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Květnová úvaha o vztazích
Vážení spoluobčané, 
na májové téma jsem se na tomto místě zamýšlel

v minulosti už několikrát. Ať už to byly historické mil-
níky válečných útrap, které nesmí nikdy upadnout
v zapomnění, nebo jsem přidával romanticky zabar-
vené verše K. H. Máchy či Ivety Bakrlíkové, jež umoc-
ňovaly atmosféru začínajícího jara.

Dnes bych se rád zaměřil na mezilidské vztahy či
úžeji na vztahy rodinné. Možná mě v této chvíli ovliv-
ňuje fakt, že právě humanitní odbor se zabývá rodi-
nami, lidmi a péčí o ně, dětmi a jejich výchovou ve
všech stupních, dospělými a jejich problémy na poli
sociálním, seniory a jejich aktivním životem. O celé
sociální i rodinné politice se dnes hodně mluví. Avšak
zejména finanční podpora této oblasti pokulhává za
vizemi a představami, které by naplnily ideje rodin-
ných a mezilidských vztahů. Domnívám se však, že
vzdálenost mezi konečným cílem a současným sta-
vem bude v nějakých velikostech vždycky. Já jsem po-
každé rád, když se podaří onu pomyslnou vzdálenost
obou konců zkrátit. Jako příklad nám všem může
znovu posloužit dokončení a nynější provoz mateřské
školy v areálu nemocnice. Nejen, že školka funguje,
jak má, ale z nedaleké Prahy k nám připutoval i hez-
ký dárek v podobě ocenění této stavby za nejlepší fa-
sádu roku 2011. Překvapení? Pro mě ne. Architekt si
pohrál s prostorem, tvarem i barvami, našli jsme poc-
tivé stavaře a I. cena je na světě. Vida, jak jsem se rá-
zem dostal od myšlenek rodinných vztahů k realitě
všedních dnů.

Nerad bych ještě ve svém úvodníku zapomněl na
seniory. Je to téma, kterým se pravidelně zaobírám.

Tento rok je jejich rokem a mě zase napadá spousta
otázek: Děláme pro své rodiče vše, co můžeme? Je to
dost, nebo málo? Staráme se o ně poctivě a každoden-
ně? Vychováváme své děti k úctě ke starší generaci,
k našim předkům? Když jsem se poprvé setkal s fak-
tem, že na seniorech je pácháno násilí i ze strany je-
jich nejbližších, nemohl jsem to pochopit. Avšak je to
skutečnost, před kterou nelze zavírat oči. Je třeba si to
stále připomínat, třeba i mnoha akcemi, které chystá-
me, např. koncert proti násilí na seniorech, Den rodi-
ny, Den otců, nový celoroční program Babičko, dědo,
pojďme spolu ven nebo setkávání s pěstounskými
rodinami. Zkusme se všichni na chvilku zastavit
a zamyslet nad tím, zda nebereme automaticky svou
rodinu jako naprostou samozřejmost a zda na ni pro
samou práci nezapomínáme?

A ještě slovo závěrem, které příliš nesouvisí s obsa-
hem mého úvodníku. Listujete v měsíčníku opět o ně-
kolik dní později, než jste byli vždy zvyklí? Ano, máte
pravdu, Jablonecký měsíčník teď několikrát vyšel tro-
chu později. Jedním z důvodů je fakt, že jsme se roz-
hodli vám přinášet úplně čerstvé informace ze zase-
dání zastupitelstva města, proto posíláme měsíčník do
tiskárny o několik dní později než v minulosti. Pošta
pak má na roznesení jednotlivých výtisků do schrá-
nek lhůtu pět dnů. Omlouváme se tedy, pokud držíte
své číslo v ruce později než dříve, ale věřte, že vás
v dlaních pálí zcela horké informace. To snad za tro-
chu trpělivosti stojí, co říkáte.

Petr Tulpa,
náměstek primátora

Objekt sloučené mateřské školy a jeslí při Nemocnici Jablonec nad Nisou získal ocenění – Veřejně prospěšná stavbu roku 2011.
Foto Radka Baloghová



Od dubna prožívají úředníci jabloneckého
magistrátu velkou stěhovací akci, jež by se
dala klidně přirovnat k českému filmu
Kulový blesk. 

Do budovy jablonecké radnice se již přestě-
hovali někteří úředníci, kteří dosud pracovali
v budově v Anenské ulici, další pracovníky z té-
to budovy odchod čeká zhruba do měsíce.
Uvnitř radnice se pak různě stěhují pracovníci
jednotlivých odborů. Přesuny by měly být
ukončeny v červnu. Podle tajemníka magistrá-
tu Marka Řeháčka se stěhováním sledují tři cíle.

Cíl první
„Prvním a nejdůležitějším cílem je opustit

dům v Anenské ulici. Objekt není dispozičně
ani technicky vyhovující. Navíc v rámci opti-
malizace personálu na magistrátu se stal polo-

prázdným a na radnici, kde rovněž došlo k ze-
štíhlení odborů, je mnoho volných míst. V kri-
zovém scénáři existuje i varianta, že bychom
mohli do radnice nastěhovat všechny pracovní-
ky jabloneckého úřadu,“ říká s trochou nadsáz-
ky Řeháček. Ekonomická krize není však tak
veliká, aby se tomu tak stalo. Mimo to byl úřad
v Komenského ulici zrekonstruován okresním
úřadem přímo agendám na míru. „Budova
v Komenského ulici je pro nás proto velmi per-
spektivní. Občané tam mají takřka komfortní
zázemí,“ upozorňuje tajemník.

Na otázku, co bude s budovou v Anenské uli-
ci, Marek Řeháček odpovídá: „Budova byla pře-
vedena bezplatně od státu, takže jí nemůžeme
prodat, ale můžeme ji jedině vrátit. V každém
případě ušetříme provozní náklady, jež ročně
činily průměrně milion až milion a půl korun,“
sděluje tajemník.

Cíl druhý
Druhým cílem stěhovaní je po celkové opti-

malizaci úřadu „porovnat“ pracovníky odborů,
aby jejich vedoucí měli „své“ lidi takříkajíc po-
hromadě, nikoli po různých patrech, jak tomu
bylo často doposud.

Cíl třetí 
Posledním cílem celé stěhovací akce je zkul-

turnění pracovního prostředí zaměstnanců ma-
gistrátu. „Některé prostory nebyly vymalovány
více jak 15 let, místy se také provádí výměna
svítidel a koberců,“ prozradil tajemník.

Magistrát využívá veřejnou službu
Kdo si myslí, že magistrát za stěhování, malo-

vání a výměnu svítidel vynaloží velké finanční
prostředky, je na omylu. Počítá se, že náklady
na celé stěhování dosáhnou zhruba polovinu
částky ušetřené za roční provoz vrácené budo-
vy v Anenské ulici „Využíváme všech vnitřních
možností, co úřad má, a to veřejnou službu, te-
dy pracovníky z úřadu práce, kteří vykonávají
veřejně prospěšné práce a brigádníky,“ infor-
muje Marek Řeháček. Malování i elektroinsta-
lace tak provádí lidé, kteří jsou sice vedeni na
úřadu práce, ale splňují kvalifikační předpokla-
dy. „Všechno to jsou lidé, kteří jsou vyučeni
v oboru,“ zdůrazňuje tajemník.

Výhody stěhování
Nespornou výhodou po dokončení stěhování

bude skutečnost, že občan najde pracovníky
jednoho odboru na jednom patře. Nebude tedy
muset běhat po radnici, aby vyřídil veškeré ná-
ležitosti. „Sociální agenda bude ve 4. a 3. patře.
Celý prostor je bezbariérový, výtahem se tam
vozíčkář dostane a může se tam snadno pohy-
bovat. Ve třetím patře bude odbor stavební a ži-
votního prostředí a část sociálních agend. Čtvr-
té patro je určeno pro školství a pro správu ma-
jetku,“ vypočítává Řeháček.

Kanceláře ve druhém patře slouží politické
reprezentaci. Pracuje zde primátor, náměstek,
tajemník a správa úřadu. První patro je vyčle-
něno pro úředníky zajišťující vnitřní chod úřa-
du a pracovníky odboru rozvoje a odboru eko-
nomiky. Stěhování jde podle harmonogramu,
vše by se mělo stihnout před prázdninami.
Koho a kde nalézt, to bude tématem přílohy
červnového vydání Jabloneckého měsíčníku.
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Od 12. března patří Jablonec nad Nisou do
rodiny měst, která se pyšní titulem statutár-
ní město. Jablonec se tak ocitl mezi TOP 25
městy České republiky, jež mohou získat
různé výhody. Jednou z nich je přidružová-
ní okolních obcí, čímž takřka padesátitisíco-
vé město, může získat na své velikosti, a tedy
i získat vyšší příjmy do rozpočtu. Může
ovšem docházet i k vytváření obvodů s vlast-
ními zastupitelstvy a starosty, tedy jakýchsi
malých měst uvnitř velkého centrálního. 

„V každém případě preferujeme přidružová-
ní, a to z hlediska ekonomiky. Statutární města
umožňují, aby si připojené obce coby obvody
do jisté míry zachovaly svoji samostatnost,“ uvá-
dí primátor města Jablonce n. N. Petr Beitl. 

Pokud by se s Jabloncem dnes spojily okolní
obce, všichni by tím získali, ale obce by o svoji
samosprávu nepřišly. „Dále by měly své zastu-
pitelstvo, svůj úřad, svého starostu. Úřad ob-
vodu by se měl primárně starat o samosprávu,
tedy například o technickou údržbu místních
komunikací, o údržbu budov a dalšího majet-
ku,“ vysvětluje tajemník magistrátu Marek Ře-
háček. Na druhou stranu by statutární město

pro svůj obvod zajišťovalo zejména agendy
v přenesené působnosti. „Samozřejmě by byly
dvoje volby do zastupitelstev obvodu a do za-
stupitelstva statutárního města,“ dodává Marek
Řeháček.

Některé výše jmenované body se týkají i ob-
vodů, které se mohou vytvářet z částí, jež nyní
spadají do celku. Příkladem je Kokonín. Někteří
jeho obyvatelé se ještě nedávno chtěli od
Jablonce úplně odtrhnout, nyní už, dle různých
indícií, uvažují o vlastním obvodu. Vytvoření
městského obvodu Kokonín v rámci statutární-
ho města Jablonec nad Nisou by přineslo plusy
i mínusy. 

Nevýhodou je jednoznačně dražší správa;
v samostatném obvodu je třeba platit navíc or-
gány veřejné správy. Obvody se starostou mají
na druhou stranu výhody především v tom, že
místní lidé mají blíže ke svým voleným zástup-
cům a ti naopak dokáží jejich problémy rychle-
ji řešit, a to se týká i správy majetku obvodu
města,“ praví tajemník a dodává: „Zřízení ob-
vodu je věcí zastupitelstva statutárního města,
součástí celého procesu je i přijetí statutu,
v němž jsou stanovena práva a povinnosti or-
gánů města a obvodu i jejich vzájemné vztahy.“

Velká statutární města se v České republice
člení různě. Některá mají více částí, některá
pouze jeden obvod, některá, zejména ta menší,
se nečlení vůbec. 

„V souvislosti s legislativními změnami, by se
v budoucnosti měla členit všechna statutární
města,“ informuje tajemník. Podle primátora
Pera Beitla je označení statutární město pro
Jablonec oprávněné. „Řekl bych to takto. Když
vidím, že mě menší předbíhají, udělám maxi-
mum proto, abych je minimálně doběhl. Po-
dívejte se do mapy statutárních měst. Je tam
Mladá Boleslav i Prostějov, tedy města, která
v počtu obyvatel Jablonec nepřevyšují, a přesto
jsou mezi těmi, které mohou vydat statut. Mimo
to, různé statistiky monitorují zejména statu-
tární města a proč by mezi sledovanými měl
Jablonec chybět? Jablonečané, kteří zde žijí, by
měli být hrdí na své město i na to, že nyní patří
mezi nejvýznamnějších 25 měst v republice.
Jablonec usiloval o to dostat se do této skupiny
celkem třikrát a nakonec se mu to povedlo.
Nejde o to, zda je něco lepší, když se jako občan
probudím ve statutárním městě. Jde o to, co
může díky tomu Jablonec získat,“ zakončil ho-
vor primátor Petr Beitl. (end)

Jablonec se nyní může rozrůstat o okolní obce

Foto Petr Vitvar

Magistrát zažívá akci 
„kulový blesk“
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Zápisy dětí do cestovních 
dokladů

Dne 26. června letošního roku končí plat-
nost zápisu dětí v cestovních dokladech rodi-
čů. Po tomto datu musí již mít svůj cestovní
doklad každý občan České republiky, který
chce vycestovat za hranice. Nařízení se vzta-
huje i na děti mladší 10 let, tedy i miminka. 

Magistrát města Jablonec nad Nisou apeluje
na občany, kteří se chystají v létě vycestovat do
ciziny, aby si včas zkontrolovali platnost svých
cestovních dokladů a požádali o vydání nového
cestovního pasu pro své děti. Lhůta pro vydání
cestovního dokladu s biometrickými prvky pro
děti do 15 let je 30 dnů a cestovní doklad se vy-
dává na dobu pěti let.

Není vhodné nechávat tyto záležitosti na po-
slední chvíli. Již nyní narůstá počet žádostí
a prodlužují se čekací doby na úřadě. V době
před prázdninami bude situace pravděpodobně
složitější a stresová, je lépe se jí vyhnout včas-
ným podáním žádosti. 

Doporučujeme, aby žadatelé v maximální
možné míře využívali elektronický objednávkový
systém, kdy si mohou sjednat termín vyřízení
své záležitosti e-mailem nebo sms. Na přepáž-
kách pak budou obslouženi v dohodnutou dobu.

Objednání SMS zprávou
SMS je třeba zaslat v daném tvaru na tele-

fonní číslo: +420 728 222 200
Příklad textu: PAS REZ A1 1604 1030Co jedno-

tlivé znaky znamenají?
PAS – agenda cestovních dokladů.
REZ – požadavek na rezervaci.

B1 – úkon, který požadujete provést (zde se
jedná o podání žádosti o vydání cestovního do-
kladu se strojově čitelnou zónou osobě mladší
15 let) – číslice znamená počet, tzn. v tomto pří-
padě pro jednu osobu.

1604 – datum, kdy se chcete dostavit, tj. na
kdy rezervaci požadujete – zde 16. dubna. (Tuto
informaci nemusíte zadávat – v tom případě
vám bude nabídnut nejbližší volný termín.)

1030 – čas požadované rezervace, zde 10 hod.
30 min. (Nemusíte zadávat – platí totéž jako výše.)

Rozšíření úředních hodin
a dnů oddělění správních
agend

Vzhledem k očekávanému náporu klientů, ža-
datelů o vydání cestovního pasu, v nadcházejí-
cích týdnech, se rozhodl Magistrát města
Jablonce n. N. (MMJN) vyjít svým občanům ma-
ximálně vstříc a na období měsíců května
a června přistupuje k mimořádnému dalšímu
rozšíření úředních hodin na oddělení správních
agend odboru správního v I. poschodí budovy
Komenského 8, konkrétně na agendě občan-
ských průkazů a cestovních dokladů. Pře-
pážky tak budou v pondělí a ve středu otevře-
ny až do 18.00 hodin. To však neznamená, že
bude obsloužen každý, kdo se do té doby na
úřad dostaví. Uvedené agendy pracují v on-line
režimu napojení na centrum ministerstva vnitra
v Praze a jejich fungování je tak možné zaručit
pouze do 18.00 hodin, kdy bývá obvykle možné
provést poslední elektronický úkon. Proto se
může stát, že budou obslouženi pouze klienti,
kteří se dostaví v dostatečném časovém předsti-

hu. Tentokrát se skutečně jedná o opatření zcela
výjimečné a především dočasné, neboť výše uve-
dené agendy jsou vykonávány nejnižším mož-
ným počtem úředníků a možnosti jejich dalšího
pracovního využití jsou tak velice omezené. 

Úřední hodiny oddělení správních agend
MMJN v měsících květen–červen:

Pondělí 8.00–18.00
Úterý 8.00–14.00
Středa 8.00–18.00
Čtvrtek 8.00–14.00
Pátek 8.00–14.00
Soboty (5. 5., 2. 6. a 30. 6.*) 8.00–12.00
* (sobota 30. 6. nahrazuje 1. červencovou

úřední sobotu 7. 7., která bude vzhledem
k předchozím 2 dnům volna z důvodu stát-
ních svátků zrušena) 

Po vyhodnocení provedeného průzkumu se
dále vedení MMJN rozhodlo přizpůsobit potře-
bám a požadavkům našich klientů otvírací do-
bou pracoviště Vnitřní informační středisko,
které sídlí vlevo v přízemí budovy radnice. To je
dlouhodobě v pozdních odpoledních hodinách
našimi občany navštěvováno jen velmi sporadic-
ky, jeho využití v tomto čase je víceméně ojedi-
nělé a provoz tohoto střediska se tím rovněž stává
neekonomickým. V tomto případě jde o opatření
dočasné na období měsíců května–srpna, kdy
bude tato úprava opětovně vyhodnocena.

Otvírací doba Vnitřního informačního stře-
diska MMJN v měsících květen–srpen:

Pondělí 8.00–17.00
Úterý 8.00–16.00
Středa 8.00–17.00
Čtvrtek 8.00–16.00
Pátek 8.00–15.00

Praktické informace pro občany Jablonce

V květnu se opět bude konat povinné oč-
kování psů proti vzteklině. Oddělení správy
veřejné zeleně jabloneckého magistrátu
oznamuje termíny. 

„Chovatelé jsou povinni zajistit dle Zákona
o veterinární péči, aby byli psi ve stáří od 3 do 6
měsíců očkováni proti vzteklině a následně re-
vakcinováni dle použité vakcíny. 

Výrobce námi použité vakcíny doporučuje zví-
ře nechat očkovat v roce následujícím po první
vakcinaci, a poté vždy jednou za dva roky,“ ří-
ká Klára Halamová z oddělení veřejné zeleně
a upozorňuje, že pejsek musí být opatřen
náhubkem a vodítkem a musí být v doprovodu
dospělé osoby.

Termíny očkování
Pondělí 28. 5. 2012
13.00–14.15 Jižní ul. (Kokonín)
14.30–16.00 Janáčkova ul. (Vrkoslavice)

Úterý 29. 5. 2012 
13.00–13.30 Proseč (hasičská zbrojnice)
13.45–14.15 Proseč (U Tenisu)
14.30–16.00 Paseky (hasičská zbrojnice)

Středa 30. 5. 2012
10.00–12.00 Ještědská ul. (MVDr. Baudyš)
13.15–14.00 Čajkovského (Rýnovice)
14.30–16.00 Mládí (Mšeno)

Čtvrtek 31. 5. 2012
10.00–12.00 Ještědská ul. (MVDr. Baudyš) 
13.00–16.00 Ještědská ul. (MVDr. Baudyš)

Náhradní termíny u soukromých lékařů v ordi-
načních hodinách. Za porušení výše uvedené
povinnosti může Krajská veterinární správa ulo-
žit zákonnou pokutu až do výše 10 000 korun. 

Očkování proti vzteklině

V první polovině dubna byli v Hudebním
divadle Karlín slavnostně vyhlášeni vítězové
12. ročníku soutěže Fasáda roku 2011. V ka-
togorii Veřejně prospěšná stavba si prvenství
odnesl objekt sloučené mateřské školy a jeslí
při Nemocnici Jablonec nad Nisou. 

„Školku v nemocničním areálu jsme původ-
ně plánovali z montovaných plechových kontej-
nerů. Nakonec jsme se zejména vzhledem
k místním povětrnostním podmínkám rozhodli

vybudovat zděnou novostavbu na místě původ-
ní laboratoře. Od začátku září loňského roku je
objekt v provozu a nabízí i místa dětem mlad-
ším tří let. První místo ve své kategorii bylo pro
město velmi příjemným překvapenínm,“ říká
náměstek primátora Petr Vobořil.

Budova školky podle názoru odborné poroty
představuje velmi zdařilou realizaci příznivého
měřítka zejména v členění hmot, podtržených
zvolenými materiály a barevností fasád, adek-
vátní svým celkovým pojetím pro stavbu tohoto

druhu a účelu. Školka vzešla z projekční kan-
celáře ATELIER 4, s. r. o., autorem je ing. arch.
Pavel Tauš. 

Prestižní soutěž pořádá přední evropský vý-
robce komplexních fasádních systémů, vyhla-
šují se hlavní ceny v deseti kategoriích a jedno
absolutní vítězství. 

Do letošního ročníku Fasáda roku 2011 bylo
přihlášeno celkem 258 soutěžních prací z celé
České republiky. 

(fr)

Školka v nemocnici je nejlepší veřejná
stavba v České republice

Foto Graphis
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Poslední květnovou sobotu (26. 5. 2012) se
uskuteční svoz nebezpečného odpadu a elektro-
spotřebičů.

Do nebezpečného odpadu patří:
• upotřebené motorové oleje (v uzavřených ná-

dobách do 30 litrů) 
• olejové filtry a další zaolejovaný materiál
• akumulátory i s elektrolytem, baterie 
• domácí kapalné a tuhé chemikálie, kyseliny,

louhy, vývojky, chemické přípravky na
ochranu rostlin, hubení plevelů, škůdců
apod. – nádoby musí být označeny!

• zbytky starých barev, obaly od barev, ředidla
včetně obalů, léky všeho druhu

Mezi elektrospotřebiče patří např.:
• televizory, ledničky, pračky, fritézy, fény, myč-

ky, sporáky, vysavače, mikrovlnné trouby,
žehličky, kávovary, fény, el. nářadí a nástroje,
videopřehrávače, radiopřijímače, videokamery,
fotoaparáty, el. hudební nástroje, počítačové
monitory, notebooky, počítače, klávesnice,
telefonní přístroje, faxy, tiskárny, kalkulačky,

elektrické hračky, světelné zdroje (trubice,
úsporky), výbojky a svítidla

Rozpis zastávek a časový harmonogram
ambulantního svozu nebezpečných odpadů: 
8.00–8.15 Sídliště Janovská ul. Na Úbočí 
8.20–8.35 Sídliště Mšeno ul. Mládí 
8.40–8.55 ul. S. K. Neumanna 
9.00–9.15 Pasecké náměstí 
9.20–9.35 Sídliště Šumava, ul. Vysoká 
9.40–9.55 ul. Vysoká, křižovatka s ul. Jitřní 
10.00–10.15 ul. Novoveská, křižovatka s ul. Jarní 
10.25–10.40 ul. Květinová, křižovatka s ul. Křížová 
10.50–11.05 ul. Rychnovská, křižovatka s ul.

Dalešická 
12.30–12.45 ul. Janáčkova, křižovatka s ul.

Vrkoslavická 
12.50–13.00 ul. Žítkova, křižovatka s ul.

U Srnčího dolu 
13.05–13.15 ul. Pasířská, u školy 
13.20–13.30 ul. U Nisy, uprostřed 
13.35–13.45 Nemocnice, parkoviště 
13.50–14.00 Horní náměstí, parkoviště 
14.10–14.20 Prosečská – u hasičské zbrojnice 

Odpad je nutné odevzdat přímo na stano-
višti – při odevzdávání odpadu dbejte pokynů
obsluhy. Je nepřípustné odkládat odpady před
příjezdem mobilní sběrny.

Další možnosti odevzdání odpadu jsou po
celý rok:

• Na sběrném dvoře nebezpečného odpadu
Smetanova 91, tel.: 483 312 403.
ZDE je možno odevzdat nebezpečný odpad
i elektrospotřebiče v provozní době: pondělí–pá-
tek 7.00–17.00 hodin

• Na překladišti Proseč n. N., tel. 483 318 826.
ZDE je možno odevzdat pouze nebezpečný od-
pad – NE elektrospotřebiče – v provozní době:
pondělí–pátek 7.00–14.30 hodin a v sobotu
9.00–13.00 hodin

Pozor výjimka: elektrické bojlery je možno
ZDARMA odevzdat na překladišti Proseč!

Pozor! Odpady jako eternit či lepenka ne-
budou při svozu přijaty – je možné je za
úplatu odevzdat na překladišti Proseč. (r)

Zabezpečení dětí 
předškolního věku

Statutární město Jablonec nad Nisou vy-
hlašuje výzvu na registraci subjektů, které
jsou oprávněny poskytnout službu na zabez-
pečení dětí předškolního věku

Jedná se poskytování služby rodičům (zákon-
ným zástupcům) předškolních dětí, kteří proje-
ví zájem zabezpečit své dítě u vybraného po-
skytovatele v době přerušení provozu MŠ
o hlavních prázdninách v r. 2012.

Při splnění podmínek registrace bude s vy-
branými subjekty podepsána smlouva o po-

skytnutí příspěvku města za každé předškolní
dítě a den, které v pracovní dny bude využívat
jejich službu (100 Kč/1 dítě/1 pobytový den).

Podmínky pro registraci:
• doložení živnostenského oprávnění (ŽO) ne-

bo jiné právní formy subjektu s dokumentem,
ze kterého je patrná možnost poskytovat po-
žadované služby (např. stanovy, zakládací lis-
tina, zřizovací listina apod.)

• doložení platného výpisu z rejstříku trestů dr-
žitele ŽO, ne starší než 3 měsíce

• doložení aktuálního ceníku na období červe-
nec–srpen 2012

(ceny musí být v souladu s ceníkem služeb na
zabezpečení dětí za první pololetí 2012 – povin-
ná příloha)

• cena za službu musí být vyšší než 100 Kč/1 dí-
tě/1 den

• poskytovatel musí souhlasit s tím, že požado-
vanou úplatu od rodičů dětí poníží o finanční
příspěvek města
Uzávěrka na podání registrace je 16. května

2012, 12.00 hodin.
Písemné přihlášky zasílejte na adresu:
Statutární město Jablonec nad Nisou, Ing.

Zuzana Brodská, Mírové náměstí 19, 467 51,
Jablonec nad Nisou v zalepené obálce s ozna-
čením „Prázdniny 2012“ nebo osobně doručte
tamtéž.

Bližší informace poskytne: 
Ing. Zuzana Brodská, tel. 483 357 315, e-mail:

brodska@mestojablonec.cz

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
2.–4. 7. • PRÁZDNINOVÉ HRAVÉ DNY
Malá přípravka pro vstup do MŠ, pro děti
od 2,5 let, cena 750,– Kč, 
informace a přihlášky S. Příhonská.

2.–4. 7. • SPORTOVNÍ
Zaměřeno na kolektivní a míčové sporty,
pro děti od 7 let, cena 1 050,– Kč, 
informace a přihlášky P. Dostál.

9.–13. 7. • SPORTOVNÍ
Zaměřeno na kolektivní a míčové sporty,
vodní sporty, cyklistiku, turistiku aj., 
pro děti od 8 let, cena 1 800,– Kč, 
informace a přihlášky P. Dostál.

9.–13. 7. • VÝTVARNÉ TVOŘENÍ
Výtvarné tvoření pro nejmenší, tvorba
v přírodě i ve Vikýři, celodenní výlet,
pro děti od 5 let, cena 1250,– Kč, 
informace a přihlášky M. Tauchmanová.

9.–20. 7. • PŘÍMĚSTSKÝ PRO NEJMENŠÍ 
– ČTYŘLÍSTEK
Pro děti školkou povinné tábor plný her, sou-
těží, zábavy, pro děti od 3 let, cena 2 500,– Kč,
informace a přihlášky S. Příhonská.

16.–20. 7. • PŘÍRODOVĚDNÝ
Příměstský tábor se zaměřením na zvířata,
ekologii, výlety do přírody, pro děti od 6 let, cena
1 250,– Kč, informace a přihlášky A. Francová.

23.–27. 7. • TANEČNÍ A TVOŘIVÝ
Příměstský tábor se zaměřením na tanec,
pohyb a tvoření, pro děti od 5 let, cena 1250,– Kč,
informace a přihlášky A. Francová.

30. 7.–3. 8. • PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Příměstský tábor pro handicapované děti, 
mládež a mladé dospělé, pro děti od 7 let, 
cena 1250,– Kč, informace a přihlášky I.Literová.

30. 7.–3. 8. • ADRENALINOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ
Lanová centra, trampolíny, lezecké stěny, jed-
nokolky, lukostřelba, skákací boty, netradiční
hry, výlety, pro děti od 10 let, cena 1800,– Kč,
informace a přihlášky A. Tauchmanová.

6.–10. 8. • PŘÍMĚSTSKÝ PRO NEJMENŠÍ 
– ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ
Pro děti školkou povinné tábor plný her, 
soutěží, zábavy, pro děti od 3 let, cena 1 250,– Kč,
informace a přihlášky S. Příhonská.

6.–10. 8. • STREET DANCE
Týden plný tance, hudby, pohybu, her a jiné
zábavy, pro děti od 7 let, cena 1 250,- Kč,
informace a přihlášky S. Příhonská.

13.–17. 8. • PŘÍMĚSTSKÝ PRO NEJMENŠÍ 
– ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ
Pro děti školkou povinné tábor plný her, 
soutěží, zábavy, pro děti od 3 let, cena 1 250,– Kč,
informace a přihlášky S. Příhonská.

13.–17. 8. • SPORTOVNÍ
Zaměřeno na kolektivní a míčové sporty,
vodní sporty, cyklistiku, turistiku aj., 
pro děti od 5 let, cena 1 750,– Kč, 
informace a přihlášky P. Dostál.

13.–17. 8. • FANTASY PARK
Všeobecně zaměřený tábor s tématikou
fantasy, pro děti od 7 let, cena 1 250,– Kč, 
informace a přihlášky N. Mitbauerová.

20.–24. 8. • VÝTVARNÉ TVOŘENÍ
Týden výtvarných aktivit pro děti, mládež
a dospělé zájemce (odděleně), pro účastníky
od 9 let, cena 1 250,– Kč, 
informace a přihlášky M. Tauchmanová.

27.–31. 8. • KONEC PRÁZDNIN S VIKÝŘEM
Dny plné výletů, her a nových přátel, pro děti
od 6 let, cena 1 250,– Kč, 
informace a přihlášky N. Mitbauerová.

POBYTOVÉ TÁBORY
20.–27. 7. • TEENAGERS CAMP
Hry a zábava pro mládež, místo konání
ubytovna Tom Zálesák Tanvald, výlety, 
pro děti od 13 let, cena 2 000,– Kč, 
informace a přihlášky A. Tauchmanová.

18.–26. 8. • SIJESTA V. – ROBINSON CRUSOE
Všeobecně zaměřený tábor pro kluky i pro
holčičky s celotáborovou hrou, pro děti
od 6 let, cena 2 900,– Kč, 
informace a přihlášky S. Příhonská.

Pojeďte na prázdinové tábory s Vikýřem!

■ Nebezpečný odpad svezou na konci května

Foto Jiří Endler
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■ Naši jubilanti
v květnu
100 let
Karel Liška 

94 let
Jaroslava Urbanová 

93 let
Václav Müller, Antonín Vejražka 

92 let
Jindřich Borčický, František Kovář 

91 let
Jan Habr, Vlasta Honzejková,
Milada Karásková,
Květoslava Štočková 

90 let
Jana Čermáková, Jaroslav Frydrych,
Květuše Hochová, Valerie Kopalová,
Jaroslav Nezdařil, Marie Reková 

85 let
Dubravčák M., Hrnčířová E.,
Kapička V., Klučilová H.,
Krátký M., Macas K., Mádlová H.,
Medo D., Novotný V., Odehnal Z.,
Palivcová M., Stará V.,
Václavíková Z., Vargová A.

80 let
Berková A., Bubeník J.,
Dymokurský J., Havelka S.,
Hladíková E., Hodačová J.,
Janata E., Kornell J., Mastníková M.,
Matějka J., Míčová Z., Mojš K.,
Peštová A., Prokschová E.,
Segvensová H., Schötta I., Stuchlý J.,
Šeblová Z., Vavro V., Víšek L.

75 let
Čechová S., Fišer L,., Florián Z.,
Hrušková J., Jůnová Z.,
Jurašková V., Kakrdová H.,
Kralová L., Kumprecht P.,
Kyselová E., Lisý M., Máčelová A.,
Malinová I., Maryšková J.,
Michalica M., Neumann H.,
Soukalová V., Soukup F., Šaldová K.,
Ševčíková J., Thérová J.,
Třešňáková E., Vacková N.,
Vrbický G., Witwicki R.

70 let
Bártová E., Beránek B., Biskup E.,
Brádler F., Čapková J., Dolenská B.,
Gaislerová J., Hájková Z.,
Halama K., Hladík P., Hladíková V.,
Horáková V., , Hrdina J.,
Janoušek V., Jarošová R., Jiránek J.,
Jirkalová V., Jonová B., Klose A.,
Kolníková A., Korytářová J.,
Kutílek V., Ládrová J., Macek A.,
Macurová V., Majerová H.,
Marijczuk K., Nowý G.,
Nožičková J., Ondráček J., Ottová A.,
Polák J., Procházka L.,
Schmidtová A., Schrödl W.,
Sklenářová D., Straka J.,
Urbanovská L., Vajcová L., Vít J.,
Vorbachová M., Zajíc P., Zítko V.

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).

Výstava výtvarných 
prací žáků 
a studentů 
Statutární město Jablonec nad Ni-
sou ve spolupráci s Eurocentrem
Jablonec nad Nisou, s. r. o., pořádá
15. ročník výstavy výtvarných pra-
cí žáků a studentů s doprovodnou
tematickou soutěží Ze života hmy-
zu.
Své práce zde tradičně prezentují
jednotlivci i kolektivy mateřských,
základních a středních škol, DDM
a ZUŠ z Jablonce a okolí. Výstavu
slavnostně zahájíme ve středu 16.
května v 10 hodin a současně také
oslavíme Den rodiny. Po celou do-
bu výstavy je otevřené také Eko-
centrum, které připravilo řadu ak-
tivit. Součástí výstavy je oblíbená
aukce výtvarných prací, která se
koná ve čtvrtek 24. května od 16
hodin a výtěžek opět věnujeme
dětskému oddělení jablonecké ne-
mocnice. 
Výstava a další doprovodné akce
v Ekocentru se konají ve výstav-
ním pavilonu Eurocentra ve dnech
16.–24. května 2012. Vstup zdarma.
Další informace na tel. 483 357 277,
hronova@mestojablonec.cz

Vzpomínkové 
setkání
v Rýnovicích
Slavnostní připomenutí 67. výročí
osvobození republiky se uskuteční
ve středu 9. května 2012 od 13 ho-
din v Rýnovicích u Památníku
obětí 2. světové války za přítom-
nosti představitelů města a zahra-

ničních hostů, dále zástupců Čes-
kého svazu bojovníků za svobodu,
Konfederace politických vězňů
a dalších organizací. „V polovině
dubna přislíbil účast francouzský
vojenský atašé Pierre Boucherié.
Pozvání obdržel i bývalý, tehdy
sedmnáctiletý vězeň Komanda
Gablonz Autor Piechnai,“ sdělil
František Radkovič, jednatel Čes-
kého svazu bojovníků za svobodu
v Jablonci n. N. 

Americký sen
Jablonecké děti z pěveckého sboru
IUVENTUS, GAUDE! míří na svě-
tovou soutěž za oceán. Pomozte
dát křídla jejich snu a přijďte je
podpořit 9. května v 16.00 hodin
před jabloneckou radnici. Máme
pro Vás překvapení.

Tourtec Jelenia 
Góra
14. ročník mezinárodního veletrhu
cestovního ruchu Tourtec se koná
letos ve dnech 11.–12. 5. v polské
Jelení Hoře. Oblíbený veletrh
s pestrou nabídkou blízkých či
vzdálenějších destinací láká kaž-

doročně stovky turistů. Ani letos
nebude mezi vystavovateli Jablo-
nec nad Nisou a Jizerské hory chy-
bět. Atmosféru trhů doplní dopro-
vodný program přímo na náměstí.
Město Jelení Hora se může po-
chlubit svým historickým centrem
a okouzlující krajinou Jelenohor-
ské kotliny, která ho obklopuje.
Přijeďte strávit příjemný víkend,
spojte návštěvu trhů s prohlídkou
města nebo výletem do Krkonoš či
polské části Jizerských hor. Více
informací na www.tourtec.pl.

Dětský triatlon 
pro děti už podruhé
Druhý ročník závodu pro děti
Albert Triatlon Tour odstartuje ve
mšenské ulici U Kostela 24. květ-
na. Hlavním organizátorem akce
je český vrcholový sportovec To-
máš Slavata. „Albert Triatlon Tour
tvoří 14 krajských závodů pro děti
z dětských domovů a děti z úpl-
ných rodin, čímž přirozeně propojí
tyto dva dětské světy,“ říká Tomáš
Slavata, autor celého projektu.
K závodu se mohou přihlásit děti
od 7 do 18 let, a to bez ohledu na
vybavení. „Těm, kdo vlastní kolo
nemají, ho i s helmou rádi zapůjčí-
me,“ slibuje Slavata. Soutěžit se
bude v pěti kategoriích podle věku
a ve třech disciplínách – „kachny“
(namísto tradičního plavání), jízda
na kole a běh. Délka tratí se mění
podle věkové kategorie. Děti bu-
dou nejprve bojovat v krajských
kolech, odkud vítězové postoupí
do velkého finále, jež se uskuteční
16. září v Praze. Hlavními cenami
pro celkové vítěze závodů budou
horská kola. (fr)

Jablonečtí Sokolové 
přispějí k oslavám 
150. výročí 
Jablonečtí senioři a ženy nacvičují skladbu na letošní Všesokolský slet, kterým TJ Sokol oslaví 150. vý-
ročí svého založení. Jablonečtí senioři nacvičují skladbu s názvem Jen pro ten dnešní den a další sku-
pina žen cvičí skladbu Česká suita. Spolu s cvičenci Jizerské župy předvedou i další nacvičené skladby
v sobotu 12. května od 16.00 hodin na akademii Pozdrav XV. všesokolskému sletu v jablonecké soko-
lovně ve Fügnerově ulici. Vystoupí zde Sokolové z Alšovic, Frýdštejna, Huntířova, Jablonce, Skuhrova,
Velkých Hamrů a hosté z Liberce. V dalších měsících je na programu Oblastní slet v Turnově – 10. června
a od 1. do 6. července bude vrcholem oslav XV. Všesokolský slet v Praze-Vršovicích. (end)

Pěstouni dostali 
digitální fotoalba
Čtyřicítka pěstounských rodin na
Jablonecku dostala nečekaný dá-
rek v podobě digitálního fotoalba.
Ten jim darovala společnost Jablo-
tron.
„Naše společnost přispívá dlouho-
době na celou řadu prospěšných
aktivit. Uvědomujeme si, jak pří-
nosná a záslužná je pěstounská
péče, a tak jsme se rozhodli ná-
hradním rodičům poděkovat,“ říká

Dalibor Dědek, ředitel společnosti
Jablotron a dodává: „Vím, jak je
péče o dítě náročná, ale také vím,
jak krásné jsou společné rodinné
chvilky. Aby si tyto prchavé oka-
mžiky mohly pěstounské rodiny
uchovat, rozhodli jsme se jim vě-
novat digitální fotoalba.“ 
„Naši pěstouni bez výjimky měli
z dárku radost a moc za něj děkují.
Stále nám přicházejí potěšené
a vděčné zprávy a telefonáty. Všich-
ni se shodují, že v jejich rodinách
bude album určitě hodně využité.
I já za naše pěstouny Jablotronu

děkuji,“ říká Hana Krámská, vedou-
cí oddělení sociálně právní ochra-
ny dětí jabloneckého magistrátu. 
Digitální alba dostaly pěstounské
rodiny s nezletilými dětmi. Těch je
na Jablonecku čtyřicet a žije
v nich 63 dětí. „Už se těšíme na vá-
noční setkání – pěstouni určitě při-
nesou svá alba a pochlubí se s ro-
dinnými fotografiemi,“ usmívá se
Hana Krámská. U příležitosti dne
matek pozval primátor Petr Beitl
maminky ke společnému setkání
do obřadní síně, které je plánová-
no na 16. května. (jf)
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Po zimních kalamitních měsících začaly za
březnového slunce přípravné práce na nové
omítce. Stavělo se lešení a statik řešil statické
trhliny zejména na jižní straně objektu. Trh-
liny vznikly z nesourodého stavebního materiá-
lu a umístěním budovy na svažitém terénu. 

Statik vypracoval postup, který má zajistit
stabilní pevnost obvodových stěn. Pracovníci
štukatérské firmy Hartig–Koděra přistupovali
k opravám s ohledem na zdejší klimatické pod-
mínky a technologické možnosti v historické
budově. Z dílny byly do budovy převezeny
opravy a repliky štukatérské výzdoby.

U sklípku s dochovanou barokní cihlovou
dlažbou se upravovalo kamenné ostění. Odstra-
nily se štukové omítky a očistil se nastavovaný
kámen vyplněný cihlovým zdivem, vše bude
přetřeno vápenným nátěrem.

Na komíně opakovaně prostupuje zdivem letitý
dehet z původní černé kuchyně, a proto se hleda-
jí nové postupy, jak tyto skvrny odstranit. 

Sondy prahů v prvním poschodí prokázaly
destrukci dřeva, proto budou vyměněny. Místo
okna na jižní straně budovy se navrátí původní
dveře, které dříve umožňovaly vchod do zahrady.

Pokračovaly práce na výtahové šachtě. Stan-
dardní stavební postupy nejsou vždy v souladu
s požadavky na obnovu památkově chráněného
objektu, proto se stále hledají další způsoby tak,
aby došlo k optimální kombinaci stavebních
činností a památkové péče. (fuč)

Fara se připravuje na novou omítku

Repliky a opravy štukových ozdob Foto archiv JKIC Komínové dehtové skvrny Foto archiv JKIC

Babičko, dědo, pojďme 
spolu ven!

Projekt „Babičko, dědo, pojďme spolu ven!“
začal prvními společnými akcemi. Před Veliko-
nocemi spolu babičky, dědové a vnoučátka
mohli strávit celé odpoledne ve velikonoční
dílničce. 

V MC Jablíčko si upletli pomlázky, nabarvili
vajíčka a vytvořili velikonoční dekorace. Strá-
vili tak spolu pěkné odpoledne a získali první
srdíčko na své kartičky. V neděli 22. 4. babičky
a dědové společně se svými vnoučaty podnikli
výlet do Motýlího domu v německém Jonsdorfu.

Pokud jste velikonoční dílničku ani výlet do
Motýlího domu nestihli a chcete se projektu ta-
ké účastnit, nevadí! Máte mnoho dalších příle-
žitostí, kdy se svými vnoučátky zažijete něco
pěkného a zajímavého a získáte svá srdíčka. Do
30. 6. si můžete v MC Jablíčko, v informačním
centru v budově radnice nebo v rámci pořáda-
ných aktivit vyzvednout hrací karty. Stačí, když se
budete účastnit čtyři společných akcí, nasbíráte
čtyři srdíčka na čtyřlístek a čeká vás odměna.

Cílem projektu je ukázat, jak prima může být,
jen tak být spolu a poznávat nové věci a také
předávat zkušenosti napříč generacemi a vy-
tvořit nová přátelství. Pokud chcete trávit aktiv-
ně čas s dětmi svých přátel, sousedů a chcete
podniknout něco zajímavého, můžete se také
zúčastnit. Pokud máte rádi děti a vlastní vnou-
čata zatím nemáte, můžete si přijít do MC
Jablíčko vnouče pro projekt „adoptovat“. 

Další akce
• 19. 5. Nisanka – výlet s bohatým programem

na nedalekou rozhlednu
• 7. 6. prázdninové tvoření – vytvořit mini foto-

album nebo rámeček na fotku z prázdnin,
15.30 hodin MC Jablíčko

• 17. 6. Pohádková přehrada a Ben otců – plno
zábavy a poučení 

• 23. 6. výlet na málo známý zámek Stránov
u Mladé Boleslavi

• 6. 9. Jičín – město pohádky – rychlý výlet do
pohádky a pak večer zase zpátky

• 4. 10. posvícenské pečení, 15.30 hodin MC
Jablíčko

• 29. 11. adventní věnce z chvojí 
• 1. 12. vánoční dílna – pletení z papírového

pedigu a slavnostní zakončení projektu, 15.30
hodin MC Jablíčko

Další akce (např. program v audiovizuálním
středisku, představení v kině, v divadle, veřejné
akce města či MC Jablíčko atd.) budou na uvede-
ných webových stránkách označeny srdíčkem.

Více informací o projektu a aktuální informa-
ce o akcích do něho zařazených: www.jablone-
ckarodina.cz a www.jablicko.estranky.cz, Si-
mona Hušková tel.: 721 932 892 nebo Martina
Šípková tel.: 604 209 547.

Mezinárodní den rodiny 
Již čtvrtý ročník oslav Mezinárodního dne

rodiny se bude v Jablonci nad Nisou konat
ve středu 16. května na náměstí Dr. Farského
a Letní scéně. Program má tři části – dopo-
ledne pro děti malé a předškolní, odpoledne
pro starší a školní děti a večerní koncert pro
širokou veřejnost. 

Dopolední program pro nejmenší děti a MŠ 
9.00–13.00 hodin
Soutěže a opičí dráha, prohlídka policejního

vozu, tvůrčí dílna mateřského centra Jablíčko,
aktivity v Ekocentru, prezentace a nabídky pro
volný čas, vyhlášení výsledků květnové soutěže
„Malujeme pro skřítka Pastelku“. V 10.00 hodin
je plánováno zahájení výstavy výtvarných prací
žáků a studentů v prostorách Eurocentra.

Odpolední program pro rodiny 
14.00–18.00 hodin
Soutěže v prostoru letní scény, vystoupení dě-

tí z DDM Vikýř, aktivity v Ekocentru, prezenta-
ce a nabídky pro volný čas. 

V 16.00 hodin je na pořadu pásmo Kytička
písniček – přehlídka pěveckých sborů mateř-
ských škol ve velkém sále Eurocentra.

Večerní program pro všechny 
18.30–20.00 hodin
Společný koncert sborů na letní scéně 
MARANATHA GOSPEL CHOIR (Praha) 
GENERACE GOSPEL CHOIR (Jablonec n. N.

a Liberec)
Na celé akci se podílejí Eurocentrum Jablonec

n. N., s. r. o., Mateřské centrum Jablíčko, Sundisk,
DDM Vikýř, Ekocentrum, Centrum Generace,
o. s., městská policie. Moderuje Lukáš Frydrych.
Další informace: Kateřina Hronová, 483 357 277,
hronova @mestojablonec.cz

Fotografická soutěž s názvem Jak žijeme
Jak žijeme v našem regionu? Jak se odvíjí

náš život v průběhu jednoho roku? Jaké
máme svátky a jak prožíváme významné
události v našem životě? Co nás těší, co nás
trápí? 

O tom všem je fotografická soutěž s názvem
Jak žijeme. 

Cílem je zachycení života nejen v našem re-
gionu, neboť druhá část soutěže se odehrává za
hranicemi v Polsku. Výsledkem potom bude
společná výstava fotografií, kde budeme moci
porovnat, nakolik se naše žití shoduje, nebo liší.
Výstava vybraných fotografií bude prezentová-

na v září 2012 v Jelení Hoře Soběšově v Měst-
ském domě kultury Muflon a v říjnu 2012
v Jablonci nad Nisou v prostorách Eurocentra.
Zveme vás srdečně k účasti a těšíme se na vaše
fotografie. Uzávěrka soutěže: 31. května 2012.

Více informací: Lucie Mužíčková, tel. 734 504
01, www.setkavani.eurocentrumjablonec.cz

Akce je součástí tříletého projektu Setkávání
– tradice, kultura a život v česko-polském po-
hraničí a je spolufinancována z Evropského
fondu pro regionální rozvoj.

Foto Radka Baloghová



(7)

jablonecký měsíčník / květen 2012 z policejních zápisníků

Jablonec nad Nisou patří mezi 49 vybra-
ných měst České republiky, která zpracova-
la a plnila Koncepci prevence kriminality na
léta 2009 až 2011. Tím splnilo jednu z pod-
mínek pro zapojení do městské úrovně pre-
vence kriminality vyhlášené Ministerstvem
vnitra ČR a získalo možnost čerpat dotace
ze státního rozpočtu na projekty.

Preventivní úkoly a opatření ke snížení trest-
né činnosti byly zaměřeny do tří oblastí, ale
především na pouliční kriminalitu. „Pravidelně
jsme prováděli analýzy kriminality, na jejich
základě jsme plánovali a připravovali pre-
ventivní projekty,“ říká Jiří Vaníček, vedoucí
oddělení krizového řízení, který se ve městě
stará také o prevenci kriminality. Mezi zmíněné
projekty patří například Stáří bez rizika, jehož
se zúčastnilo na 563 seniorů, zřízení a spuště-
ní informačního portálu Bezpečný Jablonec
(www.bezpecnyjablonec.cz) pro skupinu oby-
vatel postižených kyberšikanou, majetkovou
trestnou činností či dluhovou pastí. 

„Loni jsme také dokončili projekt moderniza-
ce a rozšíření Městského kamerového a dohlí-
žecího systému ve vytipovaných lokalitách.
Když jsme pak porovnali rok 2011 s tím přede-
šlým, zjistili jsme, že v některých oblastech sle-
dovaných kamerou poklesl počet spáchaných
trestných činů o 45 až 52 %,“ upozorňuje Va-
níček a dodává, že z oblasti prevence sociálně
patologických jevů je nejvýznamnějším poči-
nem zavedení Systému včasné intervence (SVI
– podrobněji jsme o něm psali v březnovém čísle
JM – pozn. aut.) v r. 2010. Město však také po
tři roky organizovalo a po všech stránkách za-
jišťovalo společně s dalšími organizacemi vý-
chovně vzdělávací tábory pro děti z rodin na
pokraji sociálního vyloučení. Čtyř turnusů se
zúčastnilo 82 spokojených dětí.

Stranou preventivní politiky města nezůstá-
vají ani předškolní a školní děti včetně ado-
lescentů. Pro všechny tyto věkové kategorie
pořádají městská a státní policie přednášky

k bezpečnému chování jak na silnici, tak v kon-
taktu s cizími lidmi apod. Právě dopravní vý-
chova patří rovněž do preventivního programu.
I na ni se podílejí obě policie a zaměřují se ne-
jen na sledování chování řidičů na silnicích.
„Nezastupitelnou úlohu má v primární preven-
ci i dětské dopravní hřiště s výukou dopravní
výchovy pro školáky, ale i ostatní skupiny oby-
vatel z Jablonce a jeho okolí,“ upřesňuje ve-
doucí oddělení krizového řízení. 

Na základě doporučení ministerstva vnitra
bude město pokračovat v nastoupeném trendu.
„Do konce června zpracujeme Plán prevence
kriminality na léta 2012 až 2016 s tím, že na
každý kalendářní rok počínaje tím letošním bu-
de zpracován Program prevence kriminality
s konkrétními opatřeními, úkoly a projekty.
Úkoly v uvedených dokumentech budou v sou-
ladu i s opatřeními Bezpečnostní politiky měs-
ta na léta 2012 až 2016,“ vysvětluje Jiří Vaníček
a dodává: „Jak vyplývá z údajů Policie ČR, kon-
krétně Územního odboru Jablonec nad Nisou,
počet trestných činů na území města v r. 2011
poklesl ve srovnání s r. 2008 o 191, a to přede-
vším krádeží motorových vozidel a krádeží
z aut. Nesnížil se však počet násilných trestných
činů a trestných činů výtržnictví. Nejohrože-
nější skupinou obyvatel jsou senioři, proto jsou
na ochranu obyvatel této kategorie zaměřené
specifické projekty prevence kriminality. (fr)

Trocha statistiky

• od roku 2008 klesl počet spáchaných trest-
ných činů na území města o 191 (11 %), napří-
klad krádeží motorových vozidel o 91 (54 %),
krádeží z aut o 94 (36,2 %), celkový počet krá-
deží klesl o 241 (31 %);

• na druhé straně meziročně (2010–2011)
stoupl počet násilných trestných činů – o 20
(16 %); v r. 2008 činil podíl násilných trest-
ných činů na celkové kriminalitě 8,2 %, loni to
bylo 9,2 %;

• zvýšil se podíl trestného činu výtržnictví
(ze 2,9 % na 3,3 %) – počet stejný (51) při
celkovém poklesu; ale meziroční nárůst
(2010–2011) o 16 (45 %);

• výrazně stoupl počet vloupání do obcho-
dů, z 29 v roce 2008 na 41 v roce 2011 (o 41 %)
– nárůst především v letech 2010 a 2011;

• rizikovou skupinou zůstávají senioři; v ro-
ce 2008 bylo postiženo trestnou činností 93 se-
niorů (5,4 %), v roce 2011 už 115 (7,5 %); ná-
růst v absolutním počtu poškozených je o 22
(23 %) a trend posledních tří let se nemění.

Dopravní nehodovost

2008 2009 2010 2011

DN celkem 709 372 318 338

Usmrcení 1 4 0 1

Zranění (těžce) 18 15 6 15

Zranění lehce 91 71 65 101

Zavinění cyklistou 9 6 6 16

Kamerový systém přispěl ke snížení trestné
činnosti v některých částech města

Krádeže vozidel a věcí z nich
Krádeže motorových vozidel trápí občany

již delší dobu. Jablonecký okres je svoji po-
lohou nedaleko státních hranic s Polskem
pro zloděje dobrým strategickým místem,
kdy odcizená vozidla mohou velmi rychle
zmizet mimo území republiky. Ne všechna
však končí za hranicemi. Některá jsou po
odcizení rozebrána na náhradní díly či
kombinována s jiným vozidlem téže značky.
Velmi malé procento zlodějů vozidlo odcizí,
aby se v něm nějaký čas vozilo. 

V roce 2011 vyšetřovali policisté 187 krádeží
motorových vozidel dvoustopých, kdy ustanovit
pachatele se podařilo u 28 případů, což před-
stavuje objasněnost 15 %. Recidivisté mají z to-
hoto počtu na svědomí 21 případů.

Kromě dvoustopých vozidel byla odcizena
i čtyři jednostopá vozidla – motocykly. 

Většinou jiná skupina pachatelů krade ve vo-
zidlech odložené věci jako například tašky, fo-

toaparáty, mobilní telefony, notebooky či auto-
rádia. Mezi těmito pachateli jsou velmi často
uživatelé drog, kteří ,,výdělek“ z krádeže téměř
okamžitě přemění na dávku drogy. 

Policisté evidují za rok 2011 celkem 164 přípa-
dů vykradených vozidel, 22 případů se podařilo
objasnit, což představuje objasněnost 13,5 %.

Zloději vyrážejí do ulic i za účelem získat
z motorových vozidel náhradní díly. Policisté
šetřili v loňském roce celkem 44 případů, ob-
jasněnost je v tomto ohledu 11,5 %. Pachatelé
jsou schopni odcizit z vozidel kola s pneumati-
kami, světla, sedadla, airbagy, řídicí jednotky
a jiné věci.

Jak krádežím předcházet? 
Parkujte svá vozidla na viditelných, v noci

dobře osvětlených místech. Pokud máte mož-
nost, parkujte v garážích. Vozidla před opuště-
ním řádně uzamkněte, nejlepší je kombinace
mechanického a elektronického zabezpečení.
Při svém odchodu nezanechávejte uvnitř cenné
věci. Někdy stačí jen krátká chvilka a zloděj
vám vozidlo vykrade. Nezapomínejte, že vozid-
lo není trezor! Obyčejná taška může přilákat
zloděje, který neví, co je v ní ukryto a vloupá-
ním způsobí často velkou škodu na vozidle. 

(lk)

Užitečné rady Policie České republiky

Foto Miroslav Gorčík

Foto Miroslav Gorčík
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■ Dubnová setkání
s veřejností

Během dubna byly další tři
úterní podvečery rezervovány
v diářích primátora Petra Beit-
la a jeho náměstků pro setkání
s veřejností. Tentokrát putovali
politici na Žižkův Vrch, na síd-
liště Šumava a do Kokonína. 

Setkání na Žižkově Vrchu patří
nejvíce navštěvovaným. Nedá se
už říci, že by tu dění v okolí svého
bytu sledovali pouze senioři, ten-
tokrát se k nim připojili i mladší
ročníky. Otázkou stále znovu pro-
bíranou bylo využívání hřiště
u základní školy. Nejbližší souse-
dé si stěžují na velký hluk a na
fakt, že hřiště nevyužívají opravdu
pouze sportovci a oni si pak ne-
mohou užívat klidu na balkonech
svých bytů. 

Čelní představitelé města míst-
ním s lítostí sdělili, že kvůli nasto-
lenému režimu úspor veřejných
financí, musí město omezit pro-
jekty plánované v rámci IPRM
Žižkův Vrch a okolí. Město nemá
v tuto chvíli dostatek financí na
spoluúčast, musí být některé chy-
stané projekty na revitalizace ulic
a parkovacích míst zastaveny.
Projekt lesoparku byl rozpracován
už v loňském roce, a proto bude
dokončený v plánovaném termí-
nu. Dalším tématem byla diskuze
k tvorbě nového územního plánu
města, konkrétně k podobě Zá-
padní tangenty. V této oblasti však
nejsou v současné době nové in-
formace. 

Druhé z dubnových setkání se
konalo v jídelně ZŠ Šumava. Tady
bylo nejdiskutovanějším tématem
teplo, činnost společnosti JTR
a její spolupráce s městem. Pri-
mátor Beitl popsal současné kro-
ky města proti opětnému zvyšová-
ní cen tepla a nastínil možnosti
dalšího jednání.

Předposlední dubnové úterý
pak patřilo schůzce vedení města
s občany Kokonína a Vrkoslavic.
Po počáteční ostré diskuzi na té-
ma čistička přišli občané této čás-
ti města také s jinými problémy,
které je trápí – kanalizace, stav
místních komunikací, zimní údrž-
ba a také již tradiční stížnosti na
omezenou trasu městské hromad-
né dopravy, konkrétně linky č. 1.
Tu však velmi podrobně popsal
a dokladoval výsledky průzkumu
spokojenosti a čísly, popisujícími
vytíženost jednotlivých spojů, ge-
nerální ředitel Dopravního podni-
ku měst Liberec a Jablonec Luboš
Wejnar. Upozornil, že dopravní
podnik zavedl na trase Jablonec –
Kokonín i další spoje, než je linka
č. 1, které se však nesetkaly s vel-
kou oblibou Kokonínských, proto
budou zřejmě některé z nich opět
zrušené. 

V měsíci květnu chystá město
setkání v Proseči a závěrečné
v centru města. 

Více informací naleznete na webu
www.mestojablonec.cz.

(fr)

Zajímavosti z magistrátu
Město navštívil první rada francouzského vel-

vyslance
Do Jablonce nad Nisou zavítal první rada fran-

couzského velvyslance Nicolas de Lacoste. Přijal
pozvání poslankyně Parlamentu České republiky
Ivany Weberové, která ho také spolu s primátorem
Petrem Beitlem provázela po městě. 

Francouzský rada nejprve strávil příjemnou hodinu
se studenty francouzštiny na Gymnáziu U Balvanu.
Poté čekala vzácnou návštěvu prohlídka Muzea skla
a bižuterie. Ukázalo se, že francouzský rada má ve své
rodině kromě diplomatů i skláře a velmi ho zaujala
expozice zdejšího muzea. Hlavnímu kurátorovi Pet-
rovi Novému pokládal zasvěcené dotazy a zajímal se
o historii sklářství a bižuterního průmyslu na Jablo-
necku. Zástupci jabloneckých firem seznámili prvního
radu se spoluprací se svými francouzskými partnery,
a to u slavnostního oběda, který na počest vzácného
hosta uspořádal primátor města Petr Beitl. Odpolední
program francouzského hosta naplnila návštěva fary
Českobratrské církve a nízkoprahového centra Kru-
háč, kde se zajímal o sociální problematiku ve městě.

Další dotace na prevenci kriminality
Statutární město Jablonec nad Nisou získalo stát-

ní účelovou dotaci na všech pět projektů, které před-
ložilo v rámci prevence kriminality pro rok 2012. 

Komise republikového výboru pro prevenci krimina-
lity ministerstva vnitra na doporučení krajské komise
projekty schválila hned v prvním kole. Výše schvále-
né dotace ze státního rozpočtu činí 239 tisíc korun. 

„Program prevence kriminality mimo jiné zahrnuje
například sociologický průzkum pocitu bezpečí obča-
nů města, dále projekt pro seniory Stáří bez rizika,
který proběhne v Jablonci již počtvrté, výchovně
vzdělávací pobytový tábor pro děti ze sociálně slabých
rodin – ten je u dětí velmi populární a má v Jablonci
rovněž svou tradici jak v letní, tak v zimní variantě,“
vypočítává vedoucí oddělení krizového řízení Jiří
Vaníček. Jablonec se do městské úrovně prevence kri-
minality řízené ministerstvem vnitra zapojil již v letech
2009–2011 spolu s dalšími 49 městy, která mají více
než 25 tisíc obyvatel. V Libereckém kraji pracuje stej-
ně Česká Lípa a Liberec, avšak právě Jablonec získal
státní dotaci na prevenci kriminality v nejvyšší míře.

Aktualizace vyhlášky o volném pohybu psů
Zastupitelstvo města schválilo úpravu Obecně zá-

vazné vyhlášky města Jablonce nad Nisou o pravi-
dlech volného pohybu psů na veřejném prostranství. 

Vyhláška byla aktualizována mimo jiné kvůli ma-
jetkoprávním změnám na některých vymezených po-
zemcích. Z vyhlášky byly vyňaty dvě plochy. Prostor po
bývalé Tesle mezi chodníkem ulice 5. května a řekou

po obou stranách ulice Koželužská. Na pozemky byla
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na prodej sou-
kromému investorovi, který zde plánuje investiční vý-
stavbu. 

Druhou plochou je park v Nové Pasířské. „Jelikož
došlo k rekonstrukci parku, při které vznikla nová in-
line dráha pro bruslaře a cyklostezka, rozhodli jsme
se na základě doporučení rady města vyjmout tuto
plochu z vyhlášky, aby nedocházelo ke kolizím mezi
bruslaři, cyklisty a volně pobíhajícími psy a jejich ma-
jiteli,“ vysvětluje náměstek primátora Miloš Vele. 

Plochy v ulici Plynární, Na Dolině, Pod Baštou a ve
mšenském parku ve vyhlášce zůstaly i nadále jako plo-
chy určené pro volný pohyb psů. Na ostatních pozem-
cích jsou chovatelé povinni mít své psy na vodítku.

Upravená obecně závazná vyhláška nabývá účin-
nosti v polovině května, umístěna bude i na webových
stránkách města. 

Úklid znepříjemňují parkující auta
Jarní úklid v Jablonci je v plném proudu, podle

harmonogramu byl v době uzávěrky měsíčníku
zhruba v polovině – Technické služby uklízely Bárt-
lův vrch a Novoveskou ulici.

„V ulici Revoluční a částečně v ulici 5. května jsme,
bohužel, při úklidu měli problém se zaparkovanými
vozidly. Právě v těchto místech se opakuje stejná situace
každý rok,“ říká vedoucí oddělení správy komunikací
Pavel Kozák. Podle jeho slov se velká část jmenované-
ho úseku právě kvůli parkujícím autům musela do-
metat ručně. „Od středy 2. května zahajujeme úklid
v oblasti Vrkoslavic a Dobré Vody,“ dodává Kozák.

„Letos je ve městě znatelně vyšší množství odpad-
ního materiálu po zimní údržbě, zvláště v období, kdy
musel být vyhlášen ve městě kalamitní stav. Jarní
úklid je tedy náročnější než předchozí léta,“ komen-
tuje celou věc náměstek primátora Miloš Vele. 

Na úklid města v roce 2012 je v městském rozpočtu
vyčleněno 9 milionů korun. S dalšími 7 miliony se po-
čítá na údržbu městské zeleně. Na jarním úklidu ve
městě se podílí i 30 pracovníků veřejné služby.

Město pamatuje na milovníky kol
Částku 150 000 korun rezervovalo město ve svém

rozpočtu jako příspěvek společnosti BusLine na
provoz cyklobusů v Jablonci v sezóně roku 2012. 

Tato finanční podpora zajistí, že oblíbené cyklobusy
budou jezdit i toto léto. „O provozu cyklobusů jsem
jednal se zástupci společnosti BusLine a v prvním
květnovém týdnu podepíšeme smlouvu,“ říká náměs-
tek primátora Miloš Vele. Podle jeho slov budou cyk-
lobusy jezdit v Jablonci od 5. května do 30. září, jízd-
né za kola a děti zůstane stejné, o pět korun bude na-
výšeno pouze jízdné za dospělé. (fr)

Foto Miroslav Gorčík
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

Kino Radnice, kino Junior 

/R/ kino Radnice
/J/ kino Junior

1. 5. /úterý/
15.00 /R/ HURÁ DO AFRIKY! (2D –

DAB)
17.30 /R/ OKRESNÍ PŘEBOR –

POSLEDNÍ ZÁPAS
PEPIKA HNÁTKA

20.00 /R/ PRCI, PRCI, PRCIČKY:
ŠKOLNÍ SRAZ

2. 5. /středa/
17.30 /R/ PRCI, PRCI, PRCIČKY:

ŠKOLNÍ SRAZ
20.00 /R/ OKRESNÍ PŘEBOR –

POSLEDNÍ ZÁPAS
PEPIKA HNÁTKA

3. 5. /čtvrtek/
17.30 /R/ PROBUDÍM SE VČERA
19.00 /J/ ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
20.00 /R/ AVENGERS (2D – TIT)

4. 5. /pátek/
17.30 /R/ VRÁSKY Z LÁSKY
18.00 /J/ MÁME PAPEŽE!
20.00 /R/ AVENGERS (2D – TIT)
20.00 /J/ ROZCHOD NADERA

A SIMIN
22.45 /R/ PRCI, PRCI, PRCIČKY:

ŠKOLNÍ SRAZ

5. 5. /sobota/
15.00 /R/ PIRÁTI (2D – DAB)
17.30 /R/ MŮJ VYSVLEČENEJ

DENÍK
18.00 /J/ MÁME PAPEŽE!
20.00 /R/ AVENGERS (3D – DAB)
20.00 /J/ ROZCHOD NADERA

A SIMIN
22.45 /R/ BITEVNÍ LOĎ

6. 5. /neděle/
15.00 /R/ PIRÁTI (3D – DAB)
17.30 /R/ MŮJ VYSVLEČENEJ

DENÍK
18.00 /J/ MÁME PAPEŽE!
20.00 /R/ AVENGERS (2D – TIT)
20.00 /J/ ROZCHOD NADERA

A SIMIN

7. 5. /pondělí/
15.00 /R/ HURÁ DO AFRIKY! (2D –

DAB)
17.00 /R/ AVENGERS (2D – TIT)
20.00 /R/ OKRESNÍ PŘEBOR –

POSLEDNÍ ZÁPAS
PEPIKA HNÁTKA

8. 5. /úterý/
15.00 /R/ PIRÁTI (2D – DAB)
17.00 /R/ AVENGERS (3D – DAB)
20.00 /R/ OKRESNÍ PŘEBOR –

POSLEDNÍ ZÁPAS
PEPIKA HNÁTKA

9. 5. /středa/
17.00 /R/ AVENGERS (2D – TIT)
20.00 /R/ OKRESNÍ PŘEBOR –

POSLEDNÍ ZÁPAS
PEPIKA HNÁTKA

10. 5. /čtvrtek/
17.30 /R/ MŮJ VYSVLEČENEJ

DENÍK
19.00 /J/ TMÁŘ A JEHO ROD

ANEB SLZAVÉ ÚDOLÍ
PYRAMID

20.00 /R/ TEMNÉ STÍNY

11. 5. /pátek/
17.30 /R/ STREETDANCE 2 (3D – TIT)
18.00 /J/ VĚRA 68
20.00 /R/ TEMNÉ STÍNY
20.00 /J/ TADY TO MUSÍ BÝT
22.15 /R/ AVENGERS (2D – TIT)

12. 5. /sobota/
15.00 /R/ PIRÁTI (3D – DAB)
17.30 /R/ STREETDANCE 2 (2D – TIT)
18.00 /J/ VĚRA 68
20.00 /R/ TEMNÉ STÍNY
20.00 /J/ TADY TO MUSÍ BÝT
22.15 /R/ PRCI, PRCI, PRCIČKY:

ŠKOLNÍ SRAZ

13. 5. /neděle/
15.00 /R/ PIRÁTI (2D – DAB)
17.30 /R/ STREETDANCE 2 (3D – TIT)
18.00 /J/ VĚRA 68
20.00 /R/ OKRESNÍ PŘEBOR –

POSLEDNÍ ZÁPAS
PEPIKA HNÁTKA

20.00 /J/ TADY TO MUSÍ BÝT

14. 5. /pondělí/
16.30 /R/ MŮJ VYSVLEČENEJ

DENÍK
19.00 /R/ TITANIC (3D – DAB)

15. 5. /úterý/
17.30 /R/ STREETDANCE 2 (3D – TIT)
20.00 /R/ TEMNÉ STÍNY

16. 5. /středa/
15.00 /R/ PROBUDÍM SE VČERA

Projekce (nejen) pro seniory
17.30 /R/ TEMNÉ STÍNY
19.00 /J/ OTEC MÝCH DĚTÍ

Ve spolupráci s Alliance
Francaise

20.00 /R/ AVENGERS (2D – TIT)

17. 5. /čtvrtek/
17.30 /R/ LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
19.00 /J/ CONTROL
20.00 /R/ LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

18. 5. /pátek/
17.30 /R/ LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
18.00 /J/ ŽELEZNÁ LADY
20.00 /R/ LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
20.00 /J/ HODNÝ SYN
22.15 /R/ DIKTÁTOR

19. 5. /sobota/
16.00 /R/ MONSTRA OCEÁNŮ 3D -

PRAVĚKÉ DOBRO-
DRUŽSTVÍ (3D – DAB)

17.30 /R/ LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
18.00 /J/ ŽELEZNÁ LADY
20.00 /R/ LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
20.00 /J/ HODNÝ SYN
22.15 /R/ DIKTÁTOR

20. 5. /neděle/
15.00 /R/ PIRÁTI (2D – DAB)
17.30 /R/ LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
18.00 /J/ ŽELEZNÁ LADY
20.00 /R/ LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
20.00 /J/ HODNÝ SYN

21. 5. /pondělí/
17.30 /R/ BÁJEČNÝ HOTEL

MARIGOLD
20.00 /R/ LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

22. 5. /úterý/
17.30 /R/ DIKTÁTOR
20.00 /R/ LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

23. 5. /středa/
17.30 /R/ STREETDANCE 2 (3D – TIT)
20.00 /R/ LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

24. 5. /čtvrtek/
16.00 /R/ LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
18.45 /R/ MADAM BUTTERFLY

Záznam přenosu MET NY –
POZOR, PŘIDÁVÁME!

19.00 /J/ CRULIC – CESTA NA
ONEN SVĚT

25. 5. /pátek/
17.30 /R/ MŮJ VYSVLEČENEJ

DENÍK
18.00 /J/ URBANIZED
20.00 /R/ LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
20.00 /J/ TOMORROW WILL BE

BETTER
22.15 /R/ TEMNÉ STÍNY

26. 5. /sobota/
16.00 /R/ KRÁLOVSTVÍ HMYZU

(3D – DAB)
17.30 /R/ TEMNÉ STÍNY
18.00 /J/ TOMORROW WILL BE

BETTER
20.00 /R/ LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
20.00 /J/ AHOJ! JAK SE MÁŠ?
22.15 /R/ DIKTÁTOR

27. 5. /neděle/
15.00 /R/ PIRÁTI (2D – DAB)
17.30 /R/ MOJE LETNÍ PRÁZDNINY
18.00 /J/ AHOJ! JAK SE MÁŠ?
20.00 /R/ LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
20.00 /J/ URBANIZED

28. 5. /pondělí/
17.30 /R/ MOJE LETNÍ PRÁZDNINY
20.00 /R/ LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

29. 5. /úterý/
17.30 /R/ LOV LOSOSŮ V JEMENU
20.00 /R/ LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

30. 5. /středa/
17.30 /R/ TEMNÉ STÍNY
20.00 /R/ LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

31. 5. /čtvrtek/
17.30 /R/ MUŽI V ČERNÉM 3 (2D –

DAB)
20.00 /R/ SNĚHURKA A LOVEC

Změna programu vyhrazena.

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

3. 5. /čtvrtek/ 19.00 hodin
ANTONÍN DVOŘÁK – RUSALKA
SEVEROČESKÉ DIVADLO OPERY
A BALETU ÚSTÍ NAD LABEM
Účinkují sólisté, sbor, balet a orchestr
Severočeského divadla opery a baletu
Ústí nad Labem, dirigent a sbormistr
Milan Kaňák. Choreografie: Vladimír
Nečas. Opera. Skupina ND.

9. 5. /středa/ 19.00 hodin
TANČÍRNA
DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO
PRAHA
Choreografie: Petr Čadek a Tomáš
Slavíček. Činohra s tancem. Skupina DA.

14. 5. /pondělí/ 19.00 hodin
HLEDÁNÍ SLOV
DIVADLO KALICH PRAHA
Hrají: Oldřich Vízner, Sabina
Laurinová, Barbora Munzarová
a Hynek Čermák. Činohra. Skupina DB.

15. 5. /úterý/ 19.00 hodin
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI
VÝCHODOČESKÉ DIVADLO 
PARDUBICE
Hrají a zpívají: Josef Pejchal, Martina
Sikorová, Jan Musil, Petra Janečková,
Martin Mejzlík a další. Muzikál.
Skupina ND.

17. 5. /čtvrtek/ 19.00 hodin
ZAPOMEŇTE NA HÉROSTRATA
OCHOTNICKÝ SPOLEK TYL KUTNÁ
HORA
Hrají: Michal Smrkovský, Jan Wiesner,
Vladimír Košárek, Karel Kraus, Martin
Betuštiak a další. Činohra. Skupina DS.
ND Prémie.

20. 5. /neděle/ 15.00 hodin
BOJÍ SE TYGŘI?
DIVADLO DRAK HRADEC KRÁLOVÉ
Hrají: Luděk Smadiš, Jiří Kohout,
Radomil Vávra, Filip Huml. Pohádka.
Skupina RD.

23. 5. /středa/ 19.00 hodin
TRIO DUBOIS
IRVIN VENYŠ – klarinet, JAN THURI
– hoboj, MARTIN PETRÁK – fagot.
Koncert ojedinělého ansámblu, který
vznikl spojením tří absolventů
Hudební akademie múzických umění
v Praze. Hudba. Skupina H.

25. 5. /pátek/ 17.00 hodin
JABLONECKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
DPS VRABČÁCI – MĚSTSKÉ DIVADLO. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

28. 5. /pondělí/ 19.00 hodin
SZIDI TOBIAS
„AŤ SE DOBRÉ DĚJE“
Nové turné výjimečné šansonové
zpěvačky. Hudba.

31. 5. /čtvrtek/ 19.00 hodin
BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK 
VM ART PRODUCTION 
– LA FABRIKA PRAHA
Hrají: Tatiana Vilhelmová a Vojtěch Dyk.
Činohra.

■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz
Otevřeno každé úterý a sobotu 
vždy od 10.00 do 17.00 hodin.

VÝSTAVA
2. 5.–29. 5.
HELENA CEJNAROVÁ 
„JIZERSKOHORSKÉ
MALIČKOSTI“ (pastel)
Vernisáž 2. 5. od 17.00 hodin

Metropolitní opera NY v Radnici

MADAM BUTTERFLY /Giacomo Puccini/ – čtvrtek 24. 5. –
18.45 hodin – kino Radnice
Příběh z exotického prostředí, soustředěný na dramatický osud
přitažlivé hrdinky. Téma „svedená a opuštěná“ je staré jako ope-
ra sama a v různých modifikacích se objevuje ve všech slohových
obdobích, z nichž právě romantismus z něj vytvořil fenomén.
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■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

4. 5. /pátek/ 10.00 hodin
VELKÁ ŠKOLNÍ TAŠKA(ŘICE)
Představení pro děti od 3 do 10 let.

4. 5. /pátek/ 20.00 hodin 
A JEŠTĚ TROCHU SWINGU
Orchestr Rudy Janovského hraje
taneční melodie 30.–60. let.

11. 5. /pátek/ 20.00 hodin
LENKA DUSILOVÁ 
& BAROMANTIKA
Koncert k novému projektu přední
české zpěvačky.

15. 5. /úterý/ 8.30 a 10.00 hodin
JAROSLAV UHLÍŘ: 
ZPÍVÁNÍ VE ZVĚŘINCI
Hudební pořad pro děti od 5 do 12 let.

16. 5. /středa/ 9.00–20.00 hodin
DEN RODINY 2012
Letní scéna Eurocentra, 
nám. Dr. Farského.
Celodenní program pro rodiny 
a večerní koncert gospelových sborů.
(více na straně 6)
Pořádá statutární město Jablonec n. N. 

16. 5. /středa/ 16.00 hodin
KYTIČKA PÍSNIČEK
Přehlídka dětských pěveckých sborů
při mateřských školách Libereckého
kraje. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

20. 5. /neděle/ 14.00 hodin
DECHOVÁ HUDBA JAVORKA
Taneční odpoledne pro seniory

22. 5.–27. 5. /úterý–neděle/
V RYTMU ZUŠ
22. 5. /úterý/ 13.00 hodin 
KLAVÍR POD ŠIRÝM NEBEM
Nám. Dr. Farského, hrají nejen
klavíristé ZUŠ. Pořádá ZUŠ Jablonec
nad Nisou v rámci akce V RYTMU ZUŠ.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

23. 5. /středa/ 18.00 hodin
SPOLEČNÝ KONCERT. 
Koncert DPS Iuventus, gaude!
a Jabloneckého komorního orchestru
v kostele Dr. Farského. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

24. 5. /čtvrtek/ 12.00 hodin 
SHOW ZUŠ
Ve velkém odpoledním programu
vystoupí nejlepší sbory ZUŠ a žáci
tanečního oboru. Jako host vystoupí
velký dechový orchestr ze ZUŠ
v Hradci Králové. 
Místo konání: Mírové náměstí
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Mírové náměstí, v představení pro
mateřské školy účinkují zpěváčci
z DPS Pueri, gaudete! V případě
nepřízně počasí se akce koná
ve velkém sále Eurocentra. 
Pořádá ZUŠ Jablonec nad Nisou
v rámci akce V RYTMU ZUŠ. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

25. 5. /pátek/ 18.00 hodin 
KONCERT V KOSTELE SV.
VÁCLAVA v Rychnově Jablonec n. N.,
vystoupení sólistů a komorních
souborů ZUŠ.

27. 5. /neděle/ 16.00 hodin
MALÉ JARNÍ ZPÍVÁNÍ
Účinkují Pueri, gaudete!, Amici, 
gaudete! a hosté. Vstupenky
v předprodeji v kanceláři ZUŠ
Podhorská 47 nebo před koncertem.
Pořádá ZUŠ a SRPDŠ Jablonec n. N.
ve spolupráci s Eurocentrem. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

22. 5. /úterý/ 17.00 hodin.
SETKÁNÍ OBČANŮ MĚSTA
Malý sál. Setkání s primátorem Petrem
Beitlem a jeho náměstky Petrem Tulpou,
Petrem Vobořilem a Milošem Vele.
Dále také s odborníky z magistrátu
města a okrskáři z řad městské policie.
Občané se budou moci ptát na projekty,
které město chystá, na úsporná opatření,
na směr, kterým se Jablonec bude
ubírat tento rok i v nejbližší
budoucnosti. Mohou přednést své
podněty na zlepšení, nebo vyslovit to,
s čím jsou spokojeni. Pořádá statutární
město Jablonec nad Nisou. 

Připravujeme:
23. 6. /sobota/ 14.00–23.00 hodin
WOODSTOCK NAD NISOU 2012 
Grand Defilé
Finální ročník festivalu revivalových
hudebních skupin. 
Vystoupí: Kiss Forever Band (H), Jimi
Hendrix Revival – Stonefree Czech
Experience (USA/CZ), Led Zeppelin
Revival Myst, Black Sabbath Revival,
Deep Purple Revival, Koberec Band,
Megadeth Tribute Vortex (H),
Motörhead Czech Republic revival.

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.

9.–21. 5. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin, foyer
BROWNFIELDS LIBERECKÉHO
KRAJE
Fotografie úspěšně revitalizovaných
objektů z libereckého regionu.
Vernisáž 9. 5. v 15.00 hodin. 

23. 5.–2. 7. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin, foyer
VODA
Soubor fotografií Břetislava Jansy.
Vernisáž 23. 5. v 17.00 hodin.

16.–24. 5. /pondělí–pátek/ 
9.00–17.00, /sobota/ 9.00–13.00 hodin
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ
15. ročník prací žáků a studentů.
Slavnostní zahájení 16. 5. v 10.00 hodin.
Aukce výtvarných prací 24. 5. od 16.00
hodin, výtěžek aukce bude věnován
dětskému oddělení jablonecké
nemocnice. Pořádá statutární město
Jablonec nad Nisou.

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

3. 5. /čtvrtek/ 17.00 hodin
PO STOPÁCH ŽIVOTA A DÍLA
KAROLÍNY SVĚTLÉ
Vyprávět o historii a turisticky
zajímavých místech bude vedoucí
informačního centra pod Ještědem
Milan Turek. Přednáška bude
doplněna fotografiemi a videoprojekcí.

10. 5. /čtvrtek/ 17.00 hodin
ASTROSHOW
Astrologická přednáška o znameních
zvěrokruhu, tematicky doplněná
hudbou a tancem. Přijďte se pobavit
a dozvědět se něco nového.
Přednášející: Zdeňka Svobodová,
tanec: Lucie Slaninová.

14. 5. /pondělí/ 10.00 hodin
AVE MARIA
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

15. 5. /úterý/ 17.00 hodin
VESMÍRNÉ ZÁKRYTY
Astronomické okénko Martina
Gembece.

17. 5. /čtvrtek/ 17.00 hodin
BYLINKY V NAŠÍ KUCHYNI
Z cyklu přednášek NAUČME SE
POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC.
Přednáší Kateřina Havlová, ředitelka
Oblastního spolku Českého červeného
kříže.

22. 5. /úterý/ 14.00 hodin
VIETNAM
Pravidelné promítání.

22. 5. /úterý/ 17.00 hodin
ARNOŠT LUSTIG – DEVĚT ŽIVOTŮ
Filmový dokument o životě a díle
významného českého spisovatele,
doplněný besedou s režisérem
dokumentu Ivo Pavelekem a pamětnicí
Martou Kottovou.

24. 5. /čtvrtek/ 17.00 hodin
KEŇA, VÍCE NEŽ SAFARI
Součástí přednášky bude promítání
fotografií z posledního, již šestého
pobytu Moniky Schierové a Moniky
Sobotkové v Keni.

FOTOSOUTĚŽ
Do pátku 11. května mají soutěžící
poslední možnost zaslat své příspěvky
do 4. ročníku fotografické soutěže
ZAOSTŘENO NA KNIHU. Příspěvky
v elektronické podobě zasílejte 
na soutez@knihovna.mestojablonec.cz.

31. 5. /čtvrtek/ 17.00 hodin
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
4. ROČNÍKU FOTOGRAFICKÉ
SOUTĚŽE
Záštitu nad soutěží převzal Fotoklub
Balvan Jablonec nad Nisou. V programu
vystoupí hudební skupina ZUŠ
Jablonec n. N. JAZZ TET.
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

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,
vhodné pro veřejnost, informace
P. Dostál.

11. 5. /pátek/ 12.00–15.00 hodin
MLADÍ LADÍ
Akce pro malé i velké, internet
zdarma, výměna zkušeností, 
získání nových vědomostí, 
informace N. Mitbauerová.

12. 5. /sobota/ 14.00–17.00 hodin
POROTA
Hráči si vyzkouší role porotců 
v imaginárním soudním procesu, 
informace N. Mitbauerová.

18. 5. /pátek/
HVĚZDY SVÍTÍ PRO VŠECHNY
STEJNĚ
Workshop v rámci Klíčů pro život 
– Zdravé klima, 
informace M. Tauchmanová.

18. 5. /pátek/ 13.00–14.30 hodin
VEŘEJNÉ SETKÁNÍ MPM
Další měsíční hodnocení činnosti
a akcí MPM, informace N. Mitbauerová.

18.–19. 5. /pátek–sobota/
ZRADÍM KAMARÁDA?
Noční putování v rámci Klíčů pro život
– Zdravé klima, 
informace M. Tauchmanová.

19. 5. /sobota/ 8.00 hodin
EXKURZE DO ZAHRADY
Program v rámci Klíčů pro život 
– Zdravé klima, 
informace M. Tauchmanová.

25.–26. 5.
BAMBIRIÁDA 2012
Prezentace a účast DDM Vikýř na
celostátní přehlídce volnočasových
aktivit v Liberci.

25. 5. /pátek/ 12.00 hodin
JABLONECKÁ ŠESTIHODINOVKA 
7. ročník vytrvalostního závodu 
pro žáky ZŠ na horských kolech pro
jednotlivce i družstva v areálu Břízky,
informace P. Dostál, přihlášky do 23. 5.,
startovné 250 Kč/družstvo, 
100 Kč/jednotlivci. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

Klavír pod širým nebem

V úterý 25. května se na náměstí Dr. Farského uskuteční,
v případě příznivého počasí, již tradiční pořad Klavír pod ši-
rým nebem. Vedle fontány nastěhují koncertní křídlo, na
němž zahrají žáci nejen sólově, ale poslouží také jako do-
provodný nástroj. Začátek akce je ve 13.00 hodin.
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26. 5. /sobota/ 10.00 hodin
DEN S CHOVATELEM
Výstava hlodavců a doprovodný
program pro chovatele a milovníky
zvířat. Účastnický poplatek pro
vystavovatele 30,- Kč, informace
A. Francová, přihlášky do 23. 5.

24. 5. /čtvrtek/
ARCHIMEDIÁDA
Okresní kolo soutěže pro přihlášená
družstva žáků 7. tříd a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií. Místo ko-
nání ZŠ Mozartova, ZŠ Tanvald, ZŠ Že-
lezný Brod, Gymnázium Dr. Randy, inf.
I. Literová.

PŘIPRAVUJEME:
1. 6. /středa/ 9.30–16.30 hodin
DEN DĚTÍ VE VIKÝŘI
Oslava svátku dětí v DDM
s doprovodným programem, informace
M. Tauchmanová.

■ ZUŠ
www.zusjbc.cz

17. 5. /čtvrtek/ 18.00 hodin
JAZZTET a JAZZTRIO
Koncert jazzových souborů ZUŠ
Jablonec n. N. 
Koncertní sál ZUŠ Jablonec n. N.

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

2. 5.–1. 6.
SKLO
Martin Hlubuček, Tomáš Košťál,
Zdeněk Lhotský, 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

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
30. 5. 2012 pro veřejnost zavřeno

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

Výstava:
11. 5.–28. 10. 2012
INGRID – VÍC NEŽ JEN ZNAČKA
Komerčně úspěšný český sklářský
design z období mezi světovými
válkami firem Heinrich Hoffmann –
Curt Schlevogt. Na jednom místě bude
k vidění největší muzeální a soukromá
sbírka umělecké krystalerie, kterou
spravuje jablonecké muzeum. 
Vernisáž ve čtvrtek 10. května v 17 hodin.
Po celou dobu trvání výstavy probíhá
samoobslužná dílna ve spolupráci se
speciálními centry pro slabozraké,
která přibližuje svět očima lidí se
zrakovým postižením.

Muzejní programy:
18. 5. /pátek/ 20.00–23.00 hodin
MUZEJNÍ NOC S MOTÝLEM
Expozicemi muzea budou provázet
žáci ZŠ Liberecká a motýl – symbol
probíhající výstavy Ingrid – víc než jen
značka. Program se ponese v duchu
30. let 20. století, muzeum rozezvučí
hudba v podání skupiny Aurora
JasBand. Návštěvníci si budou moci
vyzkoušet Braillovo písmo, brýle
simulující zrakové vady a různé
pomůcky pro zrakově handicapované.
Vstup zdarma. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

19. 5. /sobota/ 10.00 hodin 
NAVLÉKÁNÍ KORÁLKŮ
PROABILYMPIÁDU
Sobotní květnový ateliér. Vyvrcholení
akce KORÁLKIÁDA - www.potvor.cz
organizuje korálkový rekord. Poslední
příležitost navlékat nebo přinést
navlečené korálky, které budou 26.
května předány Abilympijské asociaci,
chráněným dílnám a ústavům pro
zdravotně postižené.

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin
8. 5. 2012 pro veřejnost zavřeno

Stálá expozice
VĚČNÁ TOUHA PO KRÁSE –
ŠPERK TŘÍ TISÍCILETÍ
Historické šperky a doplňky ze sbírky
Waldes. Po předchozí domluvě
možnost komentovaných prohlídek.
Bližší informace a objednávky skupin
Mgr. Kateřina Hrušková,
tel. 483 310 947, e-mail:
katerina.hruskova@msb-jablonec.cz

Výstava
Do 8. 6. 
DRÁTOVÁNÍ BEZ HRANIC
Drátěné objekty Ladislava Lokajíčka,
mimo jiné autíčka nebo rozhledny
Jizerských hor. Po celou dobu trvání
výstavy se koná samoobslužná dílna.

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

4. 5. /pátek/ 21.00 hodin
EXOTS + MEMPHIS + FRIDAY

Pop-punk z Jablonce, pop-rock
z Hradce Králové, power-pop
ze Sokolova.

5. 5. /sobota/ 21.00 hodin
YELLOW SISTERS
Magické souznění čtyř ženských hlasů,
proplouvajících s lehkostí žánry
ambient, soulu, funku, r’n’b, worldmusic,
reggae a vokálního experimentu
i s nástrojovým doprovodem. Support:
Twain, účastníci letošní Stárplej.

6. 5. /neděle/ 17.00 hodin 
PRINCEZNA NA HRÁŠKU
Známou pohádku o zkoušce, zda je
princezna pravá, či falešná zahraje
Dřevěné divadlo Jana Hrubce. 
Po pohádce loutkářská dílna pro děti. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

7. 5. /pondělí/ 20.00 hodin
RIDE AGAINST THE MACHINE
MTB cyklojízda zakončená maratonem
starých MTB filmů z VHS na Rampě
podpořená Jägermeisterem za velmi
dobrou cenu. Sledujte facebook,
skupina Ride Against The Machine.

9. 5. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Exteriér – portrét. Vede Filip Novák.

10. 5. /čtvrtek/ 20.00 hodin
VDELLI (AUSTRÁLIE)
Power heavy blues rock od protinožců.
Jedna z průlomových skupin
současného blues rocku. Michael
Vdelli – kytara a zpěv, Ric Whittle 
– bicí, Leigh Miller – basa.

11. 5. /pátek/ 20.00 hodin
RODINNÁ ZÁLEŽITOST 
Bláznivá komedie Raye Cooneyho
přináší nepřeberné množství komických
situací a gejzír humoru. Hrají herci
z Vosh Herecká Praha. Afterparty: 
DJ ANS a DJ DaRoot – Funky Beats
a skupina Pipinky Pičo – rap.

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

16. 5. /středa/ 20.00 hodin
ANDAMANY NIKOBARY
Poslední ráj na zemi. Promítání
cestovatele Jana Vaňka po korálových

ostrovech, ukrytých hluboko
v Bengálském moři, a o setkání
s kulturou místních domorodců starou
43 tisíc let.

18. 5. /pátek/ 20.00 hodin
STÁRPLEJ 2012 
Ve čtvrtém kole V. ročníku soutěžního
festivalu regionálních kapel se
představí Swanflower, 9431, Straba,
Hegesh a Voliéra.

19. 5. /sobota/ 19.00 hodin
ROCKOVÁ PÍPA RÁDIA BEAT
Od 19.00 do 23.00 mohou přítomní
rockers loudit na moderátorech
oblíbené písničky, popíjet sponzorské
Svijany a těšit se na koncert místní
kapely. Vstup zdarma.

23. 5. /středa/ 20.00 hodin
KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO
Upír z NosLibverdy aneb Vaříme
s eukalyptem. Obnovená derniéra. 

25. 5. /pátek/ 21.00 hodin
TĚLA
Stará dobrá folk-rock-bluesová kapela
v nové sestavě. 

26. 5. /sobota / 13.00 hodin 
III. ASTRONOMICKÝ DEN 
NA JIZERCE
Tradiční květnové Astronomické
setkání opět na Jizerce – pozorování
Slunce, Měsíce, planet i deep-sky,
přednášky a výstava astro techniky
pro širokou veřejnost. 
Více na www.udalosti.astronomy.cz
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

26. 5. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videoparty Petra Vobořila.

30. 5. /středa/ 20.00 hodin
ROB TOGNONI (AUSTRÁLIE )
Rock’n ’rollová smršť tasmánského
ďábla, který je jedním z nejlepších
virtuózů současného blues rocku. 
Rob Tognoni – kytara a zpěv, Frank
Lennartz – bass, Mirko Kirch – drums.

3., 17., 24. a 31. /čtvrtek/ 
17.30 a 19.30 hodin
BUBENICKÉ DÍLNY 
Od 17.30 začátečníci, od 19.30 pokročilí.

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

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 jóga
– pondělí 19.30 hodin
Tanec s miminky (miminka 0–9 měsíců)
– úterý 10.00 hodin
Jóga – 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

Připravujeme na červenec:
Léto v orientu (intenzivní tvořivá
a pohybová dílna).

Australský blues rock skupiny Vdelli

Ve čtvrtek 20. května od 20.00 hodin vystoupí v Klubu Na
Rampě jedna z průlomových skupin současného blues roc-
ku Vdellli. Power heavy blues rock v podání protinožců
představí kytarista a zpěvák Michael Vdelli, na bicí zahraje
Ric Whittle a na basu ztvrdí muziku Leigh Miller. 
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■ 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. 

3. 5. /čtvrtek/ 16.00 hodin
Schůzka aktivců a všech, kdo se chtějí
na chodu centra podílet.

3. 5. /čtvrtek/ 16.30–18.00 hodin
RODIČOVSTVÍ NENÍ HRAČKA
Cyklus přednášek pro rodiče.

4.–8. 5. /sobota–úterý/ 
MALOVÁNÍ A JARNÍ ÚKLID
Přijímáme dobrovolníky.

10. 5. /čtvrtek/ 16.00 hodin
PŘEKVAPENÍ PRO MAMINKY
Výtvarný workshop pro tatínky s dětmi.
Přijďte vyrobit vlastnoruční dárek.

13. 5. /neděle/ 15.00 hodin
DEN MATEK
Kosmetika, masáže, líčení, kadeřník
pro maminky a pro tatínky s dětmi
geocashing hledání pokladu.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

14. 5. /pondělí/ 11.00–13.00 hodin
STŘÍHÁNÍ DĚTÍ
Zkušená kadeřnice ostříhá vaše děti
přímo v Jablíčku a bez pláče.

15. 5. /úterý/ 10.00 hodin
Prezentace moderních bavlněných
plen a zdravá nosítka pro miminka.

16. 5. /středa/ 9.00–12.00 hodin
DEN RODINY
Akce pro malé i velké na náměstí
Dr. Farského. Přijďte na výtvarnou
dílnu MC Jablíčka.

17. 5. /čtvrtek/ 15.30 hodin
ČAJOVÁ PARTY
Přednáška o čaji s ochutnávkou
sypaných i ledových čajů.

19. 5. /sobota/ celý den
ROZHLEDNA NISANKA
Velká akce pro celou rodinu. Jablíčko
pro vás připravilo výtvarnou dílnu
a bojovou hru s kolem štěstí. Akce se
koná v rámci projektu Babi a dědu
vezmem ven, společně si užijem!

22. 5. /úterý/ 18.00–20.00 hodin 
TRABANTEM NAPŘÍČ AFRIKOU
Cestopisný workshop s Danem
Přibáněm. O jeho velké cestě malým
autem.

25. 5. /pátek/ 10.00 hodin
HRABÁK A BAZÁREK
Dětské oblečení, potřeby, kola, kočárky.

■ La Kavárna 
ul. Generála Mrázka

11. 5. /pátek/ 20.00 hodin 
JOSEF STRAKA – MALÉ EXILY
Jablonec v mlze konce 80. let, to je
téma Strakovy knihy Kostel v mlze.
Autorské čtení v kavárně v trochu
cizokrajném šálku, ale s důvěrně
známou vůní.

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

4. 5. /pátek/ 20.00 hodin
TRASH TIME
electro, dobstep

11. 5. /pátek/ 20.00 hodin
BABY NIGHT
Dj Eazy/Lana, house music

18. 5. /pátek/ 20.00 hodin
SWO - DizlegticDivision
Djs Inspecta, Mong, hugo and quests,
Drum’n’bass,break beat, oldschool disco.

25. 5. /pátek/ 20.00 hodin
Wake Up
Dj Zak present, Hip Hop party.

1. 6. /pátek/ 20.00 hodin
Dj Trava

■ 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

■ Spolkový dům 
Jablonec
29. 5. /úterý/ 18.00 hodin
SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
TOMÁŠEM PFEIFFEREM
Akce se koná v Centru sociálních služeb.

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

15. 5. /úterý/ 16.30 hodin
ZVONKOHRY
Tvořivá dílna.

22. 5. /úterý/ 17.00 hodin
ZDRAVÉ SRDCE, ZDRAVÉ KOSTI

29. 5. /úterý/ 16.30 hodin
KORÁLKOVÁNÍ
Tvořivá dílna.

Každý pátek od 16.00 hodin
GOSPEL

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

13. 5. /neděle/ 17.00 hodin
MAMINKOVSKÁ JÍZDA
Maminky, oslavte společně s námi
svůj den. 

28. 5 /pondělí/ 15.30 hodin
MÁJOVÁ KOLOVANÁ
Leštěte kola, odrážedla, motorky,
kočárky... Chystá se báječná jízda. 
Kde? Hřiště u přehrady vedle parkoviště
naproti Jablonexu. Kdo? Všichni, kteří
vlastní vozítka. Startovné 100 Kč.

■ Český červený 
kříž
9. 5. /středa/ 8.00 hodin
HLÍDKA MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
Oblastní kolo soutěže, akce se koná
v prostorách jablonecké hasičárny
ve Mšeně.

17. 5. /čtvrtek/ 15.00 hodin
ČTYŘI HODINY PRO ŽIVOT
Kurz první pomoci pro uchazeče
o řidičský průkaz. Více informací
na tel. 732 542 934.

25. 5. /pátek/ 10.00 hodin
HLÍDKA MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
Krajské kolo soutěže, akce se koná
v prostorách Spolkového domu,
slavnostní nástup před radnicí
v Jablonci n. N. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

■ Dům 
česko-německého 
porozumění 
www.dumrynovice.org
středa–sobota 14.00–17.00 hodin

Do 5. 5. /sobota/ 
SPOLEČNÉ DÍLO-GEMEINSAMES
WERK

Výstava o jablonecké architektuře ke
knize Dietra Kleina 100 jabloneckých
krás

9. 5.–12. 5. /středa-sobota/ 
PŘÍRODA KOLEM NÁS
Práce dětí školní družiny ZŠ Mozartova

KONVERZAČNÍ NĚMČINA
každý čtvrtek 17.15–18.45 
Informace na telefonu 732 551 425

■ Kostel Povýšení 
sv. kříže
Nám. B. Němcové Jablonec

20. 5. /neděle/ 17.00 hodin
KOUZLO ZVUKU TIBETSKÉ MÍSY
Koncert a dílna Františka Horvátha
a hostů. Kdo může, tak misku s sebou.

■ FIT Studio
nám. Dr. Farského 4, JBC 
www.studiofit.cz

1. 5. /úterý/
VÝSTAVA OBRAZŮ
Moderní umění.

16. 5. /středa/ 18.00 hodin
PŘEDNÁŠKA
Překyselení aneb Jak se bránit
civilizačním chorobám 
– přednáška a diskuze o novém
způsobu životosprávy.

29. 5. /úterý/ 18.00 hodin
HUBNEME DO PLAVEK
Přednáška.

■ Klub WOKO
Podzimní 21, Jablonec nad Nisou
www.klubwoko.cz
www.facebook.com/wokoklub

4. 5. /pátek/ 20.00 hodin
DNB SESSION
Drum’n’bass párty, djs: KATCHA,
Drumshot, Gasmask, Soul Fragment
visualization, light and laser show.

5. 5. /sobota/ 20.00 hodin
FLASHBACK vol. 2
Hip hop párty, dj Zak and quest.

11. 5. /pátek/ 20.00 hodin
CALICOBALL
Urban párty, dj Sakul (Fullcontact) +
quest.

12. 5. /sobota/ 20.00 hodin
DUBSTEP @ ELECTRO
Dubstep @ electro párty, djs: Mint,
Xadam, Andrew N.

18. 5. /pátek/ 19.00 hodin
LA FIESTA LOCA
Koncert světoznámé kapely, 
LA COKA NOSTRA (USA), 
support: dj LETHAL (Limp Bizkit,
Hose of Pain), Sakul.

23. 5. /středa/ 19.00 hodin
KOMICI s. r. o.
Stand up comedy show, vystoupí
nejlepší baviči pořadu „NA STOJÁKA“,
Miloš Knor, Ruda z Ostravy a další.

25. 5. /pátek/ 20.00 hodin
DNB SESSION
Drum’n’bass, 
djs: BIFIDUS AKTIF, 
Drumshot @ quest

26. 5. /sobota/ 20.00 hodin
REGGAE PARTY
Vstup free.

Američtí rapeři to rozjedou ve Woku

LA COKA NOSTRA (USA) – tato americká kapela složená
z bývalých členů House of Pain, Non Phixion a dalších mcs
dorazí do klubu Woko v rámci svého evropského turné
k nové desce „Masters of the dark arts“. Zazní ale i staré
hymny jako např. Jump Around. Za gramofony se kromě dj
Sakula se objeví dj LETHAL, jehož známe např. z LIMP
BIZKIT.
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Začátek v 10.00 hodin, 
celodenní program až do 19.00 hodin
Program akce:
10.00 Zahájení akce, výsadba stromu – alej

k Nisance
10.15 Nisanka – folklorní soubor, vystoupení

patrona rozhledny
11.00 Představení pro děti I.
11.40 Sešlost, country kapela z Liberce 
13.40 Wild-fire, taneční show břišních taneč-

nic 1. část
13.50 Novovesánek, pěvecký sbor a kytarové

uskupení – vystoupení místních dětí 

14.10 Wild-fire, taneční show břišních taneč-
nic 2. část

14.20 Představení pro děti II.
15.00 Dechový orchestr v doprovodu bubnů,

ZUŠ Turnov
16.00 Hudební uskupení z Domu dětí a mláde-

že Vikýř, Jablonec nad Nisou
17.00 Rokkajl – hraje k tanci i poslechu

Program pro děti – v průběhu dne sportovní
soutěže, výtvarná soutěž a dílničky. Občer-
stvení zajištěno. Změna programu vyhrazena.
Součástí programu je specialitka – Nisanku totiž
poctí svou návštěvou víla Nisa s dovednostními

úkoly pro děti i dospělé. Souběžně s jarní slav-
ností se koná ve Smržovce akce Prolínání 2012,
kam je pozván Krakonoš a víla Izerína. Můžete
využít této jedinečné příležitosti a projít pěší
stezku, spojující obě události a splnit několik
soutěžních úkolů. 
Pro úspěšné soutěžící je vstup na rozhlednu
Nisanku zdarma.
Program pořádá obec Nová Ves nad Nisou, sbor
dobrovolných hasičů, Novoveský okrašlovací
spolek, spolek pro volný čas Novovesan ve spo-
lupráci s MC Jablíčko a městem Smržovka.

Více na www.rozhledna-nisanka.cz

■ Jarní slavnost u rozhledny Nisanka – 19. 5. 2012

Začátek letošních prázdnin opět otevře letní
dílna pohybu, tance a rytmu Léto tančí. V těchto
dnech vrcholí přípravy na již 14. ročník, který
se uskuteční od pondělí 2. do soboty 7. července
v prostorách Eurocentra Jablonec nad Nisou,
s. r. o., v rámci projektu Jablonec nad Nisou 2012. 

Léto tančí pořádá Eurocentrum pravidelně
první červencový víkend již od roku 1999.
Postupně se z malé akce stal tradiční kulturní
zážitek, jenž zahajuje letní sezonu v Jablonci
nad Nisou. Každoročně se zúčastňuje okolo 70
frekventantů, kteří každý den absolvují všech-
ny nabízené semináře a na závěr dílny v rámci
závěrečného sobotního večera předvedou spo-
lečně s lektory to, co se za celý týden naučili.
V odpoledních hodinách jsou pak semináře do-
plněny o tzv. lektorské programy, které jsou ur-
čeny jak pro účastníky, tak i pro veřejnost.
Unikátnost této dílny spočívá především v tom,
že každý ročník je úplně jiný ve složení jednot-
livých seminářů. Organizátoři se snaží vždy ob-
jevit a přivést do Jablonce zajímavé styly a lek-

tory. Zajímavostí také je, že si většina účastníků
semináře nevybírá, ale projde všemi, které jsou
nabízeny, naučí se tedy i to, co by je třeba na
první pohled nezaujalo. Dle zkušenosti jsou to

potom naopak ty nejoblíbenější semináře.
V průběhu 13 ročníků prošlo semináři několik
stovek tancechtivých amatérů i profesionálů.
Velmi nás těší, že se k nám pravidelně vrací
a že si tančení v Eurocentru nenechají ujít.
Dílna je otevřena nejširší veřejnosti všech vě-
kových kategorií. Účastníci, kteří chtějí využít
zvýhodněného kurzovného, se mohou přihlásit
již nyní, a to nejdéle do 18. května 2012.
Přihlásit se lze jak na celou dílnu, tak i na jed-
notlivé semináře, které probíhají po celý den. 

Pro letošní ročník připravili organizátoři opět
velice nabitý program. Největším lákadlem je
BRAZILSKÝ BUBENICKÝ WORKSHOP s Milo-
šem Vacíkem, SALSA LADIES STYLING s rodi-
lou Kubánkou Doriz Martinez EXPERIMAN-
TAL DANCE, který povede výborná tanečnice
a lektorka Dagmar Jiřičková zvaná DASH.

Léto tančí je určeno všem, kteří si chtějí zpří-
jemnit začátek léta a nechtějí za bohatými
zážitky cestovat daleko. Podrobné informace:
www.eurocentrumjablonec.cz/akce/leto-tanci

(jh)

Kubánka Doriz Martinez naučí tančit salsu

Nabídka sportovních pořadů
Atletický stadion Na Střelnici
5. 5. /sobota/ 10.00 hodin
1. KOLO KRAJSKÉHO PŘEBORU DRUŽSTEV
dorost a junioři

10. května /čtvrtek/ 15.30 hodin
2. KOLO KRAJSKÉHO PŘEBORU DRUŽSTEV
nejmladší žactvo – skupina A

15. května /úterý/ 15.30 hodin
1. KOLO KRAJSKÉHO PŘEBORU DRUŽSTEV
mladší žactvo – skupina A

26. května /sobota/ 11.00 hodin
1. KOLO 1. LIGY muži – ženy – skupina B

2. června /sobota/ 10.30 hodin
10 KM CHŮZE PRO LIGOVÉ SOUTĚŽE
a přebor Libereckého kraje
areál jablonecké přehrady

16. června /sobota/ od 10.00 hodin
PŘEBOR LIBERECKÉHO KRAJE
staršího a mladšího žactva

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

1. 5. /úterý/ 9.00 hodin
SENIOŘI V POHYBU
Turnaj ve stolním tenisu

1. 5. /úterý/ 10.00 hodin
PRVOMÁJOVÁ ZUMBA S HELENOU
a současně
HRY A SOUTĚŽE PRO DĚTI od 3 let
Informace ve vývěsce nebo na tel. 728 761 563

Klub Českých turistů
19. 5. /sobota/ 7.00 hodin
LOUPEŽNICKOU PĚŠINKOU
Klub českých turistů pořádá 40. ročník turistic-
kého pochodu Loupežnickou pěšinou pěšky
a cyklo v Jizerských horách. Start v Mníšku
u Liberce na fotbalovém hřišti od 7.00 hodin.
Kontakt a další informace: Blanka Daněčková,
728 409 789, daneckovab@seznam.cz

Chance arena Jablonec
9. 5. /středa/ 18.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– FC SLOVAN LIBEREC
Gambrinus liga, 25. kolo.

ČLTK Proseč
5. 5. /sobota/ 9.00 hodin 
BIŽU-MoC-CUP 2012
Turnaj ve stolním tenise, pořádá TJ Bižuterie.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

19. 5.–27. 5 /sobota–neděle/ 11.00 hodin
CZECH REPUBLIC FUTURES 2012
12. ročník mezinárodního turnaje mužů. 
Pořádá ČLTK Bižuterie. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

Městská hala
www.sportjablonec.cz

Házená
8. 5. /úterý/ 13.00 hodin
ELP JABLONEC – VRŠOVICE
II. liga ml. dorostu, centrkurt

8. 5. /úterý/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – VRŠOVICE
II. liga mužů, centrkurt

19. 5. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – CHRUDIM
II. liga ml. dorostu, centrkurt

19. 5. /SOBOTA/ 15.00 HODIN
ELP JABLONEC – PARDUBICE
II. liga mužů, centrkurt

Tanec
5. 5.–6. 5. /sobota–neděle/ 9.00 hodin
MISTROVSTVÍ ČECH TANEČNÍCH
FORMACÍ
Osm až čtyřiadvacet tanečníků ve formaci,
různé taneční styly od Modern po Hip-Hop,
světelná show.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

26. 5.–27. 5. /sobota–neděle/
TANEČNÍ SOUTĚŽ
Pořádá TaPŠ ILMA Turnov.

Volejbal
8. 5. /úterý/ 10.00 hodin
TURNAJ DÍVEK
Pořádá Krajský volejbalový svaz, kurt č. 4. 

ZŠ Šumava
28. 5. /pondělí/ 9 hodin 
OUTDOOR CUP 2012
Vytrvalostně dovednostní závod dvojic žáků ZŠ
a SŠ, pořádá ZŠ Na Šumavě. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.
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Váš tatínek celý život zasvětil cyklistice, šel jste
vždy v jeho šlépějích?

Kolo je moje prokletí. Vášeň ke kolu jsem zdědil, od
malička jsem byl v dílně, přesto jsem si nikdy nemys-
lel, že mě kola budou živit. Vystudoval jsem zeměděl-
skou školu, pracoval v zemědělství a u toho jezdil na
kole a později masíroval. V té době to ještě šlo, jako
reprezentanta maséra, mě podnik musel uvolňovat
a mzdu refundovat. Ovšem po revoluci se to mému
zaměstnavateli přestalo líbit a bylo mi doporučeno,
abych odešel. Tak jsem začal podnikat. 

Od počátku jste podnikal v cyklistice?
Lze říci, že ano. Díky mé masérské zkušenosti u ná-

rodního týmu jsem získal řadu kontaktů a následně
i zastoupení fy Sachs, nyní SRAM.

Co Vás vedlo k založení MTB teamu?
Bylo to na popud Jaroslava Kulhavého v roce 2006,

který mě oslovil, zda bych mu nepomohl s přípravou
a se zajištěním zázemí, aby se po nevydařeném an-
gažmá v zahraničí dostal zpět mezi cyklistickou elitu.
Myšlenka se mi zalíbila, slovo dalo slovo a čtyři roky
v našem týmu působil a sbíral úspěchy. Tím největ-
ším byl titul vicemistra světa a celkové třetí místo ve
světovém poháru. Troufnu si říci, že částečný podíl
máme i na jeho loňském titulu mistra světa.

Jaroslav Kulhavý z týmu odešel, má jablonecký
tým podobná želízka v ohni?

Tým, který je nyní v Jablonci, je nízkorozpočtový,
přesto si dovolím tvrdit, že máme ve svých řadách vel-
ké cyklistické talenty, z nichž Jan Škarnitzl pojede na
LOH do Londýna. Ale i ostatní členové sbírají ve
svých kategoriích cenné úspěchy.

Jste tým, jenž působí v Jablonci, ale místní lidé
o vás moc neví. Jaké je složení týmu?

Trenér je Karel Martínek, manažer jsem já, PR ma-
nažerka je Iva Pechoutová, mechanik Ondřej Zelený.
Lídrem týmu je již zmiňovaný Jan Škarnitzl, mistr ČR
pro rok 2012, jeho sestra Jitka, získala mistrovský
titul v U23 pro rok 2012, Lukáš Sáblík, Jiří Friedl
a Karolína Kalašová.

A další plány?
V případě, že nám budou sponzoři nadále nakloně-

ni, uvažujeme o rozšíření členské základny o mladé
talenty. Také bychom chtěli pořádat nějaké závody
pro děti a spolu s primátorem Petrem Beitlem plánu-
jeme letos cyklistickou vyjížďku na horských kolech,
na které bychom představili reprezentanty jablonec-
kého klubu.

Jaroslav Žitný
■ Tvář měsíce května

Podnikatel a manažer týmu Rubena Auto-Menčík Specialized. 
Kola jsou můj život.
Jaroslav Žitný, podnikatel a manažer cyklistického týmu. Rodák z Mladé Boleslavi, který
v roce 1990 převzal firmu svého otce, jenž se věnoval více jak 40 let opravě kol. Jaroslav Žitný
je bývalý amatérský závodník v cyklokrosu. V letech 1985–1989 byl masérem reprezentačních
cyklistů ČR a podílel se na přípravě týmu na LOH v Soulu. Na základě kontaktů se stal
zástupcem fy. Sachs pro Čechy a Slovensko, od roku 2000 zastupuje americkou firmu SRAM.
Z Mladé Boleslavi se přestěhoval s rodinou i firmou do Jablonce a zde podniká již jedenáctým
rokem. Je zakladatelem a manažerem cyklistického týmu se sídlem v Jablonci – Rubena
Auto-Menčík Specialized / UCI MTB TEAM 2012.

■ Krátké zprávy
Bylinky pro život
V rámci pravidelného pásma Čes-
kého červeného kříže se v Měst-
ské knihovně v Jablonci uskuteč-
nila 11. dubna beseda na téma
Bylinky pro život. Světem plným
bylinek, odvarů, lektvarů, tinktur,
silic a receptů provázela Kateřina
Havlová z jabloneckého ČČK.
Poslechnout si něco málo o histo-
rii herbářů v Čechách, o základ-
ních pojmech každého bylinkáře
a o bylinkách, které máme na do-
sah ruky a nepoužíváme je, přišlo
přes dvacet lidí. Pro velký ohlas
budeme v knihovně pokračovat
v rozebírání bylinek pro duši i tělo
další besedou v květnu, a to s ná-
zvem Bylinky v kuchyni aneb Co
dobře chutná, to léčí. Beseda se
bude konat 17. 5. od 17.00 hodin
v Městské knihovně Jablonec n. N.

Jarní slavnosti v Budyšíně
Tradiční zájezd do partnerského
města Budyšína a zábavního dino-
sauřího parku Kleinwelka chystá
Magistrát města Jablonec nad
Nisou v sobotu 19. května. Odjezd
bude v 8.15 hodin z Horního ná-
městí (Letní kino), návrat kolem
19.30 hodin. V případě nepřízni-
vého počasí může dojít ke změně
programu. Výletníci budou cesto-
vat bez průvodce. Jízdenku za
200 Kč lze zakoupit od 2. května
v pokladně Eurocentra (pondě-
lí–pátek 8.00–20.00 hodin). (mo)

Změna ordinačních hodin
na pohotovosti 
V Nemocnici Jablonec nad Nisou,
p. o., je od 1. 4. 2012 upravena or-
dinační doba pohotovostí následo-
vně: Dětská pohotovost je ve všed-
ní dny otevřena od 16.00 do 21.00
hodin, soboty, neděle a svátky je
provoz pohotovosti od 8.00 do
20.00 hodin. Pohotovost pro dos-
pělé má ordinační hodiny ve všed-
ní dny od 17.00 do 21.00 hodin,
o víkendu a svátcích je ordinace
otevřena od 8.00 do 21.00 hodin.
V ostatní dobu ošetří pacienty
v závažném zdravotním stavu pří-
slušné oddělení nemocnice. (end)

Svaz postižených pořádá 
zájezdy
Místní organizace č. 3 Svazu těles-
ně postižených v Jablonci připra-
vila pro své členy několik akcí.
První je plánovaný výlet do Polska
21. června. „Hodláme zavítat do
lázeňského městečka Kudowa
zdrój. Akce se uskuteční pouze
v případě, že se obsadí autobus,“
říká hlavní organizátorka p. Rád-
lová. Dále svaz připravil ozdravný
pobyt v Poděbradech, a to v termínu
od 25. 8. do 2. 9. 2012. Ubytování
bude zajištěno v hotelu s plnou
penzí. „Zde máme ještě několik
volných míst,“ říká pořadatelka.
Od 15. 9. do 25. 9. 2012 je pláno-
ván pobyt v termálních koupelích
Velký Meder, ani tento zájezd není
dosud plně obsazen. Bližší infor-
mace na tel. 483 713 189, mob. 728
579 309 nebo každý čtvrtek ve
Spolkovém domě u p. Rádlové.

(end)

Jubilejní pátý ročník 
cyklozávodu ABB CUP
2. 6. /sobota/ 10.30 hodin
Populární cyklistický závod ABB CUP spustil při-

hlášky a připravuje se na svůj jubilejní pátý roč-
ník. Start a zázemí závodu je tradičně umístěno do
areálu jabloneckého podniku ABB – Elektropraga,
odkud se vyráží na tratě dlouhé 54 a 33 kilometrů.
Pořadatelé připravují kromě hlavního závodu také
několik novinek pro závodníky a doprovodný pro-
gram pro veřejnost. 
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Co nabízí Centrum 
sociálních služeb

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

Centrum sociálních služeb Jablo-
nec n. N., p. o., poskytuje od března
ambulantní pečovatelskou službu,
tzn., že uživatel za službou dochá-
zí a neprovádí se v jeho domác-
nosti. Pedikúra, masáže a koupele
se poskytují nově v SOH (středisko
osobní hygieny) osobám, které po-
třebují pomoc nebo mají doma ne-
vyhovující podmínky. Poskytují se
na základě smlouvy o poskytování
pečovatelské služby v nově upra-
vených prostorách, které jsou při-
způsobeny i pro občany s pohy-
bovými potížemi. Prostory jsou
vybaveny i germicidní lampou pro

plošnou dezinfekci a najdete je
v suterénu objektu č. 63, 65 v ulici
Palackého. Pracovní doba od pon-
dělí do pátku od 7.00 do 20.00 ho-
din dle potřeb a dohody s uživate-
lem. Pedikérka – telefon 721 305
129 nebo 774 722 943.

Paměť se musí 
trénovat

V pátek 16. března se ve velkém
sále Centra sociálních služeb
v Jablonci konalo setkání s před-
sedkyní České společnosti pro tré-
nování paměti a mozkový jogging
Ing. Danou Steinovou. A protože
pátek byl posledním dnem Ná-
rodního týdne trénování paměti,
stalo se toto setkání „třešničkou na
dortu“ celého týdne. O tom, že tré-
nování paměti není pro jablonecké
seniory jen prázdný pojem, doká-
zal zájem o tuto akci, který překo-
nal všechna očekávání. Setkání se
zúčastnilo více jak devadesát se-
niorů. Všichni pozorně posloucha-
li slovům Ing. Steinové o tom, že
i paměť se musí trénovat a naučili
se, jak na to. V průběhu dvou
hodin se seznámili s některými
způsoby pro posílení paměti, vy-
zkoušeli si je sami na sobě
a v závěru setkání se seznámili
s technikou, jak si zapamatovat

pětadvacetimístné číslo, což zvlád-
li všichni téměř bez chyby hned
napoprvé. 

Aktuálně
Informace z Centra sociálních

služeb
Od 1. 3. nově otevřelo Centrum

sociálních služeb ve Spolkovém
domě cvičebnu s kapacitou cca 20
osob.

Akce pořádané CSS, KJS a Dia-
clubem senior jsou otevřené a pří-
stupné seniorské veřejnosti žijící
na území města Jablonec n. N.

Program květnových aktivit po-
řádaných pro seniory CSS je vyvě-
šen na informační tabuli ve Spolko-
vém domě Centra sociálních služeb,
na vývěsce v Městské knihovně
v Jablonci, na webových stránkách
www.centrumjablonec.cz nebo je
k dispozici v papírové podobě
v CSS.

Květnové dny v CSS se ponesou
v duchu seniorských majáles
a v polovině měsíce května bude
zahájen další kurz trénování pa-
měti pro pokročilé. 

Podrobnější informace o akcích
získáte na www.centrumjablonec.cz
nebo u Markéty Jeníčkové, specia-
listky pro volnočasové aktivity, te-
lefon: 774 722 942, e-mail: marke-
ta.jenickova@centrumjablonec.cz.

■ Z bloku seniorů
KS Opletalova
Každou středu se scházejí senioři
v klubu seniorů Opletalka v Ople-
talově ulici v Jablonci n. N. Ne-
schází se nás moc, většinou pět až
šest seniorů, ale to vůbec neubírá
na pohodě a dobré náladě těchto
setkání. Při kávičce si povíme, co je
nového a jaké má kdo zážitky
z uplynulého týdne, poslechneme si
hudbu, která je blízká našim se-
niorským srdcím, někdy si zahraje-
me společenské hry, společně jsme
oslavili loňský Štědrý den a chystá-
me se i na výlet do Velkých Hamrů.
Chodí mezi nás také pracovníci
Centra sociálních služeb v Jablonci
n. N., kteří si vždy připraví zají-
mavosti buď z oblasti zdravé výži-
vy nebo kultury apod. Letos nám
k MDŽ přišel poblahopřát také
pan Petr Tulpa, náměstek primáto-
ra, a nepřišel sám – přivedl s sebou
posily ze Základní umělecké školy
v Jablonci, ředitele Víta Rakušana
a učitelku zpěvu Lucii Jarešovou
a společně nám zazpívali, zahráli
na kytaru a připravili nám odpo-
ledne, na které budeme ještě dlou-
ho vzpomínat. Každý, kdo se cítí
sám, chce si popovídat a pobavit se
v příjemném prostředí naší klubov-
ny, je mezi námi vítán. Scházíme se
každou středu od 13.30 hodin v klu-
bovně v Opletalově ulici č. 35.

Ludmila Justová,
vedoucí klubu seniorů Opletalka

KS Kokonín
Ve středu 4. dubna byla slavnostně
otevřena klubovna pro seniory
v DPS Kokonín. Novou klubovnu
připravilo Centrum sociálních slu-
žeb Jablonec n. N., p. o. Zde se ny-
ní v příjemném a komorním pro-
středí mohou senioři scházet ke
svým aktivitám i se svými přáteli.
Klíče od klubovny seniorům slav-
nostně předal náměstek primátora
Petr Tulpa a ředitelka CSS Na-
děžda Jozífková.

■ Programy klubů
KJS–Klub jabloneckých seniorů
10. 5. /čtvrtek/ 13.30 hodin
Literárně-hudební klub, pásmo
Stvořena pro lásku, Spolkový dům
29. 5. /úterý/ 13.00 hodin
Výtvarný klub – Malování na sklo,
Spolkový dům

Svaz důchodců
2. 5. /středa/ 14.00 hodin
Posezení u kávy, Spolkový dům
9. 5. /středa/ 14.00 hodin
Den matek – ZUŠ Podhorská ul.
16. 5. /středa/ 14.00 hodin
Přednáška Sociální služby pro se-
niory, Spolkový dům
23. 5. /středa/ 14.00 hodin
Posezení s hudbou, Spolkový dům
30. 5. /středa/ 14.00 hodin
Měření tlaku, Spolkový dům

Dia-club senior
18. 5. /pátek/ 15.00 hodin
Beseda s ředitelem DPMLJ Lu-
bošem Wejnarem, Spolkový dům
25. 5. /pátek/ 8.30 hodin
Výlet – Hledání máje
(odjezd z autobusového nádraží
autobusem č. 1 v 8.49 hodin)

Ohlédnutí 
Krásný svátek žen

Náměstek primátora Petr Tulpa
poblahopřál seniorkám u příleži-
tosti Mezinárodního dne žen
k jejich svátku. Zavítal do klubu
seniorů v Opletalově ulici, DPS
Slunná, do DPS Palackého a DPS
Boženy Němcové. O den později,
8. března, kdy se oficiálně Mezi-
národní den žen slaví, se k Petru
Tulpovi připojil další náměstek
primátora Petr Vobořil a společně
navštívili seniory v DPS Novo-
veská, kde předali 40 kytic. „Mys-
lím, že je důležité si na ženy vzpo-
menout aspoň dvakrát do roka –
v březnu na Mezinárodní den žen
a v květnu na Den matek. Kromě
květin jsem si připravil ještě dárek
v podobě programu ve spolupráci
s jabloneckou základní uměleckou
školou,“ sdělil Petr Tulpa. 

Jarní setkání seniorů 
ve Frýdlantu

Jablonečtí senioři přijali pozvání
od starosty města Frýdlantu Da-
niela Ramzera na místní Společen-
ský večer seniorů, který se konal
14. dubna. Setkání zahájil starosta

města, jenž srdečně přivítal hosty
z Jablonce a z Liberce. Do taneční-
ho reje byli vtaženi i senioři na
vozíčcích, které doprovázeli jejich
asistenti, a tak si mohli společně
s ostatními vychutnat přátelskou
atmosféru, jež na sále vládla po ce-
lý večer. 

■ Aktivní věk

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

Senior plus
V klubu seniorů Opletalka

Foto Radka Baloghová
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Od čtvrtka 10. do neděle 13. května se
v Jablonci uskuteční jedinečné rytířské
představení, které divákům na Tajvaně
u přehrady sehraje Středověké divadlo
Traken. „Řinkot zbraní a dusot kopyt, stře-
dověk neskončil, středověk žije ve Středo-
věkém divadle Traken,“ tvrdí vedoucí sou-
boru Petr Novák.

Rytířské souboje na koních se budou konat
ve čtvrtek 26. a v pátek 27. dubna od 17.00 ho-
din, v sobotu a v neděli představení začíná ve
14.00 hodin. „Pro diváky je připravena nevšed-
ní podívaná v dobových kostýmech. Chybět ne-

bude ani statečná princezna a diváci budou ta-
jit dech při soubojích v rytířských disciplí-
nách,“ láká diváky na podívanou Novák. 

Program vystoupení je velmi pestrý. V první
části programu se plní různé dovednostní dis-
ciplíny, například sekání špalíků mečem, luko-
střelba anebo údery dřevcem. Za to rytíři sbírají
body a na závěr se vyhodnotí nejlepší z nich. 

Ve druhé části budou k vidění souboje. „A pů-
jde opravdu o hodně, vítěz má totiž právo na
zbroj a koně protivníka. Jde o takový středově-
ký příběh, kde se střetává dobro se zlem,“ do-
dává vedoucí souboru. Pro diváky bude posta-
vena tribuna s kapacitou 400 míst.

Na Tajvan přijedou rytíři v plné zbroji

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

1. května 1912, č. 100, strana 4
Továrníci jsou proti májovým oslavám.

Sdružení továrníků se dohodlo, že 1. květen bu-
de obvyklým pracovním dnem. Každý dělník,
který se nedostaví do práce, bude okamžitě pro-
puštěn a nesmí být znovu přijat až do 8. května.

3. května 1912, č. 106, strana 4
Ústřední statistická komise sděluje, že podle

výpočtu dosáhne jablonecké obyvatelstvo v po-
lovině roku počtu 30 882 obyvatel.

4. května 1912, č. 103, strana 4
První pilotní zkoušku v Čechách složil par-

dubický aviatik Evžen Čihák před leteckým ko-
misařem plukovníkem Wilhelmem Boomsem.
Přes značný ranní chlad absolvoval pilot všech-
ny požadované lety na svém jednoplošníku
značky Saulnier s výborným výsledkem.

4. května 1912, č. 103, strana 6
Kino Metropol v Kamenné ulici č. 11 zve na

své nové představení. Na programu jsou scény
z Titaniku: kapitán Smith na velitelském můst-
ku, pohled na ledovce a kry na místě potopení,
jachta „Mary Sculley“ opouští přístav Provi-
dence a míří naproti „Carpathii“, dámy z new-
yorské vyšší společnosti konají sbírku oděvů
pro zachráněné, loď „Mackay Bennet“ opouští
Halifax, aby naložila mrtvé.

9. května 1912, č. 107, strana 9
Na Titanicu byl Jablonečan! Strážmistr Jo-

hann Kabat obdržel z Hamburku pohled od
svého 19-tiletého syna Stanislava, který mu
sděluje, že byl na Titanicu účetním a prožil na
něm ztroskotání. Zachránil jen holý život.
Vylovil jej švédský parník „Dania“ a převezl do
Skivehafenu v Dánsku. Odtud byl přepraven do
hamburské nemocnice. 

(O týden později vychází zpráva, že jeden po-
dezíravý občan zjistil dotazem na rejdařství, že
žádný Stanislav Kabat na lodních listinách
Titanicu nikdy nebyl uveden – a tedy si tu zají-
mavou historku jen vymyslil.)

26. května 1912, č. 121, strana 6
Novinky v bižuterii. V USA je poptávka po

vkusných vlasových ozdobách v podobě kovo-
vých rozet, opatřených krátkými jehlicemi.
Rozetami lze protáhnou hedvábnou stužku
v šíři 1,5 cm a ovinout jí módní turbanovitý
účes.

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Majestátní Titanic na dobové pohlednici

Bižuterní a sklářský adresář je k dispozici
V březnu byl v rámci Euroregion TOUR po-

prvé představen Katalog bižuterních a sklář-
ských firem. I přes stávající situaci v bižuter-
ním a sklářském průmyslu je tato tradiční
výroba stále velkým lákadlem pro turisty nav-
štěvující oblast Jablonecka a Železnobrodska. 

Proto se domluvila turistická informační
centra Jablonce nad Nisou a Železného Brodu
na spolupráci. Příprava nebyla nijak jednodu-
chá. Přestože se téměř všichni v současné době
prezentují na internetu, žádný souhrnný oboro-

vý adresář paradoxně neexistuje a adresy firem
byly získávány z různých zdrojů. Firmám byla
nabídnuta možnost bezplatného uvedení nebo
hrazeného rozšířeného zápisu (s obrázkem).
Mnoho firem svoji prezentaci doprovází i vlast-
ním inzerátem, a tak se adresář stal i pestrým
vizuálním přehledem. 

Katalogy jsou k dispozici v informačních
centrech regionu a prostřednictvím agentury
CzechTourism rozvezeny na turistické veletrhy
a zastoupení do různých koutů světa. Webová
podoba katalogu je ke stažení na stránkách

Jabloneckého kulturního a informačního cent-
ra www.jablonec.com. Rozšířené prezentace fi-
rem spolu s vyhledávačem jsou k dispozici
v sekci Bižuterie a sklo. Zde lze vyhledat vý-
robce či prodejce podle různých parametrů.
V databázi jsou firmy členěné podle regionu
a měst, podle kategorie výrobků, dále jako pře-
hled kamenných obchodů, firem s e-shopy,
s možností exkurzí, uvedena jsou muzea a ex-
pozice v regionu, přehled tradičních sklářských
akcí a v neposlední řadě jsou zde i informace
o historii výroby bižuterie a skla. (bt)

Grantové řízení
Nadace Nemocnice v Jablonci nad Nisou

vyhlašuje grantové řízení z výnosů příspěvku
NIF (za rok 2011) pro rok 2012 na podporu
zdravotnictví a péče o zdraví 

GRANTOVÁ PRAVIDLA
Zaměření grantu: Pořízení, obnova zdravot-

nické techniky a pomůcek při poskytování péče
o nemocné a zdravotně postižené v okrese
Jablonec nad Nisou. 

Pro grantové řízení bude rozdělena minimál-
ně částka 500 000,– Kč.

Příjemci grantu: Granty budou poskytnuty
na konkrétní, v žádosti specifikované projekty

organizacím a institucím nebo organizačním
složkám, které mají registrováno své sídlo
v okrese Jablonec nad Nisou. Do veřejného vý-
běrového řízení se mohou přihlásit občanská
sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelo-
vá zařízení církví a organizace zřízené státní
správou a samosprávou (příspěvkové a rozpo-
čtové veřejnoprávní organizace za podmínky,
že samy vloží nejméně 50 % finančních pro-
středků na předmětný projekt). 

Forma žádosti: Pro podání žádosti nejsou vy-
dány žádné zvláštní formuláře. Žádost musí být
písemná a podaná v zalepené obálce, přičemž
stačí jedno vyhotovení. K žádosti je nutno při-
ložit doklad o platné registraci žadatele (dolo-
žení sídla nebo působiště organizační složky

v Jablonci nad Nisou). Na požadované grantové
prostředky (cíle) je třeba předložit projekt popi-
sující věcné využití a účel pořízení zdravotnické
techniky a pomůcek, jejich typ, dodavatel, poři-
zovací cena, rozpočet s uvedením objemu vlast-
ních a případně dalších vložených prostředků,
popis dosud dosažených výsledků v oblasti
a činnosti, pro kterou byl grant vypsán.

Termíny: Žádosti o grant se podávají píse-
mně do 31. srpna 2012 na adrese sídla nadace.

Výsledek výběrového řízení bude žadatelům
sdělen do 30. září 2012. 

Adresa (sídlo): Nadace Nemocnice v Jablonci
nad Nisou, Nemocniční 15, 466 60 Jablonec n. N.,
Tel.: 483 345 301, e-mail: stehnova@nemjbc.cz,
internet: http://www.nemjbc.cz/nadace
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Najdete nás na
Facebooku

Ahoj děti, 

vaše duhové obrázky se mi moc líbily! Když prší, dívám se na oblo-
hu a čekám, jestli alespoň na chvilečku nevykoukne sluníčko, abych
takovou krásnou duhu také viděl. A víte, děti, co vám teď na jaře tajně
závidím? Že můžete jezdit na kole, na bruslích nebo na koloběžce.
Možná vám to připadá snadné, ale my skřítci tyhle dopravní pro-
středky nemáme. Jé, vždyť vy byste mi je přece mohly nakreslit!
Namalujte mi, na čem umíte jezdit, jak ovládáte všechna ta kola. 

Na další výkresy se těší váš kamarád Skřítek Pastelka

Oceněné práce na téma „Viděli jsme duhu!“
Šimonek Král, 4 roky, MŠ Pampeliška, Lovecká 11 
Natálka Mostecká, 4 roky, MŠ Na kopečku, V. Nezvala 12 
Pavlínka Nežádalová, 6 let, MŠ Pod peřinkou, Havlíčkova 4 
Lucinka Všetečková, 6 let, MŠ Mšeňáček, Josefa Hory 31

Odměnu dětem předá náměstek primátora Petr Vobořil.

Obrázky s tématem „Už ovládám kola!“ očekáváme
do pátku 11. května 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: Už ovládám kola! K malování si můžete zazpívat písničku Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka „Koloběžka“.

Šimonek Král

Pavlínka NežádalováNatálka Mostecká Lucinka Všetečková
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www.interma.cz

Nové byty 
Horní Proseã

tel. 
737 227 888

V˘prodej bytÛ

Slevy aÏ 200 000,– 
NAV·TIVTE NÁS VE VZOROVÉM BYTù 

ZEMNÍ PRÁCE MINIBAGREM 1,8t
V˘kopy inÏen˘rsk˘ch sítí, úpravy zahrad

Elektropráce – kabelové pfiípojky,
Domovní rozvody, vyhlá‰ka 50 § 8

Martin Bursa tel.: 724 116 956

NISALAK s. r. o., JELÍNEK MILOSLAV
malby, nátûry, zednictví, obklady
sádrokarton, vodo a elektro práce

e-mail: nisalak@email.cz
tel.: 603 157 944, www.nisalak.eu

ÚâETNÍ SLUÎBY JN – ãlen svazu úãetních
nabízí zpracování a vedení

– podvojného úãetnictví, daÀové evidence
– personální a mzdové agendy
– daÀov˘ch pfiiznání (tvrzení)

Spolupracujeme s daÀov˘m poradcem 
a auditorem.

kanceláfi: budova Repropacku, Zlatá 10-12,
Jablonec nad Nisou, tel.: 739 080 921 

e-mail: ucetni.sluzby.jn@seznam.cz

METODA RU· – práce s lidsk˘m podvûdomím
odstraÀuje pfiíãiny psychick˘ch i fyzick˘ch potíÏí 

Gabriela Dlabolová – terapeutka II. stupnû
tel.: 604 409 662, e-mail: g.dlabolova@seznam.cz
www.terapie-rus.webnode.cz, www.metodarus.cz

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN 
AKCE !!! brzdy zn. ATE (montované 

do prvov˘roby) – za bezkonkurenãní ceny!!! 
pfiezouvání pneu, nové pneu, jarní prohlídka, 

profesionální sluÏby, osobní pfiístup, 
konzultace s mechanikem, poctivost, záruky 

sledujte RÒZNÉ AKCE na: 
www.autoservismokosin.cz 

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

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

O·ET¤ENÍ MESODERMA Q SYSTÉM
inovaãní o‰etfiení pomocí otoãného váleãku

pro v˘raznou aktivaci kolagenu do pleti,
vrásky se vyhladí, jizviãky po AKNÉ se zmen‰í

aÏ vytratí, pleÈ je hlad‰í, mlad‰í, jasnûj‰í.
Dále Glycocure synergyage, litoterapie, indická

masáÏ hlavy proti migrénû a dal‰í novinky.
Info na tel. 723 086 220 

Pincová Irena
1. poschodí-poliklinika M‰eno

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

9. kvûtna od 18.00 hodin
v jablonecké Chance arenû

• 5x denně chutné a zdravé jídlo 
• úbytek váhy 5–7 kg za měsíc 

• nedochází k JO-JO efektu 
• pročistí a ozdraví Váš organismus 

• vhodné pro ženy i muže
• rozvážíme i Váš region

www.dietaprotebe.cz • Tel. 724 299 375

Pojìte do toho s námi. Jednodu‰e jezte 
zdravû, hubnûte zdravû a hlavnû s rozumem.

Dáme Vám a Va‰í rodinû dal‰í dÛvod k úsmûvu.
Nová a pfiátelská zubní ordinace v Jablonci.

P¤IJÍMÁME NOVÉ PACIENTY.
Neváhejte a objednejte se!

Tel. 483 341 218, 483 341 222
Poliklinika I – 3. patro, Po‰tovní 2428/8, Jablonec nad Nisou

PO 7.30–17.00
ÚT–âT 7.30–15.00

PÁ 7.30–12.00
MoÏnost VIP o‰etfiení veãer a o víkendech.

MM DENT
MUDr. Abdullah Maarouf

MUDr. Rami Maarouf

Nejvýhodnější volání 
BEZ ZÁVAZKU 
pro živnostníky a podnikatele v ČR!
Jednoduše obdržíte novou SIM kartu a využíváte vámi

zvolený tarif. Samozřejmostí je i převod Vašeho
stávajícího čísla. Pokud nebudete spokojeni, stačí

pouze vrátit SIM kartu a zaplatit poslední vyúčtování.

• PROFI NEOMEZENĚ  
měsíční paušál 1200 Kč + 1 Kč/SMS

• PROFI MINI se díky volání ve skupině
ZDARMA využije ve firmě nebo rodině

(měsíční paušál 37 Kč, 1 Kč/SMS,
volání do všech sítí za 2,64 Kč/min)

Ceny uvedené s DPH!
Možno přiobjednat internet v mobilu, na cesty,
roaming a jiné služby od společnosti T-Mobile 

za zvýhodněné ceny.

INFO NA TEL. 604 635 748
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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)

• 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

POPTÁVÁM KNOFLÍKY
LeÏí vám doma nepotfiebné ãeské 
maãkané knoflíky nejen s váÏkami 
od velikosti cca 2,5 cm a vût‰í? 

Mûla bych o nû zájem, nabídnûte prosím. 
Kontakt: 777 827 109, noni-jaja@seznam.cz

VYLAëTE SVÉ K¤IVKY DO PLAVEK VE STUDIU FIT! 
Zábal z mofisk˘ch fias a pfiístrojová lymfodrenáÏ

se slevou 200Kã!!
v akci téÏ o‰etfiení ultrazvukovou ‰pachtlí 

a RF lifting – sleva 25% 
Novinka – irisdiagnostika - zjistûte, jak jste na

tom se zdravím a co pfiesnû dodat Va‰emu tûlu.
Kurz vafiení – JAPONSKÁ KUCHYNù 12. 5.

S na‰ím ‰éfkuchafiem se nejen nauãíte pokrmy
pfiipravit, ale dozvíte se i zajímavosti z vybrané

kuchynû. Cena kurzu od 790,–
Studio FT, nám. Dr. Farského 4 

(vedle domu nábytku), Jablonec n. N.
www.studiofit.cz, info@studiofit.cz, 773 485 800

EDUCA – vzdûlávací centrum
50% sleva na poslední volná místa ve vefiejn˘ch

jazyk. kurzech 2–6/2012
UvaÏujete o jazyk. kurzu v pfií‰tím ‰k. roce?

Pfiijìte se uÏ nyní podívat, co Vás ãeká.
Konverzaãní mini-kurzy – angliãtina, 

‰panûl‰tina, ru‰tina 
1 x mûsíãnû, odpolední ãasy, 

pro skupiny 3–7 studentÛ, cena 690,– Kã
PC kurzy – jedno/dvoudenní

Word 1 (16.–17. 5.), Excel 2 (17.–18. 5.)
Prezentace v Powerpointu (5. 5.)

Webové stránky 2 (11. 5.)
EDUCA - vzdûlávací centrum, Jablonec n. N. 

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

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

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

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

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

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

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

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

www.studiobodyform.cz, tel. 777 685 550

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

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

ODHADY TRÎNÍ HODNOTY NEMOVITOSTÍ
Nabízím zpracování ocenûní nemovitostí – byty,

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

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

STUDIO IVETA
nabízí: permanentní make-up, kosmetic. sluÏby,

tetování obrázkÛ, na v‰e dárkové poukazy.
Podhorská 3, Jbc, tel.: 602 172 122

• Autoservis, pneuservis, prodej náhr. dílÛ, 
ãi‰tûní interiérÛ a exteriérÛ vozidel, 

odtah vozidel, autopÛjãovna.
• Opravy osobních, dodávkov˘ch, off road 

a mal˘ch nákladních automobilÛ. 
• Zdarma uskladnûní va‰ich pneu.

• Rychloservis, zaji‰tûní STK, 
mechanické opravy vozidel, opravy v˘fukÛ, 

v˘mûny provozních kapalin, 
zimní asistence – startování, rozmrazování.

• ZapÛjãení náhradního vozidla, 
odvoz do místa bydli‰tû. 

––––––––––––––––––––––––––––––
Nová Ves nad Nisou 456, na koneãné mûstského 
autobusu odboãte na Luãany, po 80 m je ná‰ servis.

servis@autocentrumnisa.cz
tel. 602 404 826, 607 489 882
Nyní zavádûcí cena 250,–/hod. 

Autocentrum Nisa s.r.o.

www.autocentrumnisa.cz

Edymax, pracovní a personální agentura
s dlouhodobou tradicí hledá

Operátory/MontáÏní dûlníky 
pro automobilový průmysl. 

PoÏadujeme: minimálně výuční list, čistý
trestní rejstřík, schopnost práce ve 3 směn-

ném provozu, dobrý zdravotní stav.
Nabízíme: zajímavé platové podmínky, tý-

denní zálohy (do první výplaty) a jiné výhody. 
Termín nástupu: celoročně. 

Místo v˘konu práce: Liberec, Jablonec n. N.
Adresa: Dr. Milady Horákové 1, Liberec 

(1. patro), tel.: 485 163 377
Kontaktní osoba: Hana Chwiedziuková,

tel.: 774 000 633,
e-mail: hchwiedziukova@edymax.com

www.edymax.com

Hledáte práci? Spolehnûte se na nás.

Nabídka prác

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

MÁCHOVO JEZERO 
CHATOV¯ TÁBOR KAROLINKA, 

leÏící na bfiehu jezera, kde se natáãel seriál
VYPRÁVùJ nabízí svoji ubytovací kapacitu.
www.karolinkamachac.cz, tel. 602 654 326

NABÍZÍM HLÍDÁNÍ DùTÍ
Doprovod do krouÏkÛ, vyzvednutí ze ‰kolky, 

hlídání v dobû nemoci a jiné dle pfiání rodiãÛ.
Zku‰enosti s dûtmi mám. Cena dohodou.

Kontakt: tel. 728 884 461



jablonecký měsíčník / květen 2012 inzerce

Jablonecký měsíčník – radniční zpravodaj pro občany města Jablonec nad Nisou
Vydavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, IČ 00262340. Registrace: MK ČR E 10465. Redaktor: Jiří Endler.
Redakce: mesicnik@mestojablonec.cz, tel. 724 290 784. Redakční rada: Petr Beitl, Petr Tulpa, Miloš Vele, Petr Vobořil, Marek Řeháček, Markéta Hozová, Jana Fričová.
Inzerce: Markéta Hozová, hozova@mestojablonec.cz, tel. 777 025 101. Grafická úprava: Milan Jaroš. Kresby: Jiří Dostál. Předtisková příprava:
Graphis DTP studio, Moskevská 6, Liberec. Tisk: Geoprint, Krajinská 1110, Liberec. Distribuce: Česká pošta, a. s. Náklad: 22 000 ks. Vychází 11 x ročně. Zdarma.
Uzávěrka příštího čísla: 9. 5. 2012. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravit. Za obsah příspěvku odpovídá autor. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.

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

D. A. S. poji‰Èovna právní ochrany, a. s.
âlen poji‰tovací skupiny ERGO Versicherungsgruppe a dcefiiná
spoleãnost nejvût‰ího evropského specialisty na poji‰tûní právní ochrany,
hledá vhodného kandidáta na pozici 

POJI·ËOVACÍHO PORADCE 
PoÏadujeme:
• samostatnost
• profesionalitu
• komunikativnost
• orientaci na v˘sledek
• vysoké pracovní nasazení
• ochotu se dále vzdûlávat

Podmínky pro pfiijetí:
Stfiedo‰kolské vzdûlání, 
bezúhonnost

Nabízíme:
• prodej ojedinûlé sluÏby 
• motivující ohodnocení v závislosti na prodeji (provize)
• uplatnûní ve stabilní spoleãnosti, která je jedniãkou v právní ochranû 
• zázemí a know-how nadnárodní spoleãnosti 
• ucelen˘ systém vzdûlávání (kvalitní systém bezplatného ‰kolení

a dal‰ího vzdûlávání)
• moÏnost dal‰ího kariérního rÛstu
• odborné vedení a stálá podpora manaÏera obchodní skupiny
• motivaãní programy a benefity
• ãasovû flexibilní práci 

Své Ïivotopisy zasílejte na adresu:
D. A. S. poji‰Èovna právní ochrany, a. s., pí. Eli‰ka Klaclová, U Novostavby 17, 

460 01 Liberec 1, tel.: 603 159 070 nebo e-mailem: liberec@das.cz

HORÁK ELEKTRO • www.horakelektro.cz • tel.: 483 312 550 

Kupte si kartu V˘mûna a získejte 
promo vysílání ZDARMA na 2 mûsíce

Na nové kartû Skylink se v rámci akãní nabídky spustí
V·ECHNY placené programy s vyjímkou Hustler a Man-X.

Tato akãní nabídka platí do 31. 5. 2012

Mimofiádná nabídka 
pro majitele karet CSlink!

VyuÏijte moÏnost sledovat 

V·E ZDARMA
v rámci promo nabídky!

V˘prodej americk˘ch 
lednic Samsung 
za vyjímeãné ceny.

– prodlouÏená záruka zdarma v cenû
– na splátky i bez nav˘‰ení
– jen do vyprodání zásob

Akãní  nabídky


