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Jablonecká neděle 2016
Pod záštitou primátora Petra Beitla proběhla 4. září 2016 v Jablonci nad Nisou akce Jablonecká neděle,
která přilákala více než 2 000 diváků, kteří si mohli užít pestrý program na pódiu i mimo něj.
Na akci se představilo 28 volnočasových organizací a sportovních subjektů. Akce byla vytvořena za účelem představení široké veřejnosti spektrum aktivit, které může Jablonec nabídnout. Vzhledem k datu
konání se událost stala i něčím jako náborem nových členů do klubů.
Návštěvníci měli možnost si vyzkoušet atletické disciplíny, zastřílet z několika zbraní, projet se na koloběžkách, zahrát si rugby nebo si nechat pomalovat obličej. TJ Delfín Jablonec si připravil jízdu zručnosti
na kánoi. VZS ČČK s dětmi nacvičovala ošetřování zraněného a díky KČT TJ Tatran Jablonec se návštěvníci proběhli po krátké trase orientačního běhu. DDM Vikýř představil spoustu aktivit od obřích deskových
her, přes dílničky až po živá zvířátka. SRK Jablonec n. N. představili zejména projekt Děti na startu. S Rugby Griffins Jablonec si mohl každý zkusit, co to je tvrdý ragbyový trénink. S Vem Camará Capoeira se lidé
přiblížili k tanci i bojovému umění Latinské Ameriky. FK Jablonec připravil tradiční kop na branku. U TJ
Liaz děti běhaly, skákaly přes překážky i házely míčky. Oddíl rybolovné techniky Casting s návštěvníky
lovil magnetické rybičky a u AC Jablonec mohl každý házet oštěpem nebo si zkoušet skok o tyči. ZKO
č. 620 přivedla na akci i své chlupaté svěřence a společně s nimi si mohl každý proběhnout dráhu na agility. TJ Spartak Smržovka nabídla jízdu na saňovém trenažéru a s KSS LOYD Jablonec se střílelo na terče.
SK Tuleň půjčoval koloběžky. U TK Břízky si mohl každý vyzkoušet tenis přímo s trenérem. SKP Konrspitz
nabídl střelbu z laserových biatlonových zbraní. SKI Klub Jablonec a TRI CLUB Jablonec prezentovali
činnost svého klubu. U Iron Fighters Kickboxing se nacvičovali základní postoje a rány v kickboxingu. Ve
Výtvarném ateliéru Nikol Rýdlové děti vytvářely krásné výrobky a malby. TJ HC Vlci Jablonec samozřejmě připravili střelbu pukem na branku. TJ Sokol Jablonec rozcvičil malé i velké na žíněnkách. U Florbal
Jablonec nebyla jen tak ledajaká střelba na branku, děti se musely trefit přímo do konkrétního místa.
TJ Bižuterie představila gymnastiku a karate. U ČLTK Bižuterie Jablonec n. N. soutěžily děti v tenisových
soutěžích. S Barevným minivolejbalem mohli i nejmenší smečovat přes síť a s FitKids se děti projely na
speciální cyklodráze.
Aktivitami se tedy opravdu nešetřilo a možná právě to přilákalo velké množství dětí, které s hracími kartami obcházely veškerá stanoviště.
Na pódiu se, pod vedením Martina Kadlece, tiskového mluvčího Bílých tygrů Liberec, během dne představilo všech osmadvacet oddílů. Bohatý program nabídl exhibici capoeiry a kickboxu, představení mažoretek a taneční školy ILMA či ukázku poslušnosti od kynologické organizace, exhibici v biketrialu nebo
jabloneckého kouzelníka Alexe.
Na pódiu mimo jiné zazářily hvězdy jako Tereza Vokálová, mladá nadějná atletka TJ Liaz a vítězka MČR
v běhu na 400 metrů překážek, Martin Procházka – mnohonásobný mistr světa v hokeji a vítěz ze ZOH
1998 či Michal Štěpánek a Marek Kysela – hráči A ligového týmu FK Jablonec, kteří si pro návštěvníky
připravili i autogramiádu. Své podpisy na Jablonecké neděli rozdávala i Eva Puskarčíková, česká reprezentantka v biatlonu či profesionální zápasníci IRON Fighters Kickboxing.
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Bohatý program ovšem probíhal i mimo podium. Přímo na Jablonecké přehradě se představila místní
skupina VZS ČČK při záchraně tonoucího či jablonečtí vodáci, kteří představili kanoepolo.
Zatímco si děti zkoušely různé aktivity, rodiče měli možnost získat od zástupců oddílů, z nichž mnozí
jsou držitelé řady titulů ve svém oboru, potřebné informace, které jim mohly pomoci při výběru vhodného sportu pro své děti.
V rámci Jablonecké neděle proběhla i vernisáž výstavy Střípky z historie jabloneckého sportu, která
byla ke zhlédnutí v Městské hale do 30. listopadu 2016 od 7.00 do 21.00 hod.
Ohlasy na Jabloneckou neděli napsali mnozí účastníci:
•

Jak napsal Tomáš Beran, předseda jabloneckých florbalistů „Děkujeme za možnost se zúčastnit a těšíme se na případné další ročníky. Zájem příchozích nás překvapil. Rozdali jsme mnoho letáků a zda
opravdu někteří rozšíří naše řady nyní těžko hodnotit.“, nikdo neočekával tak vysokou účast již při
nultém ročníku.

•

„Také já za náš klub děkuji za pozvání. Bylo to super. Na nultý ročník vše proběhlo bezvadně a laťka
pro příště je vysoko.“ Zhodnotil Jabloneckou neděli Štěpán Hanuš, tiskový mluvčí FK Jablonec.

•

PaedDr. Miroslav Rucký, sportovní manažer, okomentoval akci slovy: „Za atletický klub – AC Jablonec
nad Nisou připojujeme několik poznámek k této akci. Odezva rodičů i dětí byla pozitivní. Myšlenka
‚Mnoho sportů/jedno místo‘ prokázala potřebu této akce v Jablonci nad Nisou.“

•

K akci Jablonecká neděle se vyjádřil i Jiří Bártl, zástupce Rugby Club Griffins. „Za náš sportovní oddíl
Rugby Club Griffins Jablonec nad Nisou, z. s. bych chtěl velice poděkovat za to, že jsme se mohli této
úžasné akce ‚Jablonecká neděle‘ účastnit a ukázat návštěvníkům a to především dětem, jak zábavné
rugby může být. Zároveň bych chtěl velice poděkovat vedení Města Jablonec nad Nisou, že se takováto akce uspořádala a nebyla tento rok jediná, které jsme se mohli zúčastnit a doufám, že najde
v našem městě dlouhodobou tradici. Stejně tak chci vyzdvihnout organizaci celé akce a její zajištění
ze strany společnosti SUNDISK s.r.o.“

Vedle poděkování jsme dostali i řadu zajímavých podnětů, jak v příštích ročnících akci vylepšit a obohatit. Věříme, že akce byla dobrou příležitostí pro prezentaci jednotlivých oddílů a do budoucna se stane
tradičních událostí.
O akci se zmínily nejen oddíly, které se akce zúčastnily, např. FK Jablonec, Sport Jablonec či VZS ČČK
Jablonec, ale i místní média Naše Jablonecko, Deník Jablonecka a televize RTM natočila o Jablonecké
neděli reportáž.
Výběr z fotografií naleznete v naší galerii na stránkách www.jabloneckanedele.cz.
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