
jabloneckýD U B E N  2 0 1 2

měsíčník

R A D N I Č N Í  Z P R A V O D A J  P R O  O B Č A N Y  J A B L O N C E  N A D  N I S O U

www.mestojablonec.cz, mujablonec@mestojablonec.cz 

1356 první písemná zmínka o Jablonci nad Nisou
1808 povýšení Jablonce nad Nisou na městys
1866 povýšení Jablonce nad Nisou na město
2012 zařazení Jablonce nad Nisou mezi statutární města

Vážení Jablonečané,
v minulém měsíci se našemu městu dostalo

velké pocty – novelou zákona o obcích bylo za-
řazeno na seznam statutárních měst, tedy do
skupiny 25 nejvýznamnějších sídel České re-
publiky. Tento krok rozhodně nevnímám jen jako
legislativní změnu, která má za následek obmě-
nu názvu našeho úřadu či některých funkcí vo-
lených představitelů, ale především jej považuji
za ocenění významu Jablonec nad Nisou v kon-
textu celé republiky. 

Za dvě století, jež uplynula u nás pod Jizer-
skými horami od povýšení Jablonce na městys,
se z vesničky nad řekou Nisou stalo jedno z nej-
významnějších měst celého státu. Ani se mi ne-
chce věřit, že se z těch pár domků a chalup okolo

Anenského kostela za tu dobu mohlo stát velké
sídlo s dominantami věží a řadou výstavných vil
a exportních domů, jejichž krása dnes tvoří ná-
ladu jablonecké secese. Nesmíme zapomínat, že
to byl jen um a podnikavost zdejších lidí, kteří
zde v tvrdém prostředí obstáli a vytvořili město,
jež se dodnes může pyšnit celou řadou úspěchů
v nejrůznějších oblastech. 

O Jablonci je stále slyšet, jak v českém pro-
středí, tak i na poli mezinárodním. Doufám, že
zařazení mezi statutární města je jasným signá-
lem, že Jablonec je takříkajíc „ve hře“, je vidět
a nejen v České republice se s ním počítá. 

Petr Beitl, 
primátor
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Nikoli metro, ale protipovodňová štola
Letošní rok je pro jablonecký závod Po-

vodí Labe hlavně ve znamení stavby proti-
povodňové štoly. Jak její výstavba ovlivní
Jablonec? Bude nějak postižena koupací se-
zóna u přehrady? Zasáhne stavební ruch do
života obyvatel žijících kolem vodní nádrže
a v trase ražby nové štoly? Tyto otázky polo-
žil Jablonecký měsíčník zástupcům Povodí
Labe, Metrostavu i města.

Vše je na začátku 
Vznikají stavební objekty, pracuje se na pře-

ložkách kabelů , budují se příjezdy ke staveniš-
ti, začíná první těžba. „Vodní hladina bude
i v letní sezóně snížena na 507 metrů nad mo-
řem, přičemž provozní hladina činí 510 metrů.
Pravda ale je, že za poslední roky se nám pro-
vozní hladinu v létě nedaří příliš udržet kvůli
nedostatku vody,“ říká Jaroslav Jaroušek, ředi-
tel jabloneckého závodu Povodí Labe, s.p. Avšak
pokud bude suché a horké počasí, mohou být
problémem sinice, které už několikrát přehra-
du také potrápily. „Když je méně vody, je jejich
výskyt pravděpodobnější,“ konstatuje Jaroušek. 

A s jejich případnou likvidací musí počítat
radnice. Sinice nejsou problémem posledních
let. „Jde o celoevropský jev, o kterém se mluví
od 60. či 70. let, kdy do kanalizace na celém
světě začala téct voda z praček s fosfáty z pra-
cích prostředků. A to nastartovalo rozvoj sinic,“
konstatuje Ivo Přikryl z Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích a ze společnosti ENKI,
o. p. s., a dodává, že pouhý zelený zákal nepři-
náší komplikace. „Sinice jsou bakterie limito-
vané dostatkem živin, světlem a teplem a jsou
velmi přizpůsobivé.“ 

Studii s variantami způsobu likvidace sinic
vytvořil pro jabloneckou přehradu odborník
v oboru vodního hospodářství Jindřich Duras.
Okamžik, kdy přistoupit k zásahu proti sinicím,
si podle Durase může město stanovit samo pod-
le místního pocitu. „20 000 buněk v mililitru
vody je asi hranice, kdy je dobré s ošetřením
vody začít. Pokud se tento údaj objeví na konci
července, měl by se PAX aplikovat. Pokud na
konci srpna, pak vzhledem k délce koupací se-
zóny to už nemá valný význam,“ upozorňuje
Duras. 

Preventivní plán proti výskytu sinic v letošní
koupací sezóně už má oddělení životního pro-
středí připravený. „Projekt PhDr. Durase stále

platí, máme vyjádření všech zainteresovaných
stran, kterými jsou například Český rybářský
svaz nebo Správa chráněné krajinné oblasti
Jizerské hory. Výjimku k použití chemické lát-
ky od Krajského úřadu LK máme platnou až do
konce tohoto roku. Bude-li to nutné, jsme při-
praveni přehradu nechat ošetřit,“ říká vedoucí
oddělení správy zeleně Jitka Lochovská. 

Rozhodně nějakým způsobem ovlivní průběh
léta kolem přehrady práce u jednotlivých sta-
vebních objektů. „Ze stavebních jam se bude tě-
žit nějaký materiál vzniklý při ražbě, je třeba
počítat s určitým pohybem vozidel, a to jak
v Pasekách, tak u Jablonexu. Stavební ruch bu-
de probíhat také v tzv. Cikánské zátoce či v Hra-
ničné,“ doplňuje ředitel jabloneckého závodu
Povodí Labe, s. p. 

Než začne ražba
„Než začneme razit, děláme tzv. nulovou in-

ventarizaci. Všechny domy na trase ražby nové
štoly prohlédne soudní znalec, který s jejich
majiteli sepíše protokol o stavu domu. V průbě-
hu stavby se opakovaně provádí měření, jež
ohlídají stavbu geodeticky. Při pokusech pozná-
me dole v ražbě i nahoře, zda se něco při dal-
ších pracích stane. Pokud dojde k nějakým
změnám na budově, tak se musí vždy obě stra-
ny dohodnout,“ připomíná František Polák, tis-
kový mluvčí firmy Metrostav. Podle jeho slov se
v rozpočtu každé stavby počítá s nějakými pro-
středky na opravy či odškodnění, a to vše se vy-
řeší při závěrečné inventuře. Stejný průběh mě-
ly přípravné práce i v Jablonci. Dříve než vůbec
začala vznikat jednotlivá staveniště. 

Šest stavebních objektů
Stavbu tvoří šest stavebních objektů, které

jsou doplněné dalšími dvěma. Jednička je roz-
dělovací objekt Lužická Nisa situovaný do ulice
Podhorská, kde dochází k propojení s vodním
dílem Mšeno prostřednictvím štoly z počátku
20. století. „Odtud budeme původní štolu přerá-
žet a upravovat ji na větší profil z důvodu zvý-
šení kapacity - ta stoupne na 20 kubíků vody za
sekundu,“ vysvětluje stavbyvedoucí Jiří Kocian.
„Rozdělovací objekt se bude rekonstruovat pro-
to, aby se zvětšený průtok řeky mohl přesměro-
vat do rozšířené štoly. Délka přeražby je téměř
595 metrů a hloubená část je situována na pra-
vé straně ulice Podhorské k již existujícímu

rozdělovacímu objektu, který je vzdálen zhru-
ba 40 metrů. Štolu budeme razit v příčném prů-
řezu 12–16m2.“ 

Přívodní štola z Pasek je označená jako sta-
vební objekt SO 02, přebudovaný bude i rozdě-
lovací objekt, z něhož povede Lužická Nisa dál
městem a v případě bleskové povodně se část
její vody odvede pomocí přívodní štoly do pře-
hrady. S tím souvisí i rozdělovací objekt Bílá
Nisa (SO 03), kde se nachází také štola ze za-
čátku minulého století, její kapacita je však do-
statečně velká, proto ji není třeba přerážet.
„Bude se jen upravovat rozdělovací objekt, aby
mohla být rozdělována voda do toku a do štoly,
což souvisí i s odvodněním zbytku města,“ po-
kračuje ve výkladu Kocian a dodává: „Volně na-
vazují stavební objekty 04, 05 a 06, kde bude
probíhat ražba nové odpadní štoly. Ta bude ka-
pacitně stačit na obě zmíněné štoly, to zname-
ná, že její průtok se bude řádově rovnat 40 ku-
bíkům za vteřinu. Vtokový objekt SO 04 je pří-
vod vody z nádrže do nové štoly a je umístěn
v nádrži. Protipovodňová štola má délku 1258
metrů a plocha výrubu bude 14–17,5m2. Objekt
SO 06 u strojírenského zkušebního ústavu je na
soutoku Lužické a Bílé Nisy a zde štola ústí
hloubenou částí do soutoku obou zmíněných
toků,“ uzavírá stavbyvedoucí.

Nová štola se bude razit z obou stran najed-
nou, a to v podstatě stejnou metodou jako na
počátku minulého století jen za použití výkon-
nější techniky. Zatímco tehdy parta razičů den-
ně vyrubala zhruba 60–80 cm, dnes je to dle geo-
technických podmínek až 4,4 m. Začátek štoly
bude v ulici Palackého, a to u autobusové za-
stávky před palácem Jablonex, kde staveniště
zabírá část chodníku a místního parkoviště.
„Zde je těžní a revizní šachta, která je 25 metrů
hluboká. Jako staveniště využíváme i část parko-
viště, jež potřebujeme k tomu, abychom mohli
vytěžit rubaninu z jámy a odvézt ji. Vytěžený
materiál nebudeme deponovat tady na parko-
višti, ale bude se kontinuálně odvážet,“ ujišťuje
Jiří Kocian, který dodává, že i když stavba zabe-
re část chodníku, budou zde moci chodci dále
procházet. Možná na krátkou dobu uzavře sta-
veniště prostor větší, a tím chodce omezí. 

Všechny stavební práce by měly dle harmo-
nogramu skončit v červnu příštího roku
a v červenci by už přehrada měla být opět na-
plněná na provozní hladinu.

Foto archiv Metrostav

■ Jednotlivá staveniště
SO 01 – rozdělovací objekt Lužická Nisa
(Jablonecké Paseky) – staveniště, práce ještě
nezahájeny;

SO 02 – přívodní štola 
(ul. Podhorská) – zde vznikla startovací jáma
a Metrostav zahájil její odtěžování a pažení;

SO 03 – rozdělovací objekt Bílá Nisa
(Hraničná) – na staveništi byly zatím vykáce-
ny stromy, pracovat se tu má začít v květnu;

SO 04 – vtokový objekt 
(loděnice u Jablonexu) – je třeba přeložit ka-
bely ČEZ, začátek prací je plánovaný na
1. dubna;

SO 05 – nová odpadní štola 
– dolní startovací jáma (u Jablonexu) – prá-
ce dosud nezačaly;

SO 06 – výústní objekt 
(Výzkumný ústav strojírenský v Tovární uli-
ci) – práce začnou v květnu.



(3)

jablonecký měsíčník / duben 2012 aktuální téma

■ Koruny, metry,
termíny...
Celková cena
protipovodňové štoly a s ní souvi-
sejících staveb je 434 185 000 Kč,
Povodí Labe, s. p. se podílí částkou
25 237 000 korun. Finance neply-
nou ze státního rozpočtu, ale z do-
tace na protipovodňová opatření
z Programu Evropské unie pro-
střednictvím ministerstva zeměděl-
ství 2007–2012 Podpora prevence
před povodněmi II. Stavbou pro-
tipovodňové štoly je pověřeno spo-
lečenství firem Syner a Metrostav.

Železobetonová štola
široká 3,1 metru a vysoká 2,75
metru bude dlouhá 1258 metrů.
Začne u loděnice poblíž Jablone-
xu a vyústí do Lužické Nisy pod
strojírenským zkušebním ústa-
vem nedaleko soutoku Bílé a Lu-
žické Nisy. Její průtok bude 40
metrů krychlových za sekundu,
což je dvojnásobek průtoku sou-
časných štol. 

Informativní beseda
pro občany o stavbě protipovod-
ňové štoly se uskuteční ve středu
25. dubna od 18.00 hodin v restau-
raci Ex v Riegrově ulici. O potřeb-
nosti štoly budou hovořit zástupci
Povodí Labe, s. p., o samotné stav-
bě štoly pak zástupci firmy Metro-
stav.

Termín dokončení 
všech stavebních prací je stano-
ven na červen 2013.

Během května 2012 
by mělo proběhnout v režii Povodí
Labe také odtěžení kalu ze dna II.
a III. přehrady. Speciální sací bagr
má odstranit ze dna jen druhé ná-
drže až 6000 metrů krychlových
bahna. Tímto opatřením chce Po-
vodí Labe předejít do příštích let
tvorbě sinic. 

První myšlenka 
na protipovodňovou štolu vznikla
v roce 2005 na jablonecké radnici.
Tehdy její vedení řešilo problém,
jak ochránit bulvár 5. května. Bylo
jasné, že i malá voda může v této
oblasti způsobit problémy. Už pěti-
letá voda, která s sebou nese různé
velké nečistoty, igelity nebo i strom,
může těmito naplavenými před-
měty ucpat propustek a v okam-
žiku je zatopený celý bulvár. Dva-
cetiletá voda by mohla kompletně
zatopit zimní stadion. 

Na všech stavebních objektech 
jsou umístěné tabule s označením
Metrostav a jménem osob odpo-
vědných za stavbu včetně telefon-
ních čísel. Na ně se občané mo-
hou v případě nějakých problémů
spojených se stavbou obracet.

Dvoustranu připravila Jana Fričová

Jablonecká přehrada je jednou z pětice
retenčních nádrží vzniklých v letech
1902–1911, dalšími čtyřmi jsou liberecká,
bedřichovská, Fojtka a Mlýnice. Jak jab-
lonecká přehrada funguje a proč je odpad-
ní štola důležitá pro ochranu Jablonce?

Nedílnou součástí vodního díla Mšeno jsou přivadě-
če z Lužické i Bílé Nisy, které mají za úkol chránit
město Jablonec nad Nisou před povodněmi tím, že
převádějí povodňové průtoky do přehradní nádrže.
Problém je však v tom, že kapacita Mšenského potoka
pod přehradou je velmi malá, a to pouze 1,8 m3/s, což
je pouze jednoletá voda. 

V případě větších průtoků v Mšenském potoce a do-
cílení hladiny v přehradě na kótu 511 m n. m. již vodu
do přehrady, dle pokynů stanovených v manipulač-
ním řádu, pouštět vůbec nesmíme. 

V tomto okamžiku však mohou nastat již za poměr-
ně malých průtoků značné problémy na Lužické Nise
od Jabloneckých Pasek směrem ke starokatolickému
kostelu, neboť kapacita koryta je v tomto úseku pouze
na jednoletou vodu. Rovněž v Loučné na Bílé Nise je
kapacita koryta velmi malá.

V úseku od autobusového nádraží směrem k Zele-
nému stromu je již kapacita koryta větší, a sice převe-
de cca dvacetiletou vodu. Při větších průtocích zde ale
představují velký problém zatrubněné úseky a nekapa-
citní profily mostů. Zkušenosti, které máme z povodně
na Jizeře z března r. 2000 a především pak z povodně
z r. 2010 na tocích v Libereckém kraji, jasně ukázaly,
co dokáží spadlé stromy nebo různé naplaveniny při
větších průtocích. Zničené mosty a devastace území
v jejich okolí jsou bohužel do dnešních dnů názornou
ukázkou, co voda dokáže. Proto jsme hledali řešení,
jak využít co nejúčinněji vodní nádrž Mšeno ke sní-
žení kulminačních průtoků a zajistit bezpečnost před
povodněmi podél toků Lužické i Bílé Nisy.

Řešení spočívá v tom, že průtoky, které přesahují
kapacitu Lužické i Bílé Nisy, se převedou přivaděči do
nádrže Mšeno, kde dojde k transformaci povodně, při-
čemž odtok z nádrže bude zajištěn nově vybudovanou
odpadní štolou s vyústěním pod městem. Takto bude
eliminováno riziko ohrožení života, zdraví a majetků
ve městě s tím, že snížení kulminačních průtoků příz-
nivě ovlivní i území pod městem. Významné je i to, že
v případě včasného varování bude možné včas a v do-
statečné míře vodu z přehrady touto štolou odpustit
a vytvořit si dostatečnou rezervu na zachycení povod-
ňových průtoků. 

Otázka pro Jaroslava Jarouška,
ředitele jabloneckého závodu Povodí Labe, s. p.

Jak bude stavba realizována?

Podle původního harmonogramu byla výstavba za-
hájena přípravnými pracemi v září loňského roku.
O měsíc později, 1. října 2011, byl uzavřen převod vo-
dy z Lužické Nisy. Ta bude mimo provoz až do konce
března roku 2013. Od letošního května bude uzavřený
převod vody také z Bílé Nisy. Jablonečané se však ne-
musí ničeho obávat, máme zpracovaný havarijní
a povodňový plán.

Vtokový objekt z boku přehrady u Jablonexu by se
měl začít stavět v tomto měsíci a hotový by měl být dle
harmonogramu do konce května příštího roku. Bude
mít podobu trychtýře, který bude nízko pod vodní hla-
dinou, aby v případě nutnosti nasál přebytečnou vodu
a odvedl ji novou štolou do soutoku Bílé a Lužické
Nisy poblíž strojírenského zkušebního ústavu v To-
vární ulici. Těleso vtokového objektu bude do přehra-
dy zasahovat zhruba do sedmi metrů od břehu.

Asi od května po celou koupací sezónu bude hladina
v nádrži snížena na 507 metrů nad mořem, k plné pro-
vozní výšce 510 metrů se bude vracet během června
2013 a naplněná bude opět v červenci příštího roku.

Snížení hladiny je nutné kvůli prorážce do tělesa pře-
hrady a výstavbě vpusti.

Nějaká omezení kvůli stavbě budou samozřejmě
nutná, ale budeme se je snažit minimalizovat. Ta nej-
větší budou po nezbytně nutnou dobu vždy tam, kde
se právě budou konat intenzívní práce. 

V místě, kde budeme přestavovat a rekonstruovat
rozdělovací objekty, budeme pracovat citlivě s ohle-
dem na původní tvář vodní nádrže z počátku minulé-
ho století. Kamenný objekt vždy demontujeme a sta-
vět ho budeme opět v původním duchu a z původního
materiálu. Jen vše upravíme. Například na konci što-
ly, kterou budeme přerážet, u takzvané Cikánské zá-
toky je relativně zanedbané koryto s kaskádovitým
průběhem. I to budeme revitalizovat.

Nový rozdělovací objekt vznikne v Loučné a upra-
vovat budeme jen koryto. Ale opět budeme zohledňo-
vat původní architekturu. 

V současné době se však vlivem klimatických pod-
mínek náš harmonogram trochu změnil, je v něm
zhruba měsíční skluz, přesto se již dnes pracuje na pl-
ný plyn. 

Jiří Kocian, stavbyvedoucí

Otázka pro společnost Metrostav
Foto archiv Metrostav Foto Miroslav Gorčík

Foto Miroslav Gorčík
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Po doporučení Senátem České re-
publiky a schválení Poslaneckou sně-
movnou České republiky podepsal pre-
zident Václav Klaus 21. února novelu
zákona o obcích, na jejímž základě se
Jablonec nad Nisou (spolu s Prostějo-
vem) stal statutárním městem. 

Jablonec se tak zařadí do pětadvacítky statu-
tárních měst v České republice. „Jedná se spíše
o prestižní záležitost, dostali jsme se mezi elit-
ní skupinu měst,“ hodnotí změnu primátor
města Petr Beitl. Jablonec má dlouholetou a je-

dinečnou tradici spojenou zejména se sklář-
stvím a bižuterií. Působí zde mnoho firem, je-
jichž renomé a věhlas překročil nejen hranice
města, ale i státu. V Jablonci se narodila nebo je
s městem spjata řada vynikajících a výjimeč-
ných osobností z oblasti sportovní, kulturní
a společenské. Zařazení Jablonce mezi statu-
tární města je tedy bezpochyby oprávněné. 

Jablonec nad Nisou se oficiálně stal statutár-
ním městem dnem 12. března 2012, kdy vyšla
ve sbírce zákonů novela zákona o obcích. 

Jakými změnami prošel v březnu jablonecký
úřad? „Městský úřad se přejmenoval na Ma-
gistrát města Jablonce nad Nisou, což je asi jed-
na z největších změn, které občané zazname-

návají. Na budově radnice se tedy změní název,
který by měl být umístěn po novém nátěru dve-
ří v jarních měsících. Ze starosty Petra Beitla se
stal primátor a z místostarostů náměstci primá-
tora,“ vysvětluje tajemník Marek Řeháček změny,
které se z titulu statutárního města na radnici
uskutečnily. Kromě oficiálního přejmenování
představitelů města se změnily i tiskopisy, ra-
zítka a šablony. Podle slov tajemníka jsou
ovšem náklady na změny relativně nízké, v řá-
dech desetitisíců korun. 

V dalších fázích může dojít k územnímu čle-
nění, k rozdělení současných městských částí
na obvody s vlastním zastupitelstvem a staros-
tou, ale také k integraci okolních menších měst
a obcí do Jablonce nad Nisou a vznik nových
obvodů. K tomuto tématu se vrátíme v dalších
číslech Jabloneckého měsíčníku.

Další změnou, která Jablonec v následujícím
období čeká, je řešení postavení Územní ener-
getické koncepce (ÚEK), jež se stane závaznou
v rámci územního plánu. Zejména v oblasti
tepla to bude citlivé téma. I o tom budeme in-
formovat v příštích číslech Jabloneckého mě-
síčníku. (end)

Co přinese zařazení Jablonce
mezi statutární města

Foto Václav Novotný

Vyhlášení konkurzů 
na vedoucí pracovní místa
ředitelů škol a školského
zařízení 
Rada statutárního města Jablonec nad Nisou
vyhlašuje, v souladu s § 166 zák. č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyš-
ším odborném a jiném vzdělávání (školský zá-
kon), a vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkurzního řízení a konkurz-
ních komisích, konkurz na obsazení vedoucích
pracovních míst ředitelů:

• Základní školy Jablonec nad Nisou, Libe-
recká 26, příspěvková organizace

• Základní školy Jablonec nad Nisou – Mše-
no, Mozartova 24, příspěvková organizace

• Základní školy Jablonec nad Nisou, Pivo-
varská 15, příspěvková organizace

• Základní školy Jablonec nad Nisou – Koko-
nín, Rychnovská 216, příspěvková organizace

• Základní školy Jablonec nad Nisou – Mše-
no, Arbesova 30, příspěvková organizace

• Základní školy Jablonec nad Nisou – Rý-
novice, Pod Vodárnou 10, příspěvková orga-
nizace

• Mateřské školy speciální Jablonec nad Ni-
sou, Palackého 37, příspěvková organizace

• Domu dětí a mládeže VIKÝŘ Jablonec nad Ni-
sou, Podhorská 49, příspěvková organizace

Nástup od 1. 8. 2012.

Požadavky:
• splnění předpokladů pro výkon funkce ředite-

le školy (v případě ZŠ a MŠ) nebo školského
zařízení (v případě DDM) stanovených záko-
nem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracov-
nících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

• znalost problematiky řízení škol (v případě ZŠ
a MŠ) nebo školského zařízení (v případě
DDM) a příslušných právních předpisů

• občanská a morální bezúhonnost
• dobrý zdravotní stav
• organizační, řídící a komunikační schopnosti

K přihlášce přiložte:
• úředně ověřené kopie všech dokladů o dosa-

ženém vzdělání
• doklad o průběhu zaměstnání a délce pedago-

gické praxe potvrzený posledním zaměstna-
vatelem

• strukturovaný životopis
• lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu

vedoucího pracovního místa ředitele, ne star-
ší 2 měsíců

• nástin koncepce dalšího rozvoje školy (v pří-
padě ZŠ a MŠ) či školského zařízení (v přípa-
dě DDM) (max. 4 strany formátu A4)

• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
• čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č.

451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí ve
státních orgánech a organizacích ČR, ve zně-
ní pozdějších předpisů

Adresa pro doručení přihlášek:
Statutární město Jablonec nad Nisou, oddělení
školství, kultury a sportu – Zuzana Brodská,
Mírové náměstí 19, 467 51, Jablonec nad Nisou.

Způsob podání přihlášky:
Obálku s přihláškou a požadovanými doklady
včetně příloh nutno označit: KONKURZ „ná-
zev“ (dle příslušné školy či školského zařízení,
kam podáváte přihlášku ke konkurzu) –
NEOTVÍRAT

Termín podání přihlášky:
Nejpozději do 18. 4. 2012, 16.00 hodin.

Případné dotazy na telefonu 483 357 315, 
483 357 278, 483 357 270.

Ing. Petr Beitl
primátor
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■ Naši jubilanti
v dubnu
97 let
Marie Šupová

92 let
Marie Nejedlá, Jaroslav Řezáč,
Jarmila Škrdlová, Vlasta Tušlová

91 let
Otokar Podval, Růžena Skalníková,
Vlasta Šebístková, Miroslav Vacátko 

90 let
Anna Heřmánková, Vladimír
Horáček, Alžběta Hüberová,
Milada Kapicová, Jaroslava
Kocourková, Vladimír Plíva,
Vlasta Šimoníková, Věra Tomková,
Ludmila Vondráková

85 let
Bejdlová E., Celba J., Cvrčková F.,
Frajsová J., Hubka J., Lelková J.,
Mareš F., Polák M., Šantrochová H.,
Vajdáková J., Vokounová V.

80 let
Fuka F., Holub J., Hozová V.,
Hubatka M., Jůnová E.,
Kohoutová A., Kokošková M.,
Mach V., Míčka F., Přibyl J., 
Sova J., Stejskalová M.,
Strouhal M., Svobodová V.,
Šnajdrová V., Vyšanská M.,
Zelinková E.

75 let
Appelt S., Bakešová L., Bečková J.,
Bízková M., Bizova S., Bursová B.,
Čabajová M., Drábek A.,
Drábek J., Falta P., Fečko J.,
Jarešová S., Khásová A.,
Kohoutek J., Koňák K., Kosina J.,
Lejsek J., Říhová M., Soukup B.,
Stadtherrová K., Strnad R.,
Šanovec J., Šeflová R., Šúlek F.,
Velechovská A., Všetečka B.,
Žďárský J.

70 let
Bala P., Beran V., Blanář M.,
Bukvic J., Derka A., Dolhová E.,
Erben P., Frydrychová I., Hasan J.,
Havlíčková J., Havlová J.,
Hladík B., Hlinková I.,
Holubová M., Hušková J.,
Jindříšková J., Jiříček V.,
Koravski M., Kroutvarová V.,
Kubíčková V., Matějková J.,
Mejstřík S., Navrátil J.,
Neumann W., Novotná Z.,
Novotný J., Ondrouchová R.,
Prokopová H., Richtr J.,
Rungová H., Seidlová A.,
Selisko G., Straka J., Studničná J.,
Svátková V., Svobodová L.,
Šafařík J., Šámalová J.,
Šimková H., Šrejma L.,
Therová A., Víšková L., Vítek Z.,
Vobořilová A., Wernerová J., Wolf J.

Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody

Pokud si nepřejete být v Jablonec-
kém měsíčníku zveřejněni, můžete
napsat do redakce JM nebo
zavolat na telefonní č. 483 357 292,
H. Roudná (vždy do 10. dne
předchozího měsíce).

Žádosti o dotace 
na rekonstrukce 
bytových domů
Město Jablonec nad Nisou vyhla-
šuje dne 1. dubna 2012 kontinuální
výzvu na regeneraci bytových do-
mů, a to v rámci Integrovaného
plánu rozvoje města (IPRM) pro
vymezenou zónu Žižkův Vrch
a okolí. Pro žadatele ve spolupráci
s Centrem pro regionální rozvoj
ČR připravujeme seminář, který
se bude konat v pondělí 23. dub-
na od 17 hodin v budově radnice
ve velkém zasedacím sálu. Žádos-
ti budou předkládány na oddělení
dotací (1. patro budovy radnice) až
do doby vyčerpání alokace uvedené
ve výzvě. Podrobné informace včet-
ně kontaktů naleznete v samotném
textu aktuální výzvy na regeneraci
bytových domů na www.mestojab-
lonec.cz v sekci IPRM. (r)

Hledání
Jabloneckých 
studánek 
„Principem všech věcí je voda,
z vody je vše a vše se do vody vra-
cí,“ pravil již v 6. století př. n. l. řec-
ký filosof Thálés z Milétu. Nenech-
me zapomenout, odkud se voda
v okolí našich domovů bere a kde
pramení. 
Komise pro ochranu zvířat a život-
ního prostředí by ráda vyzvala ob-
čany, aby se zapojili do projektu
mapování studánek a přírodních
pramínků vody v Jablonci nad Ni-
sou a jeho blízkém okolí. Cílem je
zaznamenat veškeré prameny, stu-
dánky a vývěry vody v našem měs-
tě. Uvítány budou informace jak
o existujících pramenech, jež se stá-
le využívají, tak i o pramenech, kte-

ré již existují jen ve vzpomínkách. 
Víte-li o nějakém takovém místě
a chcete-li se do projektu „Hledání
Jabloneckých studánek“ zapojit,
pošlete prosím popis tohoto místa
(případně přesnou adresu či GPS
souřadnice) na e-mailovou adresu
studankajbc@seznam.cz nebo ko-
respondenční adresu Magistrát
města Jablonec nad Nisou, odděle-
ní správy veřejné zeleně, Mírové
nám. 19, 467 51 Jablonec n. N. (r)

Fotografie na 
občanské průkazy 
bez poplatku 
Od ledna letošního roku jsou vydá-
vány elektronické občanské prů-
kazy. K jejich vyhotovení již žada-
tel nepředkládá fotografii, ale ta je
přímo při podání žádosti vyhoto-
vena přepážkovou pracovnicí, a to
bezplatně. 
Zákon 328/1999 Sb. v pozdějším
znění ale rovněž umožňuje, aby si
žadatel o vydání OP nechal zhoto-
vit fotografii v digitální podobě,
kterou profesionální fotograf zašle
datovou schránkou na MVČR.
Ministerstvo postoupí tuto fotogra-
fii příslušnému obecnímu úřadu
ke zpracování. Takto pořízené fo-
tografie jsou zpoplatněny.
Po prvních zkušenostech bylo zjiš-
těno, že žádná takto pořízená foto-
grafie nebyla v pořádku (malá ob-
ličejová část – pouze 11 mm, místo
požadovaných 13 mm, doplnění
nevhodné fotografie klíny) a klien-
ti za jejich pořízení v tomto přípa-
dě zaplatili 110,– Kč. Pokud klient
není spokojen s fotografií poříze-
nou na úřadu při podání žádosti, je
možné opakovaně pořídit jinou.
Všechny fotografie vždy splňují
předepsané parametry. Doporuču-
jeme proto, aby žadatelé o vystave-
ní nového OP využívali bezplatnou
službu přímo na příslušné agendě
městského úřadu. (hoz)

Dětské dopravní 
hřiště
V dubnu 2012 (měsíc bezpečnosti)
bude opět otevřeno Dětské dopravní
hřiště. Ve dnech 5. a 6. 4. se usku-
teční besedy se strážníky Městské
policie na téma bezpečné chování
v dopravě a s členy ČČK na téma
úrazy dětí. V rámci týdne bezpeč-
nosti – pro žáky 5. a 6. ročníků ZŠ
budou na dopravním hřišti ve
dnech 23.–27. 4. besedy o budou-
cích řidičích jednostopých vozidel
a prevence kriminality, o zákla-
dech první pomoci, o taktice zá-
kroku, používání donucovacích
prostředků a stop nehodám (moto-
cykl). Na dopravním hřišti se plá-
nuje i prázdninový provoz v měsí-
cích červenec a srpen 2012 a to,
pouze ve všední dny v čase:
8.00–12.00 a 13.00–15.00 hodin. Na
místě je možnost zapůjčení kol,
odrážedel, koloběžek. V případě
nepříznivého počasí (déšť) bude
DDH uzavřeno. (end)

Vítání občánků
Adéla Doležalová, Adéla Vlčková,
Adéla Havlová, Jindřich Novotný,
Sofie Skrbková, Nikola Kellerová,
Magdaléna Skořepová, Veronika
Podzimková, Filip Tyl, Jakub Šíbal,
Pavla Šimůnková, Matyáš Drábek,
Karolína Kašková, Stella Vaňátko-
vá, Alexandra Šebestová, Silvie No-
votná, Michal Sajták, Samuel Bilý,
Nela Sluková, Anna Zemínová, Len-
ka Langerová, Jan Strouhal (r)

Zlaté dárce ocenil 
primátor Petr Beitl
Primátor Petr Beitl ocenil bezpříspěvkové dárce krve za
40 bezplatných odběrů. Dárci obdrželi v obřadní síni jab-
lonecké radnice zlatou medaili MUDr. Jana Janského.
„Jsem velmi rád, že vám mohu vyjádřit svou hlubokou
úctu, děkuji vám,“ řekl primátor na závěr svého proslovu.
Zlaté medaile obdrželi: Martin Vágner, Marek Humaj, Miloslava Kopalová, Kateřina
Košťáková, Marek Loun, Lukáš Stránský, Jolana Stejskalová. (end)

Strážníkem 
roku 2011 se stal 
Aleš Gilar
Primátor statutárního města Jablo-
nec nad Nisou Petr Beitl a ředitel
MP Luboš Raisner ocenili v anketě
Strážník roku 2011 tři nejlepší
městské policisty. Třetím nejlepším
strážníkem se stala Pavla Socho-
rová, druhé místo obsadil Michal

Křemen a titulem Strážník roku
2011 se může chlubit okrskář Aleš
Gilar. V rámci slavnostního předá-
ní titulu Strážník roku 2011 oceni-
li primátor města a ředitel MP
Jablonec dlouholeté pracovníky.
Za 20 let ve službách městské poli-
cie odměnili Karla Bobka, Karla
Kováče, Pavla Matouše a Josefa
Kopa. Za deset odpracovaných let
poděkovali Jaroslavu Brožkovi
a Miroslavu Pospíšilovi. (end)

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Miroslav Gorčík

Foto Miroslav Gorčík
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Kalamitní stav ve městě neohrozil stavební
práce uvnitř objektu, naopak prověřil novou
střešní krytinu i sněhové zábrany, které se uká-
zaly jako nezbytné pro tuto lokalitu.

Pro nepřízeň počasí se opět pozastavila práce
na západní výtahové šachtě, ale vně objektu po-
kračovalo štukování omítek. Do každého patra
se osadily elektrické rozvaděče a staticky se ře-
šily praskliny kamenného nadpraží okenních
otvorů v přízemí na jižní straně.

Byl odsouhlasen vzorek fošnové podlahy
v podkroví. K výběru se přistupovalo ze dvou
hledisek, aby podlaha svojí strukturou připomí-
nala původní dřevo a zároveň se barevně sjed-
notila s dochovanou dřevěnou konstrukcí.

(fuč)

Fara: Problémy s prasklinami vyřešeny

Foto archiv JKIC Statické trhliny v kamenném zdivu Foto archiv JKIC

Personální inzerce

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozice

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ
PÉČE
10. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdě-
lání v oboru sociálním; praxe v sociální oblasti
nebo ve veřejné správě výhodou, znalost platné
legislativy pro činnost orgánů územního samo-
správného celku; zkušenosti s řízením menšího
pracovního kolektivu; uživatelská znalost práce
s PC (Microsoft Office); velmi dobré organizač-
ní a řídící schopnosti, vysoká úroveň komuni-
kačních dovedností; zkoušky zvláštní odborné
způsobilosti výhodou.
Popis vykonávané práce:
Vedoucí oddělení sociální péče zajišťuje činnos-
ti v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociál-
ních službách připadajících obcím, současně
zaštiťuje výkon sociálního kurátora a poradce
pro romskou problematiku.

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
10. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdě-
lání v oboru sociálně právním; praxe v sociální
oblasti nebo ve veřejné správě výhodou; znalost
platné legislativy pro činnost orgánů územního
samosprávného celku; zkušenosti s řízením
menšího pracovního kolektivu; uživatelská
znalost práce s PC (Microsoft Office); velmi
dobré organizační a řídící schopnosti, vysoká
úroveň komunikačních dovedností; zkoušky
zvláštní odborné způsobilosti výhodou.
Popis vykonávané práce:
Vedoucí oddělení sociálních služeb zajišťuje
komunitní plánování, organizuje veřejnou
službu a do jeho kompetencí spadá financování
organizací sociálního charakteru. 

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ,
KULTURY A SPORTU
10. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdě-
lání, nejlépe humanitního směru; složené
zkoušky zvláštní odborné způsobilosti výho-
dou; zkušenosti z obdobné pozice, tj. s řízením
zaměstnanců, nejlépe v prostředí úřadu územ-
ního samosprávného celku; dobrá orientace
v prostředí výkonu státní správy a samosprávy;
dobrá znalost legislativy upravující oblast škol-
ství, kultury a sportu; zkušenosti s vedením
menšího pracovního kolektivu; organizační, ří-
dící a komunikační schopnosti, aktivní přístup
k řešení problémů; flexibilita, schopnost samo-

statné tvůrčí práce, koncepční myšlení; schop-
nost rozhodovat a přijímat za rozhodnutí odpo-
vědnost.
Popis vykonávané práce:
Zaměstnanec zajišťující výkon činností v samo-
statné i přenesené působnosti v oblasti školství,
kultury a sportu plní zřizovatelskou funkci
v mateřských a základních školách, zodpovídá
za oblast poskytování finančních příspěvků
z rozpočtu města.

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ
PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
10. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdě-
lání sociálního zaměření dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách; složené zkoušky
zvláštní odborné způsobilosti výhodou; zkuše-
nosti z obdobné pozice, tj. s řízením zaměst-
nanců, nejlépe v prostředí úřadu územního
samosprávného celku; dobrá orientace v pro-
středí výkonu státní správy v úřadu obce s roz-
šířenou působností; dobrá znalost legislativy
upravující výkon sociálně právní ochrany dětí;
zkušenosti s vedením pracovního kolektivu;
dobré organizační, řídící a komunikační schop-
nosti, aktivní přístup k řešení problémů; schop-
nost rozhodovat a přijímat za rozhodnutí odpo-
vědnost.
Popis vykonávané práce:
Zaměstnanec zajišťující výkon činností v samo-
statné i přenesené působnosti v oblasti sociálně
právní ochrany dětí.

Pro tato čtyři výběrová řízení platí: 
Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení
a titul; datum a místo narození; státní přísluš-
nost; místo trvalého pobytu; číslo občanského
průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k po-
bytu, jde-li o cizího státního občana); kores-
pondenční adresu; telefonní číslo; datum a pod-
pis zájemce.
K přihlášce připojí uchazeč: strukturovaný ži-
votopis; výpis z rejstříku trestů ČR (bez zázna-
mu) nesmí být starší než 3 měsíce; lustrační
osvědčení; doklad o nejvyšším dosaženém
vzdělání, popř. jeho ověřenou kopii.
Nástup dle dohody, doba neurčitá.
Přihlášky do 6. dubna 2012.
Způsob podání přihlášky: osobně na organi-
začním a personálním oddělení, budova radni-
ce, č. dveří 235; nebo odeslat na adresu: Statu-
tární město Jablonec nad Nisou, organizační
a personální oddělení, Mírové náměstí 19,
Jablonec nad Nisou. Na obálku se všemi poža-
dovanými dokumenty k výběrovému řízení
uchazeči napíší „neotevírat, výběrové řízení“.
Poskytování informací: Informace k pracov-
ním náplním vedoucího oddělení sociální péče
a vedoucího oddělení sociálních služeb jsou
k dispozici na sebkova@mestojablonec.cz, in-

formace k pracovním náplním vedoucího oddě-
lení školství, kultury a sportu a vedoucího od-
dělení sociálně právní ochrany dětí jsou k dis-
pozici na ryzakova@mestojablonec.cz. 

REFERENT STÁTNÍ SPRÁVY 
PRO LESY A MYSLIVOST
9. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné vzdě-
lání, popř. vysokoškolské vzdělání se zaměře-
ním na ochranu životního prostředí nejlépe se
specializací na ochranu lesa a myslivosti; zá-
kladní znalosti v oblasti státní správy výhodou;
uživatelská znalost práce s PC (Microsoft
Office); ochota k práci v terénu; organizační
schopnosti; odpovědnost, samostatnost, flexibi-
lita a kreativita; dobré komunikační schopnos-
ti pro jednání s právnickými i fyzickými osoba-
mi; uvítáme praxi v oboru (není podmínkou)
a orientaci v právních předpisech z oblasti ži-
votního prostředí.
Popis vykonávané práce:
Provádění odborných činností v ochraně život-
ního prostředí - výkon státní správy na úseku
ochrany lesa, myslivosti a rybářství v rozsahu
svěřeném obecním úřadům obcí s rozšířenou
působností podle zákona č. 289/1995 Sb., o le-
sích ve znění doplňujících předpisů, zákona
č.449/2001 Sb., o myslivosti ve znění doplňují-
cích předpisů, zákona č. 99/2004 Sb., o rybář-
ství ve znění doplňujících předpisů, zákona č.
149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním mate-
riálem lesních dřevin včetně souvisejících pro-
váděcích předpisů.
Pro toto výběrové řízení platí: 
Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení
a titul; datum a místo narození; státní přísluš-
nost; místo trvalého pobytu; číslo občanského
průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k po-
bytu, jde-li o cizího státního občana); kores-
pondenční adresu; telefonní číslo; datum a pod-
pis zájemce.
K přihlášce připojí uchazeč: strukturovaný ži-
votopis; výpis z rejstříku trestů ČR (bez zázna-
mu) nesmí být starší než 3 měsíce; doklad
o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. jeho
ověřenou kopii.
Nástup dle dohody, doba neurčitá.
Přihlášky do 19. dubna 2012.
Způsob podání přihlášky: osobně na organi-
začním a personálním oddělení, budova radni-
ce, č. dveří 235; nebo odeslat na adresu: Statu-
tární město Jablonec nad Nisou, organizační
a personální oddělení, Mírové náměstí 19, Jab-
lonec nad Nisou. Na obálku se všemi požadova-
nými dokumenty k výběrovému řízení uchaze-
či napíší „neotevírat, výběrové řízení“.
Poskytování informací: informace k pracovní
náplni poskytne vedoucí odboru stavebního
a životního prostředí na e-mailové adrese:
rimnacova@mestojablonec.cz.
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Ředitelky mateřských škol v Jablonci nad Ni-
sou stanovují dle § 34, odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb. termín podání žádostí o přijetí dě-
tí k předškolnímu vzdělávání v mateřských
školách v Jablonci nad Nisou pro školní rok
2012–2013, a to 

na středu 11. dubna 2012 
od 8.00 do 16.00 hodin 
v těchto zařízeních:

• MŠ speciální Jbc, Palackého 37
• MŠ Montessori Jbc, Zámecká 10
• MŠ Jbc, Havlíčkova 4
• MŠ Jbc, 28. října 16
• MŠ Jbc, Husova 3
• MŠ Jbc, Švédská 14
• MŠ Jbc, Hřbitovní 10
• MŠ Jbc – Mšeno, Arbesova 50
• MŠ Jbc, Nová Pasířská 10
• MŠ Jbc, Slunečná 9
• MŠ Jbc, Vítězslava Nezvala 12
• MŠ Jbc, Lovecká 11
• MŠ Jbc, Střelecká 14
• MŠ Jbc, Jugoslávská 13
• MŠ Jbc – Rýnovice, Čs. armády 37
• MŠ Jbc – Mšeno, Mechová 10
• MŠ Jbc – Kokonín, Dolní 3969
• MŠ Jbc – Jablonecké Paseky, Tichá 19
• MŠ Jbc – Mšeno, Josefa Hory 31
• MŠ Jbc, Nemocniční 15

Do mateřské školy lze přijmout dítě, které ke
dni 31. 8. 2012 dovrší věku 3 let a jehož zákonní
zástupci mají trvalý pobyt v Jablonci nad Nisou
(děti mladší 3 let budou přijímány pouze v pří-
padě volné kapacity daných MŠ). K předškolní-
mu vzdělávání se přednostně přijímají děti
v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky. Přijaty mohou být pouze děti, jejichž
zákonný zástupce doloží potvrzení, že se dítě
podrobilo povinnému očkování (dle § 50 záko-
na č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Do MŠ speciální Palackého 37 budou děti při-
jímány pouze na doporučení lékaře.

Do MŠ Nemocniční budou přednostně přijí-
mány děti zaměstnanců Nemocnice Jablonec
nad Nisou, p. o.

Rodiče mohou najít podrobnější informace
na internetových stránkách jednotlivých mateř-
ských škol či statutárního města Jablonec nad
Nisou.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Výběrová řízení 
na pronájem bytů
Statutární město Jablonec nad Nisou vy-
hlašuje výběrová řízení na pronájem bytů:

Byty se smluvním nájemným
Podhorská 18/2127, č. bytu pro VŘ: 16/2012
Byt 1+3, 2. patro, podlahová plocha 94,40 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro účast
ve VŘ je 4 801,– Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka bytu 10. 4. 2012 od 15.30 hodin.

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 17/2012
Byt 1+3, 13. patro, podlahová plocha 59,65 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro účast
ve VŘ je 3 033,– Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 18/2012
Byt 1+3, 12. patro, podlahová plocha 59,65 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro účast
ve VŘ je 3 033,– Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 19/2012
Byt 1+3, 8. patro, podlahová plocha 59,65 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro účast
ve VŘ je 3 033,– Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 20/2012
Byt 1+3, 8. patro, podlahová plocha 59,65 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro účast
ve VŘ je 3 033,– Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka bytů Na Vršku 10 – 11. 4. 2012 od
15.00 hodin.

Kamenná 11/402, č. bytu pro VŘ: 21/2012
Byt 1+2, 4. patro, podlahová plocha 55,10 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro účast
ve VŘ je 2 802,– Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka bytu 10. 4. 2012 od 15.00 hodin.

Komenského 11/595, č. bytu pro VŘ: 22/2012
Byt 1+4, 3. patro, podlahová plocha 131,30 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro účast
ve VŘ je 6 677,– Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka bytu 16. 4. 2012 od 15.00 hodin.

Malometrážní byty
Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 23/2012
Byt 1+1, 12. patro, podlahová plocha 40,46 m2. 

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 24/2012
Byt 1+1, 2. patro, podlahová plocha 40,46 m2. 
Prohlídka bytů Na Vršku 10 – 11. 4. 2012 od
15.00 hodin.

Na Vršku 16/3763, č. bytu pro VŘ: 25/2012
Byt 1+1, 12. patro, podlahová plocha 43,66 m2. 

Na Vršku 16/3763, č. bytu pro VŘ: 26/2012
Byt 1+1, 11. patro, podlahová plocha 40,57 m2. 

Na Vršku 16/3763, č. bytu pro VŘ: 27/2012
Byt 0+1, 8. patro, podlahová plocha 28,68 m2. 
Prohlídka bytů Na Vršku 16 – 11. 4. 2012 od
16.00 hodin.

Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 28/2012
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 28,40 m2. 

Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 29/2012
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 28,40 m2. 

Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 30/2012
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 28,40 m2. 

Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 31/2012
Byt 0+1, 5. patro, podlahová plocha 28,40 m2. 
Prohlídka bytů Lípová 9 – 16. 4. 2012 od 15.30
hodin.

Skřivánčí 66/3058, č. bytu pro VŘ: 32/2012
Byt 1+1, 5. patro, podlahová plocha 42,83 m2. 
Prohlídka bytu 4. 4. 2012 od 15.00 hodin.

Nájemné v malometrážních bytech je stanove-
no na 46,23 Kč/m2/měsíc.

Byty s věcně usměrňovaným nájemným
Na Kopci 9/3055, č. bytu pro VŘ: 33/2012
Byt 1+1, 6. patro, podlahová plocha 39,33 m2. 
Prohlídka bytu 4. 4. 2012 od 15.15 hodin.

Řetízková 9/3053, č. bytu pro VŘ: 34/2012
Byt 0+1, 6. patro, podlahová plocha 27,26 m2. 
Prohlídka bytu 4. 4. 2012 od 15.30 hodin.

Řetízková 7/3052, č. bytu pro VŘ: 35/2012
Byt 0+1, 6. patro, podlahová plocha 30,33 m2. 
Prohlídka bytu 4. 4. 2012 od 15.45 hodin.

F. L. Čelakovského 4/3676, č. bytu pro VŘ:
36/2012
Byt 0+1, 9. patro, podlahová plocha 33,80 m2. 
Prohlídka bytu 5. 4. 2012 od 15.30 hodin.

Nájemné v bytech s věcně usměrňovaným ná-
jemným je stanoveno na 49,65 Kč/m2/měsíc.

Prosečská 210, č. bytu pro VŘ: 37/2012
Byt 1+1, 1. patro, podlahová plocha 43,45 m2. 
Prohlídka bytu 12. 4. 2012 od 15.30 hodin.
Nájemné je stanoveno ve výši 1 422,– Kč/měsíc.

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

Přihlášky a žádosti do VŘ včetně stanovených
příloh podávejte na předepsaných formulářích.
Formuláře lze vyzvednout na odd. správy byto-
vých domů, Magistrát města Jablonec nad Nisou
(MMJN) na oddělení správy bytových domů
(OSBD), ve vnitřním informačním středisku
MMJN nebo na www.mestojablonec.cz. Žadatel
doručí přihlášku na OSBD nebo do podatelny
MMJN v zalepené obálce od 2. 4. do 18. 4. 2012
do 15.00 hodin. Obálka musí být zřetelně ozna-
čena nápisem VŘ s označením čísla bytu (tj.
např. 16/2012 – NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ
ŘÍZENÍ – PRONÁJEM BYTU).
Žadatel obdrží potvrzení o podání nabídky. Ne-
úplně označené a před nebo po termínu poda-
né obálky nebudou akceptovány!

Děti z MŠ se zapojují do soutěže Malujeme pro skřítka Pastelku. 
Na snímku náměstek primátora Petr Vobořil s dětmi. 

Foto Radka Baloghová
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■ Krátce
Nové autobusy pro Jablonec
Ve čtvrtek 29. března symbolicky
převzal primátor města Petr Beitl
dva nové plynové autobusy, které
rozšíří vozový park jablonecké
MHD. K prvním dvěma se v bu-
doucnu přidají ještě další čtyři
a všechny jsou s odbavovacím
systémem. „Na přelomu loňského
a letošního roku bylo zakoupeno
celkem šest nových autobusů TE-
DOM na pohon CNG, které jsou
určeny na obsluhu linek MHD
v Jablonci nad Nisou. Vozidla byla
pořízena v rámci projektu Zlepšení
dopravní obslužnosti Jablonecka,
který je spolufinancován z Regio-
nálního operačního programu
NUTS II Severovýchod,“ informova-
la tisková mluvčí DPMLJ, a.s., Mar-
tina Poršová. Celková částka na po-
řízení autobusů činí 48,5 mil. Kč,
přičemž dotace je 15,8 mil. Kč.

Kolotoč setkávání se roztočil
První letošní setkání s primátorem
a náměstky města Jablonec nad
Nisou se konalo v úterý 13. března
od 17 hodin ve školní jídelně v Mo-
zartově ulici. Zúčastnila se asi de-
sítka občanů a setkání mělo velmi
klidný průběh. Živější debata se
rozpoutala až po konci oficiální
části. Otázky, které občany hlavně
zajímaly, se týkaly výstavby domu
v Pobřežní ulici, zimní údržby a vý-
stavby nové protipovodňové štoly.
Druhé setkání proběhlo o dva týd-
ny později, v úterý 27. března. Ten-
tokrát se vedení města sešlo s oby-
vateli Rýnovic. Ani tady nebyla ú-
čast velká. Proto se setkání velmi
rychle změnilo v neformální poví-
dání u jednoho stolu. Setření optic-
kých bariér a oficiální formálnosti,
posezení u jednoho stolu se změni-
lo z počáteční apatie ve velmi ži-
vou debatu, při které nikdo nesle-
doval čas. Hodně se hovořilo
o školním hřišti, které stále ve svém
majetku drží Úřad pro hospodaře-
ní s majetkem státu, a proto město
nechce investovat do jeho oprav.
Mluvilo se o stavu ulice Želivského
a o plánu jejích oprav, o chystané
křižovatce v ulici Belgické i o re-
konstrukci ulice Ladovy. 

Další setkání:
• 3. dubna – Žižkův Vrch

školní jídelna ZŠ v Pasířské ulici

• 10. dubna – Šumava 
a Jablonecké Paseky
školní jídelna ZŠ Na Šumavě

• 17. dubna – Kokonín 
a Vrkoslavice
kulturní dům

• 15. května – Proseč
hasičská zbrojnice

• 22. května – Centrum města
malý sál Eurocentra Jablonec
nad Nisou, Jiráskova 7 (fr)

Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Čtyři sta tisíc od ministerstva kultury na pa-

mátky
Pro rok 2012 přidělila Jablonci Ústřední komise

Ministerstva kultury ČR pro Program regenerace
městských památkových rezervací a městských pa-
mátkových zón finanční podporu ve výši 400 000
korun. Město finance použije na II. etapu repase rad-
ničních oken a pro kostel Povýšení sv. Kříže.

Čtyři sta tisíc korun dorovnala komise městské pa-
mátkové péče o podíl z rozpočtu města ve výši
1 143 000 korun. „Peníze město použije na II. etapu re-
pase radničních oken a na restaurátorskou obnovu
malířské výzdoby baptisteria v kostele Povýšení sv.
Kříže,“ konstatuje náměstek primátora Petr Vobořil.

Celkové náklady na II. etapu oprav radničních oken
se odhadují na 1 454 000 Kč. Kostel čeká restaurování
malířské výzdoby baptisteria (křestní kaple) a odhad
celkových nákladů je 99 800 Kč. „Sondy v barevných
vrstvách stropu kaple by měly rozšířit orientační prů-
zkum v místech, kde by se dala předpokládat bohatší
výzdoba. Poté by mělo následovat celoplošné odstra-
nění novodobých nátěrů a odkrytí vrstvy s původní
malbou,“ vysvětluje Vobořil. 

Do programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón na rok 2012
Jablonec ministerstvu kultury předložil ještě návrh
opravy břidlicové střechy kostela sv. Anny vyčíslený
na 1 400 000 korun a restaurování souboru soch Agó-
nie v Getsemanské zahradě a sousoší Loučení Krista
s Pannou Marií a také obnovu žulového soklu oploce-
ní bývalé fary, kde jsou náklady odhadnuté na
668 000 korun.

Půjčky na lepší bydlení
Od loňského listopadu do konce letošního února

přijalo oddělení rozpočtu jabloneckého magistrátu
pět žádostí o půjčky z Fondu na zlepšení úrovně
bydlení (FÚZB) v celkové výši 1,8 milionu korun. 

Zájemci žádali o půjčky na rekonstrukci výtahů,
obnovu střech a fasády. Vlastníkům objektů v Podhor-
ské ulici a ve Vrchlického sadech doporučila Komise
městské památkové péče dle pravidel vzhledem ke
stáří domů a jejich umístění zvýhodněný dvoupro-
centní úrok na půjčku z fondu. 

V průběhu dubna uzavře magistrát s jednotlivými
žadateli smlouvy, peníze lze pak čerpat do konce ka-
lendářního roku 2012, v některých případech i do
konce roku 2013. Pro příští rok je v rozpočtu vyčleně-
no na půjčky z FÚZB 2,5 milionu korun. 

Nové pytle na směsný odpad budou modré
Novou obecně závaznou vyhlášku o nakládání

s odpady schválili na svém únorovém zasedání

jablonečtí zastupitelé. V březnu prošla vyhláška
částečnými úpravami. Vedle změn doporučova-
ných Ministerstvem vnitra došlo i k několika fak-
tickým změnám.

Kam odpad odložit, do jakých nádob, za jakých pod-
mínek, jak jej rozdělit podle katalogu odpadů – to jsou
otázky, na něž přináší odpověď nová obecně závazná
vyhláška o nakládání s odpady. Popisuje také nový
vzhled pytlů na směsný komunální odpad, které bu-
dou modré s černým nápisem. 

Vyhláška rozšiřuje nabídku nádob na směsný ko-
munální odpad, a to o nádoby o objemu 80 litrů s pro-
dlouženým intervalem svozu jednou za čtyři týdny.
„Tento delší interval byl zvolen zejména pro starší
a samostatně bydlící občany Jablonce,“ říká Jitka
Lochovská, vedoucí oddělení správy veřejné zeleně.

Vyhláška respektuje pouze jeden typ pytlů na směs-
ný komunální odpad, a to modré pytle s černým po-
tiskem o objemu 110 litrů. Za něj občan zaplatí vyšší
cenu, místo původních 51 nyní 84 korun. „Ve zvýše-
ném poplatku se nově promítá i částka přispívající na
úhradu celého systému odpadového hospodářství,
která je běžně zahrnutá v ceně klasické nádoby,“ vy-
světluje Lochovská.

Celé znění vyhlášky je na webových stránkách měs-
ta www.mestojablonec.cz. 

Veřejné zakázky jsou transparentnější
V dubnu loňského roku se sloučila oddělení

právní a veřejných zakázek, což byl první krok ke
zprůhlednění zadávání veřejných zakázek. Tím
dalším byla radou města vydaná směrnice, která
zpřísnila pravidla pro zadávání veřejných zakázek. 

Veškeré zakázky statutárního města Jablonec n. N.
jsou oznamovány na serveru www.verejnyportal.cz.
Změnil se proces administrace veřejných zakázek,
důraz se klade na transparentnost a zvýšení možnos-
ti kontroly ze strany dodavatelů, zastupitelů i občanů.
Zastupitelé navíc dostávají každý týden podrobné in-
formace o stavu veřejných zakázek a o městem uza-
vřených smlouvách.

„Provázání agendy oddělení právního a veřejných
zakázek zrychlilo a zjednodušilo procesy kontroly
a přípravy smluv. Průměrná doba administrace veřej-
né zakázky se zkrátila o pět týdnů, přestože přibyla
agenda zakázek v hodnotě 100–199 tisíc korun a mís-
to tří pracovníků pracuje na úseku veřejných zakázek
pouze jeden,“ říká vedoucí oddělení právního a veřej-
ných zakázek Robert Musil. 

„Doufám, že nově nastolený trend v přístupu k ve-
řejným zakázkám udrží a snad i překoná evropský
standard, a věřím, že povede k vyšší efektivitě veřejné
správy,“ uzavírá primátor města Petr Beitl. (fr)

Foto Radka Baloghová
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

Kino Radnice, kino Junior 
R kino Radnice
J kino Junior
1. 4. /neděle/
15.00 /R/ MODRÝ TYGR
16.30 /J/ DO POHÁDKY ZA

ZVÍŘÁTKY
17.30 /R/ HNĚV TITÁNŮ (3D)
18.00 /J/ MERUŇKOVÝ OSTROV
20.00 /R/ OKRESNÍ PŘEBOR –

POSLEDNÍ ZÁPAS
PEPIKA HNÁTKA

20.00 /J/ KŘTINY

2. 4. /pondělí/
17.30 /R/ MILÁČEK
20.00 /R/ LÁSKA JE LÁSKA

3. 4. /úterý/
17.30 /R/ ŽELEZNÁ LADY
20.00 /R/ HNĚV TITÁNŮ (3D)

4. 4. /středa/
17.00 /R/ HUNGER GAMES
19.00 /J/ REKONSTRUKCE

Projekce ve spolupráci
s Alliance Francaise

20.00 /R/ PROBUDÍM SE VČERA

5. 4. /čtvrtek/
15.00 /R/ SNĚHURKA
17.30 /R/ PRCI, PRCI, PRCIČKY:

ŠKOLNÍ SRAZ
19.00 /J/ UKRUTNĚ ŠŤASTNI
20.00 /R/ OKRESNÍ PŘEBOR –

POSLEDNÍ ZÁPAS
PEPIKA HNÁTKA

6. 4. /pátek/
15.00 /R/ SNĚHURKA
17.30 /R/ PRCI, PRCI, PRCIČKY:

ŠKOLNÍ SRAZ
18.00 /J/ ALOIS NEBEL
20.00 /R/ HNĚV TITÁNŮ (3D)
20.00 /J/ MUSÍME SI PROMLUVIT

O KEVINOVI
22.00 /R/ HUNGER GAMES

7. 4. /sobota/
15.00 /R/ SNĚHURKA
17.45 /R/ MANON

Přímý přenos MET NY
18.00 /J/ ALOIS NEBEL
20.00 /J/ MUSÍME SI PROMLUVIT

O KEVINOVI

8. 4. /neděle/
15.00 /R/ MODRÝ TYGR
16.30 /J/ S KRTKEM DO POHÁDKY 1
17.00 /R/ HUNGER GAMES
18.00 /J/ DRIVE
20.00 /R/ TITANIC (3D)
20.00 /J/ MUSÍME SI PROMLUVIT

O KEVINOVI

9. 4. /pondělí/
15.00 /R/ SNĚHURKA
17.30 /R/ HNĚV TITÁNŮ (3D)
18.00 /J/ DRIVE
20.00 /R/ PRCI, PRCI, PRCIČKY:

ŠKOLNÍ SRAZ
20.00 /J/ MUSÍME SI PROMLUVIT

O KEVINOVI

10. 4. /úterý/
17.30 /R/ HUGO A JEHO VELKÝ

OBJEV (3D)
20.00 /R/ HUNGER GAMES

11. 4. /středa/
17.30 /R/ OKRESNÍ PŘEBOR –

POSLEDNÍ ZÁPAS
PEPIKA HNÁTKA

20.00 /R/ ŽELEZNÁ LADY

12. 4. /čtvrtek/
17.30 /R/ ŽELEZNÁ LADY
19.00 /J/ KONEČNÁ UPROSTŘED

CESTY
20.00 /R/ PROBUDÍM SE VČERA

13. 4. /pátek/
/J/ DĚTSKÁ SCÉNA

17.30 /R/ MILÁČEK
20.00 /R/ OKRESNÍ PŘEBOR –

POSLEDNÍ ZÁPAS
PEPIKA HNÁTKA

22.15 /R/ ZATÍMCO SPÍŠ

14. 4. /sobota/
/J/ DĚTSKÁ SCÉNA

16.00 /R/ HURÁ DO AFRIKY! (2D)
18.45 /R/ LA TRAVIATA

Přímý přenos MET NY

15. 4. /neděle/
15.00 /R/ SNĚHURKA
17.30 /R/ PROBUDÍM SE VČERA
20.00 /R/ HNĚV TITÁNŮ (3D)

16. 4. /pondělí/
18.00 /R/ TITANIC (3D)

17. 4. /úterý/
17.00 /R/ HUNGER GAMES
20.00 /R/ ŽELEZNÁ LADY

18. 4. /středa/
15.00 /R/ MILÁČEK

Projekce (nejen) pro seniory
17.30 /R/ PRCI, PRCI, PRCIČKY:

ŠKOLNÍ SRAZ
20.00 /R/ OKRESNÍ PŘEBOR –

POSLEDNÍ ZÁPAS
PEPIKA HNÁTKA

19. 4. /čtvrtek/
17.30 /R/ VRÁSKY Z LÁSKY
19.00 /J/ KLUK NA KOLE
20.00 /R/ BITEVNÍ LOĎ

20. 4. /pátek/
17.30 /R/ VRÁSKY Z LÁSKY
18.00 /J/ VÍLA
20.00 /R/ BITEVNÍ LOĎ
20.00 /J/ PROBUDÍM SE VČERA
22.30 /R/ ZATÍMCO SPÍŠ

21. 4. /sobota/
15.00 /R/ KNOFLÍKOVÁ VÁLKA
18.00 /J/ VÍLA
17.30 /R/ VRTĚTI ŽENOU
20.00 /R/ VRÁSKY Z LÁSKY
20.00 /J/ PROBUDÍM SE VČERA
22.15 /R/ BITEVNÍ LOĎ

22. 4. /neděle/
15.00 /R/ MODRÝ TYGR
17.30 /R/ VRTĚTI ŽENOU
18.00 /J/ VÍLA
20.00 /R/ HUNGER GAMES
20.00 /J/ PROBUDÍM SE VČERA

23. 4. /pondělí/
17.30 /R/ BITEVNÍ LOĎ
20.00 /R/ VRTĚTI ŽENOU

24. 4. /úterý/
17.00 /R/ KRÁLOVSKÁ AFÉRA
19.00 /J/ ROK KONOPÍ 

+ beseda s tvůrci
20.00 /R/ BITEVNÍ LOĎ

25. 4. /středa/
17.30 /R/ HNĚV TITÁNŮ (3D)
20.00 /R/ KRÁLOVSKÁ AFÉRA
20.00 /J/ EAST SIDE STORIES

Dny evropského filmu

26. 4. /čtvrtek/
17.00 /R/ HUNGER GAMES
18.00 /J/ PŘÍLIŠ MLADÁ NOC
20.00 /R/ VRÁSKY Z LÁSKY
20.00 /J/ MICHAEL

Dny evropského filmu

27. 4. /pátek/
17.30 /R/ OKRESNÍ PŘEBOR –

POSLEDNÍ ZÁPAS
PEPIKA HNÁTKA

18.00 /J/ PŘÍLIŠ MLADÁ NOC
20.00 /R/ MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK
20.00 /J/ JOSÉ A PILAR

Dny evropského filmu
22.15 /R/ HAVRAN

28. 4. /sobota/
15.00 /R/ SNĚHURKA
17.30 /R/ BITEVNÍ LOĎ
18.00 /J/ PŘÍLIŠ MLADÁ NOC
20.00 /R/ MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK
20.00 /J/ SCHWARZKOPF

Dny evropského filmu
22.15 /R/ HUNGER GAMES

29. 4. /neděle/
14.00 /R/ KNOFLÍKOVÁ VÁLKA
16.45 /R/ SVĚTLÝ PRAMEN

Přímý přenos Bolšoje baletu
18.00 /J/ PŘÍLIŠ MLADÁ NOC
20.00 /R/ MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK
20.00 /J/ KRÁL Z OSTROVA BASTO/ Y

Dny evropského filmu

30. 4. /pondělí/
17.30 /R/ MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK
20.00 /R/ VRÁSKY Z LÁSKY

Změna programu vyhrazena.

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

3. 4. /úterý/ 19.00 hodin 
TOMÁŠ DIANIŠKA
GOOGLING and FUCKING
DIVADLO F. X. ŠALDY LIBEREC
Hrají: Karolina Baranová, Tomáš
Dianiška, Barbora Kubátová, Vendula
Svobodová. Dramatická prvotina
Tomáše Dianišky. Činohra. Skupina DS.

11. 4. /středa/ 19.00 hodin 
DIVADLO NA JEZERCE PRAHA
Hrají: Radek Holub, Miluše Šplechtová,
Kristýna Hrušínská, Martin Sitta
a další. Činohra. Skupina DA.

13. 4. /pátek/ 15.00 hodin 
KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE
TANEČNÍCH OBORŮ ZUŠ
Vstup zdarma. Tanec. Vstupenky 
k dispozici v pokladně divadla od 15. 3.

16. 4. /pondělí/ 19.00 hodin 
NEBEZPEČNÉ VZTAHY
MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BOLESLAV
Hrají: Lucie Matoušková, Petr Halíček,
Petra Nakládalová / Svatava Milková j. h.,
Karolina Frydecká a další. 
Činohra. Skupina ND.

17. 4. /úterý/ 19.00 hodin 
ROB BECKER – CAVEMAN
Jeskynní muž
POINT, s. r. o. – MĚSTSKÉ DIVADLO
JABLONEC n. N.
Hrají: Jan Holík /Jakub Slach. Činohra.
Předprodej od 15. 2.

18. 4. /středa/ 19.00 hodin 
LARS VON TRIER – VIVIAN
NIELSENOVÁ – PROLOMIT VLNY
DIVADLO ROKOKO PRAHA
Činohra. Skupina DB.
19. 4. /čtvrtek/ 19.00 hodin
JIŘINA BOHDALOVÁ 
v pořadu HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE
Hosté: Petr Vondráček – herec, hudeb-
ník a frontman skupiny Lokomotiva
a moderátor Václav Kosík. 
20. 4. /pátek/ 17.00 hodin 
FOLKLORNÍ SOUBOR NISANKA
MALÁ NISANKA
SZKLARKI Z PIECHOWICE (Polsko)
Komponovaný folklorní pořad.
Součástí programu bude křest CD.
Akce je financována z projektu Spojení
písní z Fondu mikroprojektů Cíl 3
v Euroregionu Nisa. 
22. 4. /neděle/ 15.00 hodin 
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
DIVADLO MALÁ SCÉNA ZLÍN
Hrají: Eva Borovičková, Dalibor Dufek,
Barbora Hrubá, Petr Nýdrle, Jiří Valenta.
Pohádky z mechu a kapradí. Skupina RD.
24. 4. /úterý/ 9.00 hodin
KRAJSKÉ KOLO 22. CELOSTÁTNÍ
PŘEHLÍDKY ŠKOLNÍCH
PĚVECKÝCH SBORŮ. 
NIPOS ARTAMA PRAHA, UNIE
PĚVECKÝCH SBORŮ LIBEREC,
MĚSTSKÉ DIVADLO JABLONEC N. N.
Akce se koná za finanční podpory
NIPOS Artama Praha, Libereckého
kraje a Ministerstva kultury ČR.

25. 4. /středa/ 19.00 hodin
CHICAGO
DIVADLO POD PALMOVKOU PRAHA
Hrají: Martina Sikorová / Petra
Doležalová, Petra Jungmanová, Radek
Valenta / Radek Zima, Hana Seidlová
a další. Muzikál. Skupina DB.

26. 4. /středa/ 18.00 hodin
JARNÍ KOKTEJL ZUŠ
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
JABLONEC NAD NISOU
Tradiční profilový pořad jablonecké
ZUŠ. Účinkují žáci hudebního,
tanečního a literárně-dramatického
oddělení školy. Hudba, tanec.

VÝSTAVY
13. 3.–24. 4.
MUDr. JIŘÍ SRNA – KRESLENÝ
HUMOR (kresby)
25. 4.–30. 5.
HELENA CEJNAROVÁ – OBRAZY
(vyškrabávaná technika)
Vernisáž 25. 4. od 17.00 hodin

■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz
Kostel otevřen každé úterý a sobotu vždy
od 14 do 17 hodin. Na velikonoční neděli
8. 4. 2012 otevřeno od 14.00–17.00 hodin
1. 4. /neděle/ 8.30 hodin
KVĚTNÁ NEDĚLE
Bohoslužba s žehnáním ratolestí.
Následuje průvod na památku Kristova
vjezdu do Jeruzaléma. Průvod povede
z kostela sv. Anny do kostela Nejsvě-
tějšího Srdce Ježíšova na Horním ná-
městí, kde se uskuteční mše svatá.
19. 4. /neděle/ 19.00 hodin
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
Hasan El-Dunia, Marek Šulc, Stanislav
Předota, Ondřej Maňour, Michal Mačuha,
Tomáš Lajtkep, Michal Medek, Martin
Prokeš David Eben – umělecký vedoucí.
Hudba. Skupina H. Program: MAGMA
PASCHA – 50 dní doby velikonoční.
27. 4. /neděle/ 18.00 hodin
PĚVECKÝ SBOR CHARMONÉ
MNICHOVO HRADIŠTĚ
Umělecký vedoucí Martin Veselý 
(sbormistr Divadla F. X. Šaldy Liberec)
Program: Jarní koncert s poezií Jana
Skácela. Hudba.
VÝSTAVA
2. 4.–1. 5. 
Fotoklub BALVAN – OTISKY
SVĚTLA (fotografie)
Vernisáž 2. 4. od 17.00 hodin

Filmové představení s besedou

ROK KONOPÍ – 24. 4. od 19.00 hodin v kině Junior 
Rok konopí vypráví o tom, co cítí a jak žijí nemocní, kteří se
rozhodli ukončit neúspěšnou medicínskou léčbu a pustili se do
oblasti přírodního léčitelství pomocí konopí. Po projekci filmu
bude následovat beseda s delegací tvůrců a hostů.
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■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

4.–6. 4. /středa–pátek/ 9.00–18.00 hodin 
VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI
Stylové trhy se stánkovým prodejem
a kulturním programem.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

11. 4. /středa/ 17.00 hodin 
MAŽOREŤÁCKÉ SHOW
11. ročník komponovaného pořadu
mažoretek Jablonecká jablíčka. 
Akci pořádá DDM Vikýř. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

13. 4. /pátek/ 17.00 hodin
OKNA VESMÍRU DOKOŘÁN 
PO 30 LETECH – JIŘÍ GRYGAR
Povídání a promítání známého popula-
rizátora astronomie, předního vědce,
laureáta řady prestižních cen a autora
mnoha knih, astrofyzika RNDr. Jiřího
Grygara, CSc. 
Pořádá Sundisk, s.r.o.

13. 4. /pátek/ 20.00 hodin
… A JEŠTĚ TROCHU SWINGU 
Orchestr Rudy Janovského hraje
taneční melodie 30.–60. let. 
Pořádá Stardust, o. s.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012. 

17. 4. /úterý/ 9.00 a 10.30 hodin
KYKLOPCI
Interaktivní pohádku s rodinnou tema-
tikou hraje pro děti od 3 let Divadlo
Div a Dílo, v kině Junior.

19. 4. /čtvrtek/ 20.00 hodin
VLADIMÍR MIŠÍK & ENERGIT
OSKAR PETR & JAZZ Q
Společný koncert k nedožitým šedesá-
tinám významného rockového basky-
taristy Vladimíra Padrůňka, který za-
nechal svůj rukopis v obou vystupují-
cích hudebních skupinách.

21. 4. /sobota/ 18.00 hodin
A ŽIVOT BĚŽÍ DÁL
Koncert z cyklu Hvězdy a hvězdičky.
Účinkují Wabi Daněk a Miloš
Dvořáček, Nautica (ZUŠ Jablonec n. N.)
a talentovaní „folkaři“ ze ZUŠ Liberec.
Pořádá občanské sdružení Kultura pro
všechny v Jablonci n. N.

22. 4. / neděle/ 14.00 hodin 
PODKRKONOŠSKÁ DECHOVKA
Taneční odpoledne pro seniory

4. 5. /pátek/ 20.00 hodin
… A JEŠTĚ TROCHU SWINGU
Orchestr Rudy Janovského hraje
taneční melodie 30.–60. let. 
Pořádá Stardust, o. s. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

VÝSTAVY:
Do 14. 5. /pondělí–pátek/
8.00–18.00 hodin, foyer
TELE-VIZE, INTIMITY I, II
Soubor fotografií Břetislava Fialy,
oceněný 3. místem v soutěži Czech
Press Photo 2007.

Do 6. 4. /pondělí–pátek/
8.00–18.00 hodin, Malý sál
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Výstava polských tradičních
velikonočních výrobků. Výrobky byly
získány od obyvatel polské části
Euroregionu Nisa. Akce je součástí
projektu „Setkávání – tradice, kultura
a život v česko-polském pohraničí“
financovaného z Evropského fondu
pro regionální rozvoj.

30. 4. /pondělí/ 21.00 hodin
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 
S OHŇOSTROJEM
Statutární město Jablonec nad Nisou ve
spolupráci s Eurocentrem pořádá
u jablonecké přehrady. Sraz účastníků
průvodu je ve 20.30–21.00 v prostoru
před Rybářskou baštou (konec hráze

mezi 1. a 2. přehradou), průvod projde
pod vedením mažoretek a bubeníků
kolem přehrady k prostoru naproti
Jablonexu. Ohňostroj bude odpálen
z hráze ve 21.25.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

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

2. 4. /pondělí/ 10.00 hodin
DUCHOVNÍ HUDBA
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

3. 4. /úterý/ 14.00 hodin
SRÍ LANKA
Pravidelné promítání.

3. 4. /úterý/ 17.00 hodin
VESMÍRNÉ POČASÍ
Astronomické okénko Martina Gembece.

11. 4. /středa/ 17.00 hodin
BYLINKY PRO ŽIVOT
Z cyklu přednášek NAUČME SE
POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC.
Přednáší Kateřina Havlová, ředitelka
Oblastního spolku Českého červeného
kříže.

17. 4. /úterý/ 17.00 hodin
VÝLETNÍ CÍL: BUDAPEŠŤ, PERLA
NA DUNAJI
Cestopisný pořad Lubora Laciny.

19. 4. /čtvrtek/ 10.00 hodin
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Z knihy F. Hrubína Špalíček čte dětem
z mateřských škol Petr Vobořil. (zadáno)

19. 4. /čtvrtek/ 16.30 hodin
MARINA
Beseda s autorem knížky Tomášem
Klvaňou, bývalým novinářem,
mluvčím prezidenta a vládním
zmocněncem pro komunikaci
programu protiraketové obrany.

24. 4. /úterý/ 14.00 hodin
KOUZELNÉ KRAJINY
Přeneste se s námi do národních parků
Austrálie a Dálného východu.
Pravidelné promítání.

26. 4. /čtvrtek/16.30 hodin
DESET LET S VÁCLAVEM HAVLEM
Beseda s autorem knížky, Ladislavem

Špačkem, českým spisovatelem,
televizním novinářem a moderátorem,
pedagogem, popularizátorem spole-
čenské etikety a bývalým tiskovým
mluvčím prezidenta Václava Havla.

ZAOSTŘENO NA KNIHU
Městská knihovna v Jablonci nad
Nisou vyhlašuje 4. ročník amatérské
fotografické soutěže – téma Zaostřeno
na knihu. 
Pravidla: http://bit.ly/fotosoutez2012.
Své příspěvky zasílejte do pátku
11. května 2012.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

O ZLATOU MAKOVICI
V oddělení mládeže pokračuje již
6. ročník luštitelské soutěže.

VÝSTAVA:
PROMĚNY
V prostorách knihovny své fotografie
z přírody vystavuje Věra Kopecká.

■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz, tel. 483 711 725

11. 4. /středa/ od 17.00 hodin
MAŽOREŤÁCKÁ SHOW
11. ročník komponovaného programu
mažoretek Jablonecká jablíčka,
Eurocentrum Jablonec – informace
J. Polanská, vstupné 70,– Kč,
předprodej vstupenek od 2. 4.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

13. 4. /pátek/ 13.00 hodin
POZNEJ SVOJI PŘÍRODU
Beseda s pracovníky UHUL, informace
M. Tauchmanová.

17. 4. /úterý/ 16.00–18.00 hodin
KNIHAŘSKÁ DÍLNA
Tvorba knih, kroužková vazba, 
cena 40,– Kč, informace N. Mitbauerová,
přihlášky do 8. 4.

21. 4. /sobota/ 9.00 hodin
ZÁVODY LODNÍCH MODELÁŘŮ
Účast lodních modelářů na závodech
v Duchcově, informace P. Dostál.

24. 4. /úterý/ 10.00–15.00 hodin
NAŠE ZVÍŘÁTKA
Den otevřených dveří v chovatelské
a herpetologické stanici, informace
A. Francová.

26. 4. /čtvrtek/ 10.00–17.00 hodin
DEN ZEMĚ V TYRŠOVĚ PARKU
Oslavy Dne Země s úkoly, tvořivými
dílničkami, vědomostními aktivitami
aj., inf. A. Francová.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

27. 4. /pátek/ 13.00 hodin
HRAJEME SI NA PŘÍRODU
Workshop v rámci projektu Klíče pro
život, informace M. Tauchmanová.

27. 4. /pátek/ 13.00–14.00 hodin
VEŘEJNÉ SETKÁNÍ MPM
Hodnocení činnosti a akcí MPM,
informace N. Mitbauerová.

30. 4. /pondělí/ 15.00–18.00 hodin
ČARODĚJNICE S VIKÝŘEM
Odpoledne plné her a zábavy pro
rodiče s dětmi na zahradě DDM,
informace M. Tauchmanová.

1. 5. /úterý/ 9.00 hodin
SETKÁNÍ MLÁDEŽE
LIBERECKÉHO KRAJE
Krajská nominační soutěž lodních
modelářů s nominací na MČR 2012 na
Novoveském koupališti, informace P.
Dostál, startovné 50,– a 30,– Kč, vhod-
né pro veřejnost, informace P. Dostál.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
5. 4. /čtvrtek/ 8.00–16.00 hodin
EXKURZE DO PRAŽSKÉ
TISKÁRNY NOVIN
Ukázka výroby tiskovin v praxi, jak
vznikají noviny, využití metody
learning by doing, přihlášky do 4. 4.,
informace N. Mitbauerová.

5. 4. /čtvrtek/ 9.00–15.00 hodin
SETKÁVÁNÍ
Prázdninová akce pro ZP s příspěvkem
Nadace Euronisa, přihl. do 30. 3., cena
200,– Kč, inf. A. Francová.

5. 4. /čtvrtek/ 9.00–13.00 hodin
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Výtvarná dílnička, přihlášky do 23. 3.,
informace M. Tauchmanová.

6. 4. /pátek/ 9.00–13.00 hodin
HUDEBNÍ A DIVADELNÍ DÍLNA
Dovádění a hrátky s bubny, bubínky,
rytmy, pohyby, dramatická výchova,
divadlo aj. – cena 50,– Kč, přihlášky do
3. 4., informace S. Příhonská, J. Polanská.

6. 4. /pátek/ 9.00 hodin
VELIKONOČNÍ DÍLNA
Pletení pomlázek, cena 40,– Kč, 
přihlášky do 3. 4., informace P. Dostál.

OLYMPIÁDY
6. 4. /středa/ 8.00 hodin
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z6,
Z7, Z8
Soutěž pro přihlášené žáky 6.–8.
ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií – místo konání:
Gymnázium Dr. Randy.
Bližší informace k jednotlivým
olympiádám podá I. Literová
nebo A. Francová.

10. 4. /úterý/ 8.00 hodin
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA, 
kategorie D
Soutěž pro přihlášené žáky 6. a 7. tříd
ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií – místo konání: Gymnázium
U Balvanu.

■ ZUŠ
www.zusjbc.cz

3. 4. /úterý/ 17.00 hodin
POČÁTEK PŘÍBĚHU
Vernisáž výtvarného oboru ZUŠ. 
Sál a chodby ZUŠ.

Okna vesmíru dokořán po 30 letech

V pátek 13. dubna se koná od 17.00 hodin v jabloneckém
Eurocentru povídání a promítání s astrofyzikem RNDr.
Jiřím Grygarem, CSc.
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10.00–12.00, 13.00–17.00 hodin

16. 3.–25. 4. 
MALBA
Rostislav Zárybnický, Jiří Nepasický,
Milan Janáček, Vladimír Komňacký,
Tomáš Plesl. 
Přední malíři Jablonecka a Liberecka. 

2. 5.–1. 6.
SKLO
Martin Hlubuček, Kateřina
Krausová, Oldřich Plíva, 
Anna Polanská, Václav Řezáč. 
Přední sklářští výtvarníci Jablonecka
a Železnobrodska. Třetí z cyklu výstav
pořádaných k 20 letům existence
Městské galerie MY. 
Vernisáž 1. 5. v 17.00 hodin.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

do 20. 4.
MLADYTEXTIL@SK ATELIÉR –
TEXTILNÍHO DESIGNU
VŠVU Bratislava

24. 4.–25. 5.
„SEXY“ 
Festival stříbra z Legnice v Polsku

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

Stálé expozice
KOUZELNÝ SVĚT BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA
České sklo sedmi století.

Do 19. 5.
NAVLÉKÁNÍ KORÁLKŮ PRO
ABILYMPIÁDU
Samoobslužná dílna ve vestibulu muzea
k akci KORÁLKIÁDA
- www.potvor.cz organizuje korálkový
rekord pro Abilympiádu.

CELOROČNÍ NABÍDKA
REGIONÁLNĚ-HISTORICKÝCH
PŘEDNÁŠEK
Bližší informace a objednávky 
Mgr. Jana Nová, tel. 483 369 017,
e-mail: jana.nova@msb-jablonec.cz

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

Stálá expozice
VĚČNÁ TOUHA PO KRÁSE –
ŠPERK TŘÍ TISÍCILETÍ
Historické šperky a doplňky ze sbírky
Waldes. Po předchozí domluvě
možnost komentovaných prohlídek.
Muzejní program Umělecké slohy
– pro veřejnost ve formě samoobsluž-
ného pracovního listu s doplňovačkou
ke stálé expozici
– pro větší skupiny možné spojit
s komentovanou prohlídkou expozice
po předchozím objednání. 
Bližší informace a objednávky skupin
Mgr. Kateřina Hrušková, 
tel. 483 310 947, e-mail:
katerina.hruskova@msb-jablonec.cz

10. 4.–14. 4. /úterý–sobota/
DRÁTOVÁNÍ JE RADOST
Jarní kreativní dílny, v dopoledních
hodinách (9.00–14.00) jsou určeny pro
školy, školky a větší skupiny
návštěvníků (po předchozím objednání

na tel. 483 369 021), v odpoledních
hodinách (14.00–17.00 hodin) pro rodiče
s dětmi a individuální návštěvníky, 
v sobotu otevřeno od 10.00 hodin.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

TEMATICKÉ VÝSTAVY
3. 4.–8. 6. 
DRÁTOVÁNÍ BEZ HRANIC
Výstava Ladislava Lokajíčka.

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

4. 4. /středa/ 20.00 hodin
PARTY NAŠICH PŘEDKŮ
Muzika 70.–80. let (Elán, Olympic, 
ABBA, Beatles).

6. 4. /pátek/ 20.00 hodin
STÁRPLEJ 2012 
Ve třetím kole V. ročníku soutěžního
festivalu regionálních kapel se
představí Nothingham, Ice Flame,
Sabotters, Rónin a Broken Dam. 

7. 4. /sobota/ 21.00 hodin
EXPERIMENTAL CABARET
Dj DaRoot (Funky, Beats)

10. 4. /úterý/ 19.30 hodin
JAPONSKO & KOREA
5044 km ujeli na kole ze Sappora do
Soulu přes venkov, metropole, památ-
ky i přírodní krásy Monika a Jirka
Vackovi. Beseda s promítáním.

11. 4. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Exteriér – večerní město. 
Vede Filip Novák.

12. 4. /čtvrtek/ 20.00 hodin
BG BAZAR + FAIR PLAY GRASS
Bluegrassový večer s kapelami
z Jablonce a Mladé Boleslavi. 

13. 4. /pátek/ 17.00 hodin
OKNA VESMÍRU DOKOŘÁN 
– JIŘÍ GRYGAR
Astronomické setkání, tentokrát
s astrofyzikem RNDr. Jiřím Grygarem,
CSc. na téma Okna vesmíru dokořán
po 30 letech. Velký sál Eurocentra. 

13. 4. /pátek/ 20.00 hodin
SKYLINE
Koncert jedné z nejrozjetějších
českých elektronických kapel se
zpěvačkou Markou Rybin. 

14. 4. /sobota/ 21.00 hodin
ROCK’N’ROLL NIGHT
Rock’n’roll & punk & ska mejdan. 
DJ Igorek.

18. 4. /středa/ 20.00 hodin
BLINDSIDE BLUES BAND (USA)
Bluesově zatěžkané tvrdé riffy, syrový
muzikantský zpěv, podle odborníků
„kytarové monstrum“ v čele s kytaris-
tou, zpěvákem a skladatelem Mikem
Onesko. 

20. 4. /pátek/ 20.00 hodin
ANCIENT GROOVE A TRES UDOS 
Djembe-Dunun Duet, tj. Jan Vorlíček –
perkuse a Tomáš Kerle – bicí a origi-
nální kolekce old-school západoafrických
rytmů, které vás roztančí do závratných
otáček. A mexický rock’n ’roll. 

21. 4. /sobota/ 20.00 hodin
Z CELÉHO SVĚTA
Sjezdy extrémních řek Equádoru,
Nového Zélandu, Sumatry a Jizerek
přiblíží Honza Kolář a Honza Musil.
Pak volné seskupení jabloneckých
muzikantů.

27. 4. /pátek/ 20.00 hodin
UŽ JSME DOMA
Experimental-punk-rocková kapela.
Přímočará, rafinovaně propracovaná
muzika, nespoutaná energie.

28. 4. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videoparty Petra Vobořila.

5. 4. a 19. 4. /čtvrtek/ 17.30 a 19.30 hodin
BUBENICKÉ DÍLNY
Od 17.30 začátečníci, od 19.30 pokročilí.

6. 5. /neděle/ 17.00 hodin
PRINCEZNA NA HRÁŠKU
Dřevěné divadlo Honzy Hrubce
zahraje pohádku o zkoušce, zda je
princezna pravá, či falešná.

■ Krůčky k sobě
www.brisnitancejablonec.cz
774 801 087, Petříková Iveta Naila, 
ul. 28. října 23

DĚTSKÝ KLUB POHÁDKA
pondělí–čtvrtek 7.30–16.00 hodin
pátek 7.30–15.30 hodin
Více info: 731 317 887
AKTIVITY V SÁLE
Cvičení pro těhotné – středa 18.00 hodin
Cvičení pro kojence (3–12 měsíců)
– středa a pátek 10.00 hodin
Cvičení pro děti (1–4 roky)
– středa 11.00 hodin
Masáž dětí a kojenců
– objednávky: 728 400 700
Power joga
– pondělí 19.30 hodin
Tanec s miminky (miminka 0–9 měsíců)
– úterý 10.00 hodin

Joga – středa 16.30 hodin
Zumba – středa 19.00 hodin
Orientální tance
(TRIBAL, PERSIE, CIKÁNSKÉ)
– pondělí 16.00 a 17.15 hodin, ženy dle
pokročilosti
– čtvrtek 15.00 hodin dívky; 16.15
a 17.15 hodin ženy dle pokročilosti

■ Mateřské 
centrum Jablíčko
www.jablicko.estranky.cz
jablickomc@seznam.cz

Po, út, čt a pá 9.00 – 12.00 hodin
Volná herna pro rodiče a děti s krát-
kým prográmkem.

1. 4. /neděle/ 13.00–18.00 hodin
VÝTVARNÁ DÍLNIČKA.
Liberec – Lidové sady.

2. 4.–6. 4. 
TÝDEN VELIKONOČNÍCH VAJEC
Každý den zdobení vajíček v rámci
dopoledního prográmku.

2. 4. /pondělí/ 11.00–14.00 hodin
STŘÍHÁNÍ DĚTÍ
Zkušená kadeřnice ostříhá vaše děti
přímo v Jablíčku a bez pláče.

2. 4. /pondělí/ 10.00 hodin
OKG
Jablíčková poradna jarní očista.

3. 4. /úterý/ 10.00 hodin
JDEME DO ŠKOLKY
Beseda na aktuální téma se zástupci
školství a ředitelkami MŠ.

3. 4. /úterý/ 15.30 hodin
ZDOBENÍ VAJÍČEK
Velikonoční dílnička z cyklu akcí
vícegeneračního soužití.

5. 4. /čtvrtek/ 16.00 hodin
SCHŮZKA AKTIVCŮ 
a všech, kdo se chtějí na chodu centra
podílet.

10. 4. /úterý/ 17.00 hodin
„TÁTA DNES FRČÍ“ 
Úvodní schůzka k projektu pro tatínky
s dětmi.

12. 4. /čtvrtek/ 16.00 hodin
VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK
Program pro celou rodinu, tentokrát
v baru hotelu Rehavital.

12. 4. /čtvrtek/ 16.30–18.00 hodin
RODIČOVSTVÍ NENÍ HRAČKA
Cyklus přednášek pro rodiče.

16. 4. /pondělí/ 11.00–14.00 hodin
STŘÍHÁNÍ DĚTÍ
Zkušená kadeřnice ostříhá vaše děti
přímo v Jablíčku a bez pláče.

22. 4. /neděle/ 
MOTÝLÍ DŮM
Výlet pro celou rodinu. Možno získat
srdíčka do projektu prarodičů.

26. 4. /čtvrtek/ 16.30 – 18.00 hodin
RODIČOVSTVÍ NENÍ HRAČKA
Cyklus přednášek pro rodiče.

■ La Kavárna 
ul. Generála Mrázka

13. 4. /pátek/ 19.00 hodin 
PAVEL NOVOTNÝ – TRAMVESTIE
Tramvajová linka Liberec – Jablonec
se láme zatáčkami z kopce do kopce,
projíždí vesnicemi, závodí s vlakem,
chvíli se řítí i lesem. 
Jedno město postupně řídne, mění se
v ruiny, rozpadá se, pak se to všechno
zase skládá dohromady – Liberec
přechází v Jablonec a naopak. Autor
představí svou zvukovou kompozici
a texty, které tuto pozoruhodnou jízdu
zachycují.

Americký rockový nářez Na Rampě

Ve středu 18. dubna v Klubu Na Rampě pro příznivce kla-
sického tvrdého rocku počátku 70. let zahraje na svém ev-
ropském turné skupina Blindside Blues Band z USA. 
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Městská hala
www.sportjablonec.cz

HÁZENÁ
21. 4. /sobota/ 15.00 hodin
TJ ELP JABLONEC – ČESKÉ
BUDĚJOVICE
II. liga mladšího dorostu, centrkurt.

21. 4. /sobota/ 17.00 hodin
TJ ELP JABLONEC – PRAHA 4
II. liga mužů, centrkurt.

MODERNÍ GYMNASTIKA
1. 4. /neděle/ 10.30 hodin
JABLONECKÁ PERLIČKA
TJ Sokol Jablonec n. N. –
Sportcentrum, prestižní soutěž jednot-
livkyň v moderní gymnastice.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

22. 4. /sobota/ 9.00 hodin
OBLASTNÍ PŘEBOR A 1. KOLO
SEVEROČESKÉ LIGY
TJ Bižuterie Jablonec n. N. pořádá OP
dorostenek, kadetek, nadějí mladších
a ZPMG, 1. kolo Svč. ligy.

TANEČNÍ SOUTĚŽ
8. 4. /neděle/ 9.00 
REGIONÁLNÍ KOLO
LIBERECKÉHO KRAJE
Pořádá agentura Širok, s. r. o.

VOLEJBAL
1. 4. /neděle/ 10.00 a 14.00 hodin
TURNAJ DÍVEK
Pořádá Krajský volejbalový svaz,
kurty č. 3 a 4.
7. 4. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
TJ BIŽUTERIE – TJ RUMBURK
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

22. 4. /neděle/ 10.00 a 14.00 hodin
TURNAJ DÍVEK
Pořádá Krajský volejbalový svaz,
kurty č. 3 a 4.

Plavecký bazén Jablonec
12. 4. /čtvrtek/ 14.00 hodin
13. PLAVECKO-BĚŽECKÝ DUATLON
Tri club a TJ Bižuterie pořádá 
v plaveckém bazénu a okolí závod 
pro širokou veřejnost 
a školní mládež. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

21. 4. /sobota/ 9.45 hodin
3. ROČNÍK JABLONECKÝ AQUATLON
Tri club a TJ Bižuterie pořádá v areálu
plaveckého bazénu, závod pro širokou
veřejnost a zejména pro mládež do 18 let.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

Atletická hala Na Střelnici
21. 4. /sobota/–22. 4. /neděle/
HALA JABLONEC 2012
26. ročník halové soutěže v požárním
sportu. V sobotu závody amatérů, v ne-
děli budou soupeřit profesionálové.

TJ SOKOL Jablonec n. N.
www.jablonec.org/sokol/
Sokolovna, Fügnerova 5

14. 4. /sobota/ 9.00 hodin
SOKOLSKÝ FLORBALOVÝ TURNAJ
mladších a starších žáků

1. 5. /úterý/ 10.00 hodin
SENIOŘI V POHYBU
Turnaj ve stolním tenisu

ČLTK Proseč
14. 4. /sobota/ 9.00 hodin
BIŽU-MoC-CUP 2012
Oddíl stolního tenisu TJ Bižuterie po-
řádá ve sportovní hale areálu ČLTK-
Bižuterie, Turnaj ve stolním tenise.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

Sportovní hala SOŠOŘ
Jablonec, Podhorská ulice
BASKETBAL
28. 3. /sobota/ 14.30 hodin
29. 3. /neděle/ 10.00 hodin
O POSTUP DO KVALIFIKACE
Dorostenky Bižuterie U17 sehrají zápa-
sy o postup do kvalifikace o extraligu.

Chance arena Jablonec
15. 4. /neděle/ 15.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC – DUKLA
PRAHA
Gambrinus liga, 25. kolo.

29. 4. /neděle/ 15.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– HRADEC KRÁLOVÉ
Gambrinus liga, 27. kolo.

Jablonec bude běhat „Do pohody“

V sobotu 28. dubna se uskuteční druhý ročník běhu pro
všechny kolem jablonecké přehrady. Závod je vypsaný pro
děti, mládež, dospělé i aktivní seniory. Pro firmy či rodiny je
připravený závod štafet na 3 × 3,3 km. Pro každého je při-
praven účastnický diplom a v hlavní kategorii na 10 km
tričko. Více na www.behjablonec.cz.

■ d-EppL music 
& board club
www.deppl.com

6. 4. /pátek/
FULLMOON party 
DJ Electrom, Dj’s Hugo/Meehay.
Electro-break beat.

13. 4. /pátek/
INFAMOUSE
Dj Kryskral: from New York
City/Montreal (Dirty Electro, Dub-Step
and Hip-hop, release new EP), DJ
Elerror: from Mexico City, (Electro,
Dub-Step and Drum and Bass).

20. 4. /pátek/
REGGAE Manifest

21. 4. /sobota/
RAGGA JUNGLE night

27. 4. /pátek/
TUNES! ANS & DaRoot
With special guest, Inside Kru DJs:
Bica + Ezop, INSIDE KRU – Hip Hop
Family.

30. 4. /pátek/
ČARODĚJNICE
Dj Radim.

■ Chronos
Sokolovna Paseky
Rezervace tel.: 724 746 025

KAŽDÝ PÁTEK RETRO-KRČMA!!!
17.30 středověká krčma
21.00 Retro old 70.–90. léta.
Místa pouze k sezení 
Rezervace 14.00–17.00 hodin, 
tel.: 724 746 025

7. 4. /sobota/ 14.00 hodin
SOU JABLONEC
Obuvnický sraz 1963–80

21. 4. /sobota/ 20.00 hodin
ROCK SHOW S RÁDIEM HEY

■ FIT Studio
Nám. Dr. Farského, JBC
www.studiofit.cz, 773 485 800

14. 4. /sobota/
DPOS TRIOU
Rezidentní kapela jablonecké 
La kavárny – severské funky.

18. 4. /středa/
JARNÍ DEN
Přednášky, ukázky– vše pro zdraví a krásu.

19. 4. /čtvrtek/
PERU
Země Inků – přednáška.

27. 4. /pátek/
Výstava moderního umění, vernisáž

■ Centrum
Generace Jablonec
Lípová 7, tel.: 606 753 053
www.jbc.centrumgenerace.cz

3. 4. /úterý/ 16.30 hodin
TVOŘIVÁ DÍLNA
Košíčky na koledu.

17. 4. /úterý/ 16.30 hodin
TVOŘIVÁ DÍLNA
Šperky a drobnůstky z fimo hmoty.

22. 4. /neděle/ 16.00 hodin
GOSPELOVÝ KONCERT
Centrum Generace Jablonec o. s.
pořádá v kostele Dr. Farského. Vystoupí
domácí Generace gospel Chlor.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

24. 4. /úterý/ 15.00 hodin
KLUB ZDRAVÍ
Zdravé a škodlivé tuky.

Každý pátek od 16.00 hodin
GOSPEL
Pro každého kdo rád zpívá.

7. 4. nebo 21. 4.
VÝLET DO ČESKÉHO RÁJE
Bude upřesněno dle počasí na
webových stránkách.

■ Oříšek 
– studio pro děti
www.studiorisek.cz
604 945 507

13. 4. a 27. 4., 9.30–11.30 hodin
BABY MASÁŽ
Je sestavou velmi jemného a citlivého
masírování dítěte, kterou se můžete
sami naučit. 
13. 4. nohy, bříško hrudník a ruce; 
27. 4. obličej a záda a celková masáž.

19. 4. /čtvrtek/ 18.30 hodin
ŽIVOTOPIS NA MÍRU
Jak správně sestavit životopis, aby
neskončil v koši. 
Poradíme s vypracováním životopisu
na míru.

27. 4. /pátek/ 15.30 hodin
ČARODĚJNICKÝ REJ V OŘÍŠKU
Přileťte k nám na koštěti a společně se
proletíme a pobavíme.

■ Český červený 
kříž
2. 4. /pondělí/ 16.00 hodin
KROUŽEK MLADÝCH 
ZDRAVOTNÍKŮ
v SDJ 4. patro.

14. 4. /sobota/ 9.00 hodin
SEMINÁŘ SEBEOBRANY 
pro členy Humanitární jednotky ČČK,
v SDJ 4. patro.

19. 4. /čtvrtek/ 15.00 hodin
ŠKOLENÍ PRO UCHAZEČE 
o řidičský průkaz a školení život
zachraňujících úkonů, 
v SDJ 4. patro ČČK.

23. 4.–27. 4.
AKCE NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI 
týden bezpečnosti – my zde budeme
maskovat.

■ Dům 
česko-německého 
porozumění 
www.dumrynovice.org

středa–sobota 14.00–17.00 hodin

19. 4. /čtvrtek/ 17.00 hodin
SPOLEČNÉ DÍLO
– GEMEINSAMES WERK
Výstava o jablonecké architektuře 
ke knize Dietra Kleina 
100 jabloneckých krás.

20. 4. /pátek/ 17.00 hodin
100 JABLONECKÝCH KRÁS
Křest publikace Dietra Kleina
o skvostech jablonecké architektury.

každý čtvrtek 17.15–18.45 
KONVERZAČNÍ NĚMČINA

■ Klub WOKO
www.klubwoko.cz

6. 4. /pátek/ 20.00 hodin
DUSTEP@WOKO_2

13. 4. /pátek/ 20.00 hodin
DNB SESSION with B-COMPLEX
Slovenský dj B-COMPLEX opět zavítá
k nám do klubu. 

14. 4. /sobota/ 20.00 hodin
KRUCIPÜSK
Rock’n’roll.

■ Tužíňáci
21. 4. /sobota/ 9.00–11.00 hodin (start)
POHÁDKOVÝ LES
Pionýrská skupina Tužíňáci pořádá
u areálu Břízky a 2. přehrady. Start
mezi 1. a 2. přehradou směrem 
k areálu Břízky.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

Nabídka sportovních programů
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Od Rybářské bašty k prostoru před loděnicí
20.30–21.00 sraz účastníků průvodu v prostoru

před Rybářskou baštou (konec hrá-
ze mezi 1. a 2. přehradou)

21.00–21.25 průvod projde pod vedením mažo-
retek DDM Vikýř (Jablonecká jab-
líčka) a bubenické skupiny Barrel
Battery od Rybářské bašty po hrázi
k prostoru před loděnicí

21.25 ohňová show s hudbou a ohňostroj
z hráze přehrady – v případě deště
se uskuteční pouze ohňostroj

Pořádá Město Jablonec nad Nisou ve spoluprá-
ci s Eurocentrem Jablonec nad Nisou, s. r. o.

Kontakt: Eurocentrum, Iva Bendová, tel. 483
712 505, 777 747 187. 

UPOZORNĚNÍ: Hráz bude z technických dů-
vodů uzavřena již od 10.00 hodin v den konání
ohňostroje. 

Ve večerních hodinách bude zpomalena dopra-
va v blízkosti přechodů pro chodce na silnici
U Přehrady.

Bratrská jednota baptistů
Kostel v Máchově parku
5. 4. /Zelený čtvrtek/ 16.00 hodin
Biblická zvěst Velikonoc – pásmo písní
a čteného přednesu. 
Místo konání: Dolní náměstí
6. 4. /Velký pátek/ 18.00 hodin
Velkopáteční bohoslužba
8. 4. /Velikonoční neděle/ 9.30 hodin
Slavnost vzkříšení
17.00 hodin Biblická zvěst Velikonoc

Církev bratrská
Smetanova 26, Jablonec
www.cbjablonec.cz
6. 4. /Velký pátek/ 18.00 hodin
8. 4. /Neděle vzkříšení/ 9.30 hodin
Vysluhovaná Večeře Páně
9.4 /Velikonoční pondělí/ 7.45 hodin
Rodinný výlet k pramenům Nisy
s AirSoftovým nádechem 

Církev Československá husitská
Chrám Dr. Farského
1. 4. /Květná neděle/ 9.00 hodin
Bohoslužba
5. 4. /Zelený čtvrtek/ 18.00 hodin
Bohoslužba

6. 4. /Velký pátek/ 18.00 hodin
Pobožnost
8. 4. /Neděle Vzkříšení/ 9.00 hodin
Bohoslužba

Křesťanský sbor Dobrá zpráva
8. 4. /neděle/ 15.30 hodin
Velikonoční shromáždění ve velkém
sále Spolkového domu

Ochranovský sbor při ČCE
Máchova 29

4. 4. /středa/ 18.00 hodin
Pašijní čtení
6. 4. /pátek/ 18.00 hodin
Velkopáteční bohoslužby
8. 4. /neděle/ 9.30 hodin
Rodinné bohoslužby s vysluhováním
Večeře Páně

Českobratrská církev evangelická
Pod Baštou 10
http://jablonec.evangnet.cz

5. 4. /Zelený čtvrtek/ 18.00 hodin
Pašijové bohoslužby
6. 4. /Velký pátek/ 18.00 hodin
Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

8. 4. /Neděle Boží hod velikonoční/
9.30 hodin
Bohoslužby s vysluhováním Večeře
Páně + Nedělní škola
9. 4. /Velikonoční pondělí/ 9.30 hodin
Bohoslužby

Římskokatolická farnost
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
www.farnostjablonec.cz
1. 4. /Květná neděle/ 9.00 hodin
Žehnání ratolestí – kostel sv. Anny
a následně průvod městem do kostela
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
18.00 hodin Mše svatá
2. 4. /pondělí/ 18.00 hodin
Mše svatá
3. 4. /úterý/ 18.00 hodin
Mše svatá 
4. 4. /středa/ 18.00 hodin
Mše svatá
6. 4. /Velký pátek/
17.15 hodin Křížová cesta v Jablonci
18.00 hodin Obřady Velkého pátku
7. 4. /Bílá sobota/
8.00–18.00 hodin Možnost tiché
adorace u Božího Hrobu

20.00 hodin Obřady Velikonoční vigilie
v Jablonci
8. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/
9.30 hodin Slavná mše svatá
s obřadem žehnání pokrmů
18.00 hodin Mše svatá
9. 4. /pondělí oktávu velikonočního/
9.30 hodin a 18.00 hodin Mše svatá

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

1. 4. /Květná neděle/ 10.00 hodin
Eucharistická slavnost se svěcením
ratolestí
3. 4. /úterý/ 14.00 hodin
Velikonoční výtvarná artedílna
5. 4. /Zelený čtvrtek/ 18.00 hodin
Památka Poslední večeře Páně
eucharistická bohoslužba
6. 4. /Velký pátek/ 18.00 hodin
Bohoslužba památky umučení Páně
7. 4. /Bílá sobota/ 20.00 hodin
Velikonoční vigilie se křtem
8. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/
10.00 hodin
Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše
Krista

Mírové náměstí
Kulturní program:

Škaredá středa 4. dubna
Jablonecké soubory se představují
10.00 ZDOBENÍ MÁJEK (děti z jab-

loneckých MŠ) VÍTÁME JARO
(pásma písní a říkadel dětí z pě-
veckých sborů z jabloneckých
mateřských a základních škol)

10.00 DPS POD PEŘINKOU 
– MŠ HAVLÍČKOVA 

10.15 SPECIÁLNÍ MŠ 
10.30 DPS PASTELKY 

– MŠ NOVÁ PASÍŘSKÁ
10.45 DPS SLUNÍČKO 

– MŠ STŘELECKÁ
11.00 MŠ SLUNEČNÁ
11.15 DPS JABLÍČKO 

– MŠ HŘBITOVNÍ
11.30 DPS FIALENKY 

– KATOLICKÁ ZŠ
12.00 MATEŘSKÉ CENTRUM 

JABLÍČKO
12.20 X-TREAM (taneční klub)
13.00 BLUES BAND (bluesové

a jazzové standardy v podání
žáků ZUŠ Jablonec n. N.)

14.00 DPS ZVONEČEK 
PŘI ZŠ LIBERECKÁ v pásmu
písniček vystoupí jablonecké
dětské pěvecké sbory

14.45 JABLONECKÁ PÍŠŤALKA
15.15 GAUDÍCI (velikonoční říkadla

a písničky předvedou nejmenší
děti ze ZUŠ Jablonec n. N.)

15.30 NASTAVTE UŠI, POZORUJTE…
(pásmo jarmarečních písní a po-
hádek v podání Spolku loutkářů
VOZICHET z Jablonce n. N.)

16.00 OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ
(Velikonoční slavnosti zahájí
primátor Statutárního města
Jablonce n. N. Petr Beitl)

16.05 NISANKA A MALÁ NISANKA
(vystoupení folklorních souborů)

Zelený čtvrtek 5. dubna 
10.00 SŮL NAD ZLATO (pohádku

předvede DIVADLO MATKY
VACKOVÉ z Prahy)

11.00 DPS SKŘIVÁNEK – MŠ JOSE-
FA HORY (pásmo písní
a říkadel dětí z jabloneckého
pěveckého sboru)

11.15 MUZIKA FOLKLORNÍHO
SOUBORU JARO (lidové písně
v podání kapely z Ústí n. Orlicí) 

12.00 TĚŽKÁ PÁRA (lidové písně sta-
rého Žižkova)

14.00 KAŠPÁRKOVY POHÁDKY
(pohádku předvede DIVADLO
MATKY VACKOVÉ z Prahy)

15.00 DENEB – hudba inspirovaná
lidovými rytmy v podání
originální kapely z Prahy

16.00 POLYNÉSKÉ TANCE A HUDBA
(lidové tance Havaje a Tahiti
v podání tanečníků a hudebníků
ze skupiny)
TRN V OKU z Prahy

Velký pátek 6. dubna 
10.00 ČTYŘI POHÁDKY (netradiční

loutkové zpracování čtyř klasic-
kých veršovaných pohádek:
Kuřátko v obilí, Otesánek, O ve-
liké řepě a Zvířátka a loupežníci
v podání DIVADLA ŠUS
z Prahy)

11.15 MUZIKA FOLKLORNÍHO
SOUBORU KVÍTEK (lidové
písně v podání kapely z Hradce
Králové)

12.30 HUMĚV (lidové písně starého
Žižkova v podání jablonecké hu-
dební skupiny)
SPOLEK JABLONECKÝCH
DAM A PÁNŮ (kramářské
písničky ze sbírky Josefa
V. Scheybala)

14.00 ČERVENÁ KARKULKA
(s loutkovou pohádkou vystoupí
DIVADLO ŠUS z Prahy)

15.00 FOLIBA /PL/ (hudba v rytmu
afrických bubnů doprovázená
tancem z polského města Brzeg)

16.15 HRADECKÁ CIMBÁLOVÁ
MUZIKA (hudební skupina
z Hradce Králové s moravskými
lidovými písněmi) 

STYLOVÝ STÁNKOVÝ PRODEJ
Denně 9.00–18.00 hodin
Mírové a Farského náměstí, pěší zóna
Velikonoční zboží – vyřezávané i sou-
stružené dřevěné výrobky (lžíce, talíře,

misky, naběračky apod.), zdobené
perníčky, ozdobná i užitková keramika,
bylinné polštářky, batikované výrobky,
kožená galanterie vlastní výroby, ručně
malované obrázky na skle, dřevěné
hračky, maňásci, velikonoční zboží
(kraslice i pomlázky), sušené květiny
i různé velikonoční vazby květin,
ochutnávka medoviny, vína, mazance,
jidáše, med, pečené sele, turecký
sekaný med, marcipánové dobroty,
sýrové speciality, přírodní a drátěné
šperky, cukrovinky nejrůznějších
tvarů a příchutí, ubrusy a dečky
s velikonočními motivy, loutky, točená
keramika, formičky nejrůznějších
tvarů, proutěné košíky apod.

V rámci Velikonočních slavností bude
v průběhu programu v hlavním stanu
na Mírovém náměstí probíhat
Velikonoční výtvarná dílna v režii
Mateřského centra Jablíčko. Přijďte si
s dětmi vyrobit velikonoční dekorace,
ve středu 12.30–17.00 hodin, čtvrtek
a pátek 10.00-17.00 hodin. V případě
velmi nepříznivého počasí se dílna 
nekoná.

Občerstvení s posezením 
v hlavním stanu před radnicí 
denně od 9.00 do 18.00 hodin.
Vstup zdarma. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

www.slavnosti.mestojablonec.cz

Velikonoční slavnosti 4.–6. 4. 2012 /středa–pátek/

Velikonoční bohoslužby

■ Lampiónový průvod s ohňostrojem na jablonecké přehradě – 30. 4. 2012
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Po ukončení gymnázia jste nastoupila do rodin-
né firmy?

Zkusila jsem to, ale nešlo to. Byla jsem mladá, ak-
tivní, progresivní a spolupracovat s rodiči prostě nešlo.
Oni měli své názory, já také a nedokázali jsme najít
kompromis. Proto jsem se rozhodla vydat svojí cestou
ve zcela jiném odvětví. Pracovala jsem 15 let ve spe-
dičních firmách, získala zajímavé a cenné zkušenosti,
jež jsem aplikovala do bižuterní firmy.

Patnáct let je dlouhá doba, nakonec jste stejně skon-
čila ve firmě svých rodičů, kdy nastal zlom?

Když jsem byla na druhé mateřské. Začala jsem ve
firmě pomáhat, zkoušela navrhovat nové věci, šperky
pro děti - mám dvě dcery a ty za mnou chodily se svý-
mi požadavky: Rodiče „dorostli“ do důchodového vě-
ku a museli řešit, co s firmou. Zkusila jsem to a práce
se mi zalíbila natolik, že jsem se jí začala věnovat plně.
Po mateřské jsem sice měla výhodné nabídky spedič-
ních firem, ale dala jsme přednost tomu, co mě baví
víc. Nabídky mám stále, ale pevně věřím, že bižuterní
průmysl bude pokračovat a třeba se mi spolu s ostat-
ními Jablonečany podaří jej pozvednout.

Loni jste se zviditelnili na soutěži Česká Miss,
jejíž vítězky se pyšnily korunkami vyrobenými
právě u vás.

Jsme druhým rokem exkluzivním dodavatelem ko-
runek soutěže Česká Miss. Loni jsme je dělali poprvé,
letos 31. března, kdy se konalo finále soutěže, se naše
korunky předávaly podruhé. Ke spolupráci nás oslovil
Miloš Zapletal, spoluzakladatel Miss Československo.
Naše čelenky se mu líbily, naši předchůdci – zlatníci,
neměli s jejich výrobou zkušenosti. Z korunek padaly
kameny, a to bylo vidět i v přímých přenosech. Naše
firma dostala šanci předvést svoji kvalitu provedení
a kreativitu návrhu a uspěli jsme. V roce 2011 měla
vítězka Jitka Nováčková naši korunku poprvé na hla-
vě. I díky této nové spolupráci jsme Jitku Nováčkovou
sponzorsky zajistili na lednovou módní přehlídku
v jabloneckém Eurocentru.

Pro Českou Miss děláte jen jednu korunku? Jak
jste zajistila, aby z hlavy nepadala? 

Vyrábíme tři, letos jsem vymyslela patent, díky kte-
rému se dá korunka upravit na různé typy hlavy.

Nevíme, která vyhraje, a chceme předejít možnému
pádu. 

Zdobí jablonecké korunky ženy pouze v této ka-
tegorii?

Korunky děláme delší čas a snažím se vybírat akce,
které z mého pohledu mají nějaký smysl. Například
charitativní, jako jsou Miss světa neslyšících či Dívka
roku v Jičíně, která podporuje mateřskou školku pro
postižené děti Větrov a nadační fond dětské onkologie
Krtek, pak Miss Karvinsko, odkud výtěžek získaly dě-
ti z Ugandy. Nově vyrábíme i čelenky pro nultý ročník
Miss Liberec Open, chceme podpořit region a Veroniku
Šťastnou, zde se podařilo i navázat spolupráci s nad-
národní společností Unicef.

Jaké další zboží u vás zákazníci najdou?
Sortiment máme velmi široký, převážně dodáváme

do svatebních salonů. Vyrábíme šperky pro běžný den,

ale i luxusní kousky. Náramky, čelenky, prstýnky, bro-
že, věci pro děti a třeba i obojky pro psy. Letos spatřil
světlo světa i unikátní korzet vyrobený ve spolupráci
s libereckou módní návrhářkou Jarkou Kašpar. Před-
prezentován byl právě na přehlídce v Jablonci a ofi-
ciálně uveden na lednové výstavě v Paříži. Dělám, co
mě napadne, i to, co si mnozí myslí, že nejde.

Vyrábíte šperky na den i luxusní. Které celebrity
zdobí?

Naše šperky si oblíbila například operní pěvkyně
Andrea Kalivodová, Česká Miss Jitka Nováčková, reži-
sérka Ivanna Benešová, Eva Ajchmajerová, Lejla
Abassová, Eliška Bučková. Lívie Klausová si na výsta-
vě v Brně u nás navrhla vlastní náušnice a česká vel-
vyslankyně v Paříži, Marie Chatardová, zase brož s krá-
líčkem, jelikož je jejich vášnivou sběratelkou. 

Myslíte si, že bižuterie, zejména regionální, má
budoucnost?

Myslím, že to je o lidech. Regionálním firmám vel-
mi pomáhá jablonecká Hospodářská komora. Díky ní
a agentuře Czech Trade máme dotované účasti na ve-
letrzích, pokud splňujeme dané podmínky, například
být ryze českou firmou podnikající na území Česka.
Třeba na veletrhu v Mnichově bylo 15 firem, Hos-
podářská komora všem proplatila náklady na výstav-
ní plochu a stavbu stánku. Nedávno v Paříži to bylo
podobné. Díky tomu jsou výrobci bižuterie života-
schopní a mohou ukázat svoji práci po celém světě.
Na výstavách v Japonsku, Itálii, Francii, na Pobřeží
Slonoviny a jinde ve světě jsme získali kontakty, které
bychom jen na českých výstavách nezískali. Díky této
podpoře česká bižuterie žije. Je lepší držet pohroma-
dě, vzájemně si pomáhat než soupeřit, byť vyrábíme
stejné nebo podobné věci. 

Jaké krédo vás provází ve vaší práci?
Každá žena může být krásná každý den a může se

zdobit kdykoli, ať jde kamkoli. Proto se snažíme dělat
denní drobný doplněk ženy i luxusní šperk. 

Jiří Endler

Nezkrácený rozhovor na www.mestojablonec.cz

Olina Kopalová
■ Tvář měsíce dubna

Designérka, která zdobí České Miss 
Každá žena může být krásná každý den.
Olina Rynešová Kopalová, spolumajitelka rodinné firmy ŠENÝR Bijoux. Firma se na trhu
pohybuje od roku 1992, ale první zlatník v rodině je doložen již v roce 1900. ŠENÝR Bijoux
je exkluzivní dodavatel korunek v soutěži Česká Miss. Olina Rynešová Kopalová je také
bývalá mnohonásobná mistryně České republiky v karate a účastnice světových pohárů,
v současné době trenérka karate Slavie TU Liberec. Absolventka jabloneckého Gymnázia
U Balvanu, vdaná, má dvě děti.

■ Krátké zprávy
Bižuterní a sklářský adresář
měl premiéru na veletrhu
EuroregionTour
Po téměř třech letech vychází no-
vý adresář firem z oborů bižuterie
a sklo na Jablonecku a Železno-
brodsku. Představen byl poprvé na
veletrhu Euroregion Tour 2012.
Díky nečekané odezvě firem na
nabídku zveřejnění nakonec vzni-
kl dosud nejobsáhlejší adresář té-
to řady. „Nechtěli jsme turistům
v tomto materiálu nabízet atrakce
či zábavní parky, ale poskytnout
jim praktickou pomůcku pro
vlastní objevování skutečné krásy
bižuterie a skla,“ říká o adresáři
Hana Herkommerová, vedoucí
Turistického informačního centra
v Jablonci n. N, kde je trojjazyčný
adresář k dostání. Více na webu
www.jablonec.com. (bt)

Projekt aktivního 
mezigeneračního soužití 
Statutární město Jablonec n. N.
(obec přátelská rodině z roku
2009) ve spolupráci s Mateřským
centrem Jablíčko připravilo pro-
jekt aktivního mezigeneračního
soužití. Projekt je určen pro praro-
diče a jejich vnoučata a koná se
v roce seniorů, v roce aktivního
stárnutí a mezigenerační solidari-
ty. Projekt se uskuteční formou
hry. Více informací v květnovém
vydání Jabloneckého měsíčníku
nebo na www.jabloneckarodina.cz.
Informace podá také Simona Huš-
ková tel.: 721 932 892 či Martina
Šípková tel.: 604 209 544. (r)

Léto tančí 2012
Začátek letošních prázdnin (od 2. do
7. července) se opět otevře letní díl-
na pohybu, tance a rytmu – 14. roč-
ník Léto tančí. Největším lákadlem
je seminář BRAZILSKÝ BUBENIC-
KÝ WORKSHOP s Milošem Vacíkem
a EXPERIMENTAL DANCE, který
povede lektorka Dagmar Jiřičková
zvaná DASH. Účastníci, kteří chtě-
jí využít zvýhodněného kursovné-
ho, se mohou přihlásit již nyní
a to nejdéle do 27. dubna 2012. (r)

Se Syrinxem na Horním náměstí 
Nad povelikonočním flétnovým
koncertem převzal záštitu náměs-
tek primátora Petr Tulpa. Koncer-
tem komorního souboru Syrinx po-
sluchače v kostele Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova provede ve čtvrtek
12. dubna od 19.30 herečka Zdeň-
ka Žádníková-Volencová. V progra-
mu zazní flétnové provedení děl
skladatelů da Palestriny, Tele-
manna, Vivaldiho, Bacha, de Bois-
mortiera, Rejchy, Dvořáka, Sme-
tany, Burghausera, Domažlického
a Máchy. Vstupenky jsou v prode-
ji pouze na místě čtvrt hodiny
před představením. (red)
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Vernisáž fotografií
Přírodou Třeboňska

Poslední únorový den se konala
v Centru sociálních služeb ve vel-
kém sále Spolkového domu verni-
sáž výstavy fotografií Přírodou
Třeboňska. Tato výstava se realizo-
vala na základě snahy a zájmu
RNDr. Markéty Drábkové, pracov-
nice Správy CHKO Třeboňsko, při-
blížit jedinečné fotografie tvarů
a barev flóry a fauny Třeboňska co
nejširšímu okruhu milovníků pří-
rody. Na přípravě vernisáže se po-
dílel realizační tým seniorů, jenž
v průběhu měsíce připravil celou
výstavu od počáteční fáze převzetí
obrazů až po konečné uspořádání.

Zahájení se konalo ve slavnostním
a komorním duchu za přítomnosti
náměstka primátora Petra Tulpy
a pracovnice CHKO Markéty Dráb-
kové, s průvodním slovem kurá-
torky výstavy Anny Červenkové
a za hudebního doprovodu Aleny
Plátkové. Příjemnou atmosféru
vernisáže umocnily i děti ze Ze-
leného údolí, které v kostýmech
berušek a broučků přišly mezi ná-
vštěvníky a předaly jim dárečky,
jež samy vyrobily.

Co nabízí Centrum
sociálních služeb?

Informace, vzdělávání, výlety, zá-
jezdy, pohybové aktivity, celodenní
klub

Pro seniory připravilo CSS v dub-
nu pestrý program. Konají se kur-
zy počítačové gramotnosti pro za-
čátečníky i pokročilé, pokračují
i oblíbené kurzy trénování paměti. 

Ve velkém sále Spolkového do-
mu bude v dubnu hrát Jizerské
trio a na pozvání frýdlantského
starosty Dana Ramzera si mohou
senioři zatančit a pobavit se na zá-
bavném odpoledni ve Frýdlantě,
a to 10. dubna. 

Tým kuželkářů bude hájit barvy
Jablonce na Turnaji kuželkářů –
seniorů v Liberci. 

Všem seniorům je ve Spolkovém
době přístupná klubovna, podlaží
1a je možné hrát šipky, a to každý
všední den od 8.00 do 18.00 hodin.

Ze vzdělávacích programů pro-
bíhá Akademie seniorů a projekt
Finanční gramotnost seniorů v Jab-
lonci, který podpořil Nadační pro-
gram vzdělávání ČSOB.

Informace z Centra 
sociálních služeb

Od 1. 2. je recepce CSS ve Spol-
kovém domě otevřena každý pra-
covní den od 8.00 do 18.00 hodin.

Od 1. 3. nově otevřelo CSS ve Spol-
kovém domě cvičebnu s kapacitou
cca 20 osob.

Akce pořádané CSS, KJS a Dia-
clubem senior jsou otevřené a pří-
stupné seniorům působícím na
území Jablonce n. N.

Podrobnější informace o akcích
získáte na www.centrumjablo-
nec.cz nebo u Markéty Jeníčkové,
specialisty pro volnočasové aktivi-
ty, tel.: 774 722 942, e-mail: marke-
ta.jenickova@centrumjablonec.cz

■ Z bloku seniorů
Svaz důchodců v Budyšíně
Německo-české dny pro seniory
Když se sejdou přátelé a sousedé,
dá se toho hodně zažít a zároveň
naučit. V tomto duchu se konaly
rovněž Německo-české dny pro se-
niory v Budyšíně. Od 7. do 9. září
2011 trvalo setkání členů Nezávis-
lého sdružení seniorů Budyšín, se-
niorů z Budyšína a také seniorů ze
Svazu důchodců z Jablonce n. N.
Společně byla uspořádána němec-
ko-česká výstava na téma „Záliby“,
na níž se podílelo 21 německých
a 8 českých seniorů a seniorek.
Výstavu zahájil vrchní starosta
města Budyšín. Třídenní program
byl pestrý a zahrnoval sportovní
a taneční akce a kreativní tvorbu.
Další setkání se uskuteční v Jablon-
ci v dubnu a jeho součástí bude
i slavnostní přijetí německých hos-
tů 25. 4. na magistrátu města.

Dia-club senior
Výlet za sladkostmi
Druhý úspěšný výlet uspořádaly
členky Dia-clubu senior, a to v pá-
tek 13. ledna. Vydaly se do Muzea
Českého ráje v Turnově. I přes
nepřízeň počasí se na výlet vydalo
15 žen. Výstava k historii a výrobě
čokolády byla velice zajímavá. Kaž-
dá z nás si vybavila, jak na Vánoce
připravuje domácí čokoládu a vy-
stavené obaly připomenuly některé,
již zapomenuté druhy čokolády.
Seznámily jsme se s historií a vzni-
ku čokoládoven DIANA, ORION
i ZORA. Prohlídky expozic byly ve-
lice zajímavé a mnohé z nás by sa-
motné výlet neabsolvovaly. A v tom
je právě smysl našich výletů. Po spo-
lečném obědě jsme odjely domů s po-
city příjemně stráveného dne. 

Korcinová Hana,
vedoucí Dia-club senior

■ Programy klubů
KJS–Klub jabloneckých seniorů
3., 10., 17., 24. 4. /úterý/ 10.00 hodin
Cvičení s Hankou, Spolkový dům
6. 4. /pátek/ odjezd v 10.00 hodin
z autobusového nádraží v Jab-
lonci n. N.
Výprava za medvědím česnekem 
17. 4. /úterý/ 13.00 hodin
Výtvarný kroužek – Mandaly, Spol-
kový dům
24. 4. /úterý/ 13.30 hodin
Křeslo pro našeho hosta – sportovce
– RNDr. Jiří Čeřovský, bývalý repre-
zentant ČSSR v běhu přes překážky,
Spolkový dům

Svaz důchodců
4. 4. /středa/ 14.00 hodin
Posezení u kávy, Spolkový dům
11. 4. /středa/ 14.00 hodin
Vycházka
18. 4. /středa/ 14.00 hodin
Posezení s hudbou na Petříně
25. 4. /středa/ 14.00 hodin
Měření krevního tlaku, Spolkový dům

Dia-club senior
13. 4. /pátek/ 15.00 hodin
Finanční gramotnost – právní mini-
mum. Jak nespadnout do pasti
27. 4. /pátek/ 8.30 hodin
Výlet čarodějnic do Bedřichova
odjezd z autobusového nádraží
v 8.49 hodin

Ohlédnutí 
Masopustní zábava 
s karaoke se vydařila 

Dejte lidu chléb a hry! A protože
chléb je naší denní přirozeností,
tak zbývají hry. 

Možná namítnete – hry pro senio-
ry? Ale ano, i když máme svůj věk,
jsme hraví. A jednou z příležitostí
k zábavě je masopust. Slavíme ho
u nás v klubu každoročně, ale le-
tos byl opravdu vydařený. Co do
výzdoby a pohoštění je vždy per-
fektní, protože členové přinesou ta-
kových dobrot, že to ani není možné
zkonzumovat. Letos nám zábavu
připravilo vedení Centra sociál-
ních služeb v čele s ředitelkou Na-
ďou Jozífkovou a zaměstnankyní
CSS Markétou Jeníčkovou, a to
formou karaoke. Pro většinu pří-
tomných to bylo něco nového, ale
velmi příjemného. Moc rádi si zazpí-
váme, ať už s hudbou reproduko-
vanou nebo za doprovodu kláves
Olgy Podlipné. Technika karaoke
umožní promítané texty číst, a tím
zajistí kvalitní zpěv, aniž bychom
zapomněli text. A tak jsme odpo-
ledne 21. února za přispění textů
zpívali „až se hory zelenaly!“ Od-
polední program byl doplněn taneč-
ní zdravicí skupinky cvičenek, které
si připravily vtipné vystoupení. 

Věra Tesařová – KS Boženka

Kurz trénování paměti očima
lektorky Dagmar Hajflerové

Pro paměť je nejhorší nečinnost
– paměť, pokud není adekvátně sti-
mulována, „zleniví“ a pak funguje
mnohem hůř. Posláním kurzů je
posílení funkce paměti a předve-

dení různých technik pro zapama-
tování, uchování a vybavování infor-
mací. Zúčastnění jablonečtí senioři
byli v kurzech pro začátečníky se-
známeni se základními mnemo-
technickými pomůckami. Vyzkou-
šeli si např. techniky: akrostika,
akronyma, kategorizace, loci, za-
pamatování pomocí příběhu, pa-
měťové háčky atd. Výraznými ná-
stroji při tvorbě mnemotechnik
jsou asociace a vizualizace. Při za-
pamatování a následném vybavení
informací je nesmírně důležité
soustředění. Senior zažívá příjemný
pocit z toho, že si je schopen zapa-

matovat tak neuvěřitelné množství
informací. Zvýší se mu sebevědo-
mí a k novým informacím začne
přistupovat s pozitivním očekává-
ním. Výuka není orientována vý-
hradně na zvýšení kapacity mozku,
ale na minimalizování problémů
s pamětí v běžném životě.

O tom, jak se kurzy líbily, vypo-
vídá zájem účastníků o další nava-
zující kurzy, které budou zaměře-
ny na opakování a zdokonalování
technik, na zapamatování si infor-
mací, koncentraci, recentní, krátko-
dobou a dlouhodobou paměť.
Dagmar Hajflerová, lektorka kurzu

■ Aktivní věk

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

Senior plus
Masopustní radovánky Foto archiv CSS

Foto archiv CSS
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V neděli 1. dubna bylo dokončeno a v ná-
sledujících dnech během Velikonočních trhů
vstupuje do života nové jablonecké lokální
platidlo – 45 Jabloneckých grešlí, emise 2012.
Nejde sice o žádnou oficiální měnu, ale zato
má v sobě prvek hry. Jeho používání je zalo-
ženo na dobrovolnosti – přijímat je a platit
s nimi je možné, pokud se nevydává za ofi-
ciální měnu nebo platnou minci.

Především však jde o netradiční upomínkový
předmět a dárek s přívětivou cenou 45 korun.
Grešle je kompletně vytvořená v Jablonci nad
Nisou. Autorkou návrhu je Aneta Juklíčková,
studentka 2. ročníku jablonecké Vyšší odborné
školy, obor ražená medaile a mince. Samotná

ražba byla provedena v místní České mincov-
ně, a rozšiřuje tak řadu hodnotných drobných
plastik, které vznikly v našem „mincovním
městě“.

Letošní grešle nese bižuterní motiv, tedy to,
co je pro naše město zvláště charakteristické.
Bižuterie je i jedním z hlavních témat letošní
turistické sezony. Jablonecké grešle hodlá měs-
to Jablonec vydávat i v dalších letech v různých
nominálních hodnotách a podle návrhů studen-
tů Vyšší odborné školy. Grešle je možné získat
a případně uplatnit v síti firem, které jsou do
tohoto projektu zapojeny a jejichž seznam je na
webových stránkách města a vydavatele – Jablo-
neckého kulturního a informačního centra, o. p. s.

(bt, JKIC)

Nová jablonecká grešle je od dubna v oběhu 

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

3. dubna 1912, č. 77, strana 3
Podzemní chodby v Jablonci. K chodbě, která

se nachází v nádvorním objektu domu č. 12 ve
Školní ulici a táhne se severním směrem, se váže
epizoda z válečného roku 1866. Tehdejší maji-
tel Franz Rössler, v jehož stodole se chodba na-
cházela, si v ní chtěl před hrozícím obsazením
Jablonce pruskými vojsky uschovat cenné věci
a nábytek. V tom nejlepším stěhování před do-
mem zastavila pruská patrola. Brzy se dvůr na-
plnil vojáky a přivolaný důstojník zahájil přísný
výslech. Zjistil ale, že chodba sloužila pouze ja-
ko vodovodní štola. Podobná chodba se nachá-
zí i pod Pfeifferovým domem (nyní Rehavital).

3. dubna 1912, č. 77, strana 4
Zrádná milenka. Na včerejším velikonočním

trhu v Jablonci se seznámil jeden záletný ná-
vštěvník s povolnou služkou. Celý den se dobře
bavili a večer chtěli zakončit v jednom hostinci.
Nevíme, jak to vyšlo najevo, ale fešná služka
byla převlečeným mužem! Ten se prohřešil ne-
jen proti mravnosti, ale ukradl svému nápadní-
kovi dokonce 30 korun!

4. dubna 1912, č. 78, strana 4
Lov lososů na Labi. Na saské části toku Labe

roste rostě počet ulovených lososů: v roce 1911

61 kusů! Vyplacena byla prémie za ulovení
1 vydry, 30 jestřábů a 2 orlů říčních. Bylo přija-
to 139 udání na vodní pych. Vysazeno bylo
25 000 pstruhů potočních, 4 520 „letních“ pstru-
hů, 200 pstruhů duhových, 500 plůdků úhoře
a 300 raků.

7. dubna 1912, č. 81, strana 4
Visel na křídle větrného mlýna. V Pasekách,

v tzv. „Wünschlochu“ chtěl čtyřicetiletý truhlář

Kundlatsch po práci zastavit mlýn a naolejovat
hřídel. Zachytila jej však lopatka za pravou ru-
ku a otočila ho tak, že visel hlavou dolů po 15
minut, než jej vysvobodila manželka a sousedé.
K nešťastníkovi zavolali pohotovost.

13. dubna 1912, č. 85, strana 4
Smrt kořenářky v Českém ráji. Na Velikonoč-

ní neděli byla z hradu Valdštejna spatřena ve
skalách mrtvola ženy, visící za nohu hlavou do-
lů. Průvodce Wenzel Landisch a dělník Johann
Loviček slezli na lanech do skalní rozsedliny
a spustili mrtvolu na úpatí skály. Statečné mu-
že pak vytáhli pomocníci nahoru. Nešťastná že-
na zemřela buďto hladem, nebo udušením.
Byla identifikována jako Marie Linková z Kra-
kovic, která patrně uklouzla ze skály při sbírá-
ní léčivých bylin. 

21. dubna 1912, č. 92, strana 1
Katastrofa Titaniku! Rejdařství White Star Li-

ne oznamuje, že se zachránilo celkem 705 osob:
202 pasažérů I. třídy, 115 II. třídy a 178 III. tří-
dy. Z mužstva 206 osob a 4 důstojníci. Zahy-
nulo 1 635 osob. Lady Duff-Gordonová, která
opustila Titanic jako jedna z posledních, řekla,
že panika vypukla až po spuštění jejího člunu.
Muži, kteří chtěli ještě vniknout do člunu, byli
zadrženi kapitánem Smithem. Námořník Moody
sdělil, že se 1. důstojník pan Wilde zastřelil na
velitelském můstku.

Christa Petrásková 

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

V Lázních Libverdě se léčili významní hosté. Jak zná-
mo, pobýval tady kupříkladu Carl Maria von Weber, 
Josef Jungmann, Božena Němcová. Takto vyhlížela 
lázeňská kolonáda s glorietem kolem roku 1912.

Foto archiv Graphis

Od loňského září se na území budoucího
lesoparku na Žižkově Vrchu kácelo. Tato
etapa budování nové rekreační plochy pro
Jablonečany a návštěvníky města skončila
krátce před vánočními svátky. Něco přes čty-
ři stovky pokácených stromů musí nahradit
nová výsadba.

Nejprve odborná firma vykácela stromy
ohrožující okolí, pak ty, které musely ustoupit
novým cestám a drobné architektuře parku,
nakonec ošetřila ty ostatní. Tyto práce skončily
těsně před vánočními svátky. „Celkem dle od-
borného posudku bylo vykáceno 259 stromů
s obvodem kmene pod 80 cm a 165 stromů, je-
jichž obvod přesáhl 80 cm. Nahradí je výsadba
69 stromů a 2085 keřů společně s okrasnými
trávami a trvalkami,“ vysvětluje Iva Zemlerová
z oddělení investiční výstavby jablonecké rad-
nice.

Kácení povolilo oddělení životního prostředí
už v listopadu roku 2010 a odůvodnilo jej zhor-
šeným zdravotním stavem dřevin a jejich sníže-
nou estetickou hodnotou. Dále kácení podlehly
také dřeviny, které nevhodným způsobem za-
sahovaly do navržené kompozice nového leso-
parku nebo by je stavba natolik poškodila, že by
se staly vysoce rizikovými.

Druhá etapa projektu lesoparku odstartuje
1. dubna a hotová by měla být do konce letoš-
ního srpna. „Lesopark pak poskytne rekreační
a relaxačně-volnočasový potenciál lidem z blíz-
kého okolí, turistům procházejícím Jablonecký
vyhlídkový okruh, rodinám s dětmi, skautským
oddílům i seniorům,“ vysvětluje náměstek pri-
mátora Petr Vobořil. 

„Vznikne zde přírodní území s různými záj-
movými lokalitami, například s klidovou a re-
laxační zónou s jezírkem, molem, terasou
a loukou. Pobytová část nabídne altán, vyhlíd-

kovou terasu a magickou spirálu, v lokalitě na-
učně-sportovní budou hřiště na pétanque a po-
slední – přírodní nabídne také parket pro tanec
pod širým nebem,“ vysvětluje projektant Ro-
man Balatka a dodává, že celý prostor doplní
komunikační interakce zprostředkované lyric-
ko-výtvarně pojatým mobiliářem s jednotným
tématem – vztah hmoty a slova. „Což znamená,
že do jednotlivých prvků – laviček, altánu, spi-
rály, mola a hřišť – budou zašifrovány vzkazy
psané morseovkou,“ uzavírá Balatka.

Projekt „Lesopark Žižkův Vrch v Jablonci
nad Nisou“ je součástí Integrovaného plánu
rozvoje města Jablonec nad Nisou a je spolufi-
nancován z prostředků Evropské unie, z Ev-
ropského fondu pro regionální rozvoj. (fr)

Lesopark nabídne příjemný prostor všem

Foto Milan Bajer
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Ahoj děti, 
děkuji za velikonoční obrázky, které jste mi poslaly. Těšíte se už na
Velikonoce? My skřítci ano. Hledáme totiž, co kde nechal velikonoč-
ní zajíček! Občas jsou nějaké sladkosti schované tak dobře, že je mo-
hou objevit jen skřítkové! A teď zase zpátky k malování. Mám pro
vás další nápad, co nakreslit. Je to velké, barevné a moc krásné. A ta-
ky vzácné, protože TO můžete vidět, jen když prší a zároveň svítí
slunce. Ano, uhádly jste. Je to DUHA. Namalujte déšť, slunce i duhu
– použijte všechny vaše oblíbené pastelky. A obrázky mi nezapo-
meňte poslat!
Váš kamarád Skřítek Pastelka

Oceněné práce na téma „Veselé Velikonoce!“
Bára Čapounová, 6 let, MŠ Mšeňáček, Josefa Hory 31
Adéla Šubrtová, 5,5 let, MŠ V. Nezvala 12
Karolína Slačíková, 6 let, MŠ V. Nezvala 12
Natálie Christina Rohánková, 6 let, MŠ Pohoda, Tichá 19

Odměnu dětem předá náměstek primátora Petr Vobořil.

Obrázky s tématem „Viděli jsme duhu!“ očekáváme do
čtvrtka 12. dubna na podatelně v přízemí jablonecké radnice nebo na
adrese redakce: Magistrát města Jablonec nad Nisou, redakce Jablonec-
kého měsíčníku, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou. Na obál-
ku napište heslo „Skřítek Pastelka“. Doporučený formát výkresu je A4.
NEZAPOMEŇTE uvést u výkresu celé jméno, věk a také kontakt!

Příští téma: Viděli jsme duhu! K malování si můžete zazpívat písničku Prší, prší.

Bára Čapounová 

Karolína Slačíková Adéla Šubrtová Natálie Christina Rohánková 

Najdete nás na
Facebooku
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www.interma.cz

Nové byty 
Horní Proseã

tel. 
737 227 888

V˘prodej bytÛ
Slevy aÏ 200 000,– 
Dny otevfien˘ch dvefií 
20. a 21. 4. 2012 10–17 hodin 
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PROFESIONÁLNÍ âI·TùNÍ KOBERCÒ 
A SEDACÍCH SOUPRAV 

STROJEM ZNAâKY KÄRCHER.
Nízké ceny, doprava v Jbc zdarma.

Tel. 728 361 635
e-mail: cisteni.kobercu.jana@seznam.cz

STAVEBNÍ POVOLENÍ
Zajistím pro jakoukoliv stavbu, 

rekonstrukci 
ãi pfiístavbu vãetnû pfiípojek

Pfiípadnû i pro legalizaci ãerné stavby
Vãetnû ve‰ker˘ch podkladÛ i projektové 

dokumentace
e-mail: bukinacom@seznam.cz, 

tel.: 606 068 292

ÚKLIDOVÁ SPOLEâNOST REKRA s. r. o.
nabízí:

Jednorázové, pravidelné úklidy.
Hloubkové ãi‰tûní ãalounûného nábytku.

âi‰tûní interieru osobních, 
dodávkov˘ch vozÛ, autobusÛ atd. 

Sekání trávy, úklid snûhu. Stavební ãinnost.
Kontakt: 776 593 264, info@rekra.cz

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2012
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

POSPÍCHAL s. r. o.
Prodáváme: palubky, podlahová prkna,

plovoucí podlahy, obkladové panely, 
dfievûné li‰ty, prahy, nábytek z masivu, 

postele, skfiínû, komody, 
Ïidle a stoly, matrace.

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

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

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

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

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

Malífiské a natûraãské práce
Kalkulace a poradenství ZDARMA

www.interierynovotny.cz, tel.: 604 503 848

DVE¤E A ZÁRUBNù HYBNER
Levnûji neÏ jinde. Kvalitní LEVNÉ vnitfiní, 

vchodové i BEZPEâNOSTNÍ dvefie.
Stavební pouzdra pro posuvné dvefie.

Shrnovací dvefie, renovace dvefií.
Slevy na dvefie, kování i na montáÏ.

PROFI v˘fiez kovov˘ch zárubní.
Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií ZDARMA!

Kvalitní levná âESKÁ okna: dfievo, 
plast i HLINÍK.

www.dverehybner.cz, tel.: 604 404 861

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
Pfiipravte vá‰ vÛz na jaro!!!

Provádíme CELKOVOU PROHLÍDKU VOZIDLA 
vãetnû protokolu (kontrola náprav, brzd, 

spodku, v˘fuku, provoz. náplní, osvûtlení)
-kalkulace oprav, pfiezouvání pneu, 

geometrie, diagnostika,
sefiizování svûtel, spolupráce s poji‰Èovnami

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

Letní 22, Jablonec n. N.-Kokonín

ZAKÁZKOVÉ KREJâOVSTVÍ HANAR
Provádím ve‰keré dámské a pánské krejãovské

sluÏby, opravy a úpravy odûvÛ, 
nabízím bohat˘ v˘bûr látek ze vzorníkÛ, 

více na www.hanar.cz
Hana Rydlová, tel. 724 174 830

EDUCA – vzdûlávací centrum
MINIKONVERZAâNÍ KURZY – od dubna

POâÍTAâE – INTENZIVNÍ JEDNO 
A DVOUDENNÍ KURZY!!

Îivot se zavináãem (Internet) – 26.–27. 4.
Word není jen slovo 2 (pro pokroãilé) – 12.–13. 4.

Excel Vám to spoãítá 1.–19. a 20. 4.
KURZ ÚâETNICTVÍ: Zv˘‰ení úãetní gramotnosti

– komentáfie k úãetním v˘kazÛm
20. 4.–18. 5., 20 hod., 

podmínka: znalost úãetnictví
483 318 621, 602 505 288, www.educa-jbc.cz

STUDIO FIT
Wellness – vífiivka, sauna, solná pára, 

infrasauna, zchlazovácí káì 
Pondûlí, úter˘, stfieda a nedûle 

– v‰e za 199 Kã/h 
ãtvrtek, pátek, sobota – pro páry ãi 

skupiny – od 500 Kã/h
Kurzy vafiení:

31. 3. francouzská kuchynû
13. 4. ãeská kuchynû
28. 4. sushi

www.studiofit.cz

NEZHUBNETE NEPLATÍTE!!!!!!
liposukce, lifting,lymforenáÏ 

ve Studiu BODYFORM 
BODYFORM, Studio Fit, nám. Dr. Farského, JBC 

www.studiobodyform.cz, tel. 777 685 550

PROVÁDÍME ZEDNICKÉ 
A POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE 
zamûfiené na opravy a úpravy 

dle poÏadavkÛ zákazníka:
– údrÏba bytÛ, rodinn˘ch domkÛ, 

chalup a garáÏí
– údrÏba budov, v˘malba bytÛ i nebytov˘ch 

a spoleãn˘ch prostor vãetnû úklidov˘ch prací
Pro soukromé osoby, spoleãenství vlastníkÛ, 

druÏstva atp.
BliÏ‰í info a objednávky na tel.: 732 570 702

e-mail:reslvladislav@seznam.cz

MÁCHOVO JEZERO 
CHATOV¯ TÁBOR KAROLINKA, 

leÏící na bfiehu jezera, 
kde se natáãel seriál VYPRÁVùJ 
nabízí svoji ubytovací kapacitu.

www.karolinkamachac.cz tel.602654326

JAKOB, s. r. o.
Podhorská 48, Jablonec nad Nisou

tel. 603 161 915, 732 108 472

PRONÁJEM KANCELÁ¤Í
• V centru Jablonce nad Nisou
• MoÏnost pronájmu jedné i více kanceláfií 

(od 22 m2)

• MoÏnost parkování (i pro návštěvy)

• Zabezpeãení kanceláfií

• Nízké ceny nájemného
(800 Kč/m2 za rok + služby)

Kožní 
a estetická 
soukromá 
ordinace 
MUDr. Hana Sluková

Nabízíme:
• ošetření přístrojem Alma lasers Accent XL

(redukce vrásek v obličeji, dekoltu a krku,
korekce jizev u akne, redukce strií) 

• neinvazivní liposukce • injekční lipolýza 
• aplikace botulotoxinu 

(odstranění vrásek, snížení pocení)
• výplňové materiály pomocí 

kyseliny hyaluronové 
Veškeré estetické zákroky po objednání.
Liberecká 15 • 466 01 Jablonec n. N. 

tel.: 483 313 920, 607 649 722
E-mail: ordinace@koznislukova.cz 
www.koznislukova.cz

Pro velký úspěch na vánočních trzích
nabízíme přímý prodej 
v podnikové prodejně

Možnost výkupu zlata a stříbra

Firma Milan Jiříček
Výrobce stříbrných+zlatých šperků

a snubních prstenů

Jablonec n. N.-Vrkoslavice
Krkonošská 7

po–pá 8–15 hod., dále dle dohody
tel. 483 722 201, 775 060 055

Liberec, Moskevská 22
po–pá 9–18, so 9–12 hod.

ELEKTROPRÁCE
(vyhlá‰ka 50 §8)

– kabelové pfiípojky
– domovní rozvody

ZEMNÍ PRÁCE
MINIBAGREM 1,8t

– v˘kopy inÏen˘rsk˘ch sítí
– úpravy zahrad

e-mail: 
martin.bursa.elektro@seznam.cz

724 116 956

BURSA

✆

Martin
BURSA

COLLEGIUM Trade, s. r. o.
Barvy, laky, drogerie + náfiadí pro:

• malífie, natûraãe 
• úklidové práce

• zednické, sádrokarton.práce
• doplÀkov˘ sortiment

• v˘hradní prodej barev CROWN

Tel.: 483 713 767 
fax: 483 713 766

e-mail: 
drogerie@collegiumtrade.com

Po–Pá 7.00–17.30, So 8.00–12.00
Riegrova 38, Jablonec n. N.
Najdete nás hned u stanice MHD 
„Nemocnice“ autobusÛ ã. 4, 6, 14.

Barvy, laky, drogerie 5% slevy
na kompletní sortiment nákupu pro
toho, kdo pfiijde s tímto inzerátem 

platnost do 31. 5. 2012

JARNÍ DEN
vše pro zdraví a krásu 
ve Studiu FIT

18. dubna od 10 hodin

• Ukázky kosmetických ošetření
• Jak vyladit křivky na jaro
• Diagnostika zdraví a poradenství
• Ochutnávky zdravých výrobků

STUDIO FIT
Nám. Dr. Farského, JBC
Tel.: 773 485 800
www.studiofit.cz

• PROJEKTY STAVEB
• STAVBY NA KLÍâ
• REKONSTRUKCE BUDOV
• ZATEPLOVÁNÍ FASÁD
• ST¤ECHY
• PÒJâOVNA A STAVBA LE·ENÍ

• AKCE PRO ROK 2012
le‰ení na den jiÏ od 0,78 Kã / m2

(platí pro 1000 m2 a více, min. 60 dnů)

Smetanova 1809/82
466 01 Jablonec n/N
Rooseweltova 1096 
468 51 SmrÏovka

Tel.: 483 317 642; 483 317 689
Mobil: 602 345 437; 723 692 743
e-mail: vedeni@di-tech.cz

di-tech@volny.cz

www.di-tech.cz
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Lipolytick˘ vibraãní pfiístroj 
DREAM HEALTHER

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

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

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

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

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

www.medsix.cz

Poliklinika I

POâÍTAâOVù ¤ÍZENÁ 
LYMFODRENÁÎ 

vã. manuálního uvolnûní uzlin
V‰e provádí odbornû a zdravotnû 

vy‰kolen˘ personál!

BliÏ‰í informace a objednávky termínÛ:
– osobnû v Energy studiu Jablonec 

(4. patro, Poliklinika I) 
– telefonicky na: 777 799 228

www.energystudiojablonec.cz
www.medsix.cz 

Po‰tovní 2428/8, 4. patro, Jablonec nad Nisou

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

Místo
PRÁVĚ

pro VAŠI 
reklamu

Místo
PRÁVĚ

pro VAŠI 
reklamu

•
kontaktní osoba Markéta Hozová

•
e-mail: hozova@mestojablonec.cz 
Tel.: 483 357 193, mobil: 775 371 889 

Radnice –> 2. patro –> 213
Mírové náměstí 19 

466 01 Jablonec nad Nisou
•

Uzávěrka inzerce pro květnové 
vydání je v pondělí 16. 4.

Akãní nabídky
10 dobr˘ch dÛvodÛ pro nákup v˘robkÛ Liebherr

1Zku‰enosti, které se cení
Jako specialista na chladicí a mrazicí techniku Liebherr vyvíjí a realizuje 
více neÏ 50 let zásadnû nová a úspû‰ná fie‰ení sv˘ch v˘robkÛ.

2Maximální kvalita v˘robkÛ
Neustál˘ v˘voj pfiístrojÛ a do detailu perfektní zpracování 
zaruãují jiÏ pfiísloveãnou kvalitu znaãky Liebherr.

3Klasick˘ design
Spojením vysoce kvalitních materiálÛ a klasick˘ch tvarÛ splÀují
chladniãky a mrazniãky Liebherr nejvy‰‰í poÏadavky na design.

4Ekologie
ActiveGreen zaãíná u znaãky Liebherr jiÏ pfii v˘voji chladniãek 
a mrazniãek.

5Superúsporné
S pfiístroji patfiícími do novû definované energetické 
tfiídy A+++ je Liebherr na nejvy‰‰í úrovni v úsporách energie.

6BioFresh – prokazatelnû
zdravûj‰í
BioFresh zaruãuje perfektní klima pro velmi dlouhou ãerstvost potravin.

7NoFrost – profesionální
kvalita mrazení
Odmrazování jiÏ není tfieba.

8Perfektní klima 
pro u‰lechtilá vína
Ideální pfiedpoklady udrÏování vhodn˘ch teplot pro vína.

9Znamenité
V renomovan˘ch soutûÏích reddot Award získávají spotfiebiãe 
Liebherr pravidelnû ta nejvy‰‰í ocenûní.

10 Nej‰ir‰í program
Se sortimentem 200 modelÛ nabízí Liebherr perfektní fie‰ení 
ãerstvosti pro kaÏd˘ poÏadavek zákazníka.

Více radosti ze svûÏích potravin

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


