ
V JIZERSKÝCH HORÁCH
KRISTIÁNOV
Bedřichov v Jizerských horách, 
tel. 483 369 011
pondělí–neděle 9.00–17.00 hodin

Stálá expozice
KRISTIÁNOV – KLÍČ K SRDCI 
JIZERSKÝCH HOR

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

3. 6. /pátek/ 21.00 hodin
JAN SPÁLENÝ A ASPM
Pět skvělých muzikantů a blues.

7. 6. /úterý/ 20.00 hodin
H_ALUZE A VLOŽTE KOČKU
Večer časopisu H_aluze s kapelou
Vložte kočku.

8. 6. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Téma: Řeka Nisa. Sraz před Rampou,
fotit se bude i v korytu řeky.

10. 6. /pátek/ 21.00 hodin
SEASON CRACK 
Křest alba + hosté Dusty Kate, Civilní
obrana, Fake City.

13. 6. /pondělí/ 17.00 hodin
BUBNY NA NISE
Bubenická dilna z Klubu Na Rampě
tentokrát na břehu řeky Nisy – pod
hrází přehrady.

13. 6. /pondělí/ 20.00 hodin
WALTER TROUT BAND (USA)
Koncert jednoho z nejlepších
bluesových kytaristů světa.
Walter Trout – kytara a zpěv, 
Rick Knapp – baskytara, 
Michael Leasure – bicí, 
Sammy Avila – klávesy.
http://waltertrout.com

14. 6. /úterý/ 20.00 hodin
KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO
ve hře Šlus aneb konec sezóny.

17. 6. /pátek/ 20.00 hodin
STÁRPLEJ 2011 – FINÁLE
Finále IV. ročníku soutěžního festivalu
amatérských kapel. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2011

18. 6. /sobota/ 21.00 hodin
ROCK’N’ROLL NIGHT
Rock’n’roll & punk & ska mejdan s DJ
Igorkem.

20. 6. /pondělí/ 18.00 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Nebe nad Nisou. Novinky z astronomie
a kosmonautiky pro každého. A co nás
čeká na prázdninové obloze.

22. 6. /středa/ 20.00 hodin
OTTO HEJNIC TRIO 
Groove & jazz skvělých muzikantů –
piano Ondrej Krajnak, kontrabas Josef
Feco, bici a perkuse Otto Hejnic.
a BIG BAND ZUŠ LIBEREC pod
vedením R. Mihulky.

23. 6. /čtvrtek/ 20.00 hodin
CHARLIE STRAIGHT
Koncert známé pop-alternative kapely
z Třince.

25. 6. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videopárty Petra Vobořila.

30. 6. /sobota/ 21.00 hodin
ROCK’N’ROLL PÁRTY
Za vysvědčení s DJ Igorkem.

6., 13. a 27. /pondělí/ 17.00 hodin
BUBENICKÁ DÍLNA 
Pro středně pokročilé. 

■ Mateřské 
centrum Jablíčko
Spolkový dům
www.jablicko.estranky.cz

2. 6. /čtvrtek/
REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ 
MATEŘSKÝCH CENTER
Pro veřejnost zavřeno.

5. 6. /neděle/ 10.00–14.00 hodin
POHÁDKOVÁ PŘEHRADA
Startujeme v 10.00 hodin u druhé hráze.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2011

16. 6. /čtvrtek/ 16.00 hodin
VÝTVARNÁ DÍLNA TĚŠÍME SE 
NA PRÁZDNINY
Tipy na prázdninová tvoření.

19. 6. /neděle/ 
DEN OTCŮ
Program pro celou rodinu na Tajvanu.

20. 6. /pondělí/ 10.00 hodin
LETNÍ HRABÁK
Přijďte oživit šatník svých dětí.

23. 6. /čtvrtek/ 16.00 hodin
SCHŮZKA AKTIVCŮ
Nábor nových dobrovolníků
a plánování akcí.

26. 6. /neděle/ 
VÝLET Z CYKLU JABLONECKÁ
PUTOVÁNÍ
Výlet pro celou rodinu.

30. 6. /čtvrtek/
DÍLNIČKY A ODMĚNA
ZA VYSVĚDČENÍ 

Na všechny akce se, prosím, hlaste
předem: jablickomc@seznam.cz, tel.:
773 270 271 nebo přímo v MC.

MC Jablíčko bude fungovat také
během prázdnin

■ Rodinné centrum
Magnet
28. října 23
www.pritazlivost.com

BŘIŠNÍ TANCE, JÓGA, ZUMBA 
Pondělí 15.00 hodin – dívky (břišní
tance) 
Úterý 18.00 hodin – ženy (břišní tance)
Úterý 14.30 hodin – tanec s miminky
Středa 8.30 a 16.30 – cvičení jógy
Středa 19.00 – zumba 

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ 
Úterý 17.00 hodin

CVIČENÍ PRO DĚTI
Úterý 10.00 hodin (kojenci)
Úterý 11.15 hodin (1–4 roky)

ANGLIČTINA PRO DĚTI 
Pondělí, středa, čtvrtek 16.30 hodin 

DĚTSKÝ KLUB POHÁDKA
Pondělí–čtvrtek 7.30–16.00 hodin
Pátek 7.30–15.30 hodin

MASÁŽ DĚTÍ A KOJENCŮ 
(objednávky na tel. 728 400 700)
Během letních prázdnin provoz 
nepřerušen.

Po stopách manželů Scheybalových

16. 6.–26. 8., Městská galerie MY 
CESTA MOU KRAJINOU
Výstava k otevření naučné stezky Jany a Josefa V. Scheybalo-
vých vybízí k zamyšlení nad hodnotami, které můžeme objevo-
vat v krajině, kudy stezka povede. Jsou to hodnoty, kterým
manželé Scheybalovi zasvětili celý život – historické památky
a další stopy lidského života a práce, krása ryzí přírody a har-
monické kouzlo krajiny.

Foto Milan Bajer 

Walter Trout
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Kopaná

Fotbalový stadion Chance arena
FK Baumit Jablonec n. N.
www.fkjablonec.cz

Česká fotbalová liga
hřiště Český Dub

11. 6. /sobota/ 10.15 hodin
FC Chomutov

Česká liga dorostu
hřiště Mozartova

4. 6. /sobota/ 11.00/13.15 hodin
SK Kladno

Česká divize dorostu
hřiště Tanvald

5. 6. /neděle/ 14.45/17.00 hodin
AFK Chrudim

SSŽ Česká liga žáků
hřiště Mšeno UMT 

11. 6. /sobota/ 11.00/12.45 hodin
1. FK Příbram

Česká divize žáků
UMT Mozartova

1. 6. /středa/ 15.15/17.00
AFK Chrudim

Jablonec Cup 
11.–12. 6. /sobota, neděle/
MEZINÁRODNÍ FOTBALOVÝ
TURNAJ MLÁDEŽE
Areál volnočasových aktivit
(ul. U Hřiště), fotbalový stadion
na Střelnici a areál Břízky

1. ročník mládežnický turnaj
všech věkových kategorií.
Zúčastní se týmy z celé Evropy.
Po celý víkend na všech
sportovištích doprovodné akce
pro děti i dospělé.
Více na www.jabloneccup.cz.

Městská hala 
www.sportjablonec.cz 

11.–12. 6. /sobota, neděle/ 
MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV
VE SKOCÍCH NA TRAMPOLÍNĚ

MISTROVSTVÍ ČR SENIORŮ
A JUNIORŮ VE SKOCÍCH
NA TRAMPOLÍNĚ
Akce se uskuteční na kurtech

č. 1 a 2, začátek v dopoledních
hodinách.

Atletický stadion
www.sportjablonec.cz

1. 6. /středa/ 9.00–13.00 hodin
ATLETICKÝ TROJBOJ
Pořádá TJ LIAZ Jablonec n. N.

12. 6. /neděle/ 13.00–18.00 hodin
ATLETICKÉ ZÁVODY
Pořádá TJ LIAZ Jablonec n. N. 

25. 6. /sobota/ 9.00–15.00 hodin
KRAJSKÉ KOLO POŽÁRNÍHO
SPORTU
Pořádá okresní sdružení hasičů.

Turistika

25. 6. /sobota/
ROZHLEDNY JABLONECKA
30. ročník dálkového pochodu
pro všechny věkové i výkonnostní
kategorie. 
Pořádá KČT TJ Tatran.
Akce projektu Jablonec nad
Nisou 2011

Cyklistika
Biatlonový areál Břízky

18. 6. /sobota/
MČR V BIATLONU
NA HORSKÝCH KOLECH 
10.00 hodin start Mistrovství ČR 
13.00 hodin závod pro veřejnost
15.30 hodin závod pro děti .
Akce projektu Jablonec nad
Nisou 2011

Plavecký bazén

27. 6.–1. 7. /pondělí–pátek/
LETNÍ ODSTÁVKA BAZÉNU
Sluneční louka a kurty na volley-
ball budou při příznivém počasí
v provozu od 10.00–20.00 hodin.

Nabídka sportovních programů

Skupiny přátel, pracovní týmy
nebo spolky mohou změřit své
síly v amatérském závodu dra-
čích lodí. V sobotu 18. června ho
uspřádá na mšenské přehradě
Tělovýchovná jednota Jizerský
drak, která usiluje o to, aby se
tento týmový a stále populárněj-
ší sport stal novou tradicí i pro
Jablonec. 

První závod dračích lodí se usku-
tečnil ve městě vloni. Soutěžní tý-
my pojedou na tratích 200 a 500
metrů. Závodníci z Jizerského dra-
ka závod nepojedou. Rozdělí se ale
mezi ostatní posádky, aby jim
ulehčili ovládání lodi a závod byl
spravedlivější. 

Jizerský drak fungoval do konce
loňského roku jako občanské
sdružení, letos se sdružení přemě-
nilo ve sportovní jednotu. Základ
týmu tvoří členové Oddílu silového
trojboje Jablonec nad Nisou, které
spojil zájem o dragonboating – pád-
lování na dračích lodích. „Řídíme
se heslem sport tuží ducha i tělo,“
dodává Daniel Hořejší. Dragon-

boating je podle něj ideální v tom,
že člověk při něm pozná nejen své
možnosti, ale i kouzlo týmového
sportu, ve kterém záleží na kaž-
dém, aby vytvořil jeden skvělý ce-
lek. 

Dračí lodě se objevily před více
než 2000 lety v Číně. Mají tvar
otevřené kanoe s dračí hlavou na
špici a dračím ocasem na zádi.
Loď je 12,5 metru dlouhá, bez po-
sádky váží kolem 250 kg. Závod-

níci pádlují vsedě, zatímco při ka-
niostice klečí. Posádku tvoří maxi-
málně 20 jezdců – deset nalevo
a napravo, a bubeník, který sedí na
špici čelem k posádce a udává ryt-
mus údery do bubnu. Na zádi stojí
kormidelníkem řídící směr. Zpra-
vidla se jede v sudém počtu, aby se
loď nevychylovala. 

Závodí se v drahách na vzdále-
nosti 250, 500 a 1000 metrů. Dlou-
hé tratě na 2000 i více metrů se
jezdí na okruhy s otáčkami. Kate-
gorie se dělí dle věku a pohlaví.
Jezdí se i kategorie smíšené, kdy
v posádce musí být minimálně
osm žen a zbytek mužů.

Jizerský drak se pravidelně
účastní řady závodů a soutěží. Ve
městě organizuje závody amatérů
a firemních týmů. Pro všechny zá-
jemce o sport jsou také otevřeny
tréninky oddílu, hlásit se mohou
také každou neděli v 17.00 hodin
u Slunečních lázních.

(lau)

Bližší informace a přihlášky na
www.jizerskydrak.cz

Dračí lodě jsou na mšenské přehradě jako doma Foto Daniel Hořejší

Na přehradě se utkají dračí lodě

Foto Graphis

Foto archiv JM
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Zakázky pro Preciosu a Českou mincovnu
i řada osobních přátelství s místními umělci
spojují výtvarníka Jaroslava Bejvla s Jab-
loncem. Špičkový designer z České Kamenice
navrhuje téměř 50 let lustry pro nejnáročněj-
ší klienty z celého světa, medailím a mincím
se věnuje od roku 1982. 

Jeho svítidla jsou třeba v Opeře v Teheránu,
v hotelech Ritz Carlton ve Filadelfii nebo Hong
Kongu, ale i v Kostele svaté Anny v Jablonci
a pracovně jabloneckého starosty. 

Stříbrnou medaili z dílny Jaroslava Bejvla,
vyraženou v roce 2008 k 15. výročí vzniku České

republiky, si ze své poslední návštěvy Liberec-
kého kraje odvezl z mincovny prezident Václav
Klaus. Právě tato Bejvlova medaile nese na jed-
né straně portrét prezidenta i s jeho podpisem.
Emise 1000 kusů byla tehdy rozebraná a min-
covna ji už dnes neprodává.

Jaroslav Bejvl, který dnes tvoří hlavně spolu
se svým synem, oslavil před nedávnem 70. na-
rozeniny. Při této příležitosti se zapsal do pa-
mětní knihy a převzal soubor pamětních me-
dailí vydaných městem Jablonec nad Nisou.

Více o Jaroslavu Bejvlovi čtěte na webových
stránkách www.mestojablonec.cz.

(lau)

Výtvarník Bejvl v Jablonci jako doma

Foto Radka Baloghová

Hvězdy nad Ještědem 2011
Městské divadlo Jablonec nad Nisou vyhla-

šuje pěveckou soutěž Hvězdy nad Ještědem
2011. Přehlídka dává začínajícím zpěvákům
všech věkových kategorií možnost ukázat
svůj talent před profesionální porotou. Ta
rozhodne na základě výběrového kola, kdo si
ve finálovém večeru 15. října 2011 zazpívá
spolu s některou známou kapelou.

Přihláška je na webu www.divadlojablonec.cz.
Podat se musí do 15. června 2011 na e-mailo-
vou adresu: simkova@divadlojablonec.cz, nebo
poštou na adresu městského divadla.

Vloni soutěž přilákala 70 účastníků. Nejsil-
nější byla věková skupina do 25 let, celkovým
vítězem byla Rita Beňáková. V porotě zasedla
Leona Machálková.

Letošní ročník by měl být silnější, divadlo po-
čítá s účastí soutěžících i mimo region. Pěvci se
hlásí z Jičína, Hradce Králové a Pardubic. 

Začal prodej předplatného
Městské divadlo v Jablonci zahajuje před-

prodej abonentek. Divadelní nabídku na se-
zónu 2011/2012 tvoří šest řad – tři činoherní
(DA, DB, DS), jedna hudební (H) a jedna,
která v sobě spojuje činohru, operu i balet
(ND). Dramaturgie nezapomněla ani na dě-
ti, pro něž se hrají jednou za měsíc nedělní
pohádky v řadě RD.

V minulé divadelní sezóně si předplatné za-
koupilo celkem 1193 abonentů. Nejobsazenější
jsou skupiny DA (379 předplatitelů), DB (322)
a DS (194). V této skupině DS – divadlo studen-
tům – diváci najdou tituly, které nejen vhodně
doplňují školní literární výchovu (Stroupež-
nického Naši furianti, Hrabalovy Ostře sledova-
né vlaky), ale také pobaví (Blaník Divadla Járy
Cimrmana, Divadlo Sklep Praha).

Předplatné je celoroční nebo pololetní. Cena
celoročního abonoma se pohybuje od 1550 do

2950 korun. Studenti mohou získat roční před-
platné již za 700 korun. Předplatné se vztahuje
i na koncerty.

(lup)

PŘEDPLATITELSKÉ SKUPINY

SKUPINA DA – divadelní, pět představení 
Činoherní a muzikálová představení před-

ních českých scén.

SKUPINA DB – divadelní, pět představení
Činoherní inscenace pražských souborů

a úspěšné inscenace oblastních divadel.

SKUPINA DS – pro studenty, pět představení 
Představení tematicky zaměřená na mladou

generaci. 

SKUPINA ND – různé divadelní žánry, pět
představení

Činoherní a hudebně-dramatická představení
v nastudování pražských a oblastních divadel –
tři činohry, opera, balet.

SKUPINA H – hudební, šest koncertů
Koncerty špičkových interpretů vážné hudby,

sólistů a komorních těles.

SKUPINA RD – rodiče s dětmi do divadla,
pět představení

Představení pro děti z repertoáru pražských
a oblastních divadel.

Do divadla míří hvězdy

Přehrada slaví 100. výročí
Souhrnné poznatky o biotopu vodní nádrže

Mšeno a její historii přináší soubor her O jab-
lonecké přehradě. Ke 100. výročí kolaudace ho
vydalo Jablonecké kulturní a informační cent-
rum. Herní kolekci tvoří tvrdé velkoformátové
hrací karty, s nimiž lze hrát pexeso nebo Čer-
ného Petra. Součástí sady jsou také originální
hádanky a říkadla. Soubor her můžete poprvé
zakoupit na vernisáži výstavy dětských výtvar-
ných prací v radniční věži 29. června za zvýhod-
něnou cenu sto korun. Později bude k dostání
v turistickém informačním centru za 130 korun.

Íčka nabízejí letní tipy 
Sdružení Jizerské hory – Turistický region Li-

berecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko
připravilo na letní sezonu hned několik novi-
nek – mapu Jizerských hor, Jizerské noviny
a Kalendář akcí. Tiskoviny jsou zdarma ve
všech informačních centrech regionu, v elek-
tronické podobě jsou na www.jablonec.com.

Katolická škola zve 
na prohlídku

Katolická základní škola majora Rudolfa
Háska pořádá v úterý 14. června od 14.00 do
18.00 hodin pro zájemce o přijetí prohlídku
školních budov v Průběžné a v Saskově ulici.
Další informace na telefonu 483 319 177.

Do Hamrů za energií
Ve Velkých Hamrech otevřou 4. června Mu-

zeum energie obnovitelných zdrojů. Návštěvníci
v něm uvidí, jak vzniká energie z vody, bio-
plynu, slunce a větru. Nové muzeum je přístupné
od středy do neděle mezi 10.00 a 16.00 hodinou.
Další informace na www.muzeumenergetiky.

Kostely otevřou každé úterý
Již čtvrtým rokem se otevřou pro turisty

a výletníky přes léto čtyři kostely v centru
Jablonce – kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova,

kostel sv. Anny, kostel dr. Farského a kostel Po-
výšení sv. Kříže. Přístupné budou od června do
září každé úterý od 13.00–17.00 hodin, v době
koncertu pak do 18.00 hodin. 

V každém kostele se uskuteční jednou za let-
ní sezonu jedna prohlídka s komentářem a je-
den koncert. Prohlídky zavedou návštěvníky
i do prostor veřejnosti běžně nepřístupných.
V koncertech se představí převážně místní in-
terpreti. Podrobné informace naleznete na
www.jablonec.com

Malí umělci v radniční věži
Letošním tématem výstavy dětských výtvar-

ných prací v radniční věži je Přehrada v klínu
hor. Nechte se překvapit, jak vnímají přehradu
naši nejmenší – děti z mateřských a základních
škol z Jablonce a blízkého okolí. 

Jejich práce bude možné zhlédnout za dopro-
vodu průvodce v červenci a srpnu ve všední
dny, současně bude otevřený i ochoz radniční
věže. Vernisáž výstavy se uskuteční 29. června
od 17.00 hodin. 

Foto archiv divadla
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■ Krátké zprávy
Tipy z Rychnova
Výstavní síň Městského úřadu
v Rychnově bude od 11. do 26.
června zvát na expozici obrazů
a grafik Josefa J. Vejvody. V Hudeb-
ním klubu Bažina v restauraci
Beseda se uskuteční 17. června od
19.30 hodin náhradní koncert sku-
piny TOXIQUE. Festival pivních
a rockových slavností Rychfest se
odehraje 25. června nad nádražím
Českých drah.

Do Krásné na Svatojánskou 
slavnost
Tajuplné Kittelovo muzeum v Krás-
né u Pěnčína uspořádá 24. června
oslavy Svatojánského víkendu. Mu-
zeum letos nově otevřelo stálou vý-
stavu kamenných sekyrek. Připra-
vilo ji s archeology z turnovského
muzea. Náčiní je z doby kamenné,
vyrobené z takzvaného železivce –
nerostu, jehož naleziště bylo na
Černostudničním hřebeni. 

Do Loučné na koncert
Spolek přátel Janova nad Nisou
pořádá 4. června od 16.00 hodin
v Kostele sv. Josefa v Loučné nad
Nisou flétnový koncert komorního
souboru Syrinx. Představí se v něm
Jitka Holubová, Helena Vepřeková,
Martina Válková a Marie Špalová.
Uměleckou vedoucí souboru je Mag-
dalena Bílková Tůmová. Vstupné
je dobrovolné.

Město podpoří 19 sociálních 
projektů
Město podpoří letos 19 sociálních
projektů. Mezi organizace, které je
budou realizovat, rozdělí přes 1,8
milionu korun, to je zhruba o deset
procent méně než vloni. Zájem byl
přitom vyšší než v minulém roce.
O podporu žádalo letos celkem 14
organizací a hodnota jejich projek-
tů se blížila částce 2,8 milionu ko-
run. Podpora města půjde podle
místostarosty Petra Tulpy na terén-
ní práci, protidrogovou prevenci
a pečovatelskou službu.

ZUŠ dostane na provoz
Příspěvek 300.000 korun dostane
ZUŠ od města na krytí navýšení
provozních nákladů v nových učeb-
nách na Horním náměstí. V pře-
stavěných prostorách, jejichž úpra-
vy stály vloni radnici přes čtyři
miliony korun, nalezla škola poprvé
ve své historii patřičné zázemí pro
výtvarný obor. ZUŠ plánuje také
širší spolupráci a společné výstavy
s uměleckou průmyslovkou, s níž
nyní sídlí pod jednou střechou.

Mateřské školy budou 
fungovat samostatně
Mateřské školy v Jablonci budou
od 1. ledna fungovat samostatně.
Až dosud zastřešovala jedna slou-
čená mateřská škola osm odlouče-
ných pracovišt. Jablonečtí zastupi-
telé však rozhodli, že od 1. ledna
2012 vznikne z příspěvkové orga-
nizace školky v Uhelné ulici sedm
samostatných školek. 

Vedle restaurování se věnujete také vlastní tvor-
bě a výrobě bytových doplňků. Jaká práce vás těší
nejvíce?

Líbilo by se mi, kdybych si mohl dělat to, co zrovna
chci. Bohužel to je většinou tak, že člověk musí věno-
vat stále více času tomu, co je potřeba. 

Obnova památek je asi hodně o trpělivosti a peč-
livosti. Čím by měl být umělecký kovář ještě obda-
rován?

Pro mě je důležitá pokora, a to v jakékoliv lidské
činnosti. Vždycky, když opravuji, přistupuji k řemeslu
s úctou k původní předloze. Při restaurování mohou
lehko nastat nevratné změny. Už jen zjistit, jak třeba
kováři vyrobili před několika staletími obyčejný zá-
mek na odemykání, může být pěkná detektivka. Bě-
hem let projdou většinou všechny předměty různýma
rukama a neodbornými zásahy. Restaurátor musí nej-
prve odhalit a zaznamenat celý historický výrobní po-
stup. Teprve pak může začít s obnovou. Ke každému
dílu se také píší obsáhlé restaurátorské zprávy, jejichž
součástí jsou návody, jak předměty ošetřovat a ucho-
vávat.

V libereckém divadle F. X. Šaldy jste obnovoval
před nedávnem lustry, v Kryštofově Údolí jste zdo-
bil orloj, v Osečné na Liberecku a u nás v Jablonci
jste renovoval na hlavním hřbitově centrální kříž.
Sakrální památky, které prošly vašima rukama,
jsou v Rychnově a budou v Nové Vsi. Jak dlouho se
věnujete restaurátorství? 

Licenci od ministerstva kultury jsem získal v roce
1997. Hned po dokončení uměleckoprůmyslové školy
šperkařské v Turnově jsem pracoval v Jihočeském pod-
niku pro údržbu památek, pak jsem byl konzervátorem
Severočeského muzea v Liberci. Na volné noze jsem
od roku 1982, za totality mě ale oficiálně živila muzi-
ka. S kamarády hrajeme s kapelou Hula Pop dodnes.

Pracujete v současné době na něčem pro Jab-
lonec? A jaká práce pro vás byla nejsložitější? 

Asi to byla obnova jednoho zdobného secesního zá-
bradlí s lístečkovými motivy a také výroba repliky
kvadrantu, pomocí kterého věhlasný rudolfínský as-
tronom a alchymista Tycho de Brahe určoval polohu

hvězd. Měřil dvakrát dva metry. Předlohou pro jeho
výrobu byla ale drobná mědirytina o rozměrech osm-
krát osm centimetrů. Byla v katalogu přístrojů, jež
Brahe vydal během svého pobytu v Praze. Replika pří-
stroje je od roku 2004 v Dánsku. 

U lustrů pro liberecké divadlo bylo zase časově ná-
ročné zlacení. Objevili jsme, že to byla původní povr-
chová úprava. Plocha svítidel měla celkem 36 metrů
čtverečních a nanášeli jsme na ni čtyři vrstvy. Trvalo
nám to dva měsíce. A pro Jablonec jsem před nedáv-
nem vytvořil návrh městského znaku. Šlo o plastiku –
kombinaci železa a skla. Město zvažovalo ji posadit do
středu kruhového objezdu U Zeleného stromu. 

Chráníte si své nápady, neokukují od sebe umě-
lečtí kováři?

Chráním je jen tím, že jsem je přestal dávat na web.
Stalo se mi už, že jsem svůj návrh zábradlí, takový
speciální uzlík na železe, objevil v indickém katalogu.
Společnost se stala strašně konzumní. Čemu se dříve
říkalo aranžování, se dnes vydává za design. Někdy
mám chuť jít raději pěstovat celer. 

A co vás od těchto chmurných myšlenek odvede
a dělá vám radost?

Muzika a lidé, se kterými ji provozuji. Dokáží mě
pokaždé znovu dobít. Skutečnou odměnou také je, když
vidím, že se mi povedlo dílo vyrobit podle představ zá-
kazníka. 

Děkuji za rozhovor. Ať se daří. Petra Laurin

Jan Nikendey
umělecký kovář a restaurátor

■ Tvář měsíce června

K řemeslu se musí přistupovat se ctí 

Balustrády pro princeznin palác v Dubaji, replika kvadrantu astrologa Tycho de Brahe
na dánském ostrově Hven nebo kopie rytíře na liberecké radnici. Všechna tato díla
vznikla v nenápadné dílně v Turistické ulici pod Černou studnicí. Umělecký kovář
Jan Nikendey v ní přeměňuje železo v mistrovské kousky přes 30 let.

■ Jan Nikendey /53/ 
Narodil se v Liberci / Absolvoval Střední umělecko-
průmyslovou školu pro zpracování drahých kovů
a kamenů v Turnově / Od roku 1985 žije a tvoří
v Jablonci / Je ženatý, má dva dospělé syny a dceru

Zásada
Pro mě je důležitá pokora, a to v jakékoliv činnosti

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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Při příležitosti druhého ročníku Meziná-
rodního trienále Jablonec 2011 jsme pro čte-
náře měsíčníku připravili devítidílný seriál
o historii Jabloneckých výstav. Jedná se
vlastně o úryvky z připravované knihy, kte-
rou při této příležitosti vydá Muzeum skla
a bižuterie. Věnovali jsme se už účasti jablo-
neckých firem na průmyslových výstavách
v 19. století a průmyslovým výstavám pořá-
daným přímo v Jablonci a v nejbližším oko-
lí. Třetí pokračování odhalilo poválečnou
dobu a první jabloneckou celostátní výstavu
bižuterie. Čtvrtý díl seriálu pojednává o ob-
dobí první poloviny 60. let. V roce 1965 pak
začala tradice bižuterních výstav s meziná-
rodní účastí, které se opakovaly ve tříletých
intervalech. 

4. Počátek 60. let a I. mezinárodní vý-
stava bižuterie v roce 1965

Jablonecké výstavy se v 60. letech postupně
rozrůstaly. Výstavy v letech 1960 a 1961 byly
ještě skromnými akcemi. Hlavní pořadatel,
Sdružení podniků jablonecké bižuterie (SPJB),
se po úspěchu I. celostátní výstavy bižuterie
rozhodl ukázat podobnou přehlídku svých vý-
robků i mimo Jablonec. Druhá celostátní výsta-
va v roce 1960 se uskutečnila na brněnském
výstavišti.

Pro stabilizaci tradice mělo velký význam
rozhodnutí vládní komise pro výstavnictví
z konce roku 1960. V souvislosti s koncepcí
Libereckých výstavních trhů (LVT) bylo tehdy
schváleno pořádat v Jablonci nad Nisou sou-
běžné každoroční bižuterní výstavy. Léta doka-
zování významu bižuterního průmyslu, který
přinášela socialistickému hospodářství neza-
nedbatelnou část devizových prostředků, vydala

své ovoce. Centrálně řízené hospodářství se
uvolilo podporovat tento průmysl i region.

V pořadí třetí celostátní výstava Bižuterie pro
celý svět v roce 1961 se konala opět v Jablonci,
v Muzeu skla a bižuterie a v Domě osvěty, kte-
rý tvořil základ pozdějšího výstaviště. Právě
kvůli této výstavě se začal prvně upravovat po-
zdější výstavní areál. Výstava představila jak
historii módy a soudobou bižuterii z období let

1800–1950, tak i tehdy aktuální produkci prů-
myslové výroby bižuterie. 

Při IV. celostátní výstavě v roce 1962 bylo po-
prvé na výstavě významně zastoupeno odborné
školství. V roce 1963 měla výstava poněkud od-
lišnou koncepci. Vedle bižuterie dostalo značný
prostor i umělecké a užitkové sklo, avšak jen na
přechodné období.

V roce 1962 padlo na zasedání vládní komise
pro výstavnictví rozhodnutí o pořádání výstavy
bižuterie v roce 1965 jako mezinárodní akce.
Konkrétně to znamenalo, že dosud vystavované
výrobky závodů sdružení podniků jablonecké
bižuterie se poměřily s produkty 30 zahranič-
ních firem z 16 zemí a konfrontace se čtyřmi
zahraničními školami se dočkalo také česko-
slovenské odborné školství. Vystavované vý-
robky hodnotila mezinárodní výstavní jury slo-
žená z výtvarníků, teoretiků umění a dalších
odborníků. 

Výstava Jablonec 65 zabírala po dalších úpra-
vách areálu výstaviště plochu 4000 metrů čtve-
rečních. Hlavní výstavní sály se nacházely v pa-
vilonech A a B. V prvním z nich vystavovaly
v pěti podlažích na ploše 750 m2 zahraniční fir-
my, ve druhém pak byla umístěna na 900 m2

československá expozice. Zbytek výstavní plo-
chy připadal na Muzeum skla a bižuterie.

Scénárista Jindřich Santar výstavu pojal jako
velkolepou podívanou. Hlavním tématem insta-
lace byl kontrast živé a neživé přírody s výtvo-
rem lidských rukou. Návštěvníci tak obdivovali
bižuterii vystavenou v obřích akváriích s živý-
mi rybkami nebo ve voliérách s ptáky, případ-
ně instalovanou na pozadí tvořeném kůrou
stromů, mechem, kostmi a podobně.

Jana Nová
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Historie výstav bižuterie v Jablonci nad Nisou

Sto let – to jsou přibližně tři lidské generace.
Z pohledu člověka dlouhá doba, velký skok
i pro vývoj vědy a města. Přesto starosti a ra-
dosti lidí jsou stále podobné. V jabloneckém
archivu jsme pátrali ve starém regionálním
tisku, abychom zjistili, čím žil Jablonec přes-
ně před sto lety. Nejvýznamnějšími novinami
byl tehdy Gablonzer Tagblatt vydavatele
Emila Böhmeho. Vycházel od roku 1901 v ná-
kladu až 20.000 kusů. Oblíbená byla hlavně
vlastivědná příloha Unser Isergebirge (Naše
Jizerské hory). Čemu věnoval tedy v červnu
1911 Gablonzer Tagblatt prostor?

1. června 1911, číslo 125, strana 5 
Jablonecký kopretinový den zaznamenal

velký úspěch, 200 mladých nadšených žen pro-
dalo kytičky za 5000 korun. Po odečtení nákla-
dů poslouží cca 4000 korun místním ženským
spolkům na zlepšení péče o šestinedělky a ko-
jence ve městě. 

1. června 1911, číslo 125, strana 6
Třiašedesátiletý nezaměstnaný lékárník

Friedrich Swoboda otrávil v pondělí dopoledne
svou těžce nemocnou ženu Marii a poté se sám
dobrovolně udal na policii. Původně se chtěl ot-
rávit také, ale ztratil odvahu. V úterý se pak po-
kusil ve vězení o otravu morfiem. Nyní se na-
chází ve vězeňské nemocnici.

2. června 1911, číslo 126, strana 4
Kouření podraží. Z Vídně přišlo hlášení o zdra-

žení cigaret a cigár, platit začne od 1. července.

V květnu využilo Lázně Franze Josefa
6294 lidí. Do bazénu jich přišlo 1830, do vano-
vých lázní 1416, do páry 630 a do sprch 1414.
Do slunečních lázní zavítali jen čtyři lidé.

3. června 1911, číslo 128, strana 27 
Stálé oblibě se těší manžetové knoflíky,

zejména hladké, ploché vzory. Líbí se také ho-
dinkové přívěsky a kravatové jehlice v podobě
mečů. Oblíbené jsou i motivy sportovní, např.
jezdecké bičíky, třmeny a tenisové rakety.

9. června 1911, číslo 131, strana 4 
Ruský obr v Liberci. Od 8. do 12. června hos-

tuje na liberecké střelnici Rus Machnov. Měří

dva metry a 68 centimetrů. Doporučujeme ná-
vštěvu.

10. června 1911, číslo 132, strana 5
V Loučné, blízko mšenské továrny, přejela

tramvaj dvouletého chlapce. Hoch Herrmann
Wend honil s jinými dětmi kočku a vběhl přímo
pod vůz elektrické dráhy. Z devíti dětí, které se
honičky zúčastnily, byl druhý nejmladší. 

13. června 1911, číslo 134, strana 5
Během tří svátečních dnů (svatodušní svát-

ky) bylo na Sněžce podáno téměř 18.600 po-
hlednic. Pošta musela odvést stejnou práci jako
pošty ve velkých městech.

25. června 1911, číslo 144, strana 5
Nejvyšší soud rozhodl ve věci zodpovědnosti

za těžký pracovní úraz, který se stal 23. čer-
vence 1910 dělnici Bertě Zappové z Hraničné
v brusírně pana Wilhelma Pilze. Při mytí pod-
lahy se jí namotaly vlasy na hřídel brusu a stroj
jí skalpoval celou hlavu. Majitel byl odsouzen
k pokutě 200 korun a vedoucí dílny a strojník si
kvůli zanedbání ochrany bezpečnosti práce od-
pykají pět a osm dní ve vězení. Během práce na
brusech není dovoleno mýt podlahu.

27. června 1911, číslo 145, strana 5
Mše svatá na Sněžce. Hradecký biskup Dr.

Josef Doubrava na Sněžce v pátek celebroval
mši, předtím tam přenocoval. Biskupa doprovo-
dí hrabě Černín z Maršova a hrabě Schaff-
gotsch z Teplic u Jelení Hory ve Slezsku.

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Sněžka představuje nejnavštěvovanější místo Krkonoš
už od doby, kdy na její vrchol, ke kapli sv. Vavřince, 

začali v 17. století přicházet poutníci. 
Foto archiv Graphis 

Módní přehlídka v areálu výstaviště na IV. celostátní
výstavě bižuterie v roce 1962.

Foto archiv muzea skla a bižuterie



Jestřebí, ČD – Jestřebí obec, hrad (2 km) –
Dlouhý hřeben – Borek – kostel sv. Barbory
(8 km) – sv. Starosta – Mnichovská průrva –
zpět ke kostelu (9 km) – Zahrádky (10 km) –
Karba (11 km) – Zahrádky, železniční sta-
nice (12 km). Prodloužená varianta údolím
Peklo 18 km.

Po přečtení nadpisu si někdo může říct: „Co
je tohle za nesmysl, copak je nějaký starosta
svatý?“ Avšak skutečnost je ještě překvapivější
– nešlo o muže, ale o ženu – svatou Starostu! Ta
si dle legendy vymodlila vlastní zohavení, když
si proti své vůli měla vzít za muže pohana. Její
modlitby byly vyslyšeny a krásné dívce narostl
přes noc plnovous… Za to ji její otec dal v krá-
lovských šatech ukřižovat. A takto bývá i zobra-
zována. Častěji narazíme na její obrazy či so-
chy v západní Evropě, ale i u nás je ojediněle
najdeme. Tak například na pražské Loretě ne-
bo ve filmaři oblíbeném Vesci u Sobotky. Fráňa
Šrámek ji vtipně zakomponoval do svých veršů:

Často jsem ve Vesci postál
u svaté Starosty,
to je ta nešťastná svatá,
co vousy jí narostly.
By se mužům znelíbila
ty vousy prý si vymodlila.
Řekli byste, nenarostou,
vidíte, a narostly.

Jedno z nejhezčích zpodobnění svaté Starosty
v českých zemích najdeme na Českolipsku, po-
blíž Zahrádek. A právě sem směřuje náš červ-
nový výlet. Na cestu se vydáme od vlakové
zastávky Jestřebí, odkud nás žluté značky přive-
dou do stejnojmenné obce s hradní zříceninou.

Charakteristický tvar hradu byl zničen v roce
2009, kdy došlo ke zřícení mnohatunového blo-
ku i s posledním kusem cimbuří. Zajímavý je
výstup na spodní nádvoří, kam dojdeme po
schodišti vedeném někdejší studnou. 

V Jestřebí překročíme hlavní silnici a po čer-
vených značkách pokračujeme na Dlouhý hře-
ben. Odbočení k vyhlídce můžeme klidně vy-
nechat, stejně z ní nic neuvidíme… Později
projdeme osadou Borek, načež brzy dorazíme
k baroknímu kostelu sv. Barbory. Je jediným po-
zůstatkem vsi Mnichova, která zanikla za třiceti-
leté války. Od kostela nás krátká odbočka za-
vede k soše sv. Starosty z r. 1705. Blízko odtud se
nachází i zajímavá Mnichovská průrva – umělý
kanál vytesaný do pískovce již za vlády Karla IV.
(dnes pod rušnou hlavní silnicí).

Po prohlídce zajímavostí se vrátíme ke sv. Bar-
boře, odkud nás značky povedou do Zahrádek.
Zámek byl bohužel v lednu 2003 značně po-
škozen požárem, z jehož následků se dosud ne-
vzpamatoval. Po prohlídce pokračujeme zá-
meckou zahradou údolím Robečského potoka
(železniční viadukt z r. 1897, technická památ-
ka) do malebné vsi Karba. Zdejší roubené cha-
lupy jsou jakoby srostlé s okolními skalami.
Osada leží na vstupu do údolí Peklo. Zde se mů-
žeme rozhodnout buď pro cestu k blízké žel.
stanici Zahrádky, nebo pro pokračování ro-
mantickým pekelským údolím do České Lípy.
Tím si ovšem výlet prodloužíme o dalších 7 km. 

Doporučujeme mapu KČT č. 15, Máchův kraj.
Kdo se chce dozvědět více o sv. Starostě, může
navštívit www.jesen.cz/clanek3.html, odkud je
převzata i Šrámkova báseň.

Otokar Simm

Putování za sv. Starostou
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Netopýři jsou jediní aktivně létající savci.
Tvoří samostatný řád – letouni, který lze
rozdělit do dvou čeledí, na netopýrovité
a vrápencovité, Těch prvních je u nás 19 dru-
hů. v druhé čeledi jsou pouhé dva druhy.
Dohromady se tedy na našem území vysky-
tuje 21 druhů netopýrů.

Mezi druhy pro Jablonecko charakteristické
patří zejména netopýr hvízdavý. Tento náš nej-
menší netopýr vyhledává k lovu parčíky, ojedi-
nělé shluky stromů či malé aleje. Během let-
ních nocí ho můžeme vidět lovit v okolí lamp
pouličního osvětlení.

Na podobných místech loví i netopýr večerní.
Jedná se pravděpodobně o nejpočetnější měst-
ský druh. Je výrazně větší než netopýr hvízda-
vý a také rychleji létá. 

K druhům nejčastěji lovícím v okolí vod nebo
též přímo nad jejich hladinou, patří netopýr
vodní. Tento druh dokáže k lovení využít i zad-
ní končetiny a tak jej můžeme u jablonecké
přehrady pozorovat, jak z vodní hladiny hmyz
doslova sbírá. 

Jako o typickém prvku podhorské fauny lze
mluvit také o netopýru severním. Je častý v ro-
dinné zástavbě se zahradami bohatými na ve-
getaci, především na stromy. I on k lovu využí-
vá pouliční osvětlení. 

Vysoko nad vegetací loví rychlým letem neto-
pýr rezavý. Je pro něj typické, že k úkrytu pro
letní kolonie dokáže využít dutiny stromů stej-
ně dobře, jako třeba větrací šachty panelových
domů či spáry mezi panely. 

V době, kdy vrcholí období, ve kterém si ne-
topýři rezaví a hvízdaví hledají vhodný úkryt
pro své letní kolonie, mohou zcela výjimečně
vletět oknem do jakéhokoli bytu, a to i v centru
města. Jako první vletí dovnitř průzkumník,
který zpravidla jen pochytá kolem lustru pár
much a zase odlétne. Pokud je ale místnost ne-
obývaná, může ho následovat celá kolonie číta-
jící několik desítek kusů. 

Na takovou vzácnou a exotickou návštěvu
pak asi bude překvapený hostitel ještě léta
vzpomínat. Setkáte-li se s něčím podobným, je
třeba zacházet s chráněnými netopýry velmi
šetrně. Můžeme je vyhnat z bytu například
prostěradlem nebo ručníkem a snažit se jim
neublížit. I když jsou to zcela neškodní a nijak
nebezpeční tvorové, neberte je do holých rukou,
protože drobné zoubky přece jenom mají. 

Letní kolonie tvoří netopýři od května do půli
srpna. Koncem léta se kolonie rozpadají a neto-
pýři odlétají do přechodných podzimních úkry-
tů či migrují. 

Pro zimování vyhledávají štoly, jeskyně, skle-
py nebo dutiny stromů. Netopýr neprospí celou
zimu nepřetržitě. Budí se v pravidelných inter-
valech a mění stanoviště podle teploty. Samotné
probuzení do plné aktivace je značně energe-
ticky náročné a rušení na zimovištích může
vést i k jejich úhynu, proto se zimoviště (napří-
klad štoly přehradních nádrží) zabezpečují
průletovými mřížemi. 

V České republice je chráněno celkem 13
druhů těchto velmi užitečných tvorů. 

Milan Bajer,
Ekocentrum JKIC, o. p. s.

Netopýři na Jablonecku

■ Tip na výlet

z přírody

Netopýr ušatý Foto archiv autoraNetopýr ušatý Foto archiv autora

Foto Otokar Simm
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Vojta Němeček

Jáchym Štovíček

Sabinka Pourová

Téma na prázdniny: Jak vypadá hrad. K malování si můžete zazpívat trampskou písničku „Na Okoř je cesta“.

Milé děti,
věřím, že jste si květnové malování v zahradě pěkně užily, a jsem rád,
že jste se o své zážitky se mnou podělily. Za všechny obrázky vám
moc děkuji. A protože je venku opravdu krásně, nemusíte ani tento
měsíc s pastelkami zůstat doma. Je čas výletů a já mám pro vás ten-
tokrát docela těžký úkol. Nakreslete, jak vypadá opravdický hrad.
Nejlépe takový, který jste navštívily. Pro mě i ostatní děti pak budou
vaše obrázky zároveň tipem, kam se jet o prázdninách podívat. 
Těší se skřítek Pastelka.

Oceněné práce na téma „Malujeme v zahradě“
Jáchym Štovíček (7 let), ZŠ Pivovarská
Sabinka Pourová (5 let), MŠ Motýlek, Střelecká ul.
Vojta Němeček (6 let), MŠ Motýlek, Střelecká ul.
Odměnu dětem předá místostarosta Petr Vobořil.

Prázdninové obrázky s tématem „Jak vypadá hrad“
očekáváme do pátku 10. června na podatelně v přízemí jablonecké rad-
nice nebo na adrese redakce: Městský úřad, redakce Jabloneckého
měsíčníku, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou. Na obálku
napište heslo „Skřítek Pastelka“. Doporučený formát výkresu je A4.
NEZAPOMEŇTE uvést u výkresu celé jméno, věk a také kontakt!
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TONAR Jablonec s. r. o.
PrÛmyslová 50, Jablonec n. N.

• Komplexní zateplování budov
– rodinné a bytové domy 

– individuální zpracování poptávek na materiál

• PÛjãovna le‰ení
– dopravu a montáÏ zajistíme

Tel.: 602 422 508
e-mail: tonarjbc@seznam.cz

w w w . t o n a r . c z

Volné prostory 
k pronájmu

Eurocentrum Jablonec n. N., s. r. o. 
nabízí 

pronájem 

54 m2 

prodejna
(kancelářské prostory)

136 m2

(výstavní pavilon S4)

Bližší informace:
p. Kalašová, tel.: 483 311 281 

d.kalasova@eurocentrumjablonec.cz 

PRODÁVÁME 
• palubky, podlahová prkna 

• plovoucí podlahy
• obkladové panely 

• dfievûné li‰ty, prahy 
• nábytek z masivu

• postele, skfiínû, komody, 
Ïidle, stoly

Podhorská 128a, Jablonec nad Nisou 
tel.: 483 310 880 

e-mail: jablonec@pospichal-strechy.cz 
www.pospichal-strechy.cz

NABÍZÍME EXTERNÍ ZPRACOVÁNÍ:

• ÚâETNICTVÍ
• DA≈OVÉ EVIDENCE
• MZDOVÉ EVIDENCE

• P¤IZNÁNÍ (tvrzení) K DANÍM
• zastupování na úfiadech

• moÏnost vyzvedávání dokladÛ
ve Va‰í firmû

Na‰e sdruÏení je poji‰tûné:
„poji‰tûní profesní odpovûdnosti“

Bc. Sedláková Gabriela 603 233 148
Studená Monika 604 868 451

www.ucetnictvi-komplet.cz

DVE¤E A ZÁRUBNù HYBNER
Levnûji neÏ jinde. V·ECHNY DRUHY

DVE¤Í, kvalitní LEVNÉ vnitfiní,
vchodové i BEZPEâNOSTNÍ dvefie.

Stavební pouzdra pro posuvné dvefie.
Profesionální v˘fiez kovov˘ch zárubní.

Nyní: SLEVA na kování montáÏ i na dvefie.
Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií ZDARMA!
Kompletní montáÏ. Okna dfievo i plast.
www.dverehybner.cz, tel.: 604 404 861

MALÍ¤SKÉ A NATùRAâSKÉ PRÁCE
– dekoraãní techniky, mramory, batiky 

– malba bytÛ, firem, ‰kol, zdravot. zafiízení atd.
– R. First, 607 886 687, 483 714 042

e-mail: first.r@centrum.cz

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2011
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Pfiihlá‰ky do kurzÛ spoleãenského tance pro mládeÏ
a dospûlé pfiijímáme neustále na internetov˘ch

stránkách www.tanecnisvoboda.cz
Podrobné informace o kurzech

vám poskytneme i na telefonu: 603 512 887

STUDIO FIT – AKCE NA âERVEN:
KLASICKÁ MASÁÎ DE LUXE

(klasická masáÏ s cukrov˘m peelingem)
– 40 min. jen za 250 Kã.

Pedikúra, manikúra, kosmetika. Jogalates, 
powerjoga, cviãení Pût tibeÈanÛ, tanãení.

Infrasauna se solnou terapií 7 dní v t˘dnu.
více na www.studiofit.cz, 773 485 800
Komenského 37, Jablonec nad Nisou

– vstup z ulice Po‰tovní

PRODÁM LEVNù
druÏstevní byt 3+1 v Jablonci n. N.

tel.: 603 875 820

ODHADY TRÎNÍ HODNOTY NEMOVITOSTÍ
Nabízím zpracování ocenûní nemovitostí – byty,

nebytové prostory, rodinné a bytové domy,
chaty, chalupy, pozemky

tel.: 724 953 484, www.kopacikova.cz

STUDIO IVETA D.
permanentní make-up a prodluÏování fias,

tetování, kosmetika
www.salon-iveta.cz

tel.: 602 172 122, Podhorská 3

ZAKÁZKOVÉ KREJâOVSTVÍ HANAR
Ve‰keré krejãovské sluÏby, plesové a svatební

‰aty v cenách pÛjãovného, pánské obleky
a fraky, nabídka látek, opravy a úpravy odûvÛ

tel.: 724 174 830, www.hanar.cz

V¯KUP, PRODEJ, PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ
Poboãka nejvût‰í realitní spoleãnosti svûta

Century21 Sever si Vám dovoluje nabídnout sluÏby
v oblasti obchodu s nemovitostmi. Neváhejte

nás kontaktovat na tel. ã. 725 293 455 nebo nás
nav‰tivte v na‰í kanceláfii na Komenského ul. 37

v Jablonci nad Nisou (u hlavní po‰ty).
Na základû rostoucích obchodÛ hledáme dal‰í

spolupracovníky na pozici makléfie!

MITON CZ
– poradíme jak se prosadit na internetu
Ozvûte se na e-mail: sales@miton.cz

nebo na +483 367 813
a domluvte si konzultaãní schÛzku.

Vytvofiíme vám web ãi eshop na míru,
nov˘ grafick˘ styl firmy nebo vám doporuãíme

nejlep‰í moÏnost propagace na internetu.
Hledáte práci?

Pfiidejte se k nám do t˘mu.
Aktuálnû hledáme obchodního zástupce.

LETNÍ TANâENÍ
ZUMBA FITNESS

s certifikovanou lektorkou
stfieda a nedûle – omezen˘ poãet míst

pfiihlá‰ky a info: tel.: 773 485 800, 
www.studiofit.cz, e-mail: info@studiofit.cz

tel.: 776 653 153, www.brisnitancekareemah.cz

POZOR ZMùNA ADRESY!
ADELMAR – prodej pfiírodní kosmetiky BABARIA,

RNB a ãisticí prostfiedky CODI, MICAL
najdete nás na Komenského ulici 545

v 1. patfie vchod vedle prodejny ALPINE

JAN REJSEK – PODLAHY
VINYLOVÉ PODLAHY

vzory dfieva, kamene, plechÛ a uni barev
odoln˘ vÛãi vlhkosti, vodû a po‰kození,

snadná lokální oprava,
nízká hluãnost (ideální pro panelové domy),

vhodné pro podlahové vytápûní.
Více na: www.rejsek-podlahy.cz
Perlová 8, Jablonec nad Nisou

tel.: 724 119 523

PRODEJ A POKLÁDKA
podlahov˘ch krytin, malífiské a natûraãské práce

a ãi‰tûní kobercÛ a sedacích souprav
kalkulace a poradenství ZDARMA

www.interierynovotny.cz
tel.: 604 503 848

âESKÁ GEODETICKÁ s. r. o.
geometrické plány, vytyãení

pozemkÛ, v˘‰kopis, polohopis,
·védská 27, Jablonec n. N.

tel.: 604 608 467, ceskageodeticka@atlas.cz

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
CELKOVÁ PROHLÍDKA jen za Kã 350,–

DIAGNOSTIKA ¤J jen za Kã 290,–
GEOMETRIE NÁPRAV jen za Kã 390,–

také rÛzné akce (oleje, stûraãe, v˘fuky),
ãi‰tûní klimatizace, spolupráce s poji‰Èovnami

pfii ãekání káva ãi jin˘ nápoj ZDARMA
www.autoservismokosin.cz

tel.: 483 313 977, 604 242 111
Letní 22, Jablonec n. N. – Kokonín

STUDENTKA FAKULTY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY
nabízí douãování angliãtiny pro Va‰e dûti.

Vysvûtlím gramatiku a douãím
Va‰e dítû individuálnû pfiesnû to,

s ãím má ve ‰kole problém.
Mohu pomoci s domácími úkoly,

ãi pfiipravit k závûreãn˘m „zkou‰ením“
pfied blíÏícím se vysvûdãením.

Kontakt: Jitka Salabová
tel.: 723 956 120
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Lipolytick˘ vibraãní pfiístroj 
DREAM HEALTHER 

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

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

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

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

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

www.medsix.cz

A u t o v r a k o v i š t ě – J a n o v s k á  3 7
◆ Ekologická likvidace vozidel ZDARMA
◆ Likvidace nákladních vozidel a autobusů
◆ Odtah vozidel, opravy vozidel
◆ Prodej náhradních dílů

Kontakty: Janovská 37, Jablonec n. N.
Tel.: 602 440 286, 725 130 284
e-mail: vrakotechna@@centrum.cz

◆ Ekologická likvidace vozidel ZDARMA
◆ Likvidace nákladních vozidel a autobusů
◆ Odtah vozidel, opravy vozidel
◆ Prodej náhradních dílů

Kontakty: Janovská 37, Jablonec n. N.
Tel.: 602 440 286, 725 130 284
e-mail: vrakotechna@centrum.cz

V˘roba • kuchyÀské linky • vestavûné skfiínû – 10% sleva • 
dvefie, schody, atypick˘ nábytek • novû ESHOP – skfiínû a postele 

Kontakt: e-mail: truhlarso@seznam.cz 
Tel.: 728 917 148, 606 238 660

www.truhlarSoukup.cz

Zakázkové truhláfiství Ladislav Soukup 

Nabízíme 

VOLNÉ PROSTORY  
K PRONÁJMU 

v centru Jablonce nad Nisou

• garáÏ 25,5 m2

• garáÏ 27 m2

• nebytové prostory vhodné 
pro lékafie, sluÏby i kanceláfie

BliÏ‰í informace: Petra Brunnerová 
tel. 483 310 885 nebo 736 764 635 

e-mail: brunnerova@medsix.cz

Poliklinika I
Po‰tovní 2428/8
Jablonec nad Nisou

AUTOCENTRUM Fics s. r. o. Želivského 1, Jablonec n. N.
www.autofics.cz (naproti Intersparu)
Tel.: 483 368 893 mobil: 606 608 997, 602 466 148

SUZUKI SX4
KDYKOLI KAMKOLI

HORÁK ELEKTRO • BudovatelÛ 6 • Jablonec n. N. • tel.: 483 312 550

AKâNÍ NABÍDKY

Nej‰ir‰í nabídka HD programÛ 
Satelitní TV pfiíjem – Akãní set 

pro HD programy jiÏ od 2 990,–
Odborná instalace

Dispeãink tel.: 775 850 850

VyuÏijte v˘hody karty EURONICS
Pro nákup dárkÛ za vysvûdãení 

Slevy a je‰tû lep‰í akãní ceny 

AÏ 150 Kã kaÏd˘ mûsíc 
jako odmûna za nákupy 

OkamÏitá hotovost vÏdy po ruce 

ProdlouÏená záruka o jeden rok

O podmínkách získání karty EURONICS 
a dal‰ích v˘hodách se informujte u prodavaãÛ.

K NÁKUPU S KARTOU
NEPOT¤EBUJETE 
ÎÁDNOU 
HOTOVOST 

11 990,–
pfii nákupu 

s vûrnostní kartou

Euronics

Prodej a oÏivení IT techniky. 
IT sluÏby – wifi sítû, propojení s domácí sítí.
·piãkov˘  Ntb Toshiba C660-1CV i3-380M / 

4 GB / 500 GB / 15,6'' / DVD R/RW / ATI HD 5470 / 
W / BT / CAM / W7 HP. Cena 12 990,–

V¯MùNA KARET do 30. 6.
ONLINE AKTIVACE PROGRAMÒ


