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Most bude zprovozněn v srpnu
Vážení Jablonečané,
nastává první letní měsíc. Když jsem psal naposle-

dy úvodník, venku panovaly teploty o 45 stupňů nižší
než dnes. V těchto krásných dnech už ani nevzpome-
neme na letošní tuhou zimu, jež se nám všem podí-
vala hluboko do peněženek, nejen kvůli nákladům
spojeným s vytápěním, ale i s celou zimní údržbou.
V současné době dokončujeme nejnutnější opravy vý-
tluků, které na vozovkách vlivem zimy vznikají.
Samozřejmě je hotov jarní úklid komunikací a zeleně.
Letos městu s úklidem pomáhají pracovníci veřejné
služby, kteří odvedli téměř 5 tisíc hodin práce. 

Snaha udržet městské komunikace a zeleň v pořád-
ku stojí každoročně město nemalé prostředky. Také
běžný úklid města stojí stále více úsilí a je bolestivým
místem. Zimě a vegetaci neporučíme, ale jako občané
můžeme ovlivnit čistotu města tím, jak se chováme.
Bohužel stačí jeden nezodpovědný obyvatel sídliště,
který dokáže zhatit práci desítek lidí tím, že umístí ke
kontejnerovému stání velkoobjemový odpad napří-
klad z rekonstrukce bytu. Situace začíná být tak váž-
ná, že zvažujeme instalace technických prostředků,
abychom mohli zdokumentovat činnost takovýchto
spoluobčanů a začít je za jejich chování trestat. 

Jednou z významných událostí příštího roku je osla-
va 80. narozenin jablonecké dominanty, kterou sídlo
magistrátu bezpochyby je. Dnes je radnice, vzhledem
k technickému stavu, vnímána spíše negativně. Myslím
tím zejména poškozenou fasádu a vstupní schodiště.
Ke kulatému výročí by si zasloužila nepřehlédnutelný
dárek. Již v loňském roce byla provedena první etapa
opravy oken. Pro letošní rok mám připravenou opravu

vstupního schodiště, které je již několik let v havarijním
stavu. Půjde o opravu značně náročnou jak technicky,
tak finančně. Dojde k přeložení velkého schodiště
před radnicí a bočního schodiště směrem k budově
soudu. Zrekonstruovány budou i boční opěrné zdi.
Zároveň bude provedeno přeložení žulových desek
přímo před vstupem do radnice. Tyto práce budou po-
kračovat opravami dlážděných prvků v pěší zóně v ce-
lém centru města. Uskuteční se výměna praskajících
betonových desek za žulové kostky.

V současnosti pokračuje náročná oprava mostu v Ka-
menné ulici, která si vyžádala i překládku sítí ulože-
ných v mostní konstrukci. I přes komplikace by ter-
mín dokončení 31. 7. 2012 měl být dodržen. Obnovení
provozu mostu umožní návrat autobusové zastávky
do Kamenné ulice. Od 3. 9. 2012 dojde ke změně jízd-
ních řádů MHD a částečnému návratu některých linek
do původních tras. K přestupům bude i nadále sloužit
terminál MHD na autobusovém nádraží.

Na závěr bych rád popřál občanům Jablonce, ale
i všem turistům, kteří do Jablonce přijedou, aby krásné
léto, které k nám zavítalo, zůstalo co nejdéle. Aby-
chom mohli využít naplno krásy našeho okolí pro re-
laxaci a načerpání sil na další období. Věřím, že krásné
počasí může být lékem na špatnou náladu nejenom
z dlouhé a kruté zimy, ale i z různých únavných kauz,
odposlechů, sledování, špiclování a pomlouvání. Hle-
dejme to hezké, co je kolem nás a nepodléhejme špat-
ným náladám těch, kteří se je snaží na nás přenést.
Hezké a klidné léto.

Miloš Vele, 
náměstek primátora

Foto Miroslav Gorčík
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Snad každý Jablonečan, zvláště ten ze Žiž-
kova Vrchu, někdy procházel bývalým par-
kem známým spíše pod názvem „sjezdovka“.
Možná se při své procházce pozastavil nad
jeho neutěšeným stavem. Ten by se měl
v blízké budoucnosti radikálně změnit.

Park se nachází nad železniční a tramvajovou
tratí. Rozkládá se od ulice Plynární až k pane-
lovým domům a řadovým garážím v ulici Na
Výšině. Byl založen na počátku 20. století
a dlouho byl cílem procházek místních. „Bohu-
žel původní kompozice se neudržovala, park
postupně zarůstal a pustl. Jeho někdejší rozlo-
hu zredukovala výstavba panelového sídliště.
Vznikla zde také dětská sjezdovka, jež se pro-
mítla do povědomí lidí natolik, že se označení
,sjezdovka‘ užívá dodnes, ačkoliv zde od roku
2006 není,“ vysvětluje David Pokorný, vedoucí
oddělení investiční výstavby.

Když vedení města zvažovalo, jak s prosto-
rem naloží, rozhodovalo se mezi dvěma varian-
tami. „Vykácet nemocné a poškozené dřeviny,
jejichž počet se velmi zvýšil po sněhové kala-
mitě v roce 2009. Případně vysadit náhradní vý-
sadbu a park tak ponechat. Druhou možností
bylo dát dohromady projekt, který by přinesl
i určitou přidanou hodnotu. Využít skutečnosti,
že prostor, v němž se park nachází, je součástí
Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM), zó-
ny Žižkův Vrch a okolí,“ říká náměstek primá-
tora Petr Vobořil. 

V přesně vymezené zóně IPRM realizuje
město projekty na revitalizaci veřejných pro-
stranství a regeneraci bytových domů z dotací
EU a státního rozpočtu. Nakonec zvítězila dru-
há varianta s cílem vrátit území jeho původní
funkci, vytvořit zde znovu park lákající k odpo-
činku, sportu i získávání vědomostí. Zhoto-
vitelem akce „Lesopark Žižkův Vrch v Jablonci
n. N.“ je firma GARDENLINE, s. r. o., z Litomě-
řic. „Náklady na revitalizaci parku činí dle
Smlouvy o dílo 15,4 mil Kč, přičemž dotace
Evropské unie činí 85 % z celkových způsobi-
lých výdajů,“ sděluje informace k financování
Pokorný.

Stavební úpravy byly zahájeny v dubnu. Na
konci srpna by mělo být vše dokončeno. Září je
ponecháno na odstranění případných vad a ne-
dodělků. „Během stavebních úprav bude obno-
vena síť pěších komunikací, která rozdělí pro-
stor na čtyři části: lokalitu klidovou-relaxační
s jezírkem, molem, terasou a výukovou loukou,
lokalitu pobytovou-piknikovou s altánem, vy-
hlídkou a magickou spirálou, lokalitu sportov-
ně-naučnou s plochami pro hry a lokalitu
přírodní. Zachovaná zůstane louka určená
k volnému pohybu psů,“ vyjmenovává lákadla
obnoveného parku vedoucí oddělení investiční
výstavby.

Některé současné prvky jako jezírko a dva
vodní prameny budou nejen zachovány, ale
dočkají se i rekonstrukce. Horní a dolní pra-
men bude opatřen kamenným žulovým obkla-
dem a doplněn přístupovou plochou z kamene
a dřevoocelového chodníčku. Plocha jezírka
bude doplněna o molo a terasu, které umožní
bližší sledování života pod vodou a na vodní
hladině. 

Mobiliář v lesoparku ponese jednotné téma –
morseovku – se zašifrovanými vzkazy pro uži-
vatele. „K vyjádření slova bude použita kombi-
nace čtvercových a obdélníkových dřevěných
hranolů připevněných na ocelové ohýbané pá-
sovině a skládaných do rastru. Takže si sedne-
me na lavičku s drobným dotazem ,na čem‘,
,kde a kdy‘ nebo ,kdy a jak‘, odpadky odhodíme
do koše s nápisem ,kam s tím‘, ,odpad – mor
lidstva‘ atd. K tomu, abychom vzkazy pochopili
nebo si znalost morseovky oprášili, budou

sloužit návody na informačních tabulích a na
okraji hrací plochy, do jejíhož písčitého povr-
chu si můžeme sami jednotlivá písmena či
texty zkusit. Po zvládnutí krátkých vzkazů již
přečteme i nápisy na dřevěném altánu, kterým
bude prorůstat strom. Zde budou nápisy nabá-
dat ke zklidnění a zamyšlení se nad spěchem
doby. Stejně tak na spirále o průměru 4 m nás
text vyzve, abychom ,šli ke středu‘ či si ,našli
svoji podstatu‘. Uprostřed této spirály si může-
me opět odpočinout na lavičce,“ popisuje Po-
korný.

Dalším dřevěným prvkem je tzv. parket
o průměru 4 m s výškou podlahy 10–40 cm nad
terénem. Sloužit bude k odpočinku či hrám. Dře-
věná je i terasa s výhledem do údolí Brandlu. 

Odpočinkové vybavení parku je doplněno
o dvě malá hřiště s rozměrem 4 x 15 m s písko-
vým povrchem, určená jsou pro hru v pétanque
a pro zkoušení Morseovy abecedy.

Pěšiny, lávky, schodiště a mola, které nás do-
vedou k jednotlivým prvkům parkového mobi-
liáře, budou ze dřeva nebo s povrchem ze za-
hliněného perku. Hlavní diagonální spojnice,
jež propojí severní a jižní vstup do parku, bude
zpevněna štětovou žulovou konstrukcí, aby
odolala vodní erozi a zvýšenému provozu.

Nebyl by to ale park, aby jeho hlavní náplní
nebyla zeleň tj. stromy, keře, květiny a trávníky.
„Celému návrhu řešení lesoparku předcházel
podrobný dendrologický průzkum dřevin, kte-
rý vyhodnotil jejich fyziologické stáří a vitalitu,
provozní bezpečnost a perspektivu. Průzkum
hodnotil celkem 512 dřevin a rozdělil je do tří
skupin: stromy ke kácení, dřeviny navržené
k ošetření a dřeviny bez zásahu,“ sděluje infor-
maci ohledně průzkumu náměstek primátora
Petr Vobořil.

Kácení stromů se konalo na podzim loňského
roku a bylo kritizováno ze strany občanů. Ve
velkém počtu případů se jednalo o stromy ne-
kvalitní, náletové. „Bohužel musely být pokáce-
ny i některé velké buky rostoucí v horní části
území. Důvodem byl jejich havarijní stav,“ vy-
světluje náměstek. Na kmenech těchto dřevin
byla patrná velká poranění a dutiny, v koru-
nách se vyskytovaly suché, případně i zlomené
větve. Ošetření stromů již nebylo možné.
Velkou roli samozřejmě sehrála sněhová kala-
mita v roce 2009, která poškodila nebývalé
množství dřevin v parku. Nebezpečné dřeviny
nebylo možné ponechat. 

„Bylo také pokáceno několik stromů relativ-
ně zdravých, a to z důvodu naplnění celkové
koncepce lesoparku. Cílem těchto opatření by-
lo podpořit stávající kvalitní jedince a odstranit
konkurenční a náletové dřeviny,“ vysvětluje
Pokorný.

Po ukončení stavebních prací budou obnove-
ny louky určené k pobytu rodin, slunění a rela-
xaci. Zajímavostí bude tzv. motýlí louka, která
bude svoji skladbou rostlin lákat motýly, a tím
umožní jejich pozorování.

V konečné fázi úprav bude celý prostor leso-
parku osázen listnatými a jehličnatými stromy,
stále zelenými i opadavými keři, pokryvnými
trvalkami, okrasnými trávami a kapradinami.
Výsadba bude respektovat návrh průzorů a prů-
hledů, takže bude zakryto to, co pohled ruší
(garáže a bytové domy na jihovýchodní straně)
a naopak (skalní soutěska, bukový les apod.). 

Klady a zápory celé lokality se snažil využít
ve svém návrhu jeho autor Ing. Roman Balatka
Maršík z jabloneckého Ateliéru 4, s. r. o., a vy-
tvořit tak jedinečný prostor pro relaxaci v těsné
blízkosti panelového sídliště Žižkův Vrch. Leso-
park má sloužit, jak již bylo výše uvedeno, k od-
počinku a relaxaci, nikoliv k pořádání kultur-
ních akcí, které by hlukem obtěžovaly okolní
zástavbu.

(end)

Foto Radka Baloghová

Místo sjezdovky 
vznikne lesopark 

Foto Radka Baloghová
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Plovoucí molo
Z důvodu poklesu vodní hladiny
zůstane plovoucí molo v této letní
sezoně volně ukotvené na vodní
ploše. Vzhledem k tomu, že nebu-
de pevně upevněno u hráze, vstup
na něj bude pouze na vlastní ne-
bezpečí. Kvůli možnému uvolnění
se nedoporučuje pobyt většímu
počtu osob současně. 

Zajištění bezpečnosti návštěvníků
Návštěvníci přehrady se musí řídit
pravidly pro využívání vodní plo-
chy a zásadami bezpečnosti, která
jsou zveřejněna na sedmi infor-
mačních tabulích, jež se nacházejí
na veřejných prostranstvích a pří-
stupových cestách. Kolem přehra-
dy je pět beden s prostředky pro
záchranu tonoucího. Okolo pře-
hrady zvýší četnost hlídek mšen-
ský okrskář, kterého mohou lidé
potkat i na kole. Sezonní dozor na
přehradě zajišťuje také městský
úřad. Jeho pracovníky je snadné
poznat podle žlutého, případně
oranžového trička s nápisem „Jab-
lonecká přehrada dozor“. V čer-
venci a srpnu se budou za pěkné-
ho počasí pravidelně objevovat na
kolech od 10.00 do 20.00 hodin
a dohlížet na pořádek.

Úklid rekreačních ploch a odpadů 
Technické služby umístily kolem
přehrady velkoobjemové kontejne-
ry a koše na odpad. 

Toalety a sprchy 
Návštěvníkům je k dispozici cel-
kem devět toalet a pět sprch.
Najdou je naproti Městské hale, pod
Českou mincovnou, za Povodím
Labe, u sauny, v blízkosti beach-
volejbalových hřišť, ve Slunečních
lázních, na Tajvanu, u Rybářské
bašty a u „prutu“.

Na přehradě se budeme 
koupat i letos
Jabloneckou přehradu, vodní nádrž Mšeno, využívají ke koupání a relaxaci nejen
Jablonečané, ale i lidé z Liberce a okolí, oblíbená je i mezi turisty ze sousedního Saska.
V parných letních dnech se zde rekreuje až 5 000 lidí denně. Nejinak tomu jistě bude 
i v letošní sezoně.

Letní sezona na přehradě Mšeno v Jablonci nad
Nisou oficiálně začíná v sobotu 2. června. Až do 2. zá-
ří bude provoz na přehradě zabezpečen pro návštěv-
níky tak, jak je již od roku 2008 tradicí. Na bezpečnost
návštěvníků, a to jak na hladině, tak i na přilehlých
prostranstvích bude opět dohlížet Vodní záchranná
služba Českého Červeného kříže (VZS ČČK), skupina
Jablonec nad Nisou, a to denně od 9.00 do 19.00 ho-
din. Ve dnech s výrazně „letním“ počasím bude tato
doba prodloužena až do 21.00 hodin. 

„V případě potřeby nás lidé najdou na základně na
Tajvanu, nebo za pěkného počasí na předsunutém
stanovišti u Slunečních lázní. Dále nás lze kontakto-
vat na našem krizovém čísle 607 962 515, na kterém
jsme k dispozici v případě jakékoliv pomoci. V nepo-
slední řadě se lze obracet na naši cyklohlídku,“ infor-
muje předseda skupiny Vodní záchranné služby ČČK
Michal Vrba.

Úkolem vodních záchranářů je poskytovat pomoc
na hladině – tonoucím nebo těm, co přecenili své síly.

Poskytovat 1. pomoc při poranění nebo úrazu, posky-
tovat informace návštěvníkům a dohlížet také na do-
držování zásad slušného chování a pravidel chování
ve vodě. S pravidly se mohou návštěvníci seznámit na
webových stránkách města a na informačních tabu-
lích umístěných na přístupových cestách. Na tabulích
budou také uvedeny informace o kvalitě vody a spo-
jení na záchranné složky. U pěti informačních tabulí
jsou umístěny bedny s prostředky pro poskytnutí po-
moci tonoucímu – lano se záchranným kruhem.

Letošní sezona bude částečně ovlivněna stavbou
protipovodňové štoly. Hladina přehrady je ze stejného
důvodu snížena o cca 3 m. Tento fakt sám o sobě pod-
statně neovlivní koupání, ale velmi teplé počasí může
oproti jiným létům urychlit výskyt sinic. Město je při-
praveno spolu s Krajskou hygienickou stanicí v Jab-
lonci nad Nisou provádět týdenní kontroly hygienické
nezávadnosti vody pro koupající a zajistit i likvidaci
sinic elektrokoagulací PAX.

(mh)

Pěší zónu a schody před
radnicí čeká rozsáhlá obnova

Na nastávající letní období je
naplánována v centru města
Jablonec nad Nisou oprava pěší
zóny a schodiště před radnicí. 

„Dojde k výměně betonových
a kamenných desek na pěší zóně,
a to konkrétně v ulicích Komen-
ského, Podhorská, části ulic Lidic-
ká, Jungmannova, Chvojkova, Má-
chova, Kamenná a Mírové ná-
městí. 

Stávající desky pískové dlažby,
které praskaly a stále se musely
opravovat, měníme za Libereckou
žulu, jež se vsadí do betonového
lože,“ vysvětluje náměstek primá-
tora Miloš Vele. Část prací na pěší
zóně byla provedena již v loňském
roce. Součástí prací je i oprava
vstupního schodiště do radnice,
která bude náročnější a částečně
omezí přístup do radnice. „Bude se
chodit bočními rameny. Schodiště
bude demontováno a přiznám se,
že jsem zvědav na to, co nás čeká,
neboť u takových prací může dojít
k nějakému překvapení,“ neskrývá
jisté obavy náměstek. Současné
schodiště tzv. „ujíždí“, a proto mu-

sí dojít k betonovému zpevnění.
Následně bude schodiště vráceno
zpět a jeho poškozené části budou
vyrobeny nově. „Schodiště je v sou-
časné době nebezpečné a může
dojít i ke zranění. Každý rok pro-
vádíme drobné opravy, což nás
stojí peníze, ale donekonečna to
opravovat nelze, proto jsme při-
stoupili ke kompletní obnově,“ vy-
světluje Vele.

Odhadovaná doba prací jsou dva
měsíce a celková částka na opravu
je vyčíslena na 12 milionů korun.
„Podařilo se nám získat z Minister-

stva financí ČR mimořádnou nein-
vestiční dotaci v celkové výši nece-
lých 10 milionů korun, zbylé dva
miliony doplatí město. Z toho
oprava schodiště ,spolkne‘ téměř
polovinu. Nebýt dotace, tak by-
chom se do oprav nepustili,“ vy-
světluje Miloš Vele.

Rekonstrukci mostu
komplikují inženýrské sítě

V ulici Lidická v Jablonci po-
kračují práce na opravě mostu,
které by měly být dokončeny do
31. července letošního roku. 

„V květnu byla zcela odkryta
mostní konstrukce a provedeny
provizorní přeložky sítí na pod-
půrnou lávku, jež se nachází
v bezprostřední blízkosti mostu.
Uskutečnily se betonářské práce,
při kterých se zpevnily patky mos-
tu a dokončila se základní oprava
konstrukce mostu,“ sdělil náměs-
tek primátora Miloš Vele. 

V současné době dochází k pře-
ložení inženýrských sítí zpět na
most. „Most v Kamenné ulici je za-
jímavý nejen svou konstrukcí, ale
i tím, že je to pro centrum města
strategické místo z hlediska záso-
bování energiemi. Proto práce
z pohledu občanů trvají dlouho
a kritizují nás za to. I přes nároč-
nost této rekonstrukce je však har-
monogram prací dodržován,“ kon-
statuje Vele. 

Termín opravy byl již na počát-
ku plánován s ohledem na složité
přeložení sítí, které se musí propo-
jovat postupně. Každá má své dané
ochranné pásmo. „Most se musel
opravit, protože při pravidelných
kontrolách, byl daný most označen
jako nevyhovující,“ zakončil Miloš
Vele. (end)

Obnovy, rekonstrukce, úpravy

Foto Miroslav Gorčík

Foto Miroslav GorčíkFoto Miroslav Gorčík
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Open Gates 2012 Jablonec nad Nisou – Beihai
V pondělí 21. května se Jablonec stal dějiš-

těm česko-čínského pracovního semináře
s názvem Open Gates 2012. Setkání podni-
katelů obou zemí vyplynulo z partnerství
mezi městy Jablonec nad Nisou a Beihai
uzavřeného v únoru letošního roku. 

„Pracovní seminář iniciovala Česko-čínská ob-
chodní komora ve spolupráci s Okresní hospo-
dářskou komorou v Jablonci nad Nisou. Jako
partnerské město podporujeme vzájemnou
spolupráci podnikatelů obou zemí, a proto se
podílíme na organizaci tohoto semináře,“ řekl
primátor města Petr Beitl. Semináře se kromě
zástupců podnikatelů obou zemí účastnili také
představitelé města a hejtman Libereckého
kraje.

Během své návštěvy absolvovali čínští hosté
spolu s prohlídkou města také návštěvu Muzea
skla a bižuterie a prohlédli si jablonecká spor-
toviště. Na Liberecký kraj se podívali s nadhle-
dem, který nabízí Ještěd. Večer před odjezdem

podepsali představitelé obou měst smlouvu
o vzájemné spolupráci v oblasti sportu. „Beihai
leží v subtropech a neznáme sníh, takže bohu-
žel nemůžeme hovořit o hokeji nebo lyžování,
ale po prohlídce krásných jabloneckých sporto-
višť jsem si jistý, že je tu řada dalších příleži-

tostí,“ řekl beihaiský viceprimátor Li při podpi-
su smlouvy. 

Čínští podnikatelé měli na programu seminá-
ře návštěvu Preciosy v Kamenickém Šenově,
a poté pracovní jednání v Paláci Jablonex, kde
pro ně byla Svazem výrobců skla a bižuterie
připravena módní přehlídka. Svaz výrobců také
zaznamenal první úspěchy v obchodních vzta-
zích mezi oběma městy.

Počáteční nedůvěru obou stran během ná-
vštěvy nahradila přátelská a vstřícná atmosfé-
ra. „Vztah, který zde vznikl, je opravdu přátel-
ský. Nejvíce si cením toho, že jste jako město
odhodláni prošlapávat cesty. Čína se vždy ne-
setkává s takovým pochopením,“ zhodnotil pan
Li jabloneckou návštěvu. „To, co jsme se roz-
hodli v Jablonci vybudovat, je pro Českou re-
publiku nové a nezvyklé, ale nechceme sejít
z cesty a dál budeme hledat možnosti spoluprá-
ce, která může přinést prospěch oběma stra-
nám,“ sdělil jablonecký primátor Beitl.

(mh)

Představujeme: Skupina komunitního 
plánování Rodina, děti a mládež 

Statutární město Jablonec nad Nisou zís-
kalo titul Obec přátelská rodině roku 2008.
Nejde jen o titul, ale hlavně o aktivity, který-
mi se město snaží své rodiny podporovat,
pracovat s nimi, pomáhat jim v krizových
situacích a také působit preventivně a nabí-
zet jim prostor pro trávení volného času. 

Do této skupiny by šel zařadit skoro každý
z nás. Máme nějakou rodinu, ze které jsme vy-
šli, a také tu, v níž žijeme. Skupina RDM pra-
cuje napříč tímto spektrem a připravuje pro or-
gány města podklady tak, aby se jabloneckým
rodinám žilo co nejlépe, aby měly široký výběr
sociálních a navazujících služeb. Zabývá se ta-
ké školstvím – obsazeností mateřských a zá-
kladních škol a nabídkou volnočasových aktivit
pro všechny věkové skupiny ve městě. 

Práce v komunitním plánování je zcela dob-
rovolná a nehonorovaná – účastnit se může
každý občan, který se o danou problematiku

zajímá. V naší skupině pracují odborníci, od-
borná veřejnost i uživatelé služeb pro rodiny.

Skupina svou činností úzce navazuje na pro-
rodinnou politiku města, podílí se na vytváření
koncepce a jednotliví členové a jejich organiza-
ce i na realizaci pro-rodinných akcí.

Kompletní výčet sociálních služeb pro rodiny
lze nalézt na webu města pod odkazem Komu-
nitní plánování, navazující služby v sekci Zdra-
votnictví a sociální služby.

Ve skupině RDM v současné době pracují:
Jana Hamplová, manažerka skupiny a zastupi-
telka města; Michaela Albrechtová, ředitelka
Diakonie Jablonec; Jaromír Babka z organizace
Maják, o. p. s.; Hana Jiránková z o. s. COMPI-
TUM; Olga Kostelencová z organizace Romský
život, o. s.; Halka Michalenková z organizace
HoSt; Jitka Selingerová z Poradny pro rodinu,
manželství a mezilidské vztahy; Věra Pospí-
šilová z Českého svazu žen; Zuzana Stehlíková
z organizace D.R.A.K.; Martina Šípková z MC
Jablíčko – centrum pro rodinu; Radka Sherrit-
Miller z Probační a mediační služby ČR; Marta
Tauchmanová, ředitelka DDM Vikýř; Kateřina
Havlová, ředitelka Českého červeného kříže. Za
magistrát spolupracují Hana Švandrlíková, Eva
Bažantová a Zdeňka Květová. (mš)

Foto Radka Baloghová

Záchranné složky předvedou svou práci
Již posedmé se letos v Jablonci představí

jednotlivé složky Integrovaného záchranné-
ho systému (IZS). Techniku a vybavení, se
kterým pracují, svou připravenost a vzájem-
nou součinnost při řešení mimořádných
situací předvedou na Horním náměstí
a u přehrady ve čtvrtek 28. června od 9.00 do
17.00 hodin hasiči, záchranáři, policisté
a další.

Uvidíte záchrannou akci Horské služby
i ukázky činnosti vojenských chemiků. Spo-
lečný zásah předvedou hasiči, policisté i zdra-
votníci. 

Na stanovištích nemocnice, Červeného kříže
a Helpíku si můžete prověřit vlastní schopnosti
při poskytování první pomoci. Společný zásah –
záchranu tonoucího – si po 16. hodině připravi-
li na přehradě členové Vodní záchranné služby,
ve spolupráci s leteckou záchrankou a skupi-
nou specialistů. (end)

Foto Miroslav Gorčík Foto Miroslav Gorčík

Foto Monika Loupá



(5)

jablonecký měsíčník / červen 2012 aktuality

■ Naši jubilanti
v červnu
93 let
Anna Bártová, Aloisie Korcinová.

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

91 let
Josef Paldus, Ludmila Peprlová,
Antonín Sedláček.

90 let
Emilie Březinová, Karel Jégr,
Věra Strnadová, Libuše Svobodová,
Anna Šálená, Věra Ulrichová.

85 let
Bělohlávková V., Farská M.,
Fister A., Hladík M.,
Knoblochová H., Margitai Š.,
Matouš B., Ouředníková A.,
Palmová J., Sklenčková M., 
Šolarová V., Vaníček M.

80 let
Bičišťová M., Blažková Z., Čapek Z.,
Dontová A., Erban L., Hallwirth J.,
Holanová K., Holšán F.,
Jandurová B., Kočí A., Košťáková M.,
Kovář J., Kučerová M.,
Laštovka S., Matocha J.,
Mikulášek F., Pecenková E.,
Pelikán A., Strnad L., Špika L.,
Tomíšek L., Vrkoslav Z., Zejda M.

75 let
Bečková M., Hilger V., Jonášová V.,
Knotková E., Millerová K.,
Müllerová M., Neumannová E.,
Pavlidu V., Pilař K., Říhová B.,
Sačková E., Tischer H.,
Tomešová H., Valentová L.,
Valtrová M.

70 let
Andršová R., Borovcová E.,
Bystrá H., Černá S., Dešková A.,
Fibikarová L., Fuknerová V.,
Gadziňská M., Hájková D.,
Hrehová J., Hulcká H., Jandura P.,
Klacek M., Kobrová M.,
Kociánová D., Kocour R.,
Kotková H., Kotrč Z., Kourková M.,
Kulichová M., Kvasnica L.,
Lhotová Z., Linhart O., Marek P.,
Nezkusil J., Novák K.,
Nováková K., Paterko D., Pech V.,
Peroutka A., Pivoňka P.,
Podrabská M., Polák F., Poznar M.,
Radovský F., Rosendorfová M.,
Ryneš J., Sedláčková K., Scholz W.,
Smejkal J., Smrček V.,
Švorcová M., Weissová B.,
Zárubová M., Žalud J.

Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody

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

Petice o. s. Žižkův
Vrch doručena
Petice Občanského sdružení Žiž-
kův Vrch proti návrhu nového
územního plánu a proti změně
č. 62 Územního plánu města
Jablonec nad Nisou, o které jsme
psali v březnovém čísle JM, byla
zástupcem petičního výboru doru-
čena 25. dubna 2012 na oddělení
interního auditu magistrátu města.
Petice obsahuje na 116 arších 1946
podpisů. Část této petice již byla
uplatněna v srpnu 2011 jako věcně
shodná připomínka ke konceptu
územního plánu. Oddělení územ-
ního plánování respektuje požada-
vek petičního výboru a přijímá
petici zároveň jako námitku zá-
stupců veřejnosti. O věcně shod-
ných připomínkách a i této petici
bude definitivně rozhodovat zastu-
pitelstvo před vydáním nového
územního plánu, které je plánová-
no na rok 2014. (r)

V Liberecké 
a Za Plynárnou
vzniknou dvě 
dětská hřiště
V Programu prevence kriminality
na rok 2012 jsou 2 investiční pro-
jekty na plácky – dětská hřiště v uli-
cích Za Plynárnou a Liberecká. Na
oba projekty byla Ministerstvem
vnitra ČR schválena státní účelová
dotace v celkové výši 106 tisíc ko-
run, přičemž celkové plánované
náklady na realizaci obou plácků
jsou vyčísleny na 121 tisíc korun.
Obě plochy by měly přispět ke
vhodnějšímu trávení volného času
dětí ze sociálně slabých rodin a ke
zkulturnění a oživení okolí. „Ne-

budou to hřiště jako taková, obsa-
hem projektů je úprava stávajících
prostor, nákup a instalace herních
prvků pro malé děti v ulici Za
Plynárnou. V Liberecké 146 a 148
upravíme terén a odstraníme ne-
vyhovující a dožilé herní prvky,“
popisuje Jiří Vaníček, vedoucí od-
dělení krizového řízení. Na plácku
v Liberecké ulici vyroste jednodu-
chá šplhací soustava, minikolotoč
a lavičky. Terénních úprav, nových
herních prvků pro malé děti, pís-
koviště a laviček se dočká i zaned-
bané prostranství v ulici Za Ply-
nárnou. Oba plácky budou volně
přístupné a dohled nad využívá-
ním bude vykonávat pověřený pra-
covník oddělení správy bytových
domů, přičemž na plochu v Libe-
recké ulici vidí hned dvě kamery
městského kamerového systému.
V objektu Za Plynárnou 13 žije
v současné době 16 dětí převážně
předškolního věku. Ve zmíněných
objektech v ulici Liberecká žije asi
30 dětí mladších 15 let. (r)

Nepořádní občané
se chytnou 
do fotopastí
Velkým nešvarem poslední doby je
umisťování odpadu vedle kontej-
nerů na stanovištích separované-
ho odpadu. Vzhledem k rozloze
města, počtu stanovišť na tříděný
a směsný odpad (246), není v lid-
ských silách tomuto chování pře-
dejít. „Město v současné době zva-
žuje instalaci tzv. fotopastí, aby
bylo možno identifikovat a násled-
ně pokutovat občany, kteří toto dě-
lají,“ říká náměstek primátora
Miloš Vele. Fotopasti fungují na
principu snímání tepelné stopy člo-
věka a umožní pořídit snímek ne-

bo video, na jehož základě je možné
viníka dopadnout a sankcionovat.
Každá fyzická osoba, která má
uzavřenou smlouvu na odvoz
a zneškodnění směsného komu-
nálního odpadu, včetně všech osob
starších 15 let žijících ve společné
domácnosti, má nárok na bezplat-
né odložení 150 kg velkoobjemo-
vého odpadu nebo biologicky roz-
ložitelného odpadu na sběrném
dvoře na Proseči. 
Nepořádek ve městě také vzniká
při nedovírání kontejnerů. Kontej-
nery v Jablonci jsou dle příslušné
evropské normy vybaveny dětský-
mi pojistkami, které zabraňují sa-
movolnému uzavření víka. Člověk,
jenž kontejner použije, ho také
musí vědomě uzavřít. Tím se pře-
dejde rozlétávání odpadu a znečiš-
ťování okolí. Zaklapnuté víko také
zabrání vodě nebo sněhu, aby vy-
tříděný odpad – zejména papír –
znehodnotila. 
Veškeré informace k nakládání
s odpadem naleznete na webu
města, na letáčcích v informačním
centru, případně je možné se obrá-
tit na oddělení správy veřejné ze-
leně. (mh)

Dětské dopravní
hřiště v provozu 
i o prázdninách
Městská policie Jablonec zajistila
prázdninový provoz Dětského do-
pravního hřiště, které bude v době
letních prázdnin otevřeno v přípa-
dě příznivého počasí každý všední
den, a to od 8.00 do 12.00 a od
13.00 do 15.00 hodin. Na místě si
zájemci mohou zapůjčit kola, od-
rážedla nebo koloběžky. Hřiště
mohou využít i senioři, k dispozici
je kolová tříkolka pro dospělé. (r)

Den rodiny se konal 
v Jablonci již počtvrté
Již počtvrté se ve středu 16. května v Jablonci slavil Mezinárodní den
rodiny. Dopoledne odměnil náměstek primátora Petr Vobořil vítěze
výtvarné soutěže Malujeme pro skřítka Pastelku, kteří si pro ceny při-
šli se svými kamarády a učitelkami ze školky. Poté byla v Eurocentru
zahájena výstava výtvarných prací žáků a studentů jabloneckých
škol. „Letos jsme do tradičního programu Dne rodiny zahrnuli i akce, které se jinak konaly odděleně. Tou
první je výstava výtvarných prací Ze života hmyzu a tou druhou je odpolední přehlídka pěveckých sborů
mateřských škol Kytička písniček,“ řekla k programu Kateřina Hronová z oddělení školství, kultury a spor-
tu. Celodenní program byl ukončen koncertem gospelových sborů na Letní scéně. Svůj stánek měla před
Eurocentrem již tradičně i jablonecká městská policie. „Děti se mohly v roli strážníků vyfotografovat u na-
šeho nejnovějšího vozidla Škoda Yeti a odnesly si od nás drobné dárky, které věnovalo oddělení prevence
a vzdělávání,“ říká Miloslav Lejsek, preventista městské policie. Děti odcházely od městských strážníků
s nálepkami, reflexními páskami, pexesem, rozvrhem hodin do školy a podobně. (mh)

Do mateřských
škol se hlásilo 
629 dětí
V září letošního roku se uvolní
místa v mateřských školách pro
437 začínajících předškoláků. Spo-
lečně s kapacitou získanou díky
výjimkám z počtu dětí a novým
místům vznikajícím jako odlouče-
ná pracoviště MŠ Mechová a MŠ

Lovecká bylo možné k předškolní-
mu vzdělávání přijmout 541 dětí.
Přihlášek bylo podáno 629, a tak se
podařilo vyhovět 86 % z nich.
Podle školského zákona č. 561/2004
Sb. bylo pro ředitelky mateřských
škol prioritou přijmout všechny
děti, které k 31. 8. 2012 dovrší věku
tří let, což se také stalo. Současně
se podařilo umístit i 109 dětí, které
oslaví třetí narozeniny až po 1. zá-
ří 2012. To znamená, že od září le-

tošního roku se bude v mateřských
školách vzdělávat 1 592 dětí.
Pro zajímavost lze uvést, že jsme
zaznamenali až trojnásobný převis
poptávky nad možnostmi volných
míst v MŠ Jugoslávská a v areálu
městské nemocnice, která však při-
jímá přednostně děti zaměstnanců
jablonecké nemocnice a volnou ka-
pacitu doplňuje dětmi mladšími tří
let, což je služba, o kterou je ze stra-
ny rodičů stále větší zájem. (zb)

Foto Radka Baloghová
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Poté, co byl na objektu bývalé fary, posou-
zen statický průzkum, začalo se na vnějších

stěnách objektu se zpevňováním stěn – tzv.
stehování. Před přípravou omítky se dů-
kladně vyčistily plochy i jednotlivé spáry. 

Také zde se objevila nesoudržná místa. Byla
provedena sonda ve stávající zděné podstřešní
římse, která se projevila jako rozvolněná.
Původní dřevěná část podbití se musí ošetřit
roztoky proti hmyzu a hnilobě. V interiérech
objektu již začaly obkladové práce.

U vstupních dveří došlo k výměně staticky
poškozených původních pískovcových sloupků
za nové. Vystavěl se provizorní elektrický roz-
vaděč. 

Pracuje se na komplexním řešení venkovních
ploch. Pro obnovu plotů bylo provedeno nové ge-
odetické zaměření pozemku. Uskutečnil se ba-

revný výběr úpravy původních a nových trámů
v půdním prostoru. (fuč)

Fara – Čištění zdiva, výměna sloupků

Vyhláška upravuje zákaz
konzumace alkoholu 
a žebrání

Od roku 2010 platí v Jablonci zákaz konzu-
mace alkoholu a žebrání na veřejném pro-
stranství. Oba tyto zákazy upravují Obecně zá-
vazné vyhlášky (OZV) č. 4 a 5/2010. Protože se
blíží letní období, které přináší zvýšený pohyb
bezdomovců po centru města, dostávají se tyto
osoby často do konfliktu s výše uvedenými
právními předpisy.

Městská policie (MP) má zákonem stanoven
jako jeden z úkolů dohlížet na dodržování
obecně závazných vyhlášek a nařízení obce.
Strážníci se proto v letním období více zaměří
na lokality, v nichž opakovaně dochází k poru-
šování těchto vyhlášek. Zmíněné přestupky řeší
MP buď udělením blokové pokuty do 1 000,– Kč,
nebo oznámením na Odd. přestupků magistrá-
tu města k dalšímu řešení. Konkrétní a úplný
seznam míst, kde jsou žebrání a konzumace al-
koholu zakázány, obsahují přílohy uvedených
vyhlášek. K dispozici jsou tyto informace i na
webu města v sekci právní předpisy.

Žebrání je navíc na území města zakázáno:
• Na zastávkách MHD a v okruhu 50 m od

označníku.
• U škol a školských zařízení a v okruhu 100 m.

(Je tím dotčeno zejména vyžadování peněz,
jídla, pití či jiných požitků.)
Zákaz konzumace alkoholu se vztahuje ze-

jména na:
• Všechny parky v katastru města.
• Všechna náměstí v centru města.
• Prostor autobusového a vlakového nádraží.
• Konečná tramvaje.

• Komenského ulice – centrum města.
• Mšeno okolí 100 m od OD Kaufland a Albert.

Pokuty vybrané strážníky za tyto přestupky
jsou ze zákona příjmem obce, která rozhodne,
jak s finančními prostředky naloží v rámci roz-
počtu města. (ml)

Ze statistiky oddělení 
správních agend

Za období od 1. ledna do 15. května 2012 ob-
sloužily magistrátní úřednice na oddělení
správních agend v 1. poschodí budovy v ul. Ko-
menského 8 celkem 10 700 občanů z celého
správního obvodu Jablonec nad Nisou. To ve
srovnání se stejným obdobím loňského roku
představuje nárůst o více než pětinu, přičemž
teprve až v letošním roce jsou vydávány elek-
tronické občanské průkazy, jejichž pořizování
je časově mnohem náročnější.

Ve výše uvedeném období bylo vydáno téměř
4 000 osobních dokladů (občanských průkazů
a cestovních pasů), z nichž si téměř tisícovku
odnesli občané mladší 15 let, resp. jejich zá-
konní zástupci. Zároveň bylo dalších 1 200 žá-
dostí o výdej osobního dokladu přijato a na je-
jich výrobu i následné předání klientům se
teprve čeká.

Ve správním obvodu Jablonec nad Nisou je
nyní celkem evidováno přibližně 8 240 osob
mladších 15 let. Odhadem pouze řádově necelá
čtvrtina z nich v současné chvíli vlastní někte-
rý z osobních dokladů. Ostatním mladistvým
nezbývá, budou-li chtít po 27. 6. vycestovat za
hranice ČR, než si občanský průkaz či cestovní
pas prostřednictvím svých zákonných zástupců
výhledově opatřit.

Oddělení správních agend
úřaduje každý den, v červnu
také třikrát v sobotu 

Vzhledem k náporu občanů v „tradiční“
úřední dny – pondělí a středu dochází na pře-
pážkách správních agend v Komenského ulici
k tomu, že jsou tato pracoviště v ostatní pra-
covní dny využívána minimálně. „V úterý, čtvr-
tek a pátek jsou klienti odbavováni průběžně
s čekací dobou do 20 minut. V nejexponova-
nější dny – pondělí a středa je situace mnohem
horší,“ popisuje Vladislava Kakrdová, vedoucí
oddělení správních agend. Proto se MMJN roz-
hodl vyjít občanům vstříc a přistupuje k další-
mu mimořádnému rozšíření úředních hodin.
Příslušné přepážky oddělení správních agend
odboru správního v I. poschodí budovy Ko-
menského 8 budou v červnu otevřeny třikrát
také v sobotu vždy v sudých týdnech v čase od
8.00 do 12.00 hodin.

Úřední doba Oddělení správních agend
MMJN v měsíci červnu:

Pondělí 8.00–18.00 hodin
Úterý 8.00–14.00 hodin
Středa 8.00–18.00 hodin
Čtvrtek 8.00–14.00 hodin
Pátek 8.00–14.00 hodin

Sobota 2. 6. 8.00–12.00 hodin
Sobota 16. 6. 8.00–12.00 hodin
Sobota 30. 6.* 8.00–12.00 hodin

* (Sobota 30. 6. nahrazuje první červencovou
úřední sobotu 7. 7., která je vzhledem k předcho-
zím dvěma volným dnům o státních svátcích
zrušena.) 

Práce na ZŠ Liberecká nenaruší výuku žáků
V pátek 15. června 2012 předá statutární

město Jablonec n. N. firmě Interma, a. s., sta-
veniště k zahájení prací na akci „Zateplení
ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou“. 

„Provoz školy na konci školního roku však
nebude zahájením prací nijak omezen. Hlavní
část úprav vypukne totiž až se začátkem letních
prázdnin,“ říká David Pokorný, vedoucí oddělení
investiční výstavby a odboru územního a hos-
podářského rozvoje statutárního města Jablo-
nec. 

Jednotlivé, dosud nezateplené pavilony čeká
výměna oken za plastová. Pilíře mezi okny bu-
dou vybourány a nově vyzděny, fasády se do-
čkají zateplení a barevné omítky. Na střechách
bude doplněna tepelná izolace a provedena no-
vá krytina včetně klempířských prvků a hro-

mosvodu. Okna na jižních stranách budou vy-
bavena předsazenými žaluziemi, kterými bude
možné regulovat světelný tok do učeben. 

„Termín realizace byl s přihlédnutím na roz-
sah prací rozvržen do dvou let. Nejzazší termín

pro dokončení je 22. srpen 2013. Město poža-
dovalo, aby stavební práce měly co možná
nejmenší vliv na průběh výuky. Není proto po-
čítáno s úpravou výuky, ani se zkrácením škol-
ního roku,“ informuje dále Pokorný.

Celkový objem finančních prostředků na sta-
vební práce bude činit necelých 32 mil. Kč.
Projekt „Zateplení ZŠ Liberecká v Jablonci nad
Nisou“ je realizován v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí. Přidělená dotace
Evropské unie činí 14,2 mil. Kč a Státního fon-
du životního prostředí ČR 838 tis. Kč. Zbývající
prostředky uhradí statutární město Jablonec nad
Nisou jako zřizovatel základní školy. (end)

Práce na omítce Foto archiv JKIC Postup stehovací techniky Foto archiv JKIC

Foto David Pokorný
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Farmářský den nabídne 
pestrý program

Farmářský den je doprovodnou součástí 3.
ročníku Mezinárodního folklorního festivalu
Česko-polské setkání 2012. 

Jablonecké Ekocentrum k této příležitosti
připravuje ukázky tradičních řemesel, setkání
s domácími zvířaty a mnoho dalších zajíma-
vých aktivit.

Děti a dospělí se budou moci seznámit s tra-
dičními technikami zpracování vlny, vyzkoušet
si mletí obilí na ručním mlýnku, prohlédnout si
potřeby ke včelaření, ochutnat a přivonět si
k bylinkovým čajům apod. 

Ekocentrum bude otevřeno od 8.00 do 18.00
hodin. Dopolední čas je rezervován pro školy
(zejména pro děti prvního stupně ZŠ), objednat
lze na telefonu 725 728 168. Čas potřebný k ab-
solvování všech připravených dílniček je asi
1 hodina. Od 13.00 do 18.00 hodin bude Eko-
centrum otevřeno pro širokou veřejnost. 

Konkrétní dílničky a aktivity:
1. Vlněná dílna – česání vlny, předení na kolov-

rátku 
2. Sluchové pexeso plodin
3. Bylinky a bylinkové čaje
4. Včely
5. Jak se žije na statku (zařazování kartiček do

velkého obrázku) 
6. Mletí obilí + jeho poznávání 
7. Znáš zeleninu? (poznávačka čerstvých uká-

zek cca 20 druhů zeleniny)
8. Domácí zvířata – jejich mláďata a původ
Bonus: živá zvířata (morčata, kuřata, koza)

Den otců se bude slavit
v neděli 17. června 
na Tajvanu

Více než 40 zemí po celém světě slaví vždy
třetí víkend v měsíci červnu Den otců. Přidejte
se a přijměte pozvání na celodenní sportovně
zábavný program pro celou rodinu. 

10.00–14.00 Pohádková přehrada
10.00–12.00 průběžný start Pohádkové přehra-

dy u Rybářské bašty
10.00 vystoupení DPS Iuventus, gaude!

„Americký sen“ 
12.00 a13.00 loutková pohádka a vystoupení FS

Šafrán v cíli Pohádkové přehrady
na Tajvanu

14.00 losování herních karet o zájezd
a další hodnotné ceny

14.00–18.00 Den otců
14.00 oficiální zahájení zábavného od-

poledne na Tajvanu
15.00 DDM Vikýř – vystoupení začínají-

cích muzikantů
16.00 dívčí kapela Berušky
17.00 Jaroslav Samson Lenk

Můžete se těšit na lodní modeláře, horko-
vzdušné balóny, výtvarné dílny, střelnici, vo-
jenskou, hasičskou a policejní techniku, ukáz-
ky první pomoci a záchrany tonoucího, ukázky
skoků na trampolíně, lezeckou stěnu, skákací
hrad, lanový minipark a mnoho dalších atrak-
cí. Zajištěno je také občerstvení, zázemí pro ro-
diče s miminky a batolaty (Babypoint) a WC. 

Celodenní akci připravují: Statutární město
Jablonec nad Nisou, SUNDISK, s. r. o., MC Jab-
líčko a další sportovní a kulturní organizace
a subjekty. 

Mediální partner Český rozhlas Sever.
Podrobnosti na webu www.jabloneckarodina.cz
a www.mestojablonec.cz

Zdravotně postiženým 
zazpívá Petr Kotvald

Asociace rodičů a přátel zdravotně postiže-
ných dětí v ČR, o.s., Klub Jablonec nad Nisou
zve všechny spoluobčany na 13. ročník Dne
zdravotně postižených. Koná se 13. 6. 2012 na
Mírovém náměstí v Jablonci nad Nisou od
12.00 do 17.00 hodin. Připraven je zábavný pro-
gram plný soutěží. Moderovat bude Tomáš
Krejčíř a zazpívá Petr Kotvald. 

Ve stáncích se představí neziskové organizace
z Jablonecka i Liberecka. Budou k vidění i vy-
zkoušení pomůcky pro zdravotně postižené,
výrobky z chráněných dílen zdravotně postiže-
ných, ukázka první pomoci. Možnost bezplat-
ného testování na závažnou civilizační chorobu
– celiakii. Akce je pořádána v rámci projektu
Jablonec 2012.

Soutěž o rozkvetlé zahrady 
a balkóny 

Již čtvrtým rokem se mohou občané města
zúčastnit soutěže Kvetoucí Jablonec. Snahou je
přimět širokou veřejnost, aby se aktivně podílela
na vzhledu svého okolí péčí o své zahrady, před-
zahrádky, truhlíky na oknech nebo balkonech. 

Pěstitelé květin se utkají ve dvou kategoriích.
První tvoří okna a balkony, druhou zahrádky
a předzahrádky. Kvetoucí místa musí být veřejně
přístupná, nebo viditelná z veřejných prostran-
ství, aby sloužila nejen pro potěchu pěstitele. 

Pokud jste vlastníkem květinové výzdoby, ne-
ostýchejte se přihlásit. V případě květinové vý-
zdoby ve Vašem okolí na místo upozorněte.
Dostačující bude informace o místě, popř. foto-
grafie.

Uzávěrka soutěže je 15. září 2012, následně
komise vybere z každé kategorie tři nejlepší za-
hradníky, kteří budou oceněni. 

Přihlášky lze zasílat na e-mail kvetoucijbc
@seznam.cz nebo poštou na adresu Magistrát
města Jablonec nad Nisou, soutěž „Kvetoucí
Jablonec“, oddělení správy veřejné zeleně, Mí-
rové nám. 19, Jablonec n. N. 

Podrobné informace jsou na webových strán-
kách města (www.mestojablonec.cz). 

Pátek 15. června bude Eurocentrum od rá-
na žít folklorem a tradicemi. Na Letní scéně
se bude po celý den tančit a zpívat. Usku-
teční se tu již 3. ročník Mezinárodního folklor-
ního festivalu – česko-polské setkání 2012. 

První část dne bude patřit místním dětským
pěveckým a tanečním souborům. Odpoledne
od 16.00 hodin zahájí Galaprogram festivalu –
souvislé pásmo vystoupení českých a polských
amatérských folklorních souborů. Z polských
souborů se představí Jeleniogórzanie z Jeleniej
Góry, Cisowianki z Henrykowa, Jarzębina z Za-
widowa a Marysieńki z Radostowa a za českou

stranu budou účinkovat soubory Nisanka, Malá
Nisanka a Šafrán z Jablonce nad Nisou, Jizerka
a Jizera z Liberce.

Současně se bude konat Farmářský den. Ve
stáncích v okolí Letní scény a na náměstí před
Eurocentrem si bude možné vybírat a koupit
výrobky z našeho regionu, nebude chybět ani
něco dobrého na zub.

Nudit se nebudou ani děti. Řadu her a zábavy
pro ně chystá Mateřské centrum Jablíčko ve sta-
nu u Výstavního pavilonu. Také Ekocentrum
má připraveno pro děti několik programů s názvy
např. Vlněná dílna, Bylinky a bylinkové čaje,
Mletí obilí a jeho poznávání, Včely, Znáš zeleninu?

a další. A ještě jedna zajímavost z Ekocentra –
budou i živá zvířata (koza, králík, kuřata).

Program:
10.00-16.00 Vystoupení regionálních souborů
16.00-19.30 Galaprogram folklorního festivalu
9.00-18.00 Farmářský den, programy pro děti
Vstup zdarma
Festival je součástí tříletého projektu „Set-

kávání – tradice, kultura a život v česko-pol-
ském pohraničí“. 

Eurocentrum bude žít folklorem a tradicemi

Nisanka Foto Ivana Mošnová Malá Nisanka Foto Ivana Mošnová Jizera Foto Ivana Mošnová

Foto Radka Baloghová
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■ Stalo se...
Výročí konce války
9. května položili představitelé
města, zástupci Svazu bojovníků
za svobodu a další hosté věnce
k Památníku obětí 2. světové války
v Rýnovicích. Připomněli si tak 67.
výročí konce války. 

Děti poděkovaly pohádkou
Nově zrekonstruovaná zahrada
MŠ v Tiché ulici byla slavnostně o-
tevřena ve středu 16. května.
Rekonstrukci zahrady finančně
podpořila Nadace ČEZ částkou
200 tisíc korun. „Byly vykáceny
poškozené staré stromy a vysazeny
nové, došlo také k prořezání korun
stávajících stromů a výsadbě ke-
řů,“ stručně popsala práce prove-
dené na zahradě Štěpánka Gais-
lerová z oddělení správy veřejné
zeleně. Zahrada byla významně
poničena při kalamitě na podzim
2009. Jako poděkování za novou
zahradu si děti připravily veselé
písničky a pohádku o Vlkovi
a kůzlátkách

Vyšla nová ročenka
Elektronická ročenka mapující ži-
vot města v roce 2011 shrnuje
všechny důležité informace o dění
v Jablonci nad Nisou v loňském ro-
ce. Ke stažení je na webových
stránkách města v sekci Město –
http://www.mestojablonec.cz/cs/
mesto/rocenky-mesta.html

Helpík 2012
Ve čtvrtek 17. 5. se na jablonecké
přehradě konalo krajské kolo 11.
ročníku soutěže O Helpíkův pohár.
Zdravotně výchovná soutěž pro
žáky 5. tříd má charakter branné-
ho závodu. Děti musí na trase
dlouhé cca 2 km plnit na pěti sta-
novištích úkoly z oblasti poskyto-
vání první pomoci. Jabloneckým se
již tradičně daří. První místo letos
obsadilo družstvo ze ZŠ Rýnovice,
druhé byly děti z Tanvaldu a třetí
místo patřilo ZŠ Mozartova.
Soutěž se uskutečnila pod záštitou
primátora. Závod odstartoval
a ceny vítězům předal náměstek
primátora Miloš Vele. Město pod-
pořilo organizaci Helpíkova pohá-
ru 32 tisíci korunami a dalších 23
tisíc věnovalo občanskému sdruže-
ní Helpík na přednáškovou činnost
pro děti z jabloneckých škol během
roku.

Turnaj vyhráli jablonečtí 
strážníci
Strážníci jablonecké městské poli-
cie za podpory statutárního města
pořádali již 8. ročník turnaje v ma-
lé kopané „O Pohár primátora
města“. Pořádající tým MP Jab-
lonec nad Nisou vybojoval první
místo. Pohár primátora tak zůstal
doma. Druhé místo obsadil Alfa
Team z Lučan a třetí příčka patři-
la týmu Městské policie Praha.
Nejlepším střelcem turnaje se s pěti
vstřelenými góly stal jablonecký
strážník Michal Křemen. 

Zajímavosti ze zastupitelstva
V 1. čtvrtletí město hospodařilo dobře
Zastupitelstvu byla předložena zpráva o plnění

rozpočtu v 1. čtvrtletí roku 2012. Za toto období je
převis příjmů nad výdaji více než 50 milionů korun. 

V příjmových položkách je patrný příznivý vývoj
v oblasti daňových příjmů (plnění 27,6 % vzhledem
k upravenému rozpočtu) nebo kapitálových příjmů,
kde jsou příjmy například z prodeje pozemků. Čerpá-
ní výdajů odpovídá předem schválenému plánu.
Běžné výdaje zahrnují prostředky na činnost magist-
rátu a městské policie, příspěvky na provoz měst-
ských organizací, svoz a likvidaci odpadů apod. Čer-
pání běžných výdajů je ve výši 18,6 %. Kapitálové
výdaje (plněny z 6,1 %) zahrnují zejména akce
z odboru rozvoje – např. infrastruktura v ulici Široká
nebo IPRM Žižkův Vrch. Ke splácení úvěrů dochází
dle splátkových kalendářů. Investice do staveb města
– např. generální oprava technologie v bazénu si vy-
žádala necelých 90 tisíc korun, 160 tisíc stála projek-
tová dokumentace k rekonstrukci archívu stavebního
úřadu v suterénu radnice. Za projektovou dokumen-
taci město vydalo celkem přes 600 tisíc korun, tato
částka zahrnuje např. výdaje za znalecký posudek
k zajištění skalního masivu nad Libereckou ulicí ne-
bo částku za projektovou dokumentaci na zateplení
bytových domů Na Vršku. Kácení a ošetření dřevin
v Lesoparku na Žižkově Vrchu si vyžádalo 960 tisíc,
zhruba stejná částka byla vynaložena na opravy pří-
stavby lehkoatletické haly. 

Rozpočtové změny schválené zastupitelstvem ve
čtvrtek 24. května se týkaly zejména přijatých dotací
z ministerstva vnitra na projekty prevence kriminality
nebo dotace z fondu požární ochrany Libereckého kra-
je. Další rozpočtové změny se týkaly přesunu finanč-
ních prostředků v rámci odborů magistrátu města. 

Ing. Miloš Vele okomentoval, že součástí těchto roz-
počtových změn je i zahrnutí příjmů z místních po-
platků za výherní hrací přístroje a videoloterijní ter-
minály ve výši 1 713 tis. Kč, což jsou doplatky z r. 2011
do rezervy města a tyto prostředky částečně pokryjí
dvoumilionový příspěvek Dopravnímu sdružení obcí
Jablonecka na MHD. „Do rozpočtu též zapojujeme 1,3
milionu na případnou likvidaci sinic na přehradě.
V této částce je zahrnuta jak aplikace chemické látky,
tak monitoring kvality vody a odborný dohled. O pou-
žití chemické látky v případě potřeby rozhodne rada
města,“ doplnil náměstek Vele. Schváleno bylo také
použití finančních prostředků na opravy základních
škol ve výši 1 850 tis. Kč. „Konkrétně 250 tis. Kč na vý-
měnu podhledů v šatnách a přilehlých prostorách
v ZŠ Na Šumavě, dále 600 tis. Kč na vestavbu odlouče-
ného MŠ Lovecká do ZŠ Sokolí a 1 000 tis. Kč na opra-
vy v ZŠ Mozartova, kde se jedná o generální opravu
rozvodu TUV, opravu střechy na budově tělocvičny,“
vypočítává Ing. Renata Vítová, vedoucí odboru ekono-
miky. Zastupitelstvo schválilo i poskytnutí příspěvku
ve výši 50 tisíc korun Severočeskému muzeu v Liberci

na opravu secesní mozaiky v hrobce Pfeiffer Kral na
hřbitově v Jablonci nad Nisou.

Rada jmenovala nové ředitele školských zařízení
Nové ředitele osmi příspěvkových organizací

jmenovala na svém 11. zasedání 24. května Rada
města Jablonce nad Nisou. Novými řediteli a ředi-
telkami byli jmenováni:

MŠ speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37 –
Mgr. Jana Brethová

Dům dětí a mládeže Vikýř – Martina Šípková
ZŠ Liberecká – RNDr. Jiří Čeřovský
ZŠ Mozartova – Mgr. Marcela Rousová
ZŠ Pivovarská – Mgr. Lubomír Mlejnek
ZŠ Rychnovská – Mgr. Vladimír Hozda
ZŠ Arbesova – Mgr. Tomá Saal
ZŠ Rýnovice – Mgr. Jana Mašindová
Konkurzy na obsazení pracovních míst ředitelů

školských organizací vyhlásila Rada města 5. března
letošního roku v souladu s platnou legislativou. První
jednání konkurzní komise se konalo 23. dubna a za-
bývalo se posouzením jednotlivých uchazečů z hle-
diska splnění všech požadavků zadaných konkursem.
Ve dnech 9. a 10. května se konaly řízené pohovory
s uchazeči a konkurzní komise posuzovala jejich
vhodnost na obsazení jednotlivých pracovních míst.
„V některých případech bylo jako vyhovující shledáno
více uchazečů, a proto komise zvolila jejich výsledné
pořadí dle vyhlášky o náležitostech konkurzního říze-
ní a konkurzních komisí,“ vysvětluje Miroslava
Rýžaková, vedoucí humanitního odboru. „V ostatních
případech posuzovala komise vhodnost přihlášených
uchazečů hlasováním,“ dodává. Konkurzní komisi
tvořilo 7 odborníků. Za město jako zřizovatele v ko-
misi zasedli náměstek Petr Tulpa a členka rady města
Božena Caklová. Svého zástupce měl v komisi i kraj-
ský úřad a školní inspekce, další členové byli odbor-
níci v oblasti státní správy ve školství. 

Aukce vynesla téměř sedm tisíc korun
Patnáctý ročník ročník dobročinné Aukce vý-

tvarných prací žáků s studentů jabloneckých škol
se konal v Eurocentru ve čtvrtek 24. května. 

Aukce završila výstavu Ze života hmyzu, která byla
zahájena na Den rodiny 16. května. Dražila se kera-
mika, obrázky, hedvábné šátky, pouzdra na brýle.
Aukce se zúčastnil také primátor města Petr Beitl, kte-
rý vydražil předměty za 1 000 korun. Mimo jiné se ut-
kal s Petrem Tulpou o keramický závěs radnice
a částkou 250 korun vyhrál. Petra Tulpu stála aukce
1 300 korun a opět ulovil zajímavé kousky. Letos je je-
ho nejcennějším úlovkem hedvábný šátek za pět set,
což byla zároveň nejvyšší přihozená částka. Výtěžek
Aukce 2012 činí 6 920,– Kč a je o téměř o 3 tisíce
korun menší než vloni. Peníze putují do jablonecké
nemocnice a budou za něj nakoupeny televize do po-
kojů na dětském oddělení. (mh)



(9)

jablonecký měsíčník / červen 2012 kam za kulturou v Jablonci n. N.

■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

Kino Radnice, kino Junior 

/R/ kino Radnice
/J/ kino Junior

1. 6. /pátek/
17.30 /R/ MUŽI V ČERNÉM 3 (2D – D)
20.00 /R/ SNĚHURKA A LOVEC
21.30 /L/ TRAINSPOTTING

2. 6. /sobota/
15.00 /R/ PIRÁTI (2D – D)
17.30 /R/ MUŽI V ČERNÉM 3 (3D – D)
20.00 /R/ SNĚHURKA A LOVEC
21.30 /L/ KDO CHCE ZABÍT JESII?

3. 6. /neděle/
15.00 /R/ MDD A OZVĚNY

ANIFESTU 2012 Vstup zdarma
17.30 /R/ MUŽI V ČERNÉM 3 (3D – D)
20.00 /R/ SNĚHURKA A LOVEC

4. 6. /pondělí/
17.30 /R/ MUŽI V ČERNÉM 3 (2D – D)
20.00 /R/ LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

5. 6. /úterý/
17.30 /R/ MUŽI V ČERNÉM 3 (2D – D)
20.00 /R/ AVENGERS (2D – T)

6. 6. /středa/
17.30 /R/ SNĚHURKA A LOVEC
20.00 /R/ MUŽI V ČERNÉM 3 (2D – T)

7. 6. /čtvrtek/
17.30 /R/ SNĚHURKA A LOVEC
20.00 /R/ PROMETHEUS (2D – T)

8. 6. /pátek/
17.30 /R/ SNĚHURKA A LOVEC
20.00 /R/ PROMETHEUS (2D – T)
21.45 /L/ INDIANA JONES

A KRÁLOVSTVÍ
KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY

9. 6. /sobota/
15.00 /R/ MODRÝ TYGR
17.30 /R/ MUŽI V ČERNÉM 3 (3D – D)
20.00 /R/ PROMETHEUS (3D – T)
21.45 /L/ KULOVÝ BLESK

10. 6. /neděle/
15.00 /R/ PIRÁTI (3D – D)
17.30 /R/ MUŽI V ČERNÉM 3 (2D – D)
20.00 /R/ LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

11. 6. /pondělí/
17.30 /R/ TADY HLÍDÁM JÁ
20.00 /R/ LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

12. 6. /úterý/
17.30 /R/ TADY HLÍDÁM JÁ
20.00 /R/ SNĚHURKA A LOVEC

13. 6. /středa/
15.00 /R/ VRÁSKY Z LÁSKY

Projekce (nejen) pro seniory
17.30 /R/ TADY HLÍDÁM JÁ
20.00 /R/ SNĚHURKA A LOVEC

14. 6. /čtvrtek/
17.30 /R/ MADAGASCAR 3 (2D – D)
20.00 /R/ NEDOTKNUTELNÍ

15. 6. /pátek/
17.30 /R/ MADAGASCAR 3 (3D – D)
20.00 /R/ NEDOTKNUTELNÍ
22.00 /L/ TINTINOVA

DOBRODRUŽSTVÍ

16. 6. /sobota/
15.00 /R/ MADAGASCAR 3 (3D – D)
17.30 /R/ MUŽI V ČERNÉM 3 (2D – D)
20.00 /R/ PROMETHEUS (3D – T)
22.00 /L/ OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY

17. 6. /neděle/
15.00 /R/ MADAGASCAR 3 (2D – D)
17.30 /R/ MUŽI V ČERNÉM 3 (3D – D)
20.00 /R/ PROMETHEUS (2D – T)

18. 6. /pondělí/
17.30 /R/ LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
20.00 /R/ DONT STOP

19. 6. /úterý/
17.30 /R/ LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
20.00 /R/ DONT STOP

20. 6. /středa/
17.30 /R/ DONT STOP
20.00 /R/ PROMETHEUS (3D – T)

21. 6. /čtvrtek/
17.30 /R/ DONT STOP
20.00 /R/ SNĚHURKA A LOVEC

22. 6. /pátek/
17.30 /R/ TADY HLÍDÁM JÁ
20.00 /R/ JAK PORODIT

A NEZBLÁZNIT SE
22.00 /L/ ČELISTI

23. 6. /sobota/
15.00 /R/ MADAGASCAR 3 (3D – D)
17.30 /R/ TADY HLÍDÁM JÁ
20.00 /R/ JAK PORODIT

A NEZBLÁZNIT SE
22.00 /L/ RODINA JE ZÁKLAD

STÁTU

24. 6. /neděle/
14.00 /R/ MADAGASCAR 3 (2D – D)
16.45 /R/ RAYMONDA

Přímý přenos Bolšoj baletu

25. 6. /pondělí/
17.30 /R/ MADAGASCAR 3 (2D – D)
20.00 /R/ LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

26. 6. /úterý/
17.30 /R/ MADAGASCAR 3 (3D – D)
20.00 /R/ DONT STOP

27. 6. /středa/
17.30 /R/ MADAGASCAR 3 (3D – D)
20.00 /R/ NEDOTKNUTELNÍ

28. 6. /čtvrtek/
17.30 /R/ DOBA LEDOVÁ 4:

ZEMĚ V POHYBU (2D – D)
20.00 /R/ AVENGERS (3D – D)

29. 6. /pátek/
17.30 /R/ DOBA LEDOVÁ 4:

ZEMĚ V POHYBU (2D – D)
20.00 /R/ MUŽI V ČERNÉM 3 (3D – D)
22.00 /L/ BIG LEBOWSKI

30. 6. /sobota/
15.00 /R/ DOBA LEDOVÁ 4:

ZEMĚ V POHYBU (2D – D)
17.30 /R/ DOBA LEDOVÁ 4:

ZEMĚ V POHYBU (3D – D)
20.00 /R/ SNĚHURKA A LOVEC
22.00 /L/ JESUS CHRIST SUPERSTAR

Změna programu vyhrazena.

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

3. 6. /neděle/ 15.00 hodin
MAUGLÍ – KNIHA DŽUNGLÍ
DIVADLO AHA! PRAHA
Hrají: Soubor Divadla AHA! Ve fantazii
se ocitáme uprostřed indické džungle
na Poradní skále, kde se rozhoduje
o životě či smrti lidského mláděte
Mauglího. Pohádka. Skupina RD.

4. 6. /pondělí/ 19.00 hodin
MOJE HRA
DIVADLO KALICH PRAHA
Hrají: Jiří Bartoška, Zuzana Bydžovská,
Jana Janěková ml., Vlasta Peterková
a další. Andělská komedie o životě,
jakkoli hlavnímu hrdinovi jeho život
právě protekl mezi prsty. Činohra.
Skupina DB.

5. 6. /úterý/ 12.30 hodin
AUKCE OBRAZŮ
autorizovaného architekta Zdeňka
Daniela

7. 6. /čtvrtek/ 19.00 hodin
ČECHOMOR KOOPERATIVA
TOUR 2012
Hudba.

10. 6. /neděle/ 19.00 hodin
HERCI JSOU UNAVENI
AGENTURA HARLEKÝN PRAHA
Konverzační komedie z hereckého
prostředí. Bujarý herecký večírek
s typickým francouzským humorem.
Hrají: Svatopluk Skopal, Václav Vydra,
Simona Postlerová/Vendula Křížová,
Martin Zahálka, Lenka Zahradnická,
Naďa Konvalinková/Jana Boušková
a další. Činohra. Skupina DA.

12. 6. /úterý/ 19.00 hodin
VZPOMÍNKY ZŮSTANOU
DIVADLO UNGELT PRAHA
Režie: Viktor Polesný
Hrají: Zlata Adamovská, Jana Stryková,
Petr Štěpánek a Vilém Udatný. 
Hra o lásce a rodinných poutech.
Milostný příběh i strhující rodinné
drama. Činohra. Skupina ND.

14. 6. /čtvrtek/ 18.00 hodin
ZŠ MOZARTOVA ul., JABLONEC N. N.
MOZART REVUE
Slavnostní rozloučení se školním ro-
kem. Komponovaný pořad.

15. 6. /pátek/ 15.00 hodin
PLES V OPERETĚ
Komponovaný scénický program z díla

J. Strausse a dalších autorů. 
Účinkují: sólisté, orchestr a balet
Divadla F. X. Šaldy Liberec. Pořádá:
STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC N. N.,
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
a DIAKONIE ČCE u příležitosti Dne
proti násilí na seniorech.
AKCE PRO SENIORY. Část vstupenek
zdarma v pokladně divadla od 4. 6. 2012.

16. 6. /pondělí/ 19.00 hodin
V SÍTI
„Kráska a zvíře“
Divadelní spolek Jelen za oponou
Jablonec n. N. 
I. PREMIÉRA. Představení na malé
scéně divadla. Činohra.

17. 6. /neděle/ 19.00 hodin
V SÍTI
„Kráska a zvíře“
Divadelní spolek Jelen za oponou
Jablonec n. N. 
II. PREMIÉRA. Představení na malé
scéně divadla. Činohra.

18. 6. /pondělí/ 16.30 hodin
ŠUMIÁDA
ZŠ NA ŠUMAVĚ JABLONEC N. N.
Školní akademie

19. 6. /úterý/ 19.00 hodin
FILMOVÝ FANDA
Základní umělecká škola Jablonec n. N.
Choreografie: Jana Čurdová. Kostýmy
a scéna: Lenka Hanžlová. Účinkují
žáci ZUŠ Jablonec nad Nisou. Muzikál.

22. 6. /pátek/ 17.00 hodin
SVĚT TANCE
Taneční a pohybové studio Magdaléna
Rychnov u Jablonce n. N. Tanec. 

28. 6. /čtvrtek/ 17.00 hodin
SLAVNOSTNÍ AKADEMIE
GYMNÁZIA U BALVANU
a předání výročních cen „Maxima“

nejlepším studentům školy.
Komponovaný pořad.

VÝSTAVY
MATURITA 2012
Vybrané návrhy letošních absolventů
SUPŠ Jablonec nad Nisou
1. 6.–30. 6. 2012
Výstava ve foyer divadla je přístupná
v době divadelních představení. 

INFORMACE PRO ABONENTY 
Výměna a prodej abonentek stávajícím
předplatitelům se uskuteční 
od 4. 6.–8. 6. 2012
Prodej nový zájemcům bude zahájen
od 11. 6. 2012.

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

13. 6. /středa/ 19.00 hodin
WIHANOVO KVARTETO
LEOŠ ČEPICKÝ, JAN SCHULMEISTER
– housle, JIŘÍ ŽIGMUND – viola, 
ALEŠ KASPŘÍK – violoncello. 
Koncert špičkového smyčcového
kvarteta, které je od svého založení,
v roce 1985, stále tvořeno čtyřmi
původními členy. Koncert. Skupina H.

22. 6. /středa/ 19.00 hodin
POCTA ČESKÝM TVŮRCŮM
Výroční koncert SPS Janáček 
„Pocta tvůrcům“. Hudba. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

VÝSTAVA
1.–26. 6.
IVAN KOLMAN – SKLO TROCHU
JINAK (broušené obrazy)
Vernisáž 1. 6. od 17.00 hodin.

Ples v operetě – tip pro seniory 

15. 6. /pátek/ 15.00 hodin – Městské divadlo
Pod záštitou Ing. Petra Beitla a Mgr. Petra Tulpy se v rámci Dne
proti násilí na seniorech uskuteční komponované představení
Ples v operetě. Akci pořádá statutární město Jablonec n. N. ve
spolupráci s Centrem sociálních služeb a Diakonií ČCE.
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■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

6. 6. /středa/ 16.30 hodin
ŠKOLNÍ AKADEMIE 
Rozloučení s 9. třídami Základní školy
v Jablonci n. N., Liberecká 26. Pořádá
Eruditus – Kruh přátel školy.

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

13. 6. /středa/ 12.00–17.00 hodin
Mírové náměstí
DEN ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Odpoledne plné soutěží a zábavného
programu pro handicapované i zdravé
děti a spoluobčany, ukázku první
pomoci MČČK, prezentace
neziskových organizací z regionu
a firem nabízející pomůcky pro
zdravotně postižené Programem bude
provázet Tomáš Krejčíř. 
Host: Petr Kotvald. 
Pořádá Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, o. s.,
Klub Jablonec nad Nisou. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

15. 6. /pátek/ 10.00–19.30 hodin
Letní scéna
MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ
FESTIVAL
ČESKO-POLSKÉ SETKÁNÍ 2012 
– 3. ROČNÍK 

10.00–15.00 hodin 
Regionální pěvecké a taneční soubory

16.00–19.30 hodin 
Galaprogram festivalu

Vystoupí: Jarzębina (PL), Cisowianki
(PL), Marysieńki (PL), Jeleniogórzanie
(PL), Jizerka, Jizera, Malá Nisanka,
Nisanka, Šafrán. Více na straně 7. 
Akce je součástí projektu „Setkávání –
tradice, kultura a život v česko-polském
pohraničí“, který je spolufinancován
z Evropského fondu pro regionální
rozvoj.

15. 6. /pátek/ 9.00–18.00 hodin
nám. Dr. Farského a Letní scéna
FARMÁŘSKÝ DEN
Prodejní stánky tří desítek prodejců re-
gionálních potravin a ručních výrobků.
Program pro děti zajišťuje MC Jablíčko
a Ekocentrum. Akce je doprovodnou
součástí Mezinárodního folklorního
festivalu. 

16. 6. /sobota/ 17.00 hodin
ZÁVĚREČNÉ PŘEDSTAVENÍ
TANEČNÍ ŠKOLY DaM
Prodej vstupenek v taneční škole DaM
nebo na místě. 
Bližší informace na tel.: 603 814 046.
Pořádá taneční škola DaM. 

17. 6. /neděle/ 18.00 hodin
VÝROČNÍ KONCERT IUVENTUS,
GAUDE!
Účinkují Iuventus, gaude!, Pueri, gau-
dete! a Amici, gaudete! se sbormistrem
Tomášem Pospíšilem a hosté. 
Prodej vstupenek v kanceláři ZUŠ
Podhorská 47, nebo před koncertem.
Pořádá ZUŠ a SRPDŠ Jablonec n. N. 

20. 6. /středa/ 20.00 hodin
Letní scéna
WILLIAM SHAKESPEARE:
ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY / OPEN AIR
Divadlo F. X. Šaldy Liberec
s exklusivním open air zpracováním
nadčasové komedie.

22. 6. /pátek/ 19.00 hodin 
ZÁVĚREČNÁ SHOW TK XTREAM
To nejlepší z celého roku. Předprodej
vstupenek v pokladně Eurocentra.
Pořádá TK Xtream

23. 6. /sobota/ 14.00–23.00 hodin
Letní scéna 
WOODSTOCK NAD NISOU / Grand
Defilé
Finální ročník festivalu revivalových
kapel. 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.

28. 6. /úterý/ 9.00–18.00 hodin
DEN INTEGROVANÉHO
ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU 2012
Představí se jednotlivé složky Policie
ČR, Hasičský záchranný sbor,
Zdravotnická záchranná služba,
Jablonecká nemocnice, Český červený
kříž, Horská služba, Armáda ČR,
Vězeňská služba, Městská policie
a firmy Jablotron, Telmo a Zdravotní
pojišťovna Ministerstva vnitra 7. ročník
celodenní akce pořádá statutární
město Jablonec n. N. ve spolupráci se
všemi složkami IZS, Eurocentrem
a dalšími partnery.
9.00–16.00 hodin, Horní náměstí:
Vystoupí jednotlivé složky
Integrovaného záchranného systému.
Předvedou společný zásah. Představí se
firmy zabývající se výrobou
zabezpečovacího zařízení, možnostmi
pojištění před následky trestných činů
atd. Přichystáno vystoupení jízdní
policie či sehrané představení Četnické
pátrací stanice.
16.20 hodin, Jablonecká přehrada:
Vodní záchranná služba a Letecká
záchranná služba předvedou na hladině
přehrady součinnostní zásah.

2.–7. 7. /pondělí–sobota/
LÉTO TANČÍ
Workshop pro veřejnost plný tance,
pohybu a rytmu. Brazilský bubenický
workshop (Miloš Vacík), Salsa roots
(Doris Martinez). Experimental dance
(Dagmar Jiřičková zvaná Dash). 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

VÝSTAVA:
23. 5.–2. 7. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin, Foyer
VODA
Soubor fotografií Břetislava Jansy

Připravujeme:
TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
A DOSPĚLÉ – JOSEF SVOBODA
Každé úterý a středu, celkem 14 lekcí
včetně dvou prodloužených, stolování

a věnečku s tanečním orchestrem.
Termíny zahájení úterý 4. 9. a středa 5. 9.
Informace a přihlášky: Taneční škola
Josef Svoboda, tel.: 603 512 887,
info@tanecnisvoboda.cz, 
www.tanecnisvoboda.cz 

TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
A DOSPĚLÉ – TOPDANCE
Každé pondělí a čtvrtek, celkem
14 lekcí včetně dvou prodloužených
a věnečku. Termíny zahájení pondělí
3. 9. a čtvrtek 6. 9. 
Informace a přihlášky: TOPDANCE –
Libor Jäger, tel.: 602 171 412, 
topdance@topdance.cz, 
www.topdance.cz 

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

4. 6. /pondělí/ 10.00 hodin
VZPOMÍNKA NA PAVAROTTIHO
O hudbě s Věrou Štrynclovou

4. 6. /pondělí/ 17.00 hodin
PŘECHOD VENUŠE PŘES 
SLUNCE 6. 6. 2012
Astronomické okénko Martina Gembece

5. 6. /úterý/ 17.00 hodin
LANTUIN: SVÍTÁNÍ OSUDU
Beseda s autorkou knížky Barborou
Jiříčkovou, absolventkou jabloneckého
Gymnázia U Balvanu

12. 6. /úterý/ 14.00 hodin
THAJSKO
Pravidelné promítání

12. 6. /úterý/ 17.00 hodin
VÝLETNÍ CÍL: BAVORSKO
Cestopisný pořad Lubora Laciny

19. 6. /úterý/ 17.00 hodin
LÉTO, PRÁZDNINY A DOVOLENÁ
První pomoc při úpalech, spáleninách
a jiných úrazech, které se nám v tomto
období mohou přihodit. Z cyklu
NAUČME SE POSKYTNOUT PRVNÍ
POMOC přednáší lektorky Oblastního
spolku Českého červeného kříže

26. 6. /úterý/ 14.00 hodin
ZÁZRAČNÉ KRAJINY
Pravidelné promítání

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

NOVÁ VÝSTAVA:
„Zaostřeno na knihu“
V prostoru schodiště Vám představíme
nejlepší práce ze čtvrtého ročníku
fotografické soutěže. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

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

1. 6. /pátek/ 10.00–12.30 hodin 
a 13.30–17.00 hodin
DEN DĚTÍ VE VIKÝŘI
Oslava svátku dětí v DDM
s doprovodným programem, projížďka
na koni v ceně 20,– Kč, 
informace M. Tauchmanová. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

7. 6. /čtvrtek/ 14.00 – 23.00 hodin
FESTIVAL NADORAZ
Čajovny, besedy, koncerty pro mládež,
výstava. Celodenní festival aktivit pro
mládež z Jablonce a okolí. 
Informace A. Tauchmanová. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

7. 6. /čtvrtek/
PROCHÁZKA FOTBALOVÝM RÁJEM
Sportovní akce pro MŠ zaměřená
na fotbalovou přípravu, míčové hry
a soutěže, informace P. Dostál.

11.–15. 6. /pondělí–pátek/ 
INTERNET V ICM ZDARMA
Informace N. Mitbauerová.

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

19. 6. /úterý/ 15.00 hodin
VESELÉ SETKÁNÍ NEJEN
S MUZIKOU
Akce pro děti a mládež se zdravotním
postižením, místo konání: DDM Vikýř,
informace I. Literová. Akce se koná za
podpory Nadace Euronisa.

23. 6. /sobota/
ČESKÝ RÁJ NA KOLE
Cyklistická akce pro děti i dospělé, cena
120,– Kč/dosp., 100,– Kč/děti, – přihlášky
do 21. 6., informace P. Dostál.

15. 6.
Ukončení činnosti školního roku
2011/2012

■ ZUŠ
www.zusjbc.cz

4. 6. /pondělí/ 18.00 hodin
ABSOLVENSTKÝ KONCERT
Koncertní sál ZUŠ.

12. 6. /úterý/ 17.00 hodin
VÝSTAVA ABSOLVENTŮ
Vernisáž výstavy výtvarného oboru.
Koncertní sál ZUŠ.

18. 6. /pondělí/ 18.00 hodin
ABSOLVENSTKÝ KONCERT
Koncertní sál ZUŠ

19. 6. /úterý/ 19.00 hodin
Muzikál FILMOVÝ FANDA 
– DERNIÉRA
Městské divadlo Jablonec n. N.

20. 6. /středa/ 18.00 hodin
JABLONECKÝ KOMORNÍ
ORCHESTR
Závěrečný koncert, koncertní sál ZUŠ.

21. 6. /čtvrtek/ 17.30 hodin
GAUDÍCI!
Závěrečný koncert předpřípravného
sboru, koncertní sál ZUŠ.

25. 6. /pondělí/ 18.00 hodin
ZÁVĚREČNÝ KONCERT
třídy Luboše Lachmana, 
koncertní sál ZUŠ.

Výroční koncert Iuventus, gaude!

17. 6. /neděle/ 18.00 hodin – Eurocentrum
Pěvecký sbor Iuventus, gaude! zve všechny příznivce, nejen své,
ale obecně krásné hudby, na výroční koncert, který se usku-
teční v jabloneckém Eurocentru. V rámci programu vystoupí
Iuventus, gaude!, Pueri, gaudete! a Amici, gaudete! se sbormist-
rem Tomášem Pospíšilem a hosté.

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

15. 6.–24. 8. 
CHRISTIAN GOTTHARD HIRSCH
FRANZ SCHIER
Pozdní romantismus v krajinomalbě
Jizerských hor a Krkonoš.
Vernisáž ve čtvrtek 14. června 
v 17.00 hodin.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

12.–29. 6. 
SKLO A ŠPERK
Semestrální práce studentů Katedry
designu FT TUL. Zahájení výstavy
v úterý 12. 6. 2012 v 17.00 hodin

■ 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.
Po celou dobu trvání výstavy probíhá
samoobslužná dílna ve spolupráci se
speciálními centry pro slabozraké,
která přibližuje svět očima lidí se
zrakovým postižením.

Muzejní program:
9. 6. /sobota/ 10.00 hodin
Sobotní červnový ateliér v muzeu
Ateliér je určen rodičům s dětmi před-
školního věku. Poznejte barevný svět
muzea. Pojďte s námi hledat různoba-
revné předměty ukryté ve vitrínách.
Zahrajte si na návrháře skleniček nebo
věcí z korálků.

GALERIE BELVEDER
otvírací doba do 19. června 2012: 
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin (mimo
provozní dobu po předchozí dohodě na
tel. 483 369 011)
otvírací doba od 20. do 30. června 2012: 
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin, 
sobota – neděle 10.00 – 17.00
Mlýnská 27, 466 02 Jablonec nad Nisou,
tel.: 483 310 947

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

20. 6.–28. 9. 
A PŘECE SE TOČÍ! PIVNÍ HOLBY,
KORBELE PŮLLITRY A SKLENICE
OD A PO Z
Za pivním sklem s pivovarem KONRAD
a Rudou Pivrncem! Výstava pivního
skla od 18. století po současnost
představí nejen typické exempláře, ale
též kuriozity a zajímavosti a návrhy
vzešlé ze soutěže sklářských škol
regionu. Dozvíte se něco o historii
vaření piva v kraji, výstavu doprovází
výrobky vratislavického pivovaru
KONRAD a zbrusu nové, speciálně pro
tuto příležitost vytvořené kresby Petra
Urbana. Vernisáž v úterý 19. června
v 17.00 hodin

Památník sklářství v Jizerských horách 
KRISTIÁNOV
Od 1. 6. otevřeno denně 9.00–17.00 hodin
Bedřichov v Jizerských horách, 
tel.: 483 369 011
Stálá expozice 
KRISTIÁNOV – KLÍČ K SRDCI
JIZERSKÝCH HOR

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

1. 6. /pátek/ 21.00 hodin
ROCK’N’ROLL NIGHT
Rock’n’roll & punk & ska mejdan.
DJ Igorek.

5. 6. /úterý/ 20.00 hodin
ROCKOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO
Renomovaný publicista vás opět
provede nejen hudebními novinkami

8. 6. /pátek/ 21.00 hodin
TRACY DONOWAN + NANO
ILLUSIONS + DEKOLT
Pop-rock-electro Tracy Donowan, 
pop-soul-jazz Nano Illusions s Martou
Kloučkovou a Honzou Alešem a lehce
alternativní Dekolt kolem Lucie
Bakešové a Mirka Šolce.

13. 6. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Téma: Řeka Nisa. Sraz před Rampou. 
Akci pro amatérské i profesionální
fotografy vede Filip Novák.

14. 6. /čtvrtek/ 17.30 hodin
BUBNY NA NISE
Tradiční bubenická dílna tentokrát
na břehu Nisy – pod hrází přehrady.
Více informací na www.rampaklub.cz.

15. 6. /pátek/ 20.00 hodin
STÁRPLEJ 2012 – FINÁLE
Finále V. ročníku soutěžního festivalu
regionálních kapel.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

18. 6. /pondělí/ 18.00 hodin
NEBE NAD NISOU
Astronomické setkání. Letní večery
pod hvězdami aneb Co zajímavého nás
čeká na obloze v průběhu prázdnin
a dovolených. V případě jasného
počasí pozorování Saturnu s prstencem.

20. 6. /středa/ 20.00 hodin
RENÉ
Po projekci časosběrného dokumentu
režisérky Heleny Třeštíkové následuje
beseda s Reném, který od sedmnácti
let dodnes střídá vězení s krátkými
pobyty na svobodě. 

22. 6. /pátek/ 22.00 hodin
PARTY NAŠICH PŘEDKŮ VOL. 3 
Tentokrát se kromě 70s-80s můžete
těšit i na taneční hity let devadesátých.

23. 6. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videoparty Petra Vobořila.

27. 6. /středa/ 20.00 hodin
KOSTARIKA
Tři ženy ryze amatérsky o letošním
krátkém putování krásnou zemí
Střední Ameriky.

29. 6. /pátek/ 21.00 hodin
HELL SESSION
DJs a novodobá elektronická muzika –
Electro, Drum’n’Bass a Dubstep.
Videoprojekce. 

14. 6. a 28. 6. /čtvrtek/ 1
7.30 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 mě-
síců)
– 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).

■ 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
V červnu s dílničkami!

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

7. 6. /čtvrtek/ 16.00 hodin
VÝTVARNÁ DÍLNA
Babičky a dědové tvoří se svými
vnoučaty.
Možnost získat další srdíčka na karty! 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

15. 6. /pátek/ 10.00 hodin
FARMÁŘKSÝ DEN 
Výtvarná dílnička u Eurocentra.

17. 6. /neděle/ 10.00–12.00 hodin start
POHÁDKOVÁ PŘEHRADA
Průběžný start u druhé hráze. Zábavné
úkoly, pohádkové postavy, pěkné ceny
a spousta zábavy! Slosovatelné
vstupenky, hlavní cena – zájezd
od Firo tour. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

17. 6. /neděle/ 13.00–18.00 hodin
DEN OTCŮ
Bohatý program, občerstvení,
adrenalin, zábava, výtvarné dílny.

22. 6. /pátek/ 9.00–12.00 hodin
BAZÁREK
Bazárek letního oblečení. Přinést mů-
žete, co doma přebývá a nakoupit si na
tábor či dovolenou

22.–24. 6. /pátek–neděle/
VÍKENDOVÉ TRAMPOVÁNÍ
Pro celou rodinu – více na webu. 

23. 6. /sobota/
VÝLET
Výlet „babču a dědu vezmem ven, společ-
ně si užijem“ - více informací na webu.

24. 6. /neděle/
HLEDÁNÍ POKLADU S TATÍNKY
Více info na webu – projekt „Taťka
dneska frčí!“
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

25. 6. pondělí/ 9.00–12.00 hodin
HRABÁK
Nepotřebné oblečení dětí za symbolickou
cenu, výtěžek z akce jde na dobrou věc.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
MC JABLÍČKO + SPORT JABLONEC 
30. 7.–3. 8. a 6. 8.–10. 8.
Přihlášky a bližší info v centru 
a na webu.

Stárplej 2012 – Finále

15. 6. /pátek/ 20.00 hodin – Klub Na Rampě
Ve finále V. ročníku populárního soutěžního festivalu regionál-
ních kapel Stárplej 2012 vystoupí vítězové předchozích čtyř kol
The Rusty Tubes, The Scoffers, Ice Flame, Swanflower a kapela
na divokou kartu 9431.
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■ La Kavárna 
ul. Generála Mrázka

8. 6.–9. 6. /pátek–sobota/ 
„Do GaLa!“
1. ročník designového festivalu bude
ve znamení oděvu a oděvních doplňků.
Přijďte podpořit svou účastí mladé
módní tvůrce.

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

1. 6. /pátek/ 20.00 hodin
REPRÁKY HERE
Dj Trava – (house, electronica),
Djs DaRoot/Eazy

8. 6. /pátek/ 20.00 hodin
ELECTRIC FEEL
Mr. Moustache/Dj Augustin
House, Funky House, Electro

15. 6. /pátek/ 20.00 hodin
DC GROUND
Dj’s Cubique, WRM, K. Seek,
drum’n’Bass

22. 6 /pátek/ 20.00 hodin 
WAKE UP
Dj Zak present Hip Hop party, live rap
show MAX PRICE , se svým djem
a hipemanem.

29. 6. /pátek/ 20.00 hodin
DUBSTEP – D’n’B party
Dj’s Josh, Mamonn a Haszan

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

4. 6. /čtvrtek/ 9.00–16.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
A ZÁPIS NA LETNÍ
PRÁZDNINOVOU ŠKOLKU
Má vaše školka prázdniny? Naše

Oříškova miniškolka je otevřena
denně. Zveme vás na zkoušku do naší
miniškolky s respektujícím přístupem
k dětem. Prohlídnete si nové prostory,
milé paní učitelky, ochutnáte zdravou
svačinu či oběd pro děti. Projdete se po
elipse, získáte nové poznatky a dáme
vám prostor ke kreativitě. Zažijte
společně s dětmi nefalšovaný školkový
den zdarma. 
Více na www.studioorisek.cz

■ Chronos
Sokolovna Paseky
Rezervace tel.: 724 746 025

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

■ Dům 
česko-německého 
porozumění 
www.dumrynovice.org

16.–17. 6. /sobota – neděle/
INLINE VÍKEND PRO ŽENY
K LUŽICKÝM JEZERŮM
Přihlášky na tel. 602 193 939

23.–24. 6. /sobota–neděle/ 
8.00–16.00 hodin
ŠPRECHTÍME NĚMECKY
Konverzační víkendový kurz němčiny
zaměřený na prázdniny a cestování.
Informace na tel. 732 551 425

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

ČERVNOVÉ KURZY VAŘENÍ 
9. 6. /sobota/ 15.00 hodin
Francouzská kuchyně.

22. 6. /pátek/ 18.00 hodin
Latinskoamerická kuchyně 

■ JK Pohoda 
Kynast
1.6. /pátek/ 9.00–13.00 hodin
DEN DĚTÍ
Svezení na koních a v kočáře,
prohlídka chovatelského dvora,
seznámení s letošními mláďátky. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

■ Sluneční lázně
3. 6. /neděle/ 13.00 hodin
DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN
Sportovní soutěže, diskotéka, skákací
hrad. Pořádá provozovatel Slunečních
lázní ve svém areálu. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

■ Starokatolický 
kostel
DJEMBE NO 1 
+ VÁCLAV KOŘÍNEK 
Sdružení přátel školy hudby pořádá
ve Starokatolickém kostele bubenický
projekt, který má malé kulaté 5. výročí.
Bubnováním umí lidi uvést do tranzu,
měnit stav vědomí, ukazovat cestu,
léčit. Nechte se tímto provést
hudebníkem, světově známým
muzikoterapeutem. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

■ Slavnosti řeky 
Nisy 2012
12.–24. 6. 
Poselství řeky Nisy 2012
Skauti, vodáci a víla Nisa plují od pra-
mene až do Ostritz v Německu.

22. 6. /pátek/
Zahájení ve 12.00 hodin u pramene

Nisy v Nové Vsi, další zastávka Lučany.
Program v Jablonci od 14.00 do 15.00 ho-
din: mažoretky, bubeníci, víla Nisa,
skauti a vodáci – předání poselství
na Mírovém náměstí před radnicí,
zastávka ve Vratislavicích, program
v Liberci od 17.00 hodin: dudácká
kapela, zdravice kraje a města.

23. 6. /sobota/
Zahájení plavby v 10.00 hodin
ve Stráži nad Nisou, zastávky
Chrastava a Bílý Kostel.
Chotyně v 17.00 hodin – večer zábava,
možnost přespání v sokolovně.

24. 6. /neděle/
Odjezd z Chotyně v 9.00 hodin,
11.00 hodin u Kristýny (u půjčovny
lodí Sundisk) nalodění delegace
starostů z Trojzemí.
11.30–13.00 hodin na Trojzemí hudba,
zdravice, pohoštění, ve 13.15 hodin
start plavby do Marienthalu.

Doprovodný program
12. 6. /úterý/ 16.00 hodin
ČIŠTĚNÍ NISY
Sraz U Zeleného stromu. Pomozte
vyčistit řeku od harampádí! Holínky
s sebou. Bližší info na tel.: 777 150 398
(M. Pokorný).

13. 6. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Akce pro amatérské i profesionální
fotografy na téma řeka Nisa. Vede Filip
Novák, sraz před Klubem Na Rampě.

14. 6. /čtvrtek/ 17.30 hodin
BUBNY NA NISE
Bubenická dílna na břehu Nisy 
– pod hrází přehrady. 
Více info na www.rampaklub.cz.

18. 6. /pondělí/ 18.00 hodin
NEBE NAD NISOU
Astronomické setkání pro veřejnost
aneb co zajímavého nás čeká na obloze
v průběhu prázdnin. V případě jasného
počasí pozorování Saturnu
s prstencem. Klub Na Rampě. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

Nabídka sportovních pořadů
Atletický stadion Na Střelnici

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

4. 6. /pondělí/ 8.00 hodin
ATLETICKÝ TROJBOJ
VŠESTRANNOSTI

9.–10. 6. /sobota–neděle/
BAREVNÝ VOLEJBAL 2012
Na atletickém stadionu se koná
volejbalový mládežnický turnaj.
Akce se pořádá v součinnosti
s Evropskou volejbalovou ligou.

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

Biatlonový areál Břízky

16. 6. /sobota/ 10.00 hodin
MČR V BIATLONU NA HORSKÝCH
KOLECH 
OV biatlon pořádá v biatlonovém
areálu Břízky. Mistrovství ČR (start
v 10.00 hodin), závod pro veřejnost
(start ve 13.00 hodin) a závod pro děti
(start v 15.30 hodin). 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

ČLTK Proseč
12.–17. 6. /úterý–neděle/ 11.00 hodin
JABLONEC CUP 2012
ČLTK Bižuterie pořádá na tenisových
dvorcích v Horní Proseči. Mezinárodní
turnaj žen.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

Městská hala

HÁZENÁ
19.–23. 6.
INDUSTRIAL CUP 2012
V městské sportovní hale se ve spolu-
práci s oddílem házené ELP Jablonec
n. N. koná mezinárodní házenkářský
turnaj dorostenců a juniorů.
Zúčastní se družstva České republiky,
Srbska a Polska.

VOLEJBAL
8.–10. 6. /pátek–neděle/
EVROPSKÁ LIGA 2012
V městské sportovní hale se uskuteční
3. turnaj Evropské volejbalové ligy
skupiny B. 
Týmy ve skupině B: Rakousko,
Turecko, Rumunsko a Česká republika.

DEN DĚTÍ
3. 6. /neděle/ 14.00 hodin 
DEN DĚTÍ
Sport Jablonec, s. r. o., ve spolupráci

s Deníkem a útulkem Dášenka pořádá
9. ročník tradiční akce pro děti –
odpoledne plné soutěží, atrakcí, hudby
a tance. Akce se koná na parkovišti
před Městskou halou v Jablonci, v pří-
padě nepříznivého počasí uvnitř haly.

Plavecký bazén
16.–17. 6. /sobota–neděle/ 10.00 hodin
LIFESTYLOVÉ VÍKENDY PRO 
RODINY
D Finance, a. s., pořádá na louce
u plaveckého bazénu každý druhý
víkend sport, relax a adrenalin. Open
turnaj v beach volejbalu, Bungee
trampolína a další aktivity. Soutěže
o dětské horské kolo Amulet, RC
Nissan GT-R a jiné ceny. 
Bližší info na webu www.dfsports.cz
a www.bazenjbc.cz. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

Turistika

23. 6. /sobota/
ROZHLEDNY JABLONECKA
31. ročník dálkového pochodu
pro všechny věkové i výkonnostní
kategorie. 
Trasy: pěší – 12, 28, 43, 58 a 77 km;
cyklo – od 20 do 100 km.

Prezentace – Spolkový dům 
Jablonec n. N., vchod z Jung-
mannovy ulice v pátek 22. 6.
od 17.30 do 21.00 hodin, v sobotu
23. 6. od 5.30 do 9.00 hodin.
Pořádá KČT TJ Tatran.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

Prasoloppet 
16. 6. /sobota/ 14.00 hodin
Tradiční recesistický závod v běhu na
klasických lyžích v zimním oblečení
Prasoloppet – Prasův běh 2012 uvidí
opět diváci u první jablonecké
přehrady. Pořadatelé očekávají účast
cca 60 závodníků. Akce se koná
v rámci projektu Nisa – řeka, která
nás spojuje.
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Letní příměstské tábory
podporované z Projektu 
Jablonec n. N. 2012

Prázdniny se blíží a řada rodičů stále není
rozhodnuta, kam své ratolesti v době dvoumě-
síčního volna umístit. Rodiče, kteří svým dětem
chtějí zpestřit prázdniny, si mohou vybrat z na-
bídky Letních příměstských táborů na Jablo-
necku, jež jsou podporovány z Projektu Jab-
lonec nad Nisou 2012.

Přinášíme souhrnnou nabídku subjektů, kte-
ré s finanční podporou města připravily pro dě-
ti pestrý program. 

DDM Vikýř 
(www.ddmvikyr.cz, vikyr@ddmvikyr.cz)
9. 7.–13. 7. Výtvarné tvoření – výtvarné za-

měření (1 250,– Kč).
23. 7.–27. 7. Taneční a tvořivý tábor – taneč-

ní tábor (1 250,– Kč).
27. 8.–31. 8. Konec prázdnin s Vikýřem – spor-

tovně turistický tábor (1 250,– Kč).
30. 7.–3. 8. Pro zdravotně postižené

Kompletní nabídka příměstských táborů po-
řádaných DDM Vikýř vyšla v květnovém čísle
JM)

MC Jablíčko 
(www.jablicko.estranky.cz, jablickomc@seznam.cz)

Termíny: 
I. turnus 30. 7.–3. 8., 
II. turnus 6. 8.–10. 8.
Příměstský tábor pro nejmenší – sportovně
turistický tábor (1 300,– Kč)

SUNDISK, s. r. o., a SK Tuleň 
(www.sundisk.cz/jablonecak, tel. +420 485 100 500)

Termíny: 
I. turnus 9. 7.–13. 7., 
II. turnus 16. 7.–20. 7., 
III. turnus 23. 7.–27. 7., 
IV. turnus 30. 7.–3. 8., 
V. turnus 6. 8.–10. 8., 
VI. turnus 13. 8.–17. 8., 
VII. turnus 20. 8.–24. 8., 
VIII. turnus 27. 8.–31. 8.

JABLONEČÁK 2012 – VII. ročník - letní pří-
městský tábor se sportovní tématikou pro děti
od 6 do 14 let. Kanoe a rafty, lanové centrum,
astronomie, fyzikální pokusy, fotografování,
střelba ze vzduchové pistole, praku a luku, mí-
čové hry, jízda na koni, keramická, výtvarná
a taneční dílna, outdoorový celodenní výlet, ko-
lektivní a outdoorové hry, nauka základům
zdravovědy, celodenní hra se zapojením rodičů
(1 690,– Kč).

TJ Sokol Sportcentrum 
(prazdninovi.umelci@seznam.cz)

Termíny:
I. turnus 9. 7.–13. 7., 
II. turnus 16. 7.–20. 7. 

Prázdninoví umělci – sportovní a výtvarný
tábor (1 090,– Kč).

FK BAUMIT Jablonec 
(milan.kykal@fkjablonec.cz)

Termíny: 
I. turnus 13. 8.–17. 8., 
II. turnus 20. 8.–24. 8.

Sportovní fotbalová akademie – sportovní
(500,– Kč).

Pozvánka na letní tábor
Letní příměstský tábor s ekologickou témati-

kou „Tajemství a krásy přírody“. Pro děti od 6
do 12 let pořádá SEV Český ráj ve spolupráci
s Jabloneckým kulturním a informačním cent-
rem, o. p. s., dva turnusy příměstského tábora
s ekologickou tématikou. 

Základnou a místem srazu bude učebna jab-
loneckého Ekocentra, v případě příznivého po-
časí se však budou všechny aktivity odehrávat
převážně venku. Na děti čekají výpravy do pří-
rody v okolí Jablonce, dobrodružné hry, smy-
slové a zážitkové poznávání přírody, hledání
a broušení drahých kamenů, výprava do skal
Českého ráje. 

Termíny: 9.–13. 7. a 6.–10. 8. 2012. Více infor-
mací naleznete na www.jablonec.com v sekci
Centrum ekologické výchovy. (JKIC)

Kam s předškoláky o prázdninách?
Po několika letech, kdy město Jablonec

nad Nisou společně s ředitelkami MŠ ověřo-
valo různé podoby zajištění předškolních
dětí v době hlavních prázdnin, přišly v le-
tošním roce ředitelky MŠ s novou nabídkou. 

Zajistí prázdninový provoz po celou dobu
hlavních prázdnin a to tak, že se postupně vy-
střídá sedm MŠ v pořadí uvedeném v následu-
jícím přehledu.

9.–13. 7. MŠ Muchomůrka, Mechová 10
16.–20. 7. MŠ Mšeňáček, Josefa Hory 31
23.–27. 7. MŠ Pod lesem, Československé 

armády 37
30. 7.–3. 8. MŠ Motýlek, Střelecká 14
6.–10. 8. MŠ Pod Peřinkou, Havlíčkova 4
13.–17. 8. MŠ Pampeliška, Lovecká 11
20.–24. 8. MŠ Pohoda, Tichá 19

Na základě předběžných přihlášek bylo mož-
né přizpůsobit kapacitu školek v jednotlivých
týdnech poptávce rodičů. Závazné přihlašování
dětí do prázdninových školek probíhalo na jedno-

tlivých MŠ v průběhu měsíce dubna a května.
V současné době se dolaďují poslední organizační
záležitosti a všechny ředitelky MŠ doufají, že se
bude dětem v prázdninových školkách líbit.

Vedle nabídky MŠ vyhlásilo statutární město
Jablonec nad Nisou výzvu k registraci subjektů
oprávněných poskytovat služby na zabezpečení
dětí předškolního věku v době letošních hlav-
ních prázdnin. Do termínu 16. 5. 2012 se u měs-
ta zaregistrovaly následující subjekty se svými
příměstskými tábory, miniškolkami a dalšími
prázdninovými aktivitami:

• DDM VIKÝŘ Jablonec nad Nisou, Podhor-
ská 49, příspěvková organizace
(www.ddmvikyr.cz, e-mail: vikyr@ddmvikyr.cz)

• Studio Oříšek, Jiráskova 16, 466 01 Jablo-
nec nad Nisou - miniškolka
(www.studioorisek.cz, e-mail: orisek@studioorisek.cz)

• SUNDISK – příměstský tábor Jablonečák 2012
(www.sundisk.cz, e-mail: info@sundisk.cz)

• Radim Štryncl – Léto plné her a pohybu
(www.RadimStryncl.cz, tel.: 777 634 221)

• TJ Sokol Jablonec nad Nisou – Sportcentrum
– příměstský tábor „Prázdninoví umělci“
(e-mail: prazdninovi.umelci@seznam.cz, tel.:
606 561 921)

• MC Jablíčko – sportovně-turistický příměst-
ský tábor
(www.jablicko.estranky.cz, e-mail: jablickomc@
seznam.cz)

• Martina Chvátalová – týdenní kurzy in-line
bruslení
(www.skolainline.webnode.cz, e-mail: skolainline
@seznam.cz)

• Příměstská miniškolka KIKI, Tatranská
860, 460 01 Liberec
(www.miniskolka-kiki.cz, e-mail: koutek@kiki
liberec.cz)

• Svobodná základní škola, o. p. s. - příměst-
ský „Námořnický tábor“
(e-mail: sos.jablonec@seznam.cz, tel.: 603 165 565)

Všechny uvedené subjekty připravily pro ro-
diče předškoláků, kteří chtějí svým dětem
zpestřit prázdniny, zajímavý program. Navíc
mohou rodičům dětí, které ve školním roce
2011/2012 docházely do některé z jabloneckých
mateřských škol, nabídnout zvýhodněné fi-
nanční podmínky díky příspěvku města ve výši
100 Kč/1 dítě/1 den. Příspěvek města mohou ro-
diče uplatnit pouze na jeden prázdninový tý-
den.

Bližší informace o prázdninových subjektech
a podmínkách poskytnutí příspěvku naleznou
rodiče na začátku měsíce června ve všech ma-
teřských školách. 

Foto Radka Baloghová Foto Radka Baloghová

Foto Radka Baloghová
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Jak jste se dostal k práci strážníka v Jablonci?
Jsem rodák z Ostravy, kde jsem vystudoval chemic-

kou průmyslovku. Poté jsem studoval vojenskou školu
ve Vyškově, odkud jsem šel sloužit k chemické jedno-
tce do Jaroměře a následně do Liberce. U libereckého
útvaru jsem působil od r. 1988, útvar prošel později
různými změnami. V roce 2005 se rušilo moje místo
a nabídku na učitelský post ve Vyškově jsem odmítl.
Poté jsem 13 měsíců hledal práci a musím přiznat, že
to byl hezký rok. Nic jsem nemusel, něco jsem měl
našetřeno, bral jsem rentu, sice to nebylo na vyskako-
vání, ale rodina byla zabezpečena a já měl čas na své
koníčky. Tak však nešlo žít stále. Rok jsem pracoval ja-
ko pojišťovák, další rok v dětském diagnostickém ústa-
vu v Liberci. Když byla v Praze velká kampaň – nábor,
začal jsem o práci strážníka uvažovat, ale žena si ne-
přála, abych šel do Prahy. Později hledali strážníky
v Jablonci, neváhal jsem a přihlásil se do výběrového
řízení a od té doby v Jablonci pracuji.

Dojíždíte z Liberce, cestování Vám nevadí?
Naopak, dokonce mě to i tak trochu baví. V tramva-

ji mám čas číst noviny, časopisy, knihy a cestou se
před i po službě uklidním. Fakt, že nejsem z Jablonce,
má v mé práci i jisté výhody. Neznám místní obyvate-
le, a tím pádem mě nic neovlivňuje, mohu se držet
hesla: Padni, komu padni. Někteří moji kolegové to
mají v tomto směru těžší a často se stává, že by měli ře-

šit přestupky kamaráda nebo rodinného příslušníka.
V takovém případě to raději předají kolegovi. Zato já
mohu zcela nestranně řešit nejrůznější delikty, neboť
dotyčný je pro mě cizí člověk. Samozřejmě, že při opa-
kovaných přestupcích jsem přísnější, neboť daného
člověka již znám a mám s ním osobní zkušenost.

Potřebuje strážník k výkonu svého povolání fy-
zičku?

V době své vojenské činné služby jsem měl vesměs
výtečné tělesné testy a nikdy jsem s fyzičkou neměl
problém. U strážníků nejsou žádné tabulky ani nor-
my, ale rozhodně je lepší, když po ulicích chodí ztepi-
lý atletický strážník než strážník s pupkem.

Co Vás na práci strážníka baví?
Beru to jako zaměstnání, které se mi zamlouvá.

Myslím si, že to je profese z mého pohledu velice pou-
tavá, téměř dobrodružná. Přináší rozmanité situace,

každý den něco jiného. Jednou jste pěšák na ulici, po-
druhé řídím auto v motohlídce nebo jsem zařazen ja-
ko cyklohlídka, počtvrté píšu protokoly, jindy vycho-
vávám děti na dopravním hřišti nebo besedujeme
s žáky či seniory. Mám za sebou čtyři roky pestrého
služebního života.

Od roku 2009 jste okrskářem, jaké zajímavé situ-
ace jste řešil?

Strážník není tak populární jako třeba kriminalisté
nebo policisté. Neodhalujeme trestnou činnost, niko-
ho nehoníme, spíše se zabýváme přestupky a kurióz-
ních případů také mnoho není. Nejčastěji řešíme do-
pravní přestupky, nepořádek, černé skládky, odpadky
na komunikacích, veřejná pohoršení, volný pohyb
psů. Poslední dobou se množí případy, kdy si občané
stěžují, že se jim dostávají na zahradu lidé, kteří sice
nic neponičí, ale odcizí vše, co je z kovu, nářadí, kvě-
tináče, truhlíky, stavební materiál, boty, stará rádia,
jež lidi zapomenou venku, apod. Samozřejmě pro
každého strážníka i policistu je největší událostí, když
chytnete pachatele při činu. A to se nám s jedním ko-
legou podařilo v době, když jsem ještě okrskářem ne-
byl. Radiostanicí nám hlásili, že výrostci ničí zařízení
parku. Zkušený kolega, jenž znal okolí, jel posledních
několik set metrů bez světel. Opatrně jsme vystoupili,
abychom je nevyplašili a zahlédli dvojici ve věku
18–20 let, jak vyvrací lavičky. Když nás uviděli, každý
se vydal na jinou stranu, ale nám se jednoho podařilo
dopadnout. Prozradil i jméno kamaráda a oba museli
uhradit škodu. Takový případ je pro nás nejen dobrou
vizitkou, ale také osobním naplněním, že se nám ně-
co podařilo. Později se nám ještě podařilo chytit spre-
jery ve Mšeně u kruhového objezdu, kteří utekli do
patra budovy, již poškozovali. Měli ale smůlu, mříž,
která bývá přes den otevřená, byla zamknutá.

Máte vedle své práce čas i na koníčky?
Čas mám a rád se svým koníčkům věnuji. Mám rád

přírodu a cyklistiku, plavu, čtu, cestuji. Když mám víc
času, cestuji dál než do okolí Jablonce a Liberce, rád
poznávám cizí kultury, památky. Vrcholem jsou zahra-
niční rekreace. Oblíbené mám Řecko, neboť obdivuji an-
tiku, ale i starý Egypt. Čím je civilizace starší a vznosněj-
ší, tím více mě baví. Egypt a Kréta jsou u mě jedničky.
Mimo to jsem sběratel telefonních a bankovních ka-
ret, karet klubu turistů a známek. (end)

Aleš Gilar
■ Tvář měsíce června

strážník roku 2011 
Vojenský inženýr Aleš Gilar sloužil v armádě takřka 25 let. U Městské policie Jablonec n. N.
pracuje od června roku 2008. Od roku 2009 je okrskářem na plošně největším okrsku
v Jablonci: Kokonín – Vrkoslavice. Koníčky: historie, sport, četba, cestování. 

■ Krátké zprávy
Inventura v informačním centru
Dne 11. 6. bude turistické infor-
mační centrum zavřeno z důvodu
inventury. Omlouváme se všem
návštěvníkům a děkujeme za po-
chopení. Jablonecké kulturní a in-
formační centrum, o. p. s.

Na Maxově chystají pouť
Obyvatelé a zaměstnanci Domova
Maxov pořádají v neděli 17. červ-
na 2012 X. Maxovskou pouť. Akce
začíná v 10.00 hodin slavnostní
bohoslužba v kostele Nejsvětější-
ho Srdce Páně. Ve stáncích budou
k prodeji výrobky terapeutických
dílen. Od 13.30 hodin se koná za-
hradní slavnost u maxovského kos-
tela – divadelní představení Faust,
kapela HAZARD. Více informací
www.domovmaxov.eu. Akce je
spolufinancována z Evropského
fondu pro regionální rozvoj pro-
střednictvím Euroregionu NISA.

Cyklus setkávání s veřejností
ukončily květnové besedy 
Ve druhé polovině května se usku-
tečnila poslední dvě setkání vede-
ní města s občany, 15. května
v Proseči a 22. května v Malém sá-
le Eurocentra. Obou setkání se zú-
častnilo něco přes dvacet občanů,
před které kromě primátora Petra
Beitla a jeho náměstků Miloše
Veleho, Petra Vobořila a Petra
Tulpy předstoupili i vedoucí ně-
kterých odborů. 

Gratulace primátora
Balíčky s kosmetikou přinesl jako
dárek jablonecký primátor Petr
Beitl novopečeným maminkám
do jablonecké porodnice spolu
s blahopřáním ke Dni matek na
druhou květnovou neděli. „Chtěl
jsem přijít s kytičkou, ale protože
to se do nemocnice nesmí, zvolil
jsem kosmetiku. Ta udělá radost
každé ženě,“ prozradil primátor. Na
oddělení šestinedělí věnoval dárek
16 jabloneckým i přespolním ma-
minkám a třem rodičkám nechal
dárkové balíčky u sestřiček. 
Na oslavu Dne matek pozval pri-
mátor na radnici k neformálnímu
posezení a pohoštění také mamin-
ky z jabloneckých pěstounských
rodin. V obřadní síni se jich sešlo
necelých dvacet. „Být pěstounem
není jednoduché a každý takový
úkol neunese. Velmi si vážím to-
ho, že v sobě máte tu sílu a lásku
a jste schopny ji dávat dál,“ řekl
primátor na úvod a ujistil mamin-
ky nejen o své osobní podpoře, ale
také o podpoře ze strany města.
Poté se pěstounky setkaly i s ná-
městkem Milošem Velem a radním
Petrem Loudou. Každá maminka
odcházela s kytičkou a malým dá-
rečkem.

Foto Miroslav GorčíkFoto Miroslav Gorčík

Foto Miroslav Gorčík
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Aktivní senioři
V dubnu skončil jarní cyklus

Cvičení s Hankou, se kterým se
cvičenky – seniorky rozloučily cvi-
čením se stuhami. Ještě než se ro-
zešly, slíbily si, že se v září sejdou
opět v plné sestavě. Senioři ale ne-
budou přes léto zahálet a ve svých
pohybových aktivitách budou po-
kračovat při hře pétanque. Pétan-
que je novinka, kterou připravilo
pro seniory Centrum sociálních
služeb v Jablonci n. N. a která ur-
čitě osloví všechny seniory, kteří
se chtějí scházet a užít si nejen tro-
chu zdravého pohybu, ale i spous-
tu legrace a dobré nálady, která ty-
to aktivity zákonitě provází. Hraje

se každé pondělí od 10.00 hodin ve
sportovním areálu v ulici Čelakov-
ského (za hotelem Zlatý jelen).
Všichni senioři, kteří se rádi baví
a nechtějí být sami, jsou vítáni.
Kromě pétanque se mohou těšit
i na společné výlety, které bude
v prázdninových měsících připra-
vovat Klub jabloneckých seniorů.

Co nabízí Centrum 
sociálních služeb

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

Červnový program je zaměřen
na vzdělávací, zájmové programy
a hlavně na pohybové aktivity, a to
na pétanque, výlety a nordic wal-
king. Prostor je dán i přípravě na
program v období letních prázdni-
nových měsíců. 

Významnou akcí, která je pořá-
dána u příležitosti Světového dne
proti násilí na seniorech, je kompo-
novaný pořad v Městském divadle
v Jablonci s názvem Ples v opere-
tě. Orgánizátorem této akce, která
se uskuteční v pátek 15. června

v 15.00 hodin, je magistrát města,
Diakonie ČCE – středisko v Jablon-
ci nad Nisou a Centrum sociálních
služeb Jablonec nad Nisou, p. o. 

Léto přivítají senioři ve velkém
sále CSS hudbou, zpěvem a tan-
cem za doprovodu Jizerského tria
a pozvání na letní slavnosti v po-
době grilování se seniory na za-
hradě v Novoveské přijal primátor
města Jablonec Petr Beitl. 

V červnu budou slavnostně ukon-
čeny oba semestry vzdělávacího
projektu Akademie seniorů, kurzy
PC pro mírně pokročilé, které vedou
lektoři Petr Tulpa a David Torák
a u seniorů oblíbené kurzy Tréno-
vání a posilování paměti pod vede-
ním lektorky Dagmar Hajflerové. 

■ Z bloku seniorů
Poděkování seniorky 
představitelům města
Vážení představitelé města,
gratuluji Vám i našemu městu
k vysokému ocenění – zařazení do
statutárních měst. Děkuji Vám za
milou gratulaci k mým 85. naroze-
ninám i za krásné dárky, z nich za
nejvzácnější pokládám knihu Pří-
běhy jizerskohorských rozhleden.
Mohu se Vám s hrdostí pochlubit,
že v uplynulých dvou letech jsem
postupně vystoupila na tyto roz-
hledny: Černá Studnice, Císařský
kámen, Královka, Nisanka, Ště-
pánka, Proseč, Bramberk, Tan-
valdský Špičák. Kruh jsem uzavře-
la návštěvou Ještědu. Jsem ráda, že
jsem to ve svém věku zvládla. 
S přáním úspěchů v dalších letech
Bohumila Kozlová, pension, Jablo-
nec n. N.

■ Informace 
z Centra sociálních
služeb (CSS)

Od 1. 3. nově otevřelo CSS ve Spol-
kovém domě (SD) cvičebnu s ka-
pacitou asi 20 osob.

Po dobu letních prázdnin je bu-
dova SD otevřena včetně klubovny
seniorů, omezen je pouze provoz
recepce, a to do 17 hodin.

Z důvodu dovolené v době od
23. 7. do 3. 8. je kavárna FOKUS
uzavřena.

Od 1. 6. platí nový ceník úhrad
za úkony pečovatelské služby, kde
došlo k aktualizaci cen některých
úkonů a rozšíření nabídky posky-
tovaných služeb.

Podrobnější informace o akcích
získáte na www.centrumjablonec.cz
nebo u Markéty Jeníčkové, specia-
listy pro volnočasové aktivity, tel.
774 722 942, e-mail: marketa.jenic-
kova@centrumjablonec.cz

■ Programy klubů
KJS–Klub jabloneckých seniorů
11. 6. /pondělí/ 10.00 hodin
Exkurze do Městské knihovny
v Jablonci n.N.
21. 6. /čtvrtek/ 14.00 hodin
Sportování pro radost – výlet do
okolí Jablonecké přehrady

Svaz důchodců
2. 6. /sobota/ 
Zájezd do Budyšína
6. 6. /středa/ 14.00 hodin
Posezení u kávy
13. 6. /středa/ 14.00 hodin
Vycházka
20. 6. /středa/ 14.00 hodin
Měření tlaku
27. 6. /středa/ 14.00 hodin
Rozloučení s hudbou

Dia-club senior
8. 6. /pátek/ 15.00 hodin
Pravidelná schůze klubu
19. 6. /úterý/
Výlet vlakem na Oybin
Přihlášky přijímá pí Korcinová H.
tel.: 724 206 367

Ohlédnutí 
Hurá na koně!

V sobotu 21. dubna byli senioři
z různých uskupení pozváni do
domu zvláštního určení (DZU)
Novoveská, kde místní obyvatelé
obnovili pěknou tradici. Ve spolu-
práci s Jezdeckým klubem POHO-
DA Nová Ves nad Nisou zde umož-
nili seniorům jízdu na osedlaných
koních a v bryčce tažené dvojspře-
žím. Obě atrakce byly během od-
poledne dostatečně využity, a to
jak seniory, tak jejich příbuznými
a dětmi. Celou akci zpříjemnilo ve-
dení Centra sociálních služeb (CSS)
v čele s ředitelkou Naďou Jozífko-
vou a Markétou Jeníčkovou, když
zajistilo občerstvení v podobě vuřtů,
které si každý, kdo měl chuť, opekl
na ohni. Hezké odpoledne umoc-
nilo krásné počasí a pěkné pro-
středí upravené zahrady. 

Za hosty z klubů seniorů Jablo-
nec nad Nisou – Věra Tesařová

Krajský turnaj v kuželkách
„My jsme holky šikulky, máme

rády kuželky, kuželky jsou naše vá-
šeň, my vám to všem tady natřem.“
Tento odhodlaný pokřik se nesl
kuželnou v Tipsport aréně od ku-
želkářů-seniorů z Jablonce, kteří
byli pozváni Komunitním středis-
kem KONTAKT Liberec, p. o., v pá-
tek 27. dubna na pátý ročník
Jarního turnaje v kuželkách o po-
hár KONTAKTU. Zúčastnilo se dva-
cet týmů z Liberce, Jablonce a Frýd-
lantu. Jablonec reprezentovala dvě
pětičlenná družstva a také náhrad-
níci, kteří spolu s libereckými se-
niory vytvořili samostatný celek. 

Vítězem v jednotlivcích se stal
Karel Fučík z libereckého klubu
Elán. Naházel 126 bodů a převzal

z rukou organizátorů mimo jiné
i pohár primátora Jablonce Petra
Beitla.

Jablonečtí se turnaje zúčastnili
letos poprvé a reprezentovali
vskutku skvěle. Umístili se v první
polovině tabulky, patří jim 6. a 7.
příčka. Deváté místo si vykoulelo
jablonecko-liberecké družstvo ná-
hradníků. Senioři z Jablonce uspě-
li hlavně díky poctivému tréninku,
který se za finanční podpory měs-
ta a pod organizační taktovkou
Centra sociálních služeb pravidel-
ně koná v jablonecké kuželně. 

■ Aktivní věk

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

Senior plus
Foto archiv CSS

Foto archiv CSS

Foto archiv CSSFoto archiv CSS
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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. června 1912, č. 125, s. 3
V druhé polovině června se bude konat vý-

stava uměleckých prací a návrhů v jablonec-
kém divadle. Výstava obdržela vládní subvenci
2 500 K, za což děkujeme zejména panu po-
slanci Glöcknerovi a komerčnímu radovi
Mahlovi. Artefakty budou vystaveny ve 20 pul-
tových a 2 stolních vitrínách, vyložených čer-
ným sametem. Aranžování se ujmou profesoři
umělecké průmyslové školy v Jablonci.

5. června 1912, č. 128, s. 9
Ze světa: Stavba panamského průplavu se

chýlí ke konci. Od roku 1909 si vyžádala ne-
smírný počet lidských životů. Zemřelo již 4 000
amerických dělníků a 22 189 francouzských.
Příčinou úmrtí je zejména vražedné klima.

9. června 1912, č. 131, s. 2
Jabloneckému průmyslu hrozí žluté ne-

bezpečí. Japonská konkurence se stal trpkou
skutečností. Během několika let převzala výro-
bu dutých perlí a využila jabloneckých zkuše-
ností. V Osace pracuje v 50 dílnách již okolo
1 500 dělníků, jejichž zboží kryje spotřebu vý-
chodoindického trhu. Jedná se o hladné perle,
melounky, žaludy a další tvary. Kvalitou se již
vyrovnají našim, jsou však o 60 % levnější.

11. června 1912, č. 132, s. 4
Vojenské manévry turnovské a liberecké gar-

nisony se budou odehrávat v okolí Jablonce.

Turnovští vojáci obsadí dalešický kopec – uby-
tování mají zajištěno na Dolní Černé Studnici.
Zítra odpoledne od 16 hodin bude vyhrávat na
jabloneckém náměstí vojenská hudba. Ve 20
hodin nastoupí vojáci na noční hlídky. Zvláštní
pozornost obyvatel jistě upoutají kulomety.

11. června 1912, č. 132, s. 5
Smrt mladíka v hotelu Skrha. Včera asi v 17

hodin si 19letý Josef Kysela z Mlázovic objednal
citronovou limonádu. Udělalo se mu nevolno
a na chodbě se zhroutil. Přivolaný městský lé-
kař Dr. Hausdorf konstatoval srdeční mrtvici.
Mladík byl ševcovským pomocníkem a měl
u sebe větší obnos peněz.

13. června 1912, č. 134, s. 3
Stávka brusičů benglí vypukla v Janově,

Bedřichově, Loučné, Hraničné a na Velkém Se-
merinku. Na pátek se chystá schůze dělníků
a „líferantů“ (dodavatelé – mezičlánek mezi
dělníky a exportéry). Dělnictvo se zatím věnuje
polním pracím a očekává finanční podporu
z veřejných sbírek. Také čeští brusiči z okolí
Zásady se hodlají příští středu ke stávce připo-
jit.

15. června 1912, č. 136, s. 8
Pomoc pro koktavé. Inzerát pana H. Stein-

meiera z Hannoveru nabízí pomoc občanům,
trpícím koktavostí. Má prý zaručenou a lacinou
metodu – nepoužívá žádných léků. Konzultace
stojí pouhou 1 marku. Poradna se koná v hote-
lu Geling (pozdější hotel Praha) od 11 do 13
a od 14 do 19 hodin v pondělí 17. června. 

23. června 1912, č. 143, s. 1
Pašování sacharinu. Ve Vrchlabí byl vypát-

rán velký sklad sacharinu u statkáře Galla. Za-
baveno bylo 72 kg sacharinu v ceně 730 K.
Kontraband byl rafinovaně ukryt v kurníku.

30. června 1912, č. 149, s. 3
První český adresář Jablonce! Píše o něm

dokonce nejčtenější český list „Národní politi-
ka“. V Jablonci žije již 6 500 Čechů. Adresář
obsahuje všechny české živnostníky a obchod-
níky a má povzbudit české obyvatelstvo, aby
nakupovalo především u svých krajanů podle
hesla „Svůj k svému“. 

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Sto let rozhledny na Bramberku. Dne 16. 6. 1912
byla díky lučanské sekci horského spolku slavnostně

otevřena kamenná, 21 m vysoká vyhlídková věž
podle projektu jabloneckého architekta Roberta

Hemmricha. Foto archiv Graphis 

Sbor Janáček zazpívá v kostele sv. Anny
Smíšený pěvecký sbor Janáček má již tra-

dičně bohatou jarní koncertní činnost. 

V letošním roce jeho členové zazpívali v kos-
tele na pouti na Krásné (1. 5.) a nyní se připra-
vují na koncert v pražské Loretě, jenž se usku-
teční 9. června. 

Stejně jako v loňském roce zazpívá SPS
Janáček v průběhu mše, a poté ještě v krátkém
samostatném koncertě. „Náš výroční koncert
s názvem Pocta tvůrcům se letos bude konat

v pátek 22. 6. od 19.00 hodin v kostele sv. Anny
v Jablonci nad Nisou. Spolu s námi vystoupí
v programu náš host – sbor Dvořák z Turnova,“
sděluje Ivana Kopáčková, předsedkyně SPS
Janáček. 

V sobotu 23. 6. zve jablonecký sbor na dopo-
lední matiné, které pořádá spolu se souborem
zobcových fléten – Jablonecká píšťalka. Tento
dopolední koncert bude od 10.30 hodin na letní
scéně Eurocentra. 

(end)

Výstava malířů Jizerských hor a Krkonoš
Na léto letošního roku připravuje Městská

galerie MY v Jablonci nad Nisou prezentaci
dvou malířů, kteří vytvořili mnoho obrazů
s jizerskohorskými a krkonošskými motivy.
V Čechách se dosud neuskutečnila žádná jejich
výstava. Jsou to Franz Schier a Christian
Gotthard Hirsch. 

Oba malovali velmi podobným stylem, který
vycházel z tradice romantismu 19. století. 

Ch. G. Hirsch, jenž pocházel z Vratislavi, se
při jedné malířské cestě do Jizerských hor se-
známil s Schierovou sestrou Margarethou, di-
vadelní herečkou. Oženil se s ní a přechodně žil
a tvořil v Horním Polubném. 

Fr. Schier po studiích na jablonecké umělecko-
průmyslové škole odešel na Akademii výtvar-
ných umění do Prahy. Na tom, že se talentovaný

mladík stal malířem, měl velkou zásluhu jablo-
necký starosta K. R. Fischer.

Krom olejomalby měli oba krajináři v oblibě
techniku tempery a kvaše, malovali zejména
horské scenérie. Díky líbivému pojetí byly je-
jich obrazy žádané u široké veřejnosti a kupce
nacházely i mezi místními lidmi. 

Městská galerie MY se obrací s prosbou na
všechny, kdo vlastní obrazy zmíněných malířů
a byli by ochotni je zapůjčit na chystanou vý-
stavu nebo alespoň poskytnout informace
o existenci obrazů formou fotografické repro-
dukce, aby se spojili s pracovníky galerie přímo
ve výstavní síni nebo využili jinou formu kon-
taktu (telefon: 483 357 405, e-mail: galerie-my
@seznam.cz). 

Organizátoři všem předem děkují a všechny
zájemce zvou na výstavu, která se uskuteční od
poloviny června 2012. 

(MGMY)

Typická jizerskohorská krajina na olejomalbě Franze Schiera
Archiv Galerie MY

Foto Jan Krása
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Najdete nás na
Facebooku

Ahoj kamarádi, 

tak už tu máme skoro konec roku, tedy toho školního. Ale já vím, že
právě konec školního roku mají děti moc rády, protože se těší na
prázdniny! Těší se, že pojedou k babičce a dědečkovi, k moři, pod
stan nebo do hor. A možná ještě dál. Jelikož jsem skřítek zvědavý,
zajímalo by mne, kam se chystáte vy. Namalujte mi to a obrázky
pošlete. A abych nezapomněl: moc děkuji i za ty předchozí. Některé
z nich, jako vždy, na této stránce otiskujeme.

Váš Skřítek Pastelka

Oceněné práce na téma „Už ovládám kola!“
Samuel Šábrt, 10 let, školní družina – ZŠ Mozartova
Verunka Podlipná, 5 let, MŠ Muchomůrka, Mechová 11
Mareček Rokos, 7 let, MŠ Mšeňáček, Josefa Hory 31
Sárinka Štěpničková, 5 let, MŠ Na kopečku, V. Nezvala 14

Odměnu dětem předá náměstek primátora Petr Vobořil.

Obrázky s tématem „Kam pojedu na prázdniny“ oče-
káváme do středy 13. června na podatelně v přízemí jablonecké radnice
nebo na adrese redakce: Magistrát města Jablonec nad Nisou, redakce
Jabloneckého měsíčníku, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou.
Na obálku napište heslo „Skřítek Pastelka“. Doporučený formát výkresu
je A4. NEZAPOMEŇTE uvést u výkresu celé jméno, věk a také kontakt!

Příští téma: Kam pojedu na prázdniny. K malování si můžete zazpívat písničku Tisíc mil.

Samuel Šábrt

Mareček RokosVerunka Podlipná Sárinka Štěpničková



(18)

jablonecký měsíčník / červen 2012 inzerce

www.interma.cz

Nové byty 
Horní Proseã

tel. 
737 227 888

V˘prodej bytÛ

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

KURZ LÍâENÍ - 6 LEKCÍ / 480 Kã
péãe o pleÈ, líãení denní a veãerní
Kurzy vafiení – v cenû od 790Kã 
ve‰keré suroviny pro pfiedkrm, 

2 hlavní chody, dezert, 
kvalitní vína, nejlep‰í ‰éfkuchafii z âR 

domÛ si odnesete recepty a i nûco na zub
NOVù!! RANNÍ CVIâENÍ 

– úter˘ a ãtvrtek od 7.30h – 
zahfiátí, zpevÀování, zdravá snídanû!!!!

bliÏ‰í info na www.studiofit.cz

VYBÍRAL – REKONSTRUKCE 
KOUPELEN A BYTÒ

obkladaãské, zednické, malífiské,
sádrokartonáfiské práce

Josef Vybíral, tel.: 777 858 743

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

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

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

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

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

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

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

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

E. Floriánové 4595/25
Jablonec nad Nisou

Tel. 775 336 666, 483 306 586
WWW.GAROS-AUTO.CZ

kompletní řešení nehod, náhradní 
vůz zdarma, autoservis, pneuservis,
autobazar, autopůjčovna, odtahová

služba, dovoz aut ze zahraničí 
na objednávku

garos-auto@email.cz

M a r t i n  K ř i v á n e k

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
zaãnûte pfiipravovat svÛj vÛz na dovolenou

AKCE!!! brzdy zn. ATE 
(montované do prvov˘roby) 
- za bezkonkurenãní ceny!!!

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

POâÍTAâOVÉ PROGRAMY PRO PODNIKATELE,
úãetní firmy i lékafie – 

Mzdy, PenûÏní deník, Kniha jízd. 
Mnohaletá tradice. 

Jednoduchá obsluha, perfektní v˘sledek.
Nav‰tivte www.zaoffice.cz

PODZIMNÍ TANâENÍ OD ZÁ¤Í 2012
NOVÉ KURZY pro zaãáteãnice – bfii‰ní tance

Pfiijìte i s tímto inzerátem a první lekci zkuste
ZDARMA! Platnost do 30. 9. 2012

– ZUMBA Fitness
info a pfiihlá‰ky JIÎ NYNÍ:

recepce Studio FIT – tel.: 773 485 800
www.studiofit.cz 

www.brisnitancekareemah.cz

DVE¤E ZÁRUBNù KOVÁNÍ OKNA HYBNER
DVE¤E vnitfiní, vchodové i bezpeãnostní. 

Stavební pouzdra, posuvné a shrnovací dvefie. 
AKCE: dvefie protipoÏární od 2 500 Kã

vnitfiní od 690 Kã + SLEVA na ostatní dvefie
+ SLEVA i na montáÏ + nerez kování 150 Kã

Heslo akce: levnûji neÏ jinde! 
V˘fiez zárubní.

Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií ZDARMA!
âESKÁ okna: dfievo, plast, hliník SLEVA 40%

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

JAZYKOVÁ ŠKOLA 
LANGUAGE GARDEN

ZAHAJUJE V ZÁŘÍ
KURZY 
ANGLIâTINY
A NOR·TINY
PRO VEŘEJNOST, 
JEDNOTLIVCE, FIRMY

ZÁPIS OD 1. âERVNA 2012

KONTAKT: 
MGR. MAREK ANTONÍN 

773 773 394 • info@languagegarden.cz

ADRESA ŠKOLY: DĚLNICKÁ 388, 
JABLONEC NAD NISOU-KOKONÍN

WWW.LANGUAGEGARDEN.CZ
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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

• 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

EDUCA, Ml˘nská 46a, Jablonec n. N., tel./fax: 483 318 621, mobil: 602 505 288
www.educa-jbc.cz ★ info @educa-jbc.cz

★ ZÁPIS DO KURZÒ 2012/13 
Jazyky, PC, úãetnictví 

★ LETNÍ JAZYKOVÉ KURZY 
Konverzace a praktick˘ jazyk. Zamûfieno na mluvení! 
Vyuãují i rodilí mluvãí.  

★ REKVALIFIKAâNÍ KURZY – nové termíny

ZÁPIS DO 
KURZÒ 

20 let zku‰eností, akreditace, v˘borní lektofii, seriózní jednání

v ãervnu  
S L E VA 10 % !

PRODÁVÁME 
• palubky, podlahová prkna 

• plovoucí podlahy
• obkladové panely 

• dfievûné li‰ty, prahy 
• nábytek z masivu

• postele, skfiínû, komody, 
Ïidle, stoly

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

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

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

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

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

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

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

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, lymfodrenáÏ 

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

www.studiobodyform.cz, tel. 777 685 550

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

Hubněte v červnu 
se Studiem FIT!!!
• KAVITACE – ultrazvuková 
liposukce s podtlakem 
od 600 Kč!!!
• JÍDELNÍČEK PODLE 
GENETICKÉHO NASTAVENÍ
• KURZ HUBNUTÍ 
– start 13. 6. v 17 hodin
• RANNÍ CVIČENÍ

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

Místo
PRÁVĚ

pro VAŠI 
reklamu

Místo
PRÁVĚ

pro VAŠI 
reklamu

•
kontaktní osoba Markéta Hozová

•
e-mail: hozova@mestojablonec.cz 
Tel.: 483 357 193, mobil: 777 025 101 

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

466 01 Jablonec nad Nisou
•
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Lipolytick˘ vibraãní pfiístroj 
DREAM HEALTHER

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

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

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

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

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

www.medsix.cz

Poliklinika I

POâÍTAâOVù ¤ÍZENÁ 
LYMFODRENÁÎ 

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

vy‰kolen˘ personál!

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

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

www.energystudiojablonec.cz
www.medsix.cz 

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

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

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

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

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

·TÍPANÉ PALIVOVÉ
D¤ÍVÍ

DÉLKY 25, 33, 50 cm
SROVNÁNO NA PALETù

1m x 1m x 1m

1 320 Kã
vãetnû DPH 14 % za paletu

Prodejna v Rychnovû u Jablonce n. N.
NádraÏní 858

TEL. 607 525 870
e-mail: drevorychnov@seznam.cz

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

Akãn í  nabídky
P¤IJëTE SE PODÍVAT
NA NOVOU GENERACI
3D CINEMA TV OD LG
5. ãervna 2012
kamion LG prezentace HDTV

• kadeřnictví • prodlužování vlasů •
prodlužování řas • kosmetika • líčení

• aromamasáže • 

NOVÁ ADRESA:
Mánesova 20 

Jablonec nad Nisou
(PARKOVÁNÍ ZDARMA !)

Tel. 774 888 899, 483 710 505

WWW.SALONCHIC.CZ 
e-mail: salonchic@seznam.cz

AKCE ČERVEN 
PRO PŘÁTELE NA FACEBOOKU

50% SLEVA NA STŘÍHÁNÍ


