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Vážení čtenáři a návštěvníci Jizerských hor.

Zdravím vás všechny s prvním prázdninovým dnem. 
I přesto, že léto začalo 21. června, už jako dítě jsem 
vnímala jeho skutečný začátek právě s prvním čer-
vencovým dnem.

Tento sladký měsíc začíná příjemným chvěním  
v podbřišku, je plný krásných letních plánů a zároveň 
očekávání. Školní a jiné starosti je dovoleno odložit 
nebo alespoň trochu ošidit a my máme jedinečnou 
příležitost načerpat energii ze slunečních paprsků.  
A nejenom z nich. Prahneme po našem spojení s pří-
rodou, bez kterého není žádná regenerace možná.

Původně jsem chtěla představit jedinečnost 
naší jizerskohorské uzdravující vody a vyzdvihnout 
tak jeden ze čtyř živlů. Voda je opravdu zázračná  
a v létě velmi žádaná součást přírody. Pokud se 
však nacítím na léto a jeho odkaz, a budu k sobě 
zcela upřímná, nedá se oddělit a upřednostnit zce-
la nic. Léto je dokonalé propojení všeho!

Má zcela ojedinělou atmosféru neodolatelné 
touhy vyzkoušet si všechny smysly.

Z pohledu člověka a řeči jeho těla jde o příleži-
tost zakusit své hranice a poznávat sama sebe. 

Zrakem odhalujeme daleké obzory a matně se 
rozpomínáme na zapomenuté sny a touhy. Ne na-
darmo se říká, že oči jsou bránou do duše. Skrze 
ně a jejich dar vidět realitu nezbývá než zakotvit  
a vyjadřovat sama sebe.

Sluch pouze dokresluje obrazy a přidává dal-
ší rozměr. Zkuste chvíli spočinout se zavřenýma 
očima pod rozkvetlou lípou nebo na mechu v lese. 
Koncert přírody je tak pronikavý a nekompromisní, 
za každou cenu chce ladit s vibracemi vašeho srdce.

Vůně léta vynikají svou neopakovatelností a je-
jich jedinečnost jde až k samé hranici blaha. Hlava 
se zamotá u sušícího se sena nebo barevných voňa-
vých květů, sluncem provoněná kůže nás spravuje  
o existenci našeho těla a navádí nás k jeho přijetí, čich 
neošálí výborné kulinářské zážitky či dozrálé ovoce.

Jak chutná léto? O tom by mohl vyprávět každý 
svůj příběh. Někomu chutná po borůvkovém či re-
barborovém kynutém koláči, jinému po houbovém 
guláši a třetímu po čerstvě ulovené a ugrilované 
rybě. Co člověk, to příběh.

Do úplnosti zbývá… pohladit si vodní hladinu 
a zažít její něhu. Projít se po rozpáleném kamení 
čí písku a nechat si promasírovat chodidla. Proběh-
nout se ranní rosou po hedvábné trávě…

Jedno bez druhého nemůže být, jelikož každá 
složka dokresluje zážitek k jeho úplnosti a dokona-
losti, probouzí k životu každou buňku v nás. Nyní si 
k tomuto smyslovému koktejlu přimíchejte působe-
ní všech živlů – vzduchu, vody, země a ohně. Umíte 
si něco z této nabídky odepřít?
Myslím, že to není možné, a proto jsme dokonalí 

v dokonalém létu a v dokonalé přírodě. Užijte si 
sounáležitost s řádem přírody, najděte sami sebe 
a své ztracené touhy. Nezapomeňte přitom na čes-
kou tradici, která vám skrze poutě, Dožínky a jiné 
slavnosti připravuje příležitost k setkávání se nejen 
se „sousedy“. 

Léto se dá prožít mnoha způsoby a ten váš bude 
právě ten nejlepší. 

Přeji všem ze srdce červenec plný vášní. Těšíme 
se na vás u nás v Jizerských horách. 

Renata Van Vleet
Turistický region Jizerské hory
www.jizerky.cz

Červenec a tradice… z pera Líby Novotné 

SVATÁ MARKYTA HODILA SRP DO ŽITA  
Některé dnešní městské děti, které nevy-
růstaly v komunistické éře a neměly sko-
ro denně na očích srp a kladivo, si při této 
pranostice zřejmě představí sv. Markétu, 
jak hází do žita cosi jako bumerang, proto-
že neví co s ním. K této domněnce mě ve-
de fakt, že jsem v muzeu slyšela paní uči-
telku, kterak odpovídá zvídavému chlapci 
na otázku, k čemu že se používal  cep, ná-
sledovně: "To měli husité místo zbraní".

Svatá Markéta Antiochijská byla staro-
křesťanská mučednice, o níž je jen velmi 
málo spolehlivých zpráv. Snad byla popra-

vena za pronásledování císaře Diokleciá-
na roku 304. Markétin otec byl prý po-
hanský kněz, který brzy zemřel. Markéta 
se stala křesťankou, ale protože byla vel-
mi krásná, vyhlédl si ji místní prefekt Oli-
brius a když ho odmítla, při příležitosti ji 
udal a nechal mučit jako křesťanku. Ve 
vězení se jí zjevil satan v podobě draka  
a pozřel ji, ona však držela kříž, drak pukl 
a ona z něho vyšla. Když odolala i mučení 
ohněm, byla nakonec sťata.

U nás byla sv. Markéta uctívána od 
středověku, král Přemysl Otakar II. při-
vezl rameno sv. Markéty a rozdělil je me-
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MALOVANÁ A BATIKOVANÁ TRIČKA
EVA PARTLOVÁ

Na bavlněné a obarvené polotovary – trič-
ka vytvářím batikované nebo odbarvené 
motivy a domalovávám originální obráz-
ky. Tričko v barvě a motivem podle vlastní 
osobnosti a nálady si můžete koupit v mém 
stánku na řemeslných jarmarcích a trzích.
 

Možnosti zakoupení:
• řemeslné trhy a jarmarky v regionu
• www.fler.cz/prima-keramika

Kontakt:
Eva Partlová
464 01 Dětřichov 288
tel.: 724 260 254
e-mail: eva3p@volny.cz
www.keramikapartlova.er.cz

Regionální produkt Jizerské hory 

Představujeme jizerskohorské  
výrobky – výrobky se značkou  
Regionální produkt Jizerské hory
www.jizerske-vyrobky.cz

V pátém ročníku certifikace se rozsáhlá skupina no-
sitelů značky Regionální produkt Jizerské hory v no-
vém kole certifikace na podzim 2014 rozrostla o další 
zajímavé výrobky. Dovolte, abychom vám je postup-
ně všechny představovali v této rubrice.

Léto už je tu, proto možná oceníte některé výrob-
ky našich šikovných výrobců, které by se nám právě  
v červenci mohly co nejvíce hodit.

MÓDNÍ ORIGINÁLNÍ ODĚVY
HANA ŠLOCAROVÁ

Zhotovuji  originální kostýmy, haleny i ša-
ty. Moje dílna má tradici už od roku 1999. 
Individuální a malosériové oděvy tvořím 
od vlastního střihu až po ruční zdobení – 
batikování nebo malbu.
Možnosti zakoupení:
• z domácí dílny (po telefonické dohodě)
• na trzích a jarmarcích

Kontakt:
Hana Šlocarová
Ostašovská 153/24
460 01 Liberec
tel.: 605 968 034
e-mail: slocarova@email.cz
www.slocarova.cz
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zi různé svatyně, do baziliky sv. Víta na 
Pražském hradě a do několika klášter-
ních kostelů. Jsou ve Zlaté Koruně, Plasích  
a Břevnově. Císař Karel IV. pro ni dal zřídit 
oltář ve Svatovítské katedrále a zařadil ji 
mezi své oblíbené svaté panny – je na jed-
né z relikviářových (ostatkových) desek 
Mistra Theodorika ve Zlaté kapli Sv. Kří-
že na Karlštejně.

Svatá Markéta byla patronkou rolníků 
a také pastýřů, protože se po určitou do-
bu živila v horách chovem dobytka. Na je-
jí svátek (13. července) dříve v českých ze-
mích začínaly žně.
• Svatá Markyta vede žence do žita
• Svatá Markyta hodila srp do žita
• O Muchlině svaté sklízej žito zlaté

Markéta se díky legendě o tom, jak 
štástně vyšla z draka, uctívala také jako 
patronka těhotných žen. Ženám se dá-
val k ulehčení porodu "Markétin pás". Při 
těžkých porodech a velkých porodních 
bolestech se sv. Markétě  obětovala svíce. 
Pokud hořela, byla žena chráněna.

Kolem 13. července už bývá léto v plném 
proudu:
•  Na Muchlinu přesně dohnívají třešně.
•  Kolem svaté Muchliny dozrávají maliny.
•  Není-li  na  svatou  Markétu  slunečno, 

dostaneme sotva seno domů za sucha.
•  Na Markétu obyčejně těžké bouřky při-

cházejí.
•  Okolo svaté Markyty jsou bouřky nasety.

A při bouřkách většinou prší:
•  Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
•  Déšť o Markytě trvá čtrnáct dní a zvěs-

tuje špatný čas pro sklízení sena i obilí.
•  Na Markétu-li prší, ořechy se stromu srší.
•  Prší-li  na  svatou  Markétu,  opadají  oře-

chy vlašské a ořechy lískové zčerviví.

A na závěr pranostika, připomínající do-
bu budování socializmu:
•  Svatá  Markyta  velí:  „Lidé,  okopávejte 

zelí!“
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TEXTILNÍ ATELIÉR A DÍLNA  
Z LÁZNÍ LIBVERDA – ATELIÉR EDGART – 
PETRA A RICHARD MATĚJKOVI

Textilní ateliér Edgart spolu s dílnou ruční-
ho papíru založili Petra Gadasová Matějko-

vá, Richard Matějka, Edgar – malý psí kůň 
a později k nám přibyli také naše Madlen-
ka a Gregor. 
Zabýváme se navrhováním originálních 
oděvů, oděvních i bytových doplňků a je-
jich potiskem sítotiskovou technikou. Tisk-

neme především na len, kbA-len, kbA-bavl-
nu, buret a jiné přírodní materiály. Najdete 
u nás oděvní kolekce: dámské letní a zim-
ní, dětské, originální trička, klobouky, taš-
ky, taštičky, dále pak polštáře, ubrusy, zá-
věsy a jiné doplňky. 
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RUČNĚ MALOVANÉ HEDVÁBÍ
LYDIE DOSTÁLOVÁ

Na hedvábný polotovar ručně maluji moti-
vy a vzory podle vlastní inspirace. Vyrábím 
tak originální oděvní doplňky – šály, šát-
ky, kravaty, ale také deštníky či hedvábné 
šperky. Na přání zákazníků vytvářím i dvo-
jice doplňků pro dámy a pány. Pro zájemce 
maluji i na mírumilovné hedvábí.
Možnosti zakoupení:

•  v elektronických obchodech na vlast-
ní stránce www.mojehedvabi.cz a na 
www.fler.cz/lydie-dostalova

Kontakt:
Lydie Dostálová
Frýdlantská 210/10
460 01  Liberec 1
tel.: 724 934 181
lydie11@volny.cz
www.mojehedvabi.cz

FUTONY A TEXTIL KONOPÍK
LUKÁŠ VEJNAR –  
KONOPÍK, BÍLÝ POTOK 

V dílně v Bílém Potoce vyrábím futono-
vé matrace s rohoží z konopí a ovčí vlny 
a potahem z konopné látky, polštářky pl-
něné vlnou, konopnými nebo pohankový-
mi slupkami a se lněnými povlaky, a růz-
né drobnosti – tašky, kapsičky na doklady  
a peněženky z konopné látky, zdobené 
lněnými aplikacemi. Ovčí rouno pochází  
z vlny od chovatelů ovcí z Frýdlantska a Li-
berecka, vlna není chemicky ošetřená. Lát-
ky barvím přírodními barvami.

Možnosti zakoupení:
• na různých jarmarcích, trzích a ekolo-

gicky zaměřených festivalech
• ve vybraných obchodech s rukodělný-

mi výrobky
• na www.konopeak.cz a www.fler.cz/

konopik

Kontakt:
Lukáš Vejnar
Letná 1032, Lomnice nad Popelkou
dílna č. p. 116, 463 63 Bílý Potok
tel.: 737 600 514
e-mail: lukas.vejnar@gmail.com
www.konopeak.cz

Novinky z Turistického regionu Jizerské hory
• Jizerské noviny – léto 2015 a jejich přílo-
ha Kalendáři akcí – léto 2015 jsou k dispo-
zici na pultech informačních center. 

• V červnu jsme spustili nové webové 
stránky www.jizerky.cz a průběžně dopl-

ňujeme informace a texty i v jazykových 
mutacích.

• Nová kniha Devatero řemesel v říši víly 
Izeríny je k dostání na pultech informač-
ních center Jizerských hor.

• Dětský den na Jizerce se letos uskuteční 
v sobotu 3. 10. 2015, podrobné informace 
sledujte na www.vilaizerina.cz nebo na 
facebookovém profilu Víla Izerína.
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Oděvní kolekce určené pro dámy mají pod-
trhovat ženskost, lehkost, krásu žen a lně-
ných materiálů. Navrhujeme šaty pro oso-
bité a "zralé" ženy, šaty pro ty, co se hledají, 
a pro ty, co už se našly, pro všechny, kteří 
rozumí tomu, že len se mačká, že je to styl, 
způsob vyjádření, nadhled života ...

Možnosti zakoupení:
• v prodejních galeriích a obchodech  

v České republice, na Slovensku, v Ně-
mecku, Rakousku, Francii a Itálii

Kontakt:
Ateliér EDGART
Lázně Libverda 70
463 62 Lázně Libverda
tel.: 739 078 979, 732 620 639
e-mail: edgart@edgart.cz
www.edgart.cz

NEPRODEJNÉ –
ZDARMA

ČESKY|LÉTO 2015

LIBERECKO JABLONECKO FRÝDLANTSKO TANVALDSKO

JIZERSKÉ NOVINY

»

»

»

»

Liberecko 
Turistický okruh mapuje stopy Liebiegů 
v Liberci
Nový turistický okruh vás provede více či méně 
známými místy v Liberci, která jsou úzce spjata 
s rodinou Liebiegů. Trasa vás zavede na 17 míst 
označených očíslovanými skleněnými tabulkami, 
z nichž se dozvíte základní informace. K novému 
průvodcovskému okruhu byla také vydána 
čtyřjazyčná brožura, která je volně dostupná 
v Městském informačním centru Liberec.

Jablonecko 
Průvodce kam v Jablonci za sklem a bižuterií
Jablonecké kulturní a informační centrum, 
o. p. s. vydalo již třetí vydání oblíbeného letáku 
Za sklem…, který vás provede po kamenných 
obchodech v Jablonci nad Nisou, mimo jiné po těch, 
jež mají v nabídce starožitnou bižuterii a sklo. 

Frýdlantsko 
Frýdlant láká na obnovené hradby a pivovar
Jádro města Frýdlant je obklopeno městskými 
hradbami, jež jsou dokladem starých časů. Ke konci 
roku 2014 byla část hradeb zrekonstruována 
a slavnostně předána. Nyní je z bývalých trosek 
krásný monument, ke kterému se vyplatí vyrazit 
i v noci, díky zdařile umístěnému osvícení. Dalším 
lákadlem je zrekonstruovaný frýdlantský pivovar, 
o jehož historii jsme informovali v zimním vydání 
Jizerských novin. Od roku 2014 je otevřen veřejnosti 
jako technická památka, ale také jako místo pro 
kulturní a společenské akce, konference nebo pro 
posezení u výborného frýdlantského piva.

Tanvaldsko
Nostalgické jízdy na Zubačce
Železniční společnost Tanvald pro vás každým rokem 
připravuje nostalgické jízdy na Zubačce i na okolních 
tratích. Nejinak tomu bude i v roce 2015. Těšit se 
můžete především na zvláštní ozubnicové vlaky 
a bohatý doprovodný program v Kořenově.

Řekne-li se Jizerské hory, představí si většina z nás 
Jizerku s Bukovcem. Snad proto, že tady se poprvé 
usadili trávníkáři a rybáři z navarovského panství a dali 
vzniknout první osadě v divokých lesích, snad pro 
zašlou slávu Riedelových skláren, snad pro tajemství 
vlašských prospektorů, kteří zde nacházeli nevídané 
poklady, nebo proto, že se tu zrodila víla Izerína?
Těžko říct, v čem spočívá genius loci tohoto místa.
Ti Jizerských hor znalejší si ovšem představí oněch 
pozoruhodných míst mnohem víc. Kristiánov, 
Smrk, Velkou Jizeru, všechna rašeliniště, pomníčky 
známé i neznámé, pyšné rozhledny i prosté skalní 
vyhlídky, které berou dech nejen svým výhledem, 
ale i výstupem na ně, potoky a vodopády, hluboké 
lesy i kamenná pole, kde vás vítr mrazí do morku 
kostí, i když kameny jsou rozpálené sluncem. Tisíckrát 
můžete Jizerky projít a znovu najdete něco, co vás 
uchvátí a překvapí.

Jenže. Co počít, když se z olověně šedivého nebe 
spustí závoje deště a lezavá zima vám zajde 
za nehty? Ano, i v tomto počasí mají hory jakýs 
takýs půvab, ale svoje bližní asi těžko přemluvíte, 
aby s vámi šli na výlet. Ale přece nezůstanete 
sedět doma, že? Máte pravdu. I v počasí, kdy by 
psa nevyhnal, je kam jít. Neboť i tady jsou hrady 
a zámky, které stojí za zhlédnutí.
Pravda, není jich moc. Například se sousedním 
Českým rájem se nemůžeme rovnat, ale přece 
jenom… Určitě stojí za to se na ně podívat.
Především je to zámek Frýdlant, který je spojením 
středověkého hradu a renesančního zámku 
a ukrývá sbírky porcelánu a skla, nábytku, zbraní 
a – světe, zboř se – i dýmek. Když déšť trochu 
poleví, můžete se potulovat středověkými uličkami 
v podzámčí a nakouknout do chrámu Nalezení 
sv. Kříže se sochami Matyáše Brauna. Ovšem pýchou 

Frýdlantských je novorenesanční radnice. Takže 
nezapomeňte ani na ni.
Další památkou, která povstala z popela jako pták 
Fénix (řečeno obrazně, zatím tu zaplaťpámbu 
nehořelo), je hrad a zámek Grabštejn, do roku 1992 
polorozbořený a nepřístupný veřejnosti. Na jeho 
záchranu se zcela výjimečně spojila soukromá hnutí 
se státními institucemi a výsledek opravdu stojí 
za to. Takže – nezapomeňte navštívit Grabštejn.
No a kdyby se k vám Jizerské hory chovaly hodně 
macešsky a počasí pořád stálo za pendrek, buďte jim 
trošku nevěrní a odskočte si třeba do Zákup nebo 
na Lemberk, Hrubý Rohozec či Sychrov. To vám je 
taková krása!
Ale pak se určitě vraťte, ono se do té doby vyprší 
a zase bude na co koukat i tady u nás. 

Klára Hoff manová

Foto: NPÚ – ÚPS na Sychrově
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ČERVEN
2. 6. Absolventský koncert ZUŠ, kostel sv. Anny, 
Jablonec n. N., 17.00 h, www.jablonec.com
2. 6. Podvečer s„dramaťákem“, divadelní ukázky 
žáků ZUŠ, Městské divadlo Železný Brod, 18.00 h, 
www.zeleznybrod.cz
2. 6. Vladimír Václavek a Oskar Török, koncert, 
Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec, 
19.30 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
3. 6. Velký dechový orchestr ZUŠ Police n. M., 
koncert v rámci festivalu Město plné tónů, Jablonec n. N., 
16.00 h, www.mestoplnetonu.cz
3. 6. Bůh masakru, komedie, Městské divadlo 
Jablonec n. N., 19.00 h, www.divadlojablonec.cz
3. 6. Rok v Himálajích, promítání s besedou,
Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h, www.
klubnarampe.cz
4. 6. Slovanka – Konrád poháru Časovek 
2015, cyklozávod, Janov n. N., odbočka na Hrabětice, 
www.kcpivovar.cz
4. 6. Komentovaná prohlídka výstavy Václava 
Špály, Oblastní galerie Liberec, 10.30 a 17.00 h, 
www.ogl.cz
4. 6. Jiří Pazour, koncert, Kulturní a společenské 
centrum Lidové sady Liberec, 19.00 h, 
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz

4. 6. Caveman (Jeskynní muž), slavná one 
man show, Městské divadlo Jablonec n. N., 19.00 h, 
www.divadlojablonec.cz
5. 6. Letní koncert, Nová Ves n. N., kostel, 
www.novavesnn.cz

Centrum Babylon Liberec
Liberec, tel.: 485 249 202, www.BabylonLiberec.cz
V–IX, Aquapark:
Laser show – 3× denně v ceně vstupného 
v 10.45, 16.45 a 20.30 h (oceněná nejlepší atrakcí 
Aquaparků v ČR)
Aquazorbing – 2× denně, chůze po vodní hladině
Akce pro školy a školky, ve všední dny zlevněné 
vstupné do Aquaparku od 9.30 do 11.30 h – 
50 Kč/dítě, do Lunaparku od 10.00 do 12.00 h 
– 20 Kč/osoba, do Solno-jodové jeskyně od 10.00 
do 12.00 h – 20 Kč/osoba.
Noční Cyber Párty – so, 20.00 h, Obchodní 
městečko, Cyber Café
8. 5.–30. 6. V Babylonském LUNAPARKU 
roztoč buben plný dárků
Každý dětský návštěvník, který si zakoupí 
vstupné, si při odchodu z Lunaparku zatočí 
losovacím osudí, sáhne do bubnu a vytáhne 
výherní lístek.
Akce – dítě ZDARMA (platnost do 31. 8. 2015)
Užijte si naplno léto ve WELLNESS HOTELU 
BABYLON. Pobyt pro dítě mladší 12 let ZDARMA 
ke každé platící dospělé osobě. K ubytování navíc 
získáte balíček zábavy se vstupy do: AQUAPARKU, 
LUNAPARKU, IQPARKU a iQLANDIE.
1. 7.–31. 8. Vychytané léto v AQUAPARKU:
AQUAYOGA, so, 11.00–11.30 h pro děti a jejich 
rodiče, 11.30–12.00 h pro dospělé.
Vychytej si další zábavu v Babylonu, so–ne, 
Babylonský maskot bude v prostorách celého 
AQUAPARKU rozdávat dárky v podobě poukázek 
CENTRA BABYLON
Letní terasa, za příznivého počasí se můžete 
opalovat a užívat zábavy na letní terase Babylonu.
Ochutnávky potápění – 2× týdně v úterý 
a ve čtvrtek od 17.00 h –zdarma
20. 6., 11. 7., 19. 9. Fauna trhy – Liberecké 
terarijní trhy – pravidelné setkání milovníků 
zvířat, Konferenční sál
25. 7.–8. 8. Mistrovství Evropy ve stolní hře 
GO 2015, Evropský GO kongres je nejdůležitější 
akcí roku v Evropě a největší i v celém světě, 
www.goweb.cz.
20.–23. 8. Bohemia Cantat, 23. ročník, 
mezinárodní nesoutěžní festival sborového zpěvu.

5. 6. Trio Michal Prokop a Jarret, openair 
koncert na zahradě Lidových sadů, Kulturní 
a společenské centrum Lidové sady Liberec, 19.00 h, 
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
5. 6. Cirk La Putyka, Home Credit Arena Liberec, 
19.30 h, www.homecreditarena.cz

5. 6. Trio Prokop a Jarret, Kulturní 
a společenské centrum Lidové sady Liberec, 19.30 h, 
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
5. 6. Cliff  Moore Band (UK), koncert v rámci 
festivalu Město plné tónů, Klub Na Rampě, 
Jablonec n. N., 20.00 h, www.klubnarampe.cz
5.–7. 6. Mistrovství České Republiky, 
3. ročník Festivalu tanečního mládí SUT (Svaz Učitelů 
Tance) a Mistrovství ČR v disciplínách ČAT (Česká 
asociace tance), Městská hala v Jablonci n. N., 
www.czechdance.latinofestival.cz
5.–7. 6. Chrastavské slavnosti, 20. ročník 
tradičních slavností, Chrastava, www.chrastava.cz
5.–7. 6. Železnobrodský jarmark, tradiční 
největší pouťová akce, Železný Brod, 10.00 h, 
www.zeleznybrod.cz
5.–7. 6. Faking Hard Music Fest 3, hudební 
festival, Železný Brod, www.zeleznybrod.cz
6. 6. Výstup na Smrk, 42. ročník turistického 
pochodu, start: Nové Město p. S. 7.00–9.00 h, trasa: 
7 km, jmadera@centrum.cz
6. 6. Nisamarathon, vodácko-drsňácký závod 
korytem řeky Nisy, www.nisamarathon.cz
6. 6. Líšenské pochody, turistická akce, Líšný, 8.00 h, 
www.lisenske-pochody.cz
6. 6. Ještěd Tour Kooperativy – Kolo pro 
život, závod horských kol pro celou rodinu, Rekreační 
a sportovní areál Vesec, Liberec, www.kolopro.cz
6. 6. Ještěd 2015 – Memoriál Františka Korala, 
40. ročník pochodu, start: konečná MHD tramvaje Horní 
Hanychov, Liberec, www.kct.cz
6. 6. Ilustrátorova laboratoř, výtvarný workshop 
pro rodiče s dětmi zaměřený na animaci, Oblastní galerie 
Liberec, 10.00–13.00 h, www.ogl.cz
6. 6. Hravá zahrada pro celou rodinu, Kulturní 
a společenské centrum Lidové sady Liberec, 10.00 h, 
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
6. 6. Koncert zobcových fl éten, hraje Jablonecká 
píšťalka a hudební soubor z Maďarska, MCDO Hejnice, 
15.30, www.mcdo.cz
6. 6. Muzejní noc ve Führichově domě, 
Chrastava, 19.00–23.00 h, www.chrastava.cz
6.–7. 6. Adrenalin race, dojezd Ultramaratonu 
horských kol Chomutov – Harrachov, areál 
harrachovského fotbalového hřiště, www.harrachov.cz
7. 6. Enduro Race Ještěd, cyklozávod, Sportovní 
areál Ještěd – Skalka, Liberec, www.enduroserie.cz
7. 6. Pohádková přehrada, ulice Průběžná, Mšeno, 
Jablonec n. N., tel.: 773 270 271
8. 6. Postaven(i)í mimo hru, komedie o fotbalu, 
kamarádství a lásce k jedné ženě, Městské divadlo 
Jablonec n. N., 19.00 h, www.divadlojablonec.cz
9. 6. Koncert ZUŠ Liberec, Severočeské muzeum 
v Liberci, 16.30 h, www.muzeumlb.cz
9. 6. Turnovský kroj, přednáška PhDr. V. Jakouběové, 
Památník Jany a Josefa V. Scheybalových, Jablonec n. N., 
17.00 h, www.jablonec.com
9. 6. Koncert ZUŠ Železný Brod, ukázka tvorby 
žáků, 17.00 h, www.zelbrod.cz
9. 6. Biotronik Tomáš Pfeifer, beseda, Spolkový 
dům, Jablonec n. N., 18.00 h, www.dub.cz
9. 6. Off beat, koncert, Kulturní a společenské centrum 
Lidové sady Liberec, 19.30 h, www.zooliberec.cz/
lidovesady/cz

Šmajdání za historií opevnění z roku 1938 
na pomezí Jizerských hor a Krkonoš
Putování s průvodcem za historií opevnění 
z roku 1938. Délka „Šmajdu“ je cca 12 km. Nutné 
přihlásit se předem, a to vždy do čtvrtka před 
datem putování na tel.: 737 376 248.
Termíny „Šmajdání“: 20. + 21. června,
18. + 19. července, 22. + 23. srpna,
19. + 20. září, 17. + 18. října

10. 6. Den zdravotně postižených, 
Mírové náměstí, Jablonec n. N., 12.00–17.00 h, 
www.mestojablonec.cz
10. 6. Vernisáž výstavy „Naivní divadlo Liberec 
– loutky nejen z archivu, Severočeské muzeum 
v Liberci, 17.00 h, www.muzeumlb.cz
10. 6. ZOO Objektiv, pořad pro návštěvníky 
a příznivce nejstarší ZOO v Čechách, Hospodářský 
a vzdělávací pavilon ZOO Liberec, 18.00 h, 
www.zooliberec.cz
10.–14. 6. Obrok, celostátní setkání starších skautů 
a skautek, Liberec, Rekreační a sportovní areál Vesec, 
Liberec, www.skijested.cz
10.–14. 6. Jizerskými horami na kole,
20. ročník cyklistických okružních výletů z Jizerky 
s průvodcem, penicka.libor@uhul.cz,
http://kctjablonec.webzdarma.cz
11. 6. Komentovaná prohlídka k dílu měsíce 
(Ludvík Kuba), Oblastní galerie Liberec, 10.30 h, 
www.ogl.cz
11. 6. Ludvík Kuba, přednáška o Lužici doprovázená 
prezentací obrazů a ukázkami hudby, Oblastní galerie 
Liberec, 17.00 h, www.ogl.cz
11. 6. Partička na vzduchu – Tour 
2015, Letní kino, Jablonec n. N., 20.00 h, 
www.eurocentrumjablonec.cz / Improvizační show.
12. 6. Farmářský den, Centrum ekologické 
výchovy Jablonec n. N., www.jablonec.com, 
Letní scéna Eurocentra a náměstí Dr. Farského, 
www.eurocentrumjablonec.cz, 9.00–18.00 h
12. 6. Mezinárodní folklórní festival 2015, 
festival v rámci Město plné tónů, Eurocentrum 
Jablonec n. N., Letní scéna, 10.00–20.00 h, 
www.eurocentrumjablonec.cz / Mezinárodní zastoupení, 
tvůrčí dílny pro děti aj.
12. 6. Singltrek Fest, velká letní party s koncerty 
a testováním kol, Singltrek Centrum, Nové Město p. S., 
www.singltrekpodsmrkem.cz
12. 6. Tradiční Maxovský blešák, Horní Maxov 
u kostela, 13.00 h, www.lucany.cz
12. 6. Klavírní kvarteto Josefa Suka, 
koncert, Městské divadlo Jablonec n. N., 19.00 h, 
www.divadlojablonec.cz / Radim Kresta – housle, Eva 
Krestová – viola, Václav Petr – cello, Václav Mácha – 
klavír, koncert se koná v rámci Dvořákova Festivalu.
12. 6. Muzejní noc, koncert Ivety Hejdukové, 
Riedlova vila, Desná, 17.00 h, www.mesto-desna.cz
12. 6. Stárplej 2015, fi nále soutěže kapel, 
Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h, 
www.klubnarampe.cz
12. 6. Komunál, koncert s předkapelou 
Unisono a Krásná práce, sokolovna Bzí, 20.00 h, 
www.zeleznybrod.cz
12.–14. 6. WTF-festival současného divadla, 
Malé divadlo Liberec, www.saldovo-divadlo.cz
12.–14. 6. MIR Kaufbeuren, prezentace 
města Jablonec n. N. v partnerském městě (SRN), 
www.jablonec.com
13. 6. Aukce pohledů, Kulturní a společenské 
centrum Lidové sady Liberec, 8.00 h, www.zooliberec.cz/
lidovesady/cz
13. 6. Raspenavské slavnosti, Raspenava, 
www.raspenava.cz
13. 6. Liberec Cheer Cup 2015, Home Credit Arena 
Liberec, 9.00 h, www.homecreditarena.cz

13. 6. MČR v biatlonu na horských kolech 
+ závod v biatlonu na HK pro veřejnost a děti, 
biatlonový areál Jablonec n. N., Břízky, 10.00 h, 
www.skpjablonec.cz
13. 6. Kuličkiáda, Nová Ves n. N., 10.00 h, 
www.novavesnn.cz
13. 6. Spanilá jízda Cyklostezkou Járy 
Cimrmana, 10. ročník, Tanvald, Kořenov, Příchovice, 
www.tanvaldsko.info / Start Spanilé jízdy ve Zlaté 

13. 6. Krajské slavnosti a Liberecký 
jarmark, tradiční akce se stánkovým prodejem 
regionálních produktů a jarmarečního zboží 
s bohatým doprovodným programem, Liberec, 
www.liberecky-kraj.cz

Olešnici Na Vrších, hudba a program v Tanvaldě – 
Šumburku, sázení švestky u Majáku Járy Cimrmana, 
písně v podání Divadla JC, spanilá jízda veteránů 
z Tanvaldu do Příchovic apod.
13. 6. Antonínská pouť, dobová pouť s ukázkou 
řemesel kostel sv. Antonína Paduánského Bedřichov, 
www.bedrichov.cz
13. 6. Neckyáda, nejroztodivnější plavidla na řece 
Jizeře, Železný Brod, lávka, 10.00 h, www.zeleznybrod.cz
13. 6. Varhanní koncert, MCDO Hejnice, 
www.mcdo.cz
13. 6. Sportovní jízda Vlasty Buriana, 
historická vozidla na trase Liberec – Praha a zpět, 
www.automuzeum.cz
14. 6. Godyho memoriál, Kulturní a společenské 
centrum Lidové sady Liberec, www.zooliberec.cz/
lidovesady/cz
14. 6. Decathlon Cup Bedřichov 2015, 2. kolo 
dětského závodu na horských kolech, 14. ročník, ŠSK ZŠ 
Janov n. N., tel.: 483 380 045, www.zsjanovjbc.com
14. 6. Horská teniska, canicross, závod pro ženy 
se svými psími miláčky, trať 5, 6 km, areálu U Čápa, 
Příchovice, www.ucapa.eu
14. 6. Tour de Malá Skála, cyklozávod, Vratislavice 
n. N., www.kcpivovar.cz
14. 6. A-styl show – Síla hudby, Home Credit 
Arena Liberec, 17.00 h, www.homecreditarena.cz
15. 6. Astronomické setkání, Klub Na Rampě, 
Jablonec n. N., 18.00 h, www.klubnarampe.cz
16. 6. Jubilejní koncert Jabloneckého 
komorního orchestru, v rámci festivalu Město 
plné tónů, kostel sv. Anny, Jablonec n. N., 18.00 h, 
www.jablonec.com
16. 6. Laco Déczi a hosté, koncert v rámci festivalu 
Město plné tónů, Městské divadlo Jablonec n. N., 
19.00 h, www.divadlojablonec.cz
16. 6. Kabát – open air turné, Home Credit Arena 
Liberec, 20.00 h, www.homecreditarena.cz

16.–21. 6. Trojzemí 2015 – celostátní 
a mezinárodní sraz cykloturistů, Hrádek nad Nisou, 
tel.:  724 209 445, www.cyklosraz2015.cz
17. 6. Laco Déczi a hosté, koncert v rámci festivalu 
Město plné tónů, Městské divadlo Jablonec n. N., 9.00 h, 
www.divadlojablonec.cz
17. 6. Violka a Jazztet, koncert v rámci festivalu 
Město plné tónů, Mírové nám. Jablonec n. N., 16.00 h, 
www.mestoplnetonu.cz
17. 6. Fotodílna opravdu pro každého, 
Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 19.00 h, 
www.klubnarampe.cz
18. 6. Maliník – fi nále Konrád poháru Časovek 
2015, cyklozávod, Liberec-Kateřinky, www.kcpivovar.cz
18. 6. Komentovaná prohlídka výstavy 
Valeriana Karouška, Oblastní galerie Liberec, 
10.30 a 17.00 h, www.ogl.cz
18. 6. Krátké a úderné divadlo, Kulturní 
a společenské centrum Lidové sady Liberec, 19.30 h, 
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
18. 6. Masakr na Švédských šancích, promítání 
s besedou, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h, 
www.klubnarampe.cz
19. 6. Závody dračích lodí – školní posádky, 
přehrada Liberec, 8.00–14.00 h, www.rypsport.cz
19. 6. Den boje proti násilí na seniorech, 
koncert, Městské divadlo Jablonec n. N, 15.00 h, 
tel.: 483 357 193, www.mestojablonec.cz / Pořad 
Černobílé písničky, A. Cibulka – Blue Star Václava Marka, 
udělení ocenění jablonecké pečovatelky.

16.–20. 6. Mezinárodní festival 
profesionálních loutkových divadel 
s inscenacemi pro děti předškolního věku 
Mateřinka “15”, který nabídne veřejnosti na 25 
představení divadel z Belgie, Kanady, Slovinska, 
Slovenska a České republiky nejen v Naivním 
divadle, ale i v Divadle F. X. Šaldy, v Základní 
umělecké škole i na zahradě Oblastní galerie 
Lázně. Festival nabídne část svého programu 
i v Městském divadle Jablonec n. Nisou a v KC 
Turnov, www.naivnidivadlo.cz
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Devatero řemesel 
v říši víly Izeríny
Klára Hofmannová
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Tipy na výlet Horké léto a svěží voda z jizerskohorských přehrad…   
zážitek, který si nesmíte nechat ujít

PŘEHRADA FOJTKA

Leží mezi obcemi Mníšek u Liberce a Foj-
tka, vodou ji zásobuje tzv. Fojtův potok.

Historie:
Vodní nádrž Fojtka (někdy nazývána Foj-
tecká přehrada nebo Mníšecká přehra-
da) postavená v letech 1904–1906 na 
stejnojmenném potoce, leží 6 km seve-
rovýchodně od centra Liberce pod vsí  
Fojtka u obce Mníšek. Byla vybudována 
jako součást Generálního projektu na 
výstavbu přehrad v povodí Lužické Nisy 
pro Vodní družstvo v Liberci. Projekt vy-

hotovil profesor Dr. Ing. Otto Intze, za-
hrnoval výstavbu dalších třech přehrad 
v povodí Jeřice: Fojtku, Mlýnici a v Ol-
dřichově v Hájích, která nakonec nebyla 
uskutečněna. Přehrada Fojtka slouží vý-
hradně k zadržování povodňových prů-
toků.

Využití:
Nádrž slouží k rybaření, vyskytují se zde 
hojně lososovité ryby.
Dále je využívána jako koupaliště, s nu-
distickou pláží na jednom z břehů. Kolem 
přehrady je mnoho místa nejen na rozlo-
žení dek a osušek, ale i na hraní her.

PŘEHRADA MLÝNICE

Na hranici mezi Mníškem a Novou Vsí by-
la v roce 1906 vybudována přehrada s ná-
zvem Mlýnice.

Historie:
Vodní nádrž Mlýnice (někdy nazývána 
Mlýnická přehrada) byla postavená v le-
tech 1904–1906 na Albrechtickém potoce 
(pravostranném přítoku Jeřice) pod ma-
lou stejnojmennou osadou Mlýnice ne-
daleko obce Nová Ves. Byla vybudována 

jako součást Generálního projektu na vý-
stavbu přehrad v povodí Lužické Nisy pro 
Vodní družstvo v Liberci. Projekt vyhoto-
vil profesor Dr. Ing. Otto Intze, zahrno-
val výstavbu třech přehrad v povodí Jeři-
ce: Fojtku, Mlýnici a v Oldřichově v Hájích, 
která nakonec nebyla uskutečněna. Pře-
hrada Mlýnice slouží výhradně k zadržo-
vání povodňových průtoků.

Využití:
Nádrž slouží k rekreačním účelům – ryba-
ření a koupání.

VODNÍ NÁDRŽ HARCOV – 
HARCOVSKÁ PŘEHRADA ČI 
LIBERECKÁ PŘEHRADA

Leží nedaleko centra města v údolí libe-
reckého Harcovského potoka, obklopená 
z jedné strany lesem a z druhé klidnou vi-
lovou čtvrtí.

Historie:
Liberecká přehrada vybudovaná mezi le-
ty 1902–1904 je součástí jizerskohorské 
přehradní soustavy vyprojektované pro-
fesorem Otto Intzem z Cách. Na stavbě se 
podílela vídeňská firma N. Rella & Neffe  
a liberecká W. Streitzig & Co. Celkem bylo 
realizováno pět z šesti plánovaných pře-
hrad. Kromě liberecké to byla mšenská, 
bedřichovská, fojtecká a mlýnická přehra-
da. Impulzem k jejich vytvoření byly niči-

vé záplavy konce 19. století, především ta 
v roce 1897, která měla katastrofické ná-
sledky pro obyvatele podhorských oblas-
tí. Nezbytné prostředky na jejich výstav-
bu dodali místní podnikatelé, mezi nimiž 
nechyběli ani Liebiegové. Podnik Johann 
Liebieg & Co. také využíval vodu z liberec-
ké přehrady pro svůj provoz a byla jí záso-
bována i vila Theodora Liebiega mladšího.

Využití:
Tato vodní nádrž dnes slouží zejména ja-
ko rekreační místo obyvatel Liberce, pů-
vodně však byla navržena na ochranu 
města před povodněmi a jako zásobárna 
vody pro potřebu průmyslu. V okolí pře-
hrady žijí také chránění živočichové: ro-
pucha obecná, čolek obecný, strakapoud 
velký, lejsek šedý a ježek západní.
Jediná rozlehlejší pláž leží na pravém bře-

hu v blízkosti hráze a nabízí všechny zá-
kladní služby. Mimo jiné i WC, sprchy, 
hřiště na plážový volejbal, občerstvení 
a restauraci. Pláž je travnatá a písčitá se 
středně strmým břehem. Slouží tak oby-
vatelům Liberce a návštěvníkům nejen ke 
koupání, ale také procházkám a relaxaci.

PŘEHRADNÍ NÁDRŽ MŠENO – 
JABLONECKÁ PŘEHRADA

Jablonecká přehrada je oblíbenou vodní 
plochou pro celé široké okolí, nachází se 
nedaleko centra Jablonce nad Nisou, leží 
na Mšenském potoce.

Historie:
Jablonecká přehrada je označována za 
klenot Jablonce nad Nisou a má velkou 

zásluhu na tom, jak příjemně se v Jablonci 
žije. Přehrada nebyla postavena v letech 
1906–1910 jako rekreační nádrž, ale jako 
součást protipovodňových opatření v Ji-
zerských horách, které reagovaly na kata-
strofální záplavy z roku 1897. K soustavě 
patří štola vedená z Lužické Nisy dlouhá 
636 m a štola z Bílé Nisy dlouhá 1 758 m.
Stavby přehrad se ujalo Vodní družstvo 
pro regulaci vodních toků a výstavbu pře-
hrad v povodí Zhořelecké Nisy. Podobu 
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soustavě údolních přehrad postavených 
v prvním desetiletí dvacátého století na 
Jablonecku a Liberecku dal Prof. Dr. Ot-
to Intze z Cách, specialista na vodohospo-
dářské stavby. Ten byl i autorem projek-
tu jablonecké přehrady, přestože se jejího 
dokončení již nedožil. (Pamětní kámen 
vytvořený v roce 1943 ke stému výročí je-
ho narození byl v roce 1996 objeven v pře-
hradě potápěči, později vyzdvižen ze dna 
a umístěn v parčíku pod hrází).

Využití:
Přehrada je největší městskou vodní plo-
chou ve Střední Evropě a v současnos-
ti slouží především k rekreaci. Jsou zde 
písčité a travnaté pláže, vstup do vody je  
v závislosti na konkrétní lokalitě mírný až 
velmi prudký. V bezprostřední blízkosti se 
nacházejí kurty na plážový volejbal, hřiš-
tě, dětské koutky a betonová hřiště na 
fotbal, tenis či basketbal, množství stán-
ků s občerstvením a několik restaurací.

PŘEHRADA BEDŘICHOV

Přehrada položená v lesnatém údolí říčky 
Černá Nisa nedaleko od Bedřichova skýtá 
romantické zákoutí uprostřed Jizerských 
hor. Nachází se v chráněné oblasti.

Historie:
Vodní nádrž Bedřichov (někdy nazývána 
přehrada na Černé Nise nebo Bedřichov-
ská přehrada) postavená v letech 1902–
1906 na stejnojmenné říčce, která pra-
mení na úbočí Olivetské hory v nejvyšších 
partiích Jizerských hor, se nachází 3 km 
severně od Bedřichova a 13 km od Liber-

ce. Byla vybudována jako součást hydro-
energetické soustavy vodního díla. Pat-
ří k ní i přivaděč vody dlouhý cca 4,4 km  
s vodní komorou, vodní elektrárna Ru-
dolfov a další přehrada s nádrží pro vy-
rovnávání odtoku a vodní elektrárna, atd. 
Projekt vyhotovil pro Vodní družstvo v Li-
berci profesor Dr. Ing. Otto Intze and Ing. 
Leppla. 
Přehrada Bedřichov slouží výhradně k za-
držování povodňových průtoků.

Využití:
Přehrada je díky svému položení a okolní 
krajině vyhledávaným místem pro turisty.

Aktuální informace o kvalitě vody: najdete na stránkách Krajské hygienické stanice www.khslbc.cz

LÉTO PLNÉ VESELÍ A MUZIKY

4.–5. ČERVENCE
HEJNICKÉ SLAVNOSTI 2015,  
WWW.HEJNICE.CZ
Hejnické slavnosti navazují na tradič-
ní Hejnickou pouť, která se slaví u příle-
žitosti vysvěcení Baziliky Navštívení Pan-
ny Marie v tomto městě. I v letošním roce 
se uskuteční veliká kulturní akce spojená 
s nabitým kulturním programem v cent-
rální části před areálem Baziliky a MCDO
(bývalým hotelem Perun), velikým ohňo-
strojem, kolotočářskými atrakcemi a stán-
kovým prodejem v ulicích, doplněná o ře-
meslný jarmark před kostelem. Postupem 
jednotlivých ročníků se tato akce změni-
la v městské pouťové slavnosti spojené  
s hudebním festivalem, který v tomto ma-
lebném podhůří Jizerských hor má jistě 
neopakovatelnou atmosféru. Letošní roč-
ník je navíc doplněn o připomenutí výročí 
290 let o onoho dávného vysvěcení bazili-
ky a vzniku legendy dávných poutí.

 

10. ČERVENCE
HUDEBNÍ FESTIVAL MEZI KOPCI, 
WWW.FESTIVALMEZIKOPCI.CZ
První ročník nového rodinného hudebního 
festivalu Mezi kopci připravuje mladý kolek-
tiv nadšenců z Pensionu Sněženka. Festival 
se uskuteční na začátku července v krásném 
místě, které je lemované řekou Kamenicí  
a leží mezi kopcem Tanvaldský Špičák a Bu-
kovou horou. Pro návštěvníky je připraveno 
stanové městečko a dostatek parkovacích 
míst v areálu Tanvaldského Špičáku. 

18. ČERVENCE
HARRACHOVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI, 
WWW.SKLARNAHARRACHOV.CZ 
Tradiční slavnosti piva pro pijáky i nepijáky 
piva s bohatým doprovodným programem.

23.–25. ČERVENCE
BENÁTSKÁ!  
WWW.BENATSKANOC.CZ 
Tradiční festival plný hudebních předsta-
vení. 

Přijeďte si do Liberce – Vesce užít léto spl-
něných hudebních přání i vy.

25. ČERVENCE
ANENSKÁ SKLÁŘSKÁ SLAVNOST  
NA JIZERCE, WWW.DUDOVI.CZ
Oblíbená sklářská pouť na Jizerce přináší 
ukázky tradičních řemesel, divadlo či rý-
žování drahých kamenů, koná se v sobotu 
od 10.00 do 17.00 hodin.

Program:
• příjezd zakladatele skláren na Jizerce  

F. A. Riedla a požehnání slavnosti
• ukázky sklářských a ostatních tradičních řemesel  

a prodej výrobků
• vystoupení folklórního souboru
• pro děti milé překvapení
• loutkové divadlo se zpěvy
• soutěže taneční, dřevorubecké, lyžařská štafeta
• Jizerské hory v historických filmech
• rýžování drahých kamenů
• pozorování slunce hvězdářskými dalekohledy
• občerstvení tradiční i netradiční
• po celý den prohlídky Muzea Jizerských hor

HUDEBNÍ LÉTO NA TANVADSKÉ  
KOTLINĚ, WWW.TANVALD.CZ
Koncerty pod širým nebem v areálu Auto-
kempu Tanvaldská kotlina. Přijďte se po-
dívat a poslechnout dobrou muziku. Ob-
čerstvení, točené pivo a dětský koutek.
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Představujeme hrady a zámky  
v Libereckém kraji ve správě  
Národního památkového ústavu…

BEZDĚZ

Královský hrad Bezděz, založený roku 
1264 „králem železným a zlatým“ Pře-
myslem Otakarem II., je jednou z našich 
nejvýznamnějších gotických památek. 
Ve středověku Bezděz proslul jako věze-
ní předposledního Přemyslovce Václava 
II., v období baroka, kdy hrad sloužil ja-
ko benediktinský klášter, byl cílem řady 
zbožných poutníků a konečně v 19. sto-
letí se opuštěný Bezděz stal lákadlem pro 
romantické duše, mezi něž patřil i slav-
ný český básník a spisovatel Karel Hynek 
Mácha. Dnešní návštěvníci si mohou pro-
hlédnout královský palác s kaplí a množ-
stvím gotických architektonických detailů, 
purkrabský palác a další části hradu. Pří-
stupná je také Velká věž s rytířskou síní 
v nejvyšším podlaží a s jedinečným výhle-
dem na široké okolí – z Bezdězu lze spatřit 
nejen blízké Máchovo jezero či nedaleký 
Ještěd, ale při dobré viditelnosti i vrchol-
ky Krkonoš a s dalekohledem dokonce  
i věž katedrály sv. Víta na Pražském hradě.

Hrad Bezděz
472 01 p. Doksy 
Tel.: 723 774 904 
GPS: N 50° 32' 21" E 14° 43' 12"
FB – Hrad Bezděz, oficiální stránky
www.hrad-bezdez.eu

Bezděz je zpřístupněn úterý až neděle  
a pro letošek nabízí správa hradu i cizoja-
zyčné prohlídky (na objednání) a na čer-
venec a srpen tzv. dlouhé soboty, tedy 
prodloužení návštěvní doby až do 18 ho-
din každou prázdninovou sobotu.

Akce červenec – říjen:
4. července 
Dlouhé soboty na Bezdězu. 
V měsících červenci a srpnu bude hrad Bezděz ote-
vřen každou sobotu do 18.00 hodin! Tímto Správa 
hradu vyjde vstříc zvýšenému zájmu návštěvníků o 
hrad v hlavní turistické sezoně.

4.–6. července 
Tři dny ve středověku
Oblíbené šermířské vystoupení skupiny Askalon Vás 
nejen pobaví, ale i historicky poučí. Gotické brnění  
a zbraně budou řinčet na celém druhém nádvoří! 
Mediální téma: Rytíři a turnaje – průvodci při pro-
hlídkách budou hovořit o významu rytířů a středově-
kých turnajů na královských hradech. Vystoupení  
v 11.00, 12.30, 14.00 a 15.30 h.

11., 18., 25. července, 1., 8., 15., 22., 29. srpna
Dlouhé soboty na Bezdězu
V měsících červenci a srpnu bude hrad Bezděz ote-
vřen každou sobotu do 18.00 hodin! Tímto Správa 
hradu vyjde vstříc zvýšenému zájmu návštěvníků  
o hrad v hlavní turistické sezoně.

11. července 
Bezdězská čtyřka
Blue grass a country minifestival. Na hradě budou 
pro návštěvníky celý den postupně hrát 4 kapely: 
Red leaf, dívčí kapela Od plotny skok, Fámy s Pet-
rem Kůsem (známý bluegrassový muzikant viz Blan-
ket) a skupina Barbecue s Pavlem Handlíkem. Začá-
tek v 11.00 hodin.

25.–31. července, 1.–2. srpna
Šermířské oživení
Šermířská skupina Askalon se Vám tentokrát před-
staví v příběhu z Třicetileté války, tomu budou odpo-
vídat i jejich kostýmy a lehké zbraně. Začátek vystou-
pení: 11.00, 12.30, 14.00 a 15.30 h. 

8. a 9. srpna 
Šermířské rozvernosti v novém předsta-
vení
Skupina scénického šermu a divadla Bibus spiritus 
uvádí příběh: „O velkém nepřátelství Peregrina Puše 
a Mikuláše z Potštejna“. Začátky představení: 11.00, 
12.30, 14.00 a 15.30 h. Občerstvení zajištěno.

28.–29. srpna
České hrady.cz
Letní hudební festival konající se na 8 objektech 
NPÚ.

5.–6. září
Dny evropského dědictví
Vystoupí šermíři ze skupiny VSŠ Askalon. Časy vy-
stoupení: 11.00, 12.30, 14.00 a 15.30 hodin. Ta-
ké bude v tyto dny mimořádně otevřen ochoz hrad-
ní kaple. 
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Osobnosti Jizerských hor
JOSEF MATOUSCHEK
V měsíci červenci nemůžeme jinak, 
než vzpomenout osobnost Josefa Ma-
touschka, autora velmi ceněné mapy Ješ-
tědských a Jizerských hor, který zemřel 
právě před sedmdesáti lety.

Když se narodil, psal se v kalendá-
ři 4. říjen 1867. Na svět přišel ve Svárově  
u Tanvaldu v továrním domku s číslem 
popisným 122. Jeho otec Josef Matou-
šek pocházel z Držkova, od roku 1848 za-
stával ve svých pouhých šestnácti letech 
místo podučitele na Liebiegově soukro-
mé německé obecné škole ve Svárově. Byl 
úplně prvním učitelem po založení této 
školy. Vzdělání si následně doplnil na uči-
telském ústavu v Praze, později vyučoval 
ve škole v Hořením Hamře a v Zásadě. Pak 
ale nastoupil službu v kanceláři Liebiego-
vy svárovské přádelny bavlny, kde praco-
val ve funkci účetního. Poprvé se oženil  
s Anežkou Patočkovou, se kterou měl jed-
nu dceru. Po její předčasné smrti se oženil 
znovu, a to s Ludvikou, dcerou Aloise Pě-
ničky ze Semil. Spolu měli tři děti. Nejstar-
ší byl Josef, ke kterému přibyli ještě dal-
ší dva sourozenci, bratr František a sestra 
Marie. 

Josef vyrůstal se svými sourozenci ve 
smíšeném národnostním prostředí. Ačko-
liv rodina byla ryze česká, Liebieg vyžado-
val od svých úředníků, aby své děti dávali 
do škol s vyučovacím jazykem německým. 
Několik zmínek o Josefovi Matouškovi st. 
se objevuje i v souvislosti se svárovskou 
stávkou v roce 1870, kdy zastával pozici 
tlumočníka při vyjednávání mezi dělníky, 
ředitelem Palmem a baronem Liebiegem. 
Díky svému slušnému postavení v továr-
ně stál ale spíše na straně vedení továrny, 
za což si vysloužil hněv dělnictva. O nená-
visti k němu vypovídá i nedlouho po stáv-
ce vydaná jarmareční píseň „O Svárově“.

Když v roce 1882 Josef st. zemřel, do-
stala vdova Ludvika od Heinricha von Lie-
biega slušnou penzi. I k potomkům se za-
choval velkoryse, na své náklady nechal 
oba syny vystudovat. A je samozřejmé, že 
to muselo být na školách německých. Jo-
sef absolvoval libereckou obchodní aka-
demii, jeho bratr František pražskou ně-
meckou univerzitu. Ten se později, už 
jako Franz Matouschek, stal učitelem na 
libereckém německém gymnáziu. Zřejmě 
někdy v tomto období také u sourozenců 
došlo k přerodu českého jména Matoušek 
na její německou formu Matouschek.

Po složení maturitní zkoušky praco-
val Josef jako osobní Liebiegův sekretář. 
V roce 1886 se stal členem Německého 
horského spolku pro Ještědské a Jizer-
ské hory (Deutscher Gebirgsverein für Je-
schken- und Isergebirge) a od roku 1890 
byl v jeho hlavním výboru, což byla vel-
mi prestižní záležitost, neboť členy spol-

ku byla tehdejší regionální hospodářská 
a kulturní elita. Od roku 1891 začal spo-
lek vydávat ročenky, jejich redakce se od 
začátku ujal profesor Franz Hübler. Hned 
od následujícího roku do nich začal pra-
videlně přispívat i Matouschek. Na jeden 
rok (1907) dokonce redakci převzal. Ak-

tivně přispíval i do mnoha dalších časopi-
sů, zúčastňoval se všeho, co propagovalo 
krásu Jizerských a Lužických hor, Dubska, 
okolí Jablonce nad Nisou, Liberce, pod-
hůří Krkonoš a celého přilehlého regionu. 
Pracoval v přípravném výboru pro stavbu 
horského hotelu na vrcholu Ještědu, do-
končeného roku 1907, považovaného za 
největší počin spolku. Mimo jiné též pro-
sadil zavedení systematického značení tu-
ristických cest, které v mnoha případech 
používáme dodnes. Později byl také se 
značením cest nápomocen místnímu spol-
ku v tzv. Dubském Švýcarsku – Polome-
ných horách. Z vděku k jeho osobě a práci 
byla po něm v té době pojmenována jed-
na z nejkrásnějších cest této oblasti ná-
zvem Matoweg. 

Spolupodílel se rovněž na založení li-
berecké sekce Německého a rakouského 
alpského spolku, který pozvedl význam 
místní turistiky a sportu na mezinárodní 
úroveň. Svými výbornými organizačními 
schopnostmi přispěl k tomu, že spolek zís-
kal své dvě vlastní horské chaty v Alpách, 
které se pak staly zázemím pro mnohé 
místní milovníky vysokohorské turistiky  
a horolezectví. 

Tím, čím se ale proslavil asi nejvíce, jsou 
jeho mapy. Nejstarší z nich, vydaná hor-
ským spolkem za Matouschkova význam-
ného osobního přispění, vyšla v roce 1900 
a nesla název Turistická mapa pro Ještěd-
ské a Jizerské hory (Touristenkarte für das 
Jeschken- und Isergebirge). Jednalo se  
o úplně první turistickou mapu pokrýva-
jící tuto oblast. O dvacet sedm let pozdě-
ji vychází jeho nejslavnější dílo Speciální 
mapa Ještědských a Jizerských hor (Spe-
zial-Karte vom Jeschken- u. Isergebir-
ge). Byla vydána na svou dobu v neob-
vykle velkém nákladu deseti tisíc výtisků. 
Na mapě je zachyceno rozsáhlé území od 
Lužických hor až po západ Krkonoš, jsou 
zde zaneseny tisíce podrobností, pečlivě 
pojmenovány kopce, skály, průseky, ces-
ty, řeky i potoky, památné stromy, osady 
i samoty, pomníčky i kříže, turistické zají-
mavosti. Mapa znázorňovala Jizerské ho-
ry pomocí vrstevnic. Zajímavé je i to, že 
do mapy byla s předstihem zakreslená 
přehrada, která měla tehdy během krát-
ké doby zaplavit celou Velkou jizerskou 
louku. Ke stavbě díla ale nakonec nedo-
šlo. Mapa je velmi důležitá tím, že region 
zachytila nedlouho před zásadními změ-
nami, které přinesla druhá světová válka, 
tedy včetně zaniklých lokalit. Před vypuk-
nutím války připravoval Matouschek ještě 
druhé, doplněné a opravené vydání, pro-
tože první bylo již rozebráno a po mapě 
byla stále poptávka. I když práci dokončil, 
k jejímu vydání už bohužel nedošlo. Zno-
vu mapa vyšla až v roce 2000, následně 
pak ještě v letech 2005 a 2012. Ve všech 
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případech se jednalo o reprint původní 
mapy z roku 1927, který vydal Jizersko-
ještědský horský spolek, hlásící se k odka-
zu někdejšího horského spolku. 

Josef Matouschek velmi rád cestoval 
i do zahraničí. Několikrát navštívil Al-
py, zdolal Mount Blanc, byl na Kavkazu 
i v Severní Americe. Se svojí ženou Marií, 
se kterou žil od roku 1906, podnikli ces-
tu kolem světa – přes Orient, Indii, Čínu 
a Japonsko doputovali do Spojených stá-
tů. Manželé žili v Liberci, kde si koupili vi-
lu v ulici, která tehdy nesla jméno Robert-
Blum Strasse. Dětí se bohužel nedočkali. 
Přátelé Josefovi říkali Mato a on sám tuto 
přezdívku rád používal. 

Zemřel v Liberci krátce po skončení 
druhé světové války. Srdeční mrtvice ho 

zastihla na procházce 12. července 1945 
v jedenáct hodin dopoledne. K věčnému 
odpočinku byl uložen v Oldřichově v Há-
jích. Není bez zajímavosti, že jeho o čtyři 
roky mladší bratr František zemřel ve Víd-
ni jen o několik dní později, 27. července. 

text: Jitka Nosková

Prameny:
SIMM, Otokar. Josef Matouschek a jeho mapy.  

Krkonoše – Jizerské hory. 2013, roč. 46,  
č. 1. S. 32-33. ISSN 1214-9381

SIMM, Otokar. O životě a díle Josefa Matouschka. 
In: Ročenka Jizersko-ještědského horského 
spolku 2004. Liberec: Jizersko-ještědský horský 
spolek, 2005. S. 34-40. ISBN 80-903252-4-6

HRÁCH, Jaroslav – LUBAS, Jaroslav. Josef Ma-
touschek: zanícený propagátor turistiky v Ji-
zerských horách a tvůrce podrobných tu-
ristických map severních Čech. In: Ročenka 
Jizersko-ještědského horského spolku 2006. 
Liberec: Jizersko-ještědský horský spolek, 
2007. S. 193-198. ISBN 978-80-903252-8-9

Fotografie:
1. Josef Matouschek ve svých sedmdesáti letech.
2. Dobový pohled na svárovskou přádelnu  

a tkalcovnu firmy Liebieg. Za továrními budo-
vami stojí dvě menší stavení, v tom levém se 
Josef Matouschek narodil.

3.  Reprint Matouschkovy mapy z roku 2012.

Novinky… aneb to, co se nikam nevešlo
LIBERECKO INFORMUJE…

GIGANTI V ZOO
ZOO Liberec představí český unikát – kolek-
ci dvou desítek modelů impozantních zvířat do-
by ledové. 
Expozici bude možné navštívit současně s návštěv-
nou zoo za výhodné kombinované vstupné. Termín 
konání výstavy je od 10. června do 31. října. 
Vice informací najdete na www.zooliberec.cz

NOVÝ SUVENÝR V MIC LIBEREC
Město Liberec si 24. června připomnělo 455. vý-
ročí ode dne, kdy mu Bedřich z Redernu udělil 
právo vařit pivo. 
Při této příležitosti začalo Městské informač-
ní centrum Liberec prodávat nový regionální su-
venýr – VRATISLAVICKÝ VÝBĚR Z KONRÁDŮ SE 
SKLENIČKOU.
Dárkové balení obsahuje ESO – polotmavý ležák, 
oceněný cenou World beer awards Europe 2014, 
Konrad 12% – světlý ležák oceněný cenou World 
beer awards World´s Best a Konrad 14% – speci-
ální světlé pivo. Celý multipak je k dostání za li-
dových 99 Kč. 

SPORTUJTE PRO JIZERKY – POMÁHEJTE PO-
HYBEM
V září loňského roku byla zahájena oprava deví-
ti turistických stezek v Jizerských horách. První 
část z Oldřichovského sedla na Skalní hrad byla 
otevřena koncem května. Intenzivně se však pra-
cuje na dalších částech a jednotlivé úseky jsou 
postupně předávány návštěvníkům hor. Větši-
nu prostředků sice poskytly fondy Evropské unie, 
ale Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských 
hor musí získat nezbytných cca 550 000,- Kč ja-
ko vlastní podíl. Nyní ji v tom můžete pomoci  
a přitom nechat peněženku zavřenou. Stačí, 
když si stáhnete mobilní aplikaci EPP z interne-
tových stránek www.pomahejpohybem.cz, kte-
rá Váš pohyb převede na body. Ty pak můžete 
přidělit některému z nabízených projektů. „Jsem 
velice rád, že právě obnova jizerskohorských ste-
zek byla do této aplikace zařazena“, říká Ondřej 
Petrovský, ředitel nadace.
Není podmínkou se pohybovat přímo v Jizer-
ských horách, ale podpořit je můžete i na dálku. 
Ať už s telefonem běháte, jezdíte na kole nebo 
chodíte na procházky, svou aktivitou a ener-
gií vždy generujete body. „Budeme velice vděč-
ní, pokud je pak přidělíte právě našemu projektu 
Obnovy turistických stezek. Při dosažení stano-
vého počtu bodů nám Nadace ČEZ poskytne fi-
nanční dar ve výši 50 000,- Kč. Sportujte pro Ji-
zerky a Vaši aktivitu převeďte na finanční pomoc 
tomuto pohoří“, požádal Petrovský.

„Na aplikaci EPP-Pomáhej pohybem je unikátní 
právě ta nenáročnost – opravdu pomáháte jen 
pohybem, stojí vás to jen trochu potu, ale u příz-
nivců Jizerek vyšší únavu nepředpokládám,“ ko-
mentuje s úsměvem ředitelka Nadace ČEZ Mi-
chaela Žemličková. „Za necelé dva měsíce 
podpořili uživatelé z celé republiky už 27 projek-
tů, kterým Nadace ČEZ pošle 2,8 milionu korun, 
přičemž další projekty stále přidáváme. Těším se 
na výsledek a přeji hodně vytrvalosti!“, dodává.
Cílem celého projektu je obnova devíti turistic-
ky atraktivních značených stezek v Jizerských ho-
rách, které jsou pro své krásné a rozmanité pří-

rodní prostředí vyhledávaným cílem českých, ale 
i zahraničních turistů. „Je potřebné hledat vyvá-
žený přístup mezi ochranou krajiny a rekreační-
ho využití. A právě kvalitní a udržovaná návštěv-
nická infrastruktura pomáhá, aby oba zájmy 
dokázaly vedle sebe existovat v souladu“, vy-
světluje Petrovský.
Na základě zkušeností, místních znalostí, ale  
i pečlivých konzultací bylo vytipováno devět 
míst, kde již původní vybavení dožilo, bylo poni-
čeno nebo zcela chybí. Nadace připravila projekt 
na jejich obnovu, tak aby mohly opětovně a bez-
pečně sloužit všem návštěvníkům Jizerských hor. 
Důraz je kladen i na kvalitu použitého materiálu, 
aby vydržel dlouhou dobu. Nyní již dochází k vý-
raznému vylepšení zázemí pro turisty nezasahují-
cího však do zájmů ochrany přírody. Vznikají tak 
obnovené nebo nové poválkové chodníky, dřevě-
ná schodiště, lavičky, infotabule, zastřešené stu-
dánky, mostky apod. „Budeme tedy velice rádi, 
rozhodnete-li se obnovu turistických stezek pod-
pořit tímto způsobem i Vy“, uzavřel Petrovský

Více informací: 
Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu  
a obnovu Jizerských hor
tel.: 605 701 503, e-mail: jizerky@ecn.cz,  
www.jizerky.ecn.cz
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JABLONECKO INFORMUJE…

JABLONEC Z PTAČÍ PERSPEKTIVY
1. 7. – 29. 8. 2015
Prázdninové výstupy na radniční věž s průvod-
kyní. Prohlídky se konají ve všední dny v kaž-
dou celou hodinu: po, stř 10.00–16.00 h, út, čt 
10.00–15.00 h, pá 10.00–14.00 h. Sraz v příze-
mí radnice, vstupenky k zakoupení tamtéž, děti, 
studenti, senioři 10 Kč, dospělí 20 Kč, osoby nad 
70 let a pedagogický dozor zdarma. 

JABLONEC MÁ NOVÝ KATALOG UBYTOVÁNÍ
Po 6 letech se Jablonec opět může pyšnit novým 
katalogem ubytování, které nejen pro turisty při-
pravilo Jablonecké kulturní informační centrum. 
V tomto, v pořadí již IX. vydání, naleznete téměř 
100 ubytovacích zařízení jabloneckého regionu, 
které jsou nově a přehledně členěny podle obcí. 
Katalogy jsou trojjazyčné a zdarma k dostání na 
turistickém informačním centru v Domě Schey-
balových v Kostelní ulici. 

CYKLUS JABLONECKÉ KOSTELY OTEVŘE-
NY 7. 7. – 25. 8. 2015 nabídne sérii varhan-
ních koncertů. V letní sezoně 2015 se pro veřej-
nost znovu otevřou sakrální památky v centru 
Jablonce nad Nisou.  V rámci 8. ročníku cyk-
lu „Jablonecké kostely otevřeny“ budou v čer-
venci a v srpnu mimořádně zpřístupněné kostely 
sv. Anny, Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Dr. Far-
ského a Povýšení sv. Kříže každé úterý od 10.00 
do 17.00 hodin. Součástí cyklu bude doprovodný 
program v podobě podvečerních koncertů v jed-
nom z kostelů vždy od 17.00 hodin. Letos se po-
nese zcela ve varhanním duchu, protože všechny 
chrámy mají nyní koncertně použitelné nástroje. 
Návštěvníci budou moci porovnat zvuk varhan 
v podání špičkových českých interpretů. Pestrý 
program nabídne známá i objevná díla z české  
a světové varhanní literatury, ale také improvi-
zace šité na míru nástroje a prostoru, včetně ná-
mětů od posluchačů. V cyklu se objeví i možnost 
více se seznámit s tímto královským nástrojem 
a jeho zvukovými zvláštnostmi díky komentáři 
(Radek Rejšek). 

Přehled varhanních koncertů, každé úterý, začá-
tek v 17.00 hod: 

7. 7. Kostel sv. Anny (Kostelní ulice)
Přemysl Kšica (varhany Grygar/VARFI, 
2006/2009) 

14. 7. Kostel Povýšení sv. Kříže (náměstí B. 
Němcové)
Přemysl Kšica (varhany Schuster und Sohn, Žita-
va, 1911)

21. 7. Kostel Dr. Farského (náměstí Dr. Farského)
Jiřina Dvořáková Marešová (varhany Schuster 
und Sohn, Žitava, 1939)

28. 7. Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšo-
va (Horní náměstí) Dagmar Doubková – varhany 
(Gebrüder Rieger, Krnov, 1932), Daniela Radosa – 
soprán, Miroslav Laštovka – trubka

E-AMULET EVBIKE CENTRUM SEVERÁK – 
PŮJČOVNA ELEKTROKOL V JIZERKÁCH
Ve SKIARÉNĚ JIZERKY bude od července v pro-
vozu půjčovna elektrokol eAmulet. Rozšiřujeme 
tak naše letní aktivity na Severáku, kde k již fun-
gujícím službám – půjčovně koloběžek, koloběž-
kotaxi, dětské stezce a cross-golfu – přibude no-
vě možnost zapůjčení elektrokol. 
Do začátku bude půjčovna vybavena 4-mi ku-
sy crossových elektrokol Amulet eRoute 35D se 
středovým pohonem EV Bike Central Kit. V pří-
padě zájmu bude možné domluvit zapůjčení hor-
ského kola Amulet eRival 29 a to opět se stře-
dovým pohonem EV Bike Central Kit. Rezervace 
zapůjčení elektrokol je možná na telefonním čís-
le 605 907 935.
Půjčovna se nachází přímo ve ski areálu Seve-
rák (naproti parkovišti) a bude v průběhu letních 
prázdnin otevřena od 10.00 do 17.00 hodin. Roz-
šířen bude i sortiment drobného prodeje a to 
právě o doplňky pro cyklisty. V půjčovně si bude 
možné zakoupit duše, lepení, rukavice či brýle  
a jiné potřebné drobnosti. Připravili jsme pro Vás 
i tipy na výlet tak, abyste poznali atraktivní mís-
ta Jizerek. Díky elektrokolům z naší půjčovny bu-
dou výlety po Jizerkách zábavnější a dostupnější. 
Pro delší výlety nabídneme i dobíjecí stanice na 
Nové Louce či na Tanvaldském Špičáku.
Slavnostní otevření a představení elektrokol pro-
běhne v sobotu 4. 7. od 10.00 hodin na Severáku. 
Těšit se můžete na doprovodný program se sou-
těžemi pro děti (závod na koloběžkách, bungee-
running) či na krátký závod do vrchu na elektro-
kolech. Atrakce, soutěže a elektrokola budou  
k dispozici po celý den (do 17.00 hodin).
www.skijizerky.cz

JIZERKY CARD – SLEVOVÁ KARTA  
V JIZERSKÝCH HORÁCH

Otevírací hodiny radniční věže: Po, St 10–16, Út, Čt 10–15, Pá 10–14 

Vstupné:
10 Kč děti 6–15 let, studenti, ZTP / 20 Kč dospělí
Zdarma senioři nad 70 let a pedagogický dozor

Akce je pořádána za finanční podpory Statutárního města Jablonec nad Nisou.
Děkujeme firmě BusLine, a.s. za podporu při propagaci akce.

Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.
Kostelní 1/6, Jablonec nad Nisou / T: +420 774 667 677 / E: info@jablonec.com / www.jablonec.com

1. 7. – 31. 8. 2015 

Jablonec 
z ptačí 
perspektivy
Radniční věž otevřena. Vyhlídka s průvodcem každou 
celou hodinu. Sraz v přízemí budovy radnice.

UBYTOVÁNÍ
UNTERKUNFT / ACCOMMODATION
REGION JABLONEC NAD NISOU

PENZION   UKO
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NOVÁ EXPOZICE "KONCENTRAČNÍ TÁBOR 
AL REICHENAU A ZBROJNÍ TOVÁRNA GE-
TEWENT" V RYCHNOVĚ U JABLONCE  
NAD NISOU
Stálá expozice, kterou připravilo Severočes-
ké muzeum v Liberci a obec Rychnov u Jablon-
ce nad Nisou ve spolupráci s podnikem kotlárny 
Hölter a libereckými speleology ČSS ZO 4-01 Li-
berec, mapuje období 6 let, kdy v Rychnově pů-
sobila firma Getewent. Cílem je představit závis-
lost pobočných koncentračních táborů na zbrojní 
výrobě a vzájemné vazby jsou současně hlavním 
motivem stálé výstavy. Plošně komorní expozi-
ce je rozdělena na čtyři části věnované zbrojní 
výrobě, podzemnímu dílu Nordpol, koncentrač-
nímu táboru AL Reichenau a obětem nacistické 
nucené práce. Vystavené předměty jsou zvoleny 
tak, že tvoří jasný atribut každé ze čtyř popiso-
vaných oblastí. Pro koncentrační tábor je to ko-
pie třípatrové táborové palandy se starým papí-
rovým pytlem místo přikrývky, pro oběti nucené 
práce je atributem miska na jídlo, často jediný 
majetek vězně, pro výrobu je to zařízená kance-
lář se stopami po vývoji a výzkumu a pro pod-
zemní dílo rýsovací prkno s výkresy. Vše je insta-
lováno do jedné místnosti rozdělené jen linií na 
část táborovou a část tovární. Na jedné straně 
výzkum a vývoj, na druhé straně vězni bez práv 
a svobod jako zdroj pracovní síly. Dva rozdílné 
světy, které stejně jako v továrnách za války, by-
ly pod jednou střechou a byly příčinou i násled-
kem. Pohled očima člověka je zachycen v expo-
zici vloženými vzpomínkami vězňů, které se váží 
vždy ke konkrétnímu popisovanému jevu.     

I.
V Rychnově se berlínský podnik Getewent usíd-

lil už v roce 1939 v bývalé továrně na výrobu ga-
lalitu a umělé rohoviny. Podnik zaměřoval svoji 
výrobu na různé elektrotechnické součásti i cel-
ky, především z oboru radarové, sonarové a radi-
otechniky. Jedním z důležitých válečných poslání 
Getewentu byl navíc výzkum a vývoj. Getewent 
měl za války ve vlastnictví, nebo v nájmu, ne-
jen továrnu v Rychnově, ale i brusírnu skla v Jab-
lonci nad Nisou – Kokoníně a několik obytných 
domů v Rychnově a Pelíkovicích. Výzkumné za-
měření Getewentu dokládá stavba táborového 
baráku pro fyzikální institut i řada dalších, čas-
to dosti neobvyklých staveb. 28. červnem 1944 
je například datována žádost o povolení stavby 
vysílací věže ke zkušebnímu baráku „Rehbock". 
Další zvláštní stavbou byl zkušební kruhový ba-
zén nazvaný Schwan. Byly zde simulovány pod-
mínky různých oceánů a moří včetně salinity a 
teploty a testovaly se zde různé přístroje pro po-
norky, stejně jako elektromagnetické zařízení 
Schwan-See na označování cílů.

II.
Pro účely výzkumu a vývoje byl od roku 1944 
stavěn u továrny podzemní testovací bunkr. Ve 
stavebním povolení z 27. září 1944 se píše  
o „protileteckém krytu pro zaměstnance továrny 
ve spojení s podzemní zkušebnou výrobků  
v rámci programu Nordpol“. Podzemní dílo neby-
lo nikdy dokončeno. Program Nordpol, pro kte-
rý byla vyčleněna značná část výrobních kapacit, 
byl dálkové navádění raket V-2 a patřil tedy mezi 
technologické špičky závěru války. 

III.
Koncentrační tábor AL Reichenau vznikl už  
v první čtvrtině roku 1944 jako pobočné zařízení 

mateřského KT Gross-Rosen. První transport čí-
tající 199 vězňů dorazil z mateřského Gross-Ro-
senu do tábora 14. března 1944. Vězni pocházeli 
jak z KT Gross-Rosen, tak i z KT Dachau, kde by-
li přímo vybráni zástupcem Getewentu Herman-
nem Carstensem. Tábor zpočátku tvořily jen dva 
domy pro 250 vězňů a jeden dům sloužící jako 
umývárna a záchody. Větší skupina dorazila do 
AL Reichenau v srpnu 1944 po Varšavském po-
vstání. Dne 11. listopadu 1944 to bylo 69 odbor-
níků, které Carstens doslova objevil v Osvětimi. 
Na počátku roku 1945 tábor začal sloužit jako 
evakuační, a objevovaly se v něm různé skupi-
ny z mnoha vyklízených lágrů. Podle J. Kosińské-
ho prošlo táborem celkově asi 1 420 vězňů. Asi 
17. února 1945 se do Rychnova přestěhovala ko-
mandatura kmenového tábora Gross-Rosen. Ten 
byl před postupující frontou evakuován pod ve-
dením SS-Sturmbannführera Johannese Hasse-
broeka. 

IV.
Nucená práce a pobyt v táboře AL Reichenau si 
vyžádaly značný počet obětí z řad vězňů. Nejčas-
tější příčinou úmrtí v táboře bylo pracovní vysí-
lení, které hrozilo při zemních pracích a práci na 
stavbě podzemního testovacího bunkru a proti-
leteckého krytu. Těla mrtvých vězňů se zpočát-
ku vozila do mateřského tábora Gross-Rossen. 
Až později, nejspíše od konce března 1945, do-
cházelo k jejich zpopelňování v libereckém kre-
matoriu a později byly pohřbíváni v masových 
hrobech v Rychnově. Přesný počet zemřelých ne-
ní znám. Bývalý vězeň Jan Kosińský uváděl 609 
obětí. Vedle koncentračního tábora existoval  
i pracovní a zajatecký tábor spravovaný firmou 
GETEWENT. Tam byly ubytováni tzv. "Ostarbei-
ter", v tomto případě většinou ženy z Čech, Rus-
ka, Ukrajiny a dalších států východní Evropy. 
Stejně tak byli nasazeni "pracovníci z východu" 
přímo do statků a i menších hospodářství. 

Expozice je prvním veřejně představeným výsled-
kem dlouholeté spolupráce několika subjektů  
a má sloužit i jako paměťové médium pro shro-
mažďování dokumentů, artefaktů a vzpomínek. 

Ivan Rous
Severočeské muzeum v Liberci
ivan.rous@muzeumlb.cz

Upozornění!
Město Rychnov u Jablonce nad Nisou na-
bízí pronájem lyžařského vleku včetně 
příslušenství.
Další informace pro zájemce: 
MěÚ Rychnov u Jablonce nad Nisou,  
Mgr. Jan Tomsa, tel.: 488 880 923, 607 832 361

NOVINKY Z JIZEREK
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

NOVINKY Z JIZEREK
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

Turistický region Jizerské hory a Víla Izerína na facebooku
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FRÝDLANTSKO INFORMUJE…

NOVÁ KNIHA HRABATA Z GALLASU, 
CLAM-GALLASU A HEJNICE: POUTNÍ MÍS-
TO A JEHO PATRONI

… je v prodeji od začátku dubna v Mezinárodním 
centru duchovní obnovy v Hejnicích za cenu 350,– 
Kč a na městském informačním centru Frýdlant  
v budově radnice.

NOVÉ TURISTICKÉ ZNÁMKOVÉ MÍSTO  
V BÍLÉM POTOCE
Nabídka turistických známek na Obecním úřa-
dě v Bílém Potoce – Infocentrum, www.bily-po-
tok.cz 
• Černý vodopád
• Na Čihadle
• Rozhledna na Smrku
• Trojmezí Čechy – Horní Lužice – Slezsko

KDE ODPOČÍVÁ JOSEF MATOUSCHEK…
V dnešním čísle Novinek z Jizerek jsme zmínili 
výtečného kartografa pana Josefa Matouschka. 
Jelikož si letos budeme připomínat 70. výročí od 
jeho úmrtí, mnoho dalších milovníků Jizerek se 
zajímá o místo jeho posledního odpočinku v Ol-
dřichově v Hájích…

„Dlouhá léta byla hrobka u hřbitovní zdi v Oldři-
chově v Hájích zcela nepovšimnuta. Až teprve 
nedávno se zjistilo, že v ní je pohřben předváleč-
ný propagátor turistiky a hlavně výtečný karto-
graf Josef Matouschek.“
Spolek Patron se chystá Matouschkův poničený 
hrob začátkem července opravit a vrátit tak mís-
tu důstojnost hodnou tohoto člověka.

Zdroj: http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/ma-
touschkova-hrobka-v-novem-spolek-patron-ziskal-
penize-na-zniceny-hrob-20150617.html

TANVALDSKO INFORMUJE…

RODNÝ DŮM ANTALA STAŠKA VE STANO-
VÉM BUDE PŘES PRÁZDNINY OTEVŘEN
Ve spolupráci s obcí Zlatá Olešnice bude otevřen 
rodný dům Antala Staška ve Stanovém č. p. 9. Za-
tím pouze o víkendových dnech v červenci a v srp-
nu, prohlídka je s výkladem. www.zlata-olesnice.cz 

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ!
VLAKOVÁ VÝLUKA V ÚSEKU KOŘENOV– 
HARRACHOV
Provozovatel dráhy SŽDC, s. o. informuje, že ve 
dnech 1. dubna 2015 od 7.10 h až do 30. září 

2015 do 16.30 h bude probíhat nepřetržitá 
výluka v úseku Kořenov – Harrachov na tra-
ti 036 Liberec – Tanvald – Szklarska Poręba Górna.
Důvodem této výluky je rekonstrukce Harrachov-
ského železničního tunelu. 
Dopravci České dráhy, a. s. a GW Train Regio a. s. 
proto musí přistoupit k následujícím opatřením:
Provoz vlaků ČD, a. s. je ve vyloučeném 
úseku přerušen. 
Cestující z Kořenova do Harrachova a opačně mohou 
využít návaznou autobusovou linku 670974, která 
ale jede v odchylných časech od jízdního řádu vlaků 
a zastavuje na zastávkách dle svého jízdního řádu. 
V autobusech budou cestující odbaveni dle pravidel 
integrovaného dopravního systému Libereckého kraje 
IDOL. V autobusech linky číslo 670974 jedoucích z/do 
Kořenova od/k návazným vlakům jsou také uznávány 
jízdní doklady Českých drah, vydané dle tarifu TR 10 – 
tyto jízdní doklady je možné zakoupit v osobních po-
kladnách v železničních stanicích nebo ve vlaku. 

Vlaky dopravce GW Train Regio a. s.  jsou 
nahrazeny náhradní autobusovou dopra-
vou v úseku Kořenov – Harrachov ,,sklár-
na“ – Jakuszyce a opačně. Ve stanici Jakus-
zyce bude umožněn přestup do/z vlaků GW Train 
Regio a.s. do/z Szklarska Poręba Górna.  

Upozornění!
Po dobu výluk nebude v úseku s náhradní autobuso-
vou dopravou garantována služba uvedená v jízdním 
řádu u jednotlivých vlaků – tzn. "Rozšířená přeprava 
spoluzavazadel". Přeprava kočárků bude možná pou-
ze do vyčerpání kapacity autobusu náhradní dopravy. 
Za komplikace způsobené výlukou se omlouváme.
Informace a náhradní jízdní řády jsou ke stažení na: 
www.mesto-desna.cz
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UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE!!!
V pondělí 23. března 2015 se znovu uzavřela kraj-
ská silnice vedoucí z Frýdlantu přes Raspenavu do 
Jizerských hor. V případě příznivých klimatických 
podmínek budou pokračovat stavební práce na 
obnově silnice II/290 po povodních 2010. 
I v letošním roce budou práce probíhat jak ve 
Frýdlantu, tak v Raspenavě. 
Práce budou rozděleny do několika etap, které 
si vyžádají úplnou uzavírku, a pro  řidiče  budou  
značeny z hlediska provozu vyhovující objízdné 
trasy. K úplnému uzavření dopravně významných 
křižovatek  silnic II/290 (Frýdlantská) x III/2904 
(Liberecká) a II/290 (Fučíkova) x III/2909 (Novo-
městská) v Raspenavě nedojde; provoz zde bude 
po celou dobu rekonstrukce řízen semafory. Ce-

lý zrekonstruovaný úsek silnice Frýdlant – Raspe-
nava bez omezujících uzavírek budou moci řidiči 
užívat od druhé poloviny listopadu 2015

VÝLUKOVÁ OPATŘENÍ VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ 
(FRÝDLANT–RASPENAVA–HEJNICE)
Z důvodu pokračujících stavebních prací v rámci re-
konstrukce sil. II/290 Frýdlant – Hejnice bude nutné  
i letos přikročit k realizaci výlukových jízdních řádů. 
OPATŘENÍ PRO ETAPU OD 8. ČERVNA 2015  
DO CCA 31. ČERVENCE 2015
Z důvodu pokračující rekonstrukce silnice Frýdlant – 
Raspenava – Hejnice – Bílý Potok (č. II/290) dochá-
zí od pondělí 8. června 2015 k posunutí uzavřeného 
úseku v ulici Fučíkova v Raspenavě.
S touto změnou souvisí změna objízdných tras auto-

busů. Prosíme vás, abyste věnovali pozornost uvede-
ným opatřením v autobusové i železniční dopravě.
V termínu od 8. 6. 2015 (pondělí) do odvolání (cca 
konec září s další změnou začátkem srpna) budou  
v platnosti OBJÍŽĎKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY.
  
Odkaz na zprávu KORIDU na webu, kde lze stáh-
nout jízdní řády, schéma objížďky a také infor-
mační brožuru (obsahující schéma, JŘ a doplňko-
vé informace) je: www.iidol.cz/aktuality
V případě dotazů či připomínek k výlukovým 
jízdním řádům je možné se obrátit na:  
Ing. Otto Pospíšila, zástupce ředitele 
společnosti KORID LK, spol. s r.o., 
tel.: 485 226 124, 775 698 221
e-mail: otto.pospisil@korid.cz, www.iidol.cz

POZVÁNKA DO ŽELEZNÉHO BRODU ZA 
NOVÝM MUZEEM

NOVINKY OD SOUSEDŮ…

Minimuzeum 
skleněných betlémů

Srdečně Vás zvu k návštěvě mého

Minimuzea skleněných betlémů 

s prodejnou skla

v Železné ulici 103 

v Železném Brodě.

Alena Kortanová
777 168 470

http://minimuzeum.wix.com/betlemy
Facebook: 

Minimuzeum skleněných betlémů, s prodejnou
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Akce v červenci
Zvláštní vlaky na Zubačce v roce 2015
Dovolujeme si vás pozvat na jízdy Zubačky – 
nostalgických vlaků s doprovodným programem na 
nejstrmější a jediné ozubnicové železnici v České 
republice. V době od 1. 4. do 31. 10. 2015 je 
plánována výluka traťové koleje v úseku Kořenov 
– Harrachov. Z tohoto důvodu budou zvláštní 
osobní vlaky Zubačky v roce 2015 vedené jen v trati 
Tanvald – Kořenov a zpět.
www.zubacka.cz 
4. 7. Den Zubačky
Zvláštní vlaky na Zubačce u příležitosti 
113. výročí ozubnicové dráhy
Trasy zvláštních vlaků: ozubnicové vlaky Tanvald – 
Kořenov a zpět
Doprovodný program: historický autobus Kořenov 
– Jizerka / Příchovice, U Čápa a zpět, jízdy důlního 
vláčku, občerstvení.
5. 7. Oslavy 140 let trati Železný Brod – 
Tanvald
Zvláštní vlaky u příležitosti 140. výročí 
železnice Železný Brod – Tanvald
Trasy zvláštních vlaků: Tanvald – Železný Brod  
a zpět
18. 7. Zubačkou na Harrachovské slavnosti
Zvláštní vlaky na Zubačce u příležitosti 
Harrachovských slavností ve sklárně
Trasy zvláštních vlaků: ozubnicové vlaky Tanvald – 
Kořenov a zpět
Doprovodný program: historický autobus Kořenov 
– Harrachov sklárna a zpět, jízdy důlního vláčku, 
občerstvení.

Šmajdání za historií opevnění z roku 1938 
na pomezí Jizerských hor a Krkonoš
Putování s průvodcem za historií opevnění z 
roku 1938. Délka „Šmajdu“ je cca 12 km. Nutné 
přihlásit se předem, a to vždy do čtvrtka před datem 
putování na tel.: 737 376 248.
Termíny „Šmajdání“: 18. + 19. července

CENTRUM BABYLON LIBEREC
Liberec, tel.: 485 249 202, www.BabylonLiberec.cz

Lunapark – Narozeninová párty
Užijte si veselé odpoledne na pouti se svými 
kamarády. Vyzkoušejte atrakce a pochutnejte si na 
sladkých dobrůtkách.
Objednávky vždy předem na zabava@
centrumbabylon.cz nebo na tel.: 485 249 951. 

Max. počet zúčastněných 20–25 osob. Možnost 
objednání dortů či cukrářských výrobků z naší 
jedinečné cukrárny – nabídku na vyžádání zašleme 
e-mailem.

Noční Cyber Párty – so, 20.00 h, Obchodní 
městečko, Cyber Café

1. 7.–31. 8. Vychytané léto v AQUAPARKU:
Sluneční terasa – otevřeno denně v rámci 
vstupu do Aquaparku, k dispozici jsou lehátka, 
skákací hrad, stolní tenis, občerstvení a doprovodný 
program.
Ochutnávky potápění – 2x týdně v úterý a ve 
čtvrtek od 17.00 h – zdarma
AQUAZORBING – 2x denně, chůze po vodní 
hladině
AQUAYOGA – so, 11.00 h pro rodiče s dětmi, 
11.45 h pro dospělé
Laser show – 3x denně v ceně vstupného 
v 10.45, 16.45 a 20.30 h (oceněná nejlepší atrakcí 
Aquaparků v ČR)

Ke každé vstupence do CENTRA BABYLON 
bonus 20% sleva na festival Benátská noc!

Křížem krážem Babylonem
Ke každé zakoupené vstupence v CENTRU 
BABYLON od nás dostanete exkluzivní slevový 
leták, kde najdete spoustu slev na další vstupy do 
CENTRA BABYLON.

Zabalte si na prázdniny & dítě zdarma
(platnost do 31. 8. 2015)
Užijte si naplno léto ve WELLNESS HOTELU 
BABYLON. A nejen sami, ale vezměte s sebou i 
své malé ratolesti! Připravili jsme pro Vás speciální 
akci – ke každé platící osobě má dítě mladší 
12 let ubytování zdarma. Pokud máte více 
dětí, tak pobyt za každé další mladší 12 let je za 

zvýhodněnou cenu 750 Kč/ noc.
11. 7. Fauna trhy – Liberecké terarijní trhy – 
pravidelné setkání milovníků zvířat, Konferenční sál

26. 7.–8. 8. Mistrovství Evropy ve stolní 
hře GO 2015, Evropský GO kongres je 
nejdůležitější akcí roku v Evropě a největší i v celém 
světě, www.goweb.cz.

iQLANDIA
Nitranská 10, Liberec 7
tel.: 485 249 924
www.iQlandia.cz 

Zábavné science show:

VII–VIII, po–ne 13.00 h
Malá science show s Van de Graaffovým 
generátorem a další experimenty

VII–VIII, po–ne 11.00 a 16.00 h
Zábavná science show plná ohňů, výbuchů 
a kouře – Experimenty, které vám doma neprojdou

VII–VIII, po–ne 14.00 a 15.00 h
Workshop Člověk a jeho schopnosti – DNA, 
krevní tlak. Každý o nich slyšel, každý je má. V 
našem novém workshopu vám převedeme, jak tyto 
faktory ovlivňují schopnosti každého z nás.

denně – Badatelské aktivity v expozicích
Vyrobte si nanovlákno, pohovořte s robotem 
Thespianem, odhalte tajemství Teslova tranformátoru, 
otestujte své chuťové pohárky a mnohá další 
překvapení na vás čekají téměř v každé expozici.
Od VII, denně – Kriminálka iQLANDIA – 
zábavná detektivní hra v expozicích (forenzní 
vědy) - Odhalte vraha profesorky Pospíšilové za 
pomoci skutečných kriminalistických metod. Staňte 
se součástí vyšetřovacího týmu a vyzkoušejte, jak 
jednoduché či složité je pátrání po pachateli zločinu.

od VII, denně – Tajné zbraně 2. světové 
války – 70. výročí od konce druhé světové války 
a unikátní podzemní prostory iQLANDIE nás 
inspirovaly k uspořádání mimořádné dočasné 
výstavy.

iQPARK 
Košická 6
Liberec 7 

Od VI – nově otevřená expozice Svět kolem 
nás – Hasič, kavárnice, stavbař, zpěvačka, učitel, 
televizní moderátorka, prodavač - všechny tyto 
profese si budete moci vyzkoušet na jednom místě 
bez nutnosti dlouhého studia. Připraveno pro vás 
máme opravdové náčiní od hudebních nástrojů po 
pokladnu se čtečkou čárového kódu.

VII–VIII, denně od 11.00 a 16.00 h
Zábavná science show s Van de 
Graaffovým generátorem a další experimenty
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Hravá laboratoř – Experimentování 
a workshopy v laboratoři 
VII–VIII, po–ne 14.00
Workshop Kouzelná zkumavka – vyrob si 
zkumavku, která mění barvu, zasvítí či vypění

ČERVENEC
29. 6.–3. 7. Podjizerský létokruh – 
Libverdské sochání, Lázně Libverda, 
dřevosochařské sympozium, www.laznelibverda.cz
červenec–srpen Prázdninové prohlídky 
kostela sv. Archanděla Michaela, Smržovka, každá 
ne, 13.00–16.00 h, tel.: 728 845 125,  
www.smrzovka.cz
1. 7.–29. 8. Jablonec z ptačí perspektivy, 
zpřístupnění radniční věže v Jablonci n. N., po, st 
10.00–16.00 h, út, čt 10.00–15.00 h, pá 10.00–
14.00 h, www.jablonec.com
1. 7. Léto tančí, žonglérský workshop před 
Eurocentrem, Jablonec n. N., 15.00–18.00 h,  
www.letotanci.cz / Žonglérský workshop 
s Fire show JBC. 

2. 7.–29. 8. Letní aktivní čtvrtek, zajímavá 
prázdninová nabídka pro celou rodinu, Železný 
Brod, www.zeleznybrod.cz
2. 7. Sraz autoveteránů /start Rallye 
Vltava, vystavení vozů na náměstí v Liberci,  jízdy 
v Rekreačním a sportovním areálu Vesec – Liberec 
(podrobný program jízd ve dnech 2.–6. 7. na  
www.rallye-vltava.cz 
2. 7. Česko-německá pouť, MCDO Hejnice, 
10.00 h, www.mcdo.cz
2. 7. Oblastní galerie Liberec, vernisáž nových 
výstav (Michal Burget a Petr Fiala, Štefan Papčo, 
Viktor Kopasz, Jakub Hošek), www.ogl.cz
2. 7. Christopher Paul Stelling (USA), koncert 
v rámci festivalu Město plné tónů,  
Jablonec n. N., Letní scéna Eurocentra, 17.00 h, 
www.mestoplnetonu.cz
3. 7. Léto tančí, Afro workshop, Eurocentrum 
Jablonec n. N., Velký sál, 17.00 h, www.letotanci.cz 
Afro taneční a bubenický workshop s Akassou 
Badjie a Katkou Badjie Wagnerovou. 

3. 7.– 8. 8. Promítání filmů pod širým 
nebem, Kulturní a společenské centrum Lidové 
sady Liberec, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
4. 7. Sobotní prohlídky s průvodkyní, 
Zoologická zahrada Liberec, rezervace: 
safarikovazooliberec.cz, www.zooliberec.cz
4. 7. Sousedské setkání u obecního znaku, 
tradiční akce, Plavy, www.plavy.cz
4. 7. Kolíbá se velryba – letní hraní na 
náměstí Dr. E. Beneše, definitivně poslední 
představení kultovního dětského hitu z konce 80. let  
minulého století, Liberec, www.naivnidivadlo.cz
4. 7. Koncert renesanční folkové kapely 
Klíč, u Kiitelova muzea na Krásné, www.kitl.cz
V případě deštivého počasí v kostele sv. Josefa, 
začátek bude upřesněn.

4. 7. Jaroslav Hutka, koncert, rozhledna 
Štěpánka, na paloučku u kříže, 17.00 h,  
tel.: 603 806 473, merypett@seznam.cz
4. 7. Cyrilometodějský koncert, hraje 
Jablonecké klarinetové kvarteto, kostel Navštívení 
Panny Marie, Lučany n. N., 18.00 h, www.lucany.cz 

4. 7. Léto tančí, závěrečné show, Eurocentrum 
Jablonec n. N., 19.00 h, www.letotanci.cz
Vystoupení účastníků a lektorů, Fire Show JBC, 
tanečníci a bubeníci Akassa group, Pole dance, 
Taneční studio Invert. 
4. 7. Návštěva staré dámy, premiéra tragické 
komedie v podání DS J. K. Tyl Josefův Důl, 19.30 h, 
http://divadlojosefuvdul.wz.cz

4.–5. 7. Jízdy na Zubačku, jízdy historických 
tramvají a autobusů na Zubačku, Liberec,  
www.boveraclub.com
4.–5. 7. Hejnické slavnosti, Hejnice, 
www.mestohejnice.cz

4.–5. 7. Husův rok, připomenutí 600 let od 
upálení Mistra Jana Husa, Železný Brod, kalich 
Besedice, www.zeleznybrod.cz
4.–6. 7. Ve jménu Mistra, Muzeum skla 
a bižuterie v Jablonci n. N., www.msb-jablonec.
cz / Výročí 600 let od upálení mistra Jana Husa si 
připomeneme zvláštním programem spojeným  
s tvorbou náhrdelníku s motivem kalichu.
5. 7. Sváteční koncert houslisty Františka 
Lamače, s programem České a světové 
evergreeny, kostel sv. Václava, Harrachov, 19.00 h, 
www.harrachov.cz / Na závěr je pro návštěvníky 
tohoto koncertů přichystáno překvapení. 
6.–12. 7. Bike Week – Cyklofestival, 
různorodé disciplíny horské cyklistiky, Szklarska 
Poręba, www.szklarskaporeba.pl
7. 7. Přemysl Kšica, varhanní koncert v rámci 
akce Jablonecké kostely otevřeny, kostel sv. Anny, 
Jablonec n. N., 17.00 h, www.jablonec.com
8. 7. Prodejní trhy, Rychnov u Jablonce n. N., 
parkoviště na náměstí, 8.00–16.30 h,  
www.rychnovjbc.cz 
8. 7. Adéla Štajnochrová, housle a Alžběta 
Vlčková, violoncello, koncert v rámci festivalu 
Město plné tónů, Mírové nám., Jablonec n. N., 
16.00 h, www.mestoplnetonu.cz
9. 7. Rhonda Vincent & The Rage (USA), 
premiéra královny bluegrassu v České republice, 
Eurocentrum Jablonec n. N., 17.00 a 20.00 h,  
www.eurocentrumjablonec.cz
10.–12. 7. Singltrek Camp, Singltrek Centrum, 
Nové Město p. S., www.singltrekpodsmrkem.cz
10.–12. 7. Rally Bohemia, auto-moto závody, 
Železnobordsko – Jablonecko
10. 7. Mezi Kopci, rodinný hudební festival, 
1. ročník, Tanvaldský Špičák, 10.00 h,  
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www.skijizerky.cz / Hosté: Babalet, The Broken Dam, 
Těla, Laura a její tygři, Mňaga a Žďorp, Made in 
China Start, Michal Hrůza, Dekolt aj.

11. 7. Jízda pravidelnosti motocyklových 
a automobilových veteránů o pohár 
starosty Josefova Dolu „Okolo Elišky“, 
12. ročník, start: 11.00 h Josefův Důl, 
www.veteran.ic.cz, www.josefuvdul.cz
11. 7. Pouťové utkání stará garda Jablonec 
– Slovan Liberec, Zásada, areál fotbalového 
hřiště, www.fotbalzasada.cz
11. 7. Rally Bohemia, automobilová soutěž – 
Mistrovství ČR, Příchovice
11. 7. Longboard závod, Rekreační a sportovní 
areál Vesec, Liberec, www.skijested.cz
11. 7. Tradiční setkání na turistickém 
přechodu Jizerka – Orle, mostek přes řeku 
Jizeru, 13.00 h, www.jizerkyprovas.cz 
11. 7. Letní lučanské slavnosti, Lučany n. N., 
hřiště u ZŠ, 15.00 h, www.lucany.cz
11. 7. Klokočský hudební festival, 
Železný Brod, Klokočí, tel.: 732 982 915
11. 7. Varhanní koncert, MCDO Hejnice, 
www.mcdo.cz
11. 7. Koncert Bedřichovského hudebního 
léta, Bedřichov, 19.00 h, www.bedrichov.cz
11.–12. 7. Discgolf kemp, Rekreační 
a sportovní areál Vesec, Liberec, www.skijested.cz
11.–12. 7. Gotika na Štěpánce, historický 
šerm, skupina Artus Bohemia, rozhledna Štěpánka, 
17.00 h, tel.: 603 806 473, merypett@seznam.cz 
Stánky, gotická hudba.
11.–12. 7. Zásadská pouť, bohatý program po 
celý víkend, městys Zásada, www.zasada.cz
12. 7. Výjezd veteránů na Ještěd, 
start: Křižany, www.automuzeum.cz
12. 7. Old Stars Dixieland, koncert rámci 
festivalu Město plné tónů, Tyršovy sady, Jablonec n. N., 
15.00 h, www.mestoplnetonu.cz
13. 7. Krajinou manželů Scheybalových, 
vernisáž fotovýstavy – II. část Naučné stezky Jany 

a Josefa V. Scheybalových ve fotografiích členů 
fotoklubu Balvan a jejich přátel, kostel sv. Anny, 
Jablonec n. N., 17.00 h, www.jablonec.com
14. 7. Smolíček, pohádka v rámci festivalu Město 
plné tónů, hraje Dívadlo Praha, Jablonec n. N., Letní 
scéna Eurocentra, 16.00 h, www.mestoplnetonu.cz
14. 7. Přemysl Kšica – varhanní koncert, 
v rámci akce Jablonecké kostely otevřeny, kostel 
Povýšení sv. Kříže, Jablonec n. N., 17.00 h,  
www.jablonec.com
15. 7. Letní muzikorelaxace s pohybem pro 
seniory, jablonecká přehrada – pod hrází, 10.00–
11.00 h, l www.duronux.cz / Lekce v přírodě za 
každého počasí, prožitkové uvolnění, harmonizace 
těla a mysli hudbou, zvuky, dechem a jednoduchým 
pohybem (vede Bohumila Nitschová, deku s sebou). 
15. 7. Petr Nouzovský, violoncello a Ladislav 
Horák, akordeon, koncert vrámci festivalu Město 
plné tónů, Mírové nám. Jablonec n. N., 16.00 h, 
www.mestoplnetonu.cz
16. 7. No Blues (Holandsko, Palestina, Dúdán), 
koncert v rámci festivalu Město plné tónů,  
Jablonec n. N., Letní scéna Eurocentra, 17.00 h, 
www.mestoplnetonu.cz
16. 7. Bohemia Jazzfest, nám. Dr. E. Beneše, 
Liberec, 17.00 h, www.bohemiajazzfest.cz
16. 7. Starý Jablonec v obrazech, vernisáž 
obrazů Pavla Vincka, hostem klavírista Miroslav 
Tomeš, Dům česko-německého porozumění, 
Jablonec n. N. – Rýnovice, 18.00 h,  
www.dumrynovice.org
16. 7. Prázdninová tančírna, zábava pro 
každého, Topdance sál, Jablonec n. N., 20.00 h, 
www.topdance.cz
17. 7. Party tramvaj, Liberec, 
www.boveraclub.com
17. 7. Rockový koncert, koupaliště, Nové Město 
p. S., 20.00 h, www.nmps.cz
18. 7. Wielka Pętla Izerska (Velký jizerský 
okruh), horský půlmaraton, Szklarska Poręba,  
www.tsregle.pl
18. 7. Harrachovské pivní slavnosti, letní 
akce pro pijáky i nepijáky piva, Harrachov,  
www.harrachov.cz

18. 7. Run Tour, běžecký závod, Lidové sady, 
Liberec, www.run-tour.cz
18. 7. Soukromá sbírka papírové krásy, den 
otevřených dveří, Muzeum papírové krásy, Liberec, 
10.00–16.00 h, papirovakrasa.wgz.cz
18. 7. Jarmark u Lesní chaty, Kořenov, 
www.hotel-lesnichata.cz / Prodej řemeslných 
výrobků a dobrot pro mlsné jazýčky.
18. 7. Hudební festival a happening pro 
rodiny s dětmi Dolánky 2015, 
Dolánky u Turnova, 14.00 h www.sundisk.cz
18. 7. Festival Malá Skála, hudební festival, 
Malá Skála, ales.mastnik@centrum.cz
18. 7. Doteky Afriky, festival, Kulturní 
a společenské centrum Lidové sady Liberec,  
www.zooliberec.cz
18. 7. Těla, koncert liberecké kapely pod širým 
nebem, Zámecký pivovar Frýdlant, 18.00 h,  
www.pivovar-frydlant.com 

18. 7. Koncert Bedřichovského hudebního 
léta, Bedřichov, 19.00 h, www.bedrichov.cz
19. 7. Hlasoplet, jazzový repertoár, spirituály 
a pohodová hudba 30. let, koncert v rámci festivalu 
Město plné tónů, Tyršovy sady, Jablonec n. N., 15.00 h, 
www.mestoplnetonu.cz
21. 7. Jiřina Marešová – varhanní koncert 
v rámci akce Jablonecké kostely otevřeny, kostel Dr. 
Farského, Jablonec n. N., 17.00 h, www.jablonec.com
22. 7. Letní muzikorelaxace s pohybem pro 
seniory, jablonecká přehrada – pod hrází, 10.00–
11.00 h, www.duronux.cz / Lekce v přírodě za 
každého počasí, prožitkové uvolnění, harmonizace 
těla a mysli hudbou, zvuky, dechem a jednoduchým 
pohybem (vede Bohumila Nitschová, s sebou deku).
22. 7. Tango Argentino, výuka tance, Topdance 
sál, Jablonec n. N., 18.30 h, www.topdance.cz
22.–25. 7. Svatoanenské dřevosochání, 
Harrachov, areál pensionu Bílá voda,  
www.harrachov.cz / V sobotu 25. 7. bude akce 
zakončena dražbou těchto dřevěných výtvorů, 
doprovodný program, atrakce pro děti v podobě 
středověkého kolotoče a střelnice, koncert 
vrchlabské kapely Vacancy.
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23. 7. JBC 4X REVELATIONS, Bikepark, areál 
Dobrá Voda, Jablonec n. N., www.jbc4xrevelations.
com / Letní scéna Eurocentra – zahájení závodu 
světové série ve fourcrossu (souboje čtyř jezdců na 
trati „loket na loket“, skoky...), registrace, tréninky 
(Dobrá Voda), beseda a oficiální zahájení (Letní 
scéna Eurocentra).
23. 7. Le nozze di Figaro – Figarova svatba, 
nastudování opery W. A. Mozarta je součástí 
projektu s názvem Evropská hudební akademie 
Teplice 2015, v rámci festivalu Město plné tónů, 
Městské divadlo Jablonec n. N., 19.00 h,  
www.divadlojablonec.cz
23. 7. Gemma Ray (Anglie, Německo), princezna 
stylu pop-noir se svou kapelou poprvé v ČR, 
Jablonecké kulturní léto, akce v rámci festivalu 
Město plné tónů, Jablonec n. N., Letní scéna 
Eurocentra, 17.00 h, www.mestoplnetonu.cz
23. 7. Prázdninová tančírna, zábava pro 
každého, Topdance sál, Jablonec n. N., 20.00 h, 
www.topdance.cz
23.–26. 7. Benátská! tradiční festival, Rekreační 
a sportovní areál Vesec, Liberec, www.benatska.cz
24. 7. JBC 4X REVELATIONS, Bike park, areál 
Dobrá Voda,Jablonec n. N., 16.00 h – tréninky 
a kvalifikace závodu světové série ve fourcrossu 
(souboje čtyř jezdců na trati „loket na loket“, 
skoky...), warm Up party (Backfist, Skywalker, Status 
Praesents, V.O.H., DJ Hrusha, DJ N‘zym...),  
www.jbc4xrevelations.com
25. 7. Cyklozávody Eleven Bike Marathon 
Příchovice, trať 50 km s převýšením 1 200 m 
a 15 km fitness jízda, areál U Čápa, Příchovice,  
tel.: 724 096 583, www.mtbteamprichovice.cz
25. 7. Pouť do Hejnic, Lučany n. N., sraz u sochy 
sv. Františka, 7.00 h, www.lucany.cz
25. 7. Nohejbalový pivní turnaj trojic, 
Harrachov, hřiště na hřišti na Hřebenkách,  
www.harrachov.cz
25. 7. Rozmarné léto, Žlutá plovárna, Malá 
Skála, sobotní odpoledne v rytmu reggae, vůní ryb, 
mořských plodů z grilu a mojitem v ruce,  
www.sundisk.cz
25. 7. JBC 4X REVELATIONS, Bike park, areál 
Dobrá Voda, Jablonec n. N., 15.00 h – mistrovství 
světa 4x, Jablonec n. N., www.uci.ch/mountain-bike 
/ Závod světové série ve fourcrossu (souboje čtyř 
jezdců na trati „loket na loket“, skoky...), tréninky, 
zahajovací ceremoniál a závod, oficiální afterparty 
(Masters of Dirt, Fuel Girls, DJ IllSkillz, Danny 
La Vega, Die Vaeter, DJWILL4THMS, SourBitch, 
Moonshine Howlers, Pipes and Pints, Prague 
Conspiracy, DJ Rambo a Zadnice),  
www.jbc4xrevelations.com.
25. 7. Anenská sklářská slavnost na 
Jizerce, osada Jizerka, www.dudovi.cz
25. 7. Varhanní koncert, MCDO Hejnice, 
www.mcdo.cz
25. 7. Folk na Štěpánce, rozhledna Štěpánka, 
16.00 h, tel.: 603 806 473, merypett@seznam.cz
25. 7. Svatoanenský koncert pro patronku 
města, Monika Růžková Urbanová – housle, Jiří 
Sejkora – hoboj, Pavla Salvová – varhany, kostel  
sv. Anny, Jablonec n. N., 19.00 h, www.jablonec.com
Anny mají vstup zdarma.
25. 7. Koncert Bedřichovského hudebního 
léta, Bedřichov, 19.00 h, www.bedrichov.cz

25.–26. 7. Válka v raném středověku – 
Dobývání XVII., ukázka obléhání dvorce ve 
12. st., dobová řemesla, vojenský tábor, rytířský 
i lučištnický turnaj aj., Curia Vitkov u Chrastavy, 
dobyvani.curiavitkov.cz
25.–26. 7. Údolská pouť, Kryštofovo Údolí, 
www.krystofovo-udoli.eu
26. 7. Svatoanenská mše k patronce 
města, kostel sv. Anny, Jablonec n. N., 9.30 h, 
www.jablonec.com
26. 7. Jazz Fiddlers, koncert v rámci festivalu 
Město plné tónů, Tyršovy sady, Jablonec n. N., 15.00 h, 
www.mestoplnetonu.cz
26. 7. Svatojakubská pouť, církevní poutní 
akce, doprovodný program, Železný Brod, kostel  
sv. Jakuba Většího, www.zeleznybrod.cz
26. 7.–8. 8. Evropský GO kongres, hra GO, 
Centrum Babylon Liberec, www.goweb.cz
27. 7. Euroregionální pouť ke svaté Anně, 
Višňová, www.ob-vis.net
28. 7. Dagmar Doubková – varhany (Gebrüder 
Rieger, Krnov, 1932), Daniela Radosa – 
soprán, Miroslav Laštovka – trubka, koncert 
v rámci akce Jablonecké kostely otevřeny, kostel 
Nejsvětějšího srdce Ježíšova, Jablonec n. N., 17.00 h, 
www.jablonec.com
28. 7. La Traviata, v rámci Evropské hudební 
akademie Teplice 2015, v rámci festivalu Město plné 
tónů, www.divadlojablonec.cz / Městské divadlo 
Jablonec n. N., 19.00 h, www.divadlojablonec.cz
29. 7. Los Rumberos Dúo, Petr „El Pulpo“ 
Smetáček a Jan „Juanito“ Burian, 
latinskoamerická hudba, koncert v rámci festivalu 
Město plné tónů, Mírové nám., Jablonec n. N., 
16.00 h, www.mestoplnetonu.cz
29. 7. Shirley Valentine, v rámci festivalu Město 
plné tónů, www.divadlojablonec.cz
Městské divadlo Jablonec n. N., 19.00 h,  
www.divadlojablonec.cz
29. 7. Caveman, humorná one man show 
o rozdílech mezi muži a ženami, KC Vratislavice 
101010, 19.30 h, www.vratislavice101010.cz
30. 7. Cissokho – Galega Hason African 
Projekt (Senegal/ Švýcarsko/ Izrael), Jablonecké 
kulturní léto, akce v rámci festivalu Město plné tónů, 
Jablonec n. N., Letní scéna Eurocentra, 17.00 h, 
www.mestoplnetonu.cz
30. 7.–2. 8. Celopolské turistické trhy – 
studentské písničky, základna pod Sklíčenou 
opicí (Baza Pod Ponurą Małpą), mezigenerační 
akce pro milovníky zpívané poezie, první a nejstarší 
festival turistické a studentské písničky, Szklarska 
Poręba, www.gieldapiosenki.pl
31. 7. Cirquecaravan, živá hudba s tancem 
Tribal Fusion a astrologické okénko (Lev, Panna), 
Dům česko-německého porozumění, Jablonec n. N. 
– Rýnovice, 18.00 h, www.dumrynovice.org
červenec – Bedřichovské eso, celosezónní 
tenisový turnaj pro širokou veřejnost, tenisové kurty 
Bedřichov, přihlášení tel.: 775 671 781,  
www.tenisove-kurty-bedrichov.webnode.cz

VÝSTAVY
MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE  
V JABLONCI NAD NISOU
hlavní budova
U Muzea 398/4
Jablonec n. N.
tel.: 483 369 011
www.msb-jablonec.cz
I–VI, IX–XII, út–ne 9.00–17.00 h
VII–VIII, po–ne 9.00–17.00 h
15. 5. – 4. 10.
POHYB – VÝRAZ – EMOCE
Figury a figurky v českém sklářském 
umění a řemesle
Výběr z největší veřejné sbírky železnobrodských 
skleněných figurek na světě v souvislosti s historií 
a současností figurálního užitkového, dekorativního 
a ateliérového českého skla od 18. století po 
současnost. Připomínka 95. let existence SUPŠ 
sklářské v Železném Brodě a výročí 120. let 
narození otce železnobrodských figurek Jaroslava 
Brychty.
19. 6.–4. 10.
HOT & COLD
Současné stolní sklo a porcelán ze zemí 
střední Evropy
Výstavní projekt připravený Muzeem skla a bižuterie 
pro Ministerstvo zahraničí České republiky  
v rámci platformy Východní partnerství. Premiéra 
výstavy proběhla v hlavním městě Ázerbajdžánu 
Baku. Design a produkce firem a studií z pěti 
zemí – České republiky (Ave Clara, Bomma, Český 
porcelán, Moser), Maďarska (Ajka Kristaly, Herend), 
Polska (Krosno, Polskie Fabriky Porcelany Cmielów 
i Chodziez), Rakouska (Augarten, Glashütte 
Comploy) a Slovenska (Rona, si-li).

MĚSTSKÁ GALERIE MY
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových
Kostelní 1/6
Jablonec n. N.
tel.: 483 356 202
út–pá 10.00–12.00 a 13.00–17.00 h
so 10.00–13.00 h
do 22. 8.
Ota Bubeníček
Výstava krajináře z proslulé Mařákovy školy, který 
se zapsal do dějin českého loutkářství a stal se i 
filmovým hrdinou.

DŮM JANY A JOSEFA V. SCHEYBALOVÝCH
(budova bývalé fary naproti kostelu)
Kostelní ulice 1/6
Jablonec n. N.
tel.: 483 356 201, 774 667 677
www.jablonec.com
po–pá 9.00–12.00 a 13.00–17.00 h, so 10.00–
13.00 h
(Expozice památníku Jany a Josefa V. Scheybalových 
v podkroví domu)
1. 6.–31. 8.
Turnovský lidový kroj v kresbách Josefa  
V. Scheybala
Výstava představí práci Josefa V. Scheybala 
jako dokumentátora lidového kroje na 
Turnovsku.  Kresby doplňuje kolekce krojových 
součástek pracovního, svátečního i obřadního 
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kroje. Výstava je pořádána ve spolupráci s Muzeem 
Českého ráje v Turnově.

KOSTEL SV. ANNY
Kostelní ul.
Jablonec n. N.
VII–VIII, po– pá 10.00–12.00 a 13.00–16.00 h, 
so–ne 10.00–12.00 h 
14. 7.–12. 9.
Krajinou manželů Scheybalových
Fototoulky z Kopaniny do Dolánek na jaře a v létě.
II. část Naučné stezky Jany a Josefa V. 
Scheybalových ve fotografiích členů fotoklubu 
Balvan a jejich přátel. Vernisáž: 13. 7. v 17.00 h.

EUROCENTRUM JABLONEC N. N.
Jiráskova 9
Jablonec n. N.
www.eurocentrumjablonec.cz
po–pá 8.00–18.00 h
do 25. 8.
Nekras /Unifok
společná výstava Fotoklubu Nekras Jablonec n. N.  
a Unifok Jena

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JABLONEC N. N.
Dolní náměstí 1
Jablonec n. N.
tel.: 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz
po–pá 8.00–18.00 h
Velký malý svět – fotografie Jaroslavy 
Fojtíkové

MĚSTSKÉ DIVADLO JABLONEC N. N. 
tel.: 483 310 064
www.divadlojablonec.cz
29. 5.–6. 8. 
Český ráj a Jizerské hory – obrazy Bořivoje 
Vítka
Pan Vítek se vyučil nástrojařem rytcem. Celý 
aktivní život pracoval v místním národním podniku 
Bižuterie. Malování je jeho koníčkem. Zajímavé 
je, že používá pouze olejové barvy a nemaluje na 
plátno. Raději volí karton. Tato výstava je jeho 
premiérou a koná se k jeho životnímu jubileu.  
O prázdninách oslaví 90 let. 

UNIVERZITNÍ GALERIE N
Jehlářská 520/14
Jablonec n. N.
tel.: 485 354 447
galerie.n@tul.cz 
www.kde.tul.cz
út–pá 13.00–17.00 h

15. 7.–28. 8. 
20 Let jablonecké medailérské školy 
Výstava prací studentů, absolventů a pedagogů 
Vyšší odborné školy – ražená medaile a mince při 
SUPŠ v Jablonci nad Nisou.
Vernisáž: 14. 7. v 17.00 h

DŮM ČESKO-NĚMECKÉHO POROZUMĚNÍ
Československé armády 24
Jablonec n. N. – Rýnovice
tel.: 732 551 425
info@laurin.cz
www.dumrynovice.org
út–so 13.00–19.00 h
17. 7.–12. 9.
Starý Jablonec v obrazech – Pavel Vincek
(své obrazy nepovažuje za umělecká díla, ale za kýče
Vernisáž: 16. 7. v 18.00 h), hostem klavírista 
Miroslav Tomeš 

VÝSTAVNÍ SÍŇ MĚÚ
Husova 490
Rychnov u Jablonce n. N.
tel.: 488 880 927, 725 397 393
mstrnadova@rychnovjbc.cz
www.rychnovjbc.cz
po–ne 9.00–11.00 a 14.00–16.00 h
20. 6.–3. 7.
Foto-Kaleidoskop – Jeleniogórskie Towarystwo 
Fotograficzne – Sdružení fotografů z Jelení Hory

OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC – LÁZNĚ
Masarykova 723/14
Liberec
tel.: 485 106 321
www.ogl.cz
14. 5.–30. 8.
Valerian Karoušek – Abstrakce-konkrétno-
citovost
Výstava sochaře, který je spjat s érou 60. let. Jeho 
život a dílo předčasně tragicky ukončila expedice 
Peru 1970, při níž s ostatními členy horolezecké 
výpravy zahynul pod lavinou kamení na úpatí 
Huascaránu. Zpočátku pracoval s pálenou hlínou  

a čerpal podněty z civilistní plastiky předválečné éry. 
Motivy města a lidí vystřídal kov, stroje a kameny, v 
nichž spojoval lidskou civilizaci, techniku  
s přírodními elementy, které měl tak rád.  
V posledním období života pracoval na sochách  
v duchu Nové figurace.
14. 5.–30. 8.
Václav Špála – Rapsodie v modrém
V pořadí třetí výstava z galerijních sbírek představí 
obrazy, kresby a grafiky klasika české výtvarné 
scény Václava Špály (1885–1946), patřícího 
k nejoblíbenějším umělcům moderny. Jeho 
nejznámější obrazy představují krajiny, zátiší  
a květiny s převahou modrého barevného tónu. 
Modrá dle malířových vlastních slov „dodává 
obrazu hloubku, dynamičnost a jasně vymezuje 
barevné plochy“.
2. 7.–20. 9.
Štefan Papčo – Mohutnosti
Sochařské práce etablovaného slovenského 
výtvarníka Štefana Papča (1983) jsou specifické 
jednak formou svého zpracování, ale také tématem, 
kterým se autor intenzivně zabývá. V jeho práci se 
promítá jeho intenzivní zájem o horolezectví.
2. 7.–30. 8.
Jakub Hošek – SUTERÉN
Jakub Hošek patří k významným umělcům současné 
scény. Je nejen malířem, ale vytváří i objekty, působí 
též jako kurátor, DJ a organizátor koncertů. V jeho 
výtvarné tvorbě se objevují prvky street artu, pop 
kultury, komixu, současného designu  
i odkazy k módní a hudební scéně. Malířské postupy 
kombinuje s používáním vyřezávaných šablon  
a kaligrafickými prvky.
2. 7.–30. 8.
Michal Burget a Petr Fiala – Něžné 
bizarnosti
Výstava grafiků střední generace, které spojuje 
společné studium na AVU, působení v grafických 
dílnách AVU i osobní přátelství. Ač je jejich tvorba 
na první pohled zcela odlišná jak tematicky, tak 
použitím grafické techniky, tak je ale spojuje lehce 
surreálný pohled na svět a spojování neslučitelného.

GALERIE NIKA
2. 7. Vernisáž výstav Štefana Papča, Viktora 
Kopasze, Jakuba Hoška, Michala Burgeta a Petra 
Fialy v 17.30 h

SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI
Masarykova 11
Liberec
tel.: 485 246 111
www.muzeumlb.cz
11. 6.– 6. 9.
Naivní divadlo Liberec – Loutky nejen  
z archivu
Výstava nabídne několik typů scén a loutek 
klasického iluzivního loutkového divadla, jehož 
forma se stává čím dál více vzácnější. Naivní divadlo 
Liberec, které patří mezi absolutní loutkářskou 
špičku, se jako jeden z mála profesionálních českých 
souborů snaží na tuto tradiční formu navazovat a 
rozvíjet ji v současném moderním divadelním duchu.
24. 6.–18. 10.
Život a smrt v pravěku
Výstava unikátních archeologických nálezů  
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z Příšovic. Žárové hroby z pozdní doby bronzové 
(10. a 9. stol. př. Kr.), model krematoria z doby 
bronzové, nálezy a originální fotografie z výzkumu 
vesnice prvních zemědělců z doby kamenné (4900–
4650 př. Kr.).

GALERIE PROSTOR 228
Studničná 227/9
Liberec
www.prostor228.cz
po, út, st 14.30–18.00 h
pá 9.00–13.00 a 14.30–18.00 h
červenec–srpen
Petr Gruber
Výrazný talent Petra Grubera nelze přehlédnout, 
stejně tak jeho zaujetí, se kterým se věnuje klasické 
malbě. Jeho tvorba je ovlivněna sílou barev 
a světla.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM 
LIDOVÉ SADY
Lidové sady 425/1
Liberec
www.zooliberec.cz/lidovesady
červenec, srpen
Experimentální studio a předsálí, galerie na balkóně, 
vyhlídková věž:
Cestou fotografie a grafiky – práce z ateliérů 
studentů SUŠ v Liberci

ZOO LIBEREC
www.zooliberec.cz
10. 6.–31. 10.
Giganti v ZOO Liberec – výstava doba ledová
ZOO Liberec nabízí v letošní hlavní sezoně svým 
návštěvníkům unikátní možnost výpravy do 
hluboké historie naší planety. Na ploše 600 m² 
představuje ve svém areálu český unikát – kolekci 
dvou desítek modelů impozantních zvířat doby 
ledové. Soubor dokonalých modelů je nejen 
českým unikátem, ale podobná kolekce se zřejmě 
zatím neobjevila nikde ve světě. Expozici je možné 
navštívit současně s návštěvou zoo za výhodné 
kombinované vstupné.

BOTANICKÁ ZAHRADA LIBEREC
www.botaniliberec.cz
1.–6. 7. 
Výstava bonsají a suiseki

CENTRUM BABYLON
Galerie CFA + H, nákupní městečko č. 4
www.centrumbabylon.cz
po–ne 10.00–20.00 h
13. 4.–6. 7.
Kanárské ostrovy panoramaticky očima 
Pepy Středy.
24. 6.–27. 8. 
Zaostřeno na Jizerky
Přijďte se podívat na Jizerské hory tak, jak je 
zachytily objektivy fotoaparátů.

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV LIBEREC
po 8.00–17.00 h
út, st, čt 8.00–15.00 h
pá – po předchozím objednání
www.soalitomerice.cz

15. 6.–3. 7. 
Za tajemstvím a minulostí cechů – výstava 
unikátních archiválií 

FUCHSIE LIBEREC
Hrdinů 36/590
denně (kromě středy) 10.00–18.00 h
15. 6.–31. 8. 
Tradiční výstava květin, vystaveno je 1 300 fuchsií, 
400 pelargónií, 80 achimenes, prodej širokého 
sortimentu mladých rostlin, možnost nákupu 
stromkových fuchsií, starších, vzrostlých rostlin, 
streptocarpů a trvalek.

MEZINÁRODNÍ CENTRUM DUCHOVNÍ 
OBNOVY
Klášterní 1
Hejnice
tel.: 482 360 211
www.mcdo.cz
I–XII, po–ne 8.00–17.00 h
21. 6.–12. 7.
Papež František ve Svaté zemi
Soubor 30 fotografií izraelských fotografů.

červenec
Výstava věnovaná rodině France Clam-
Gallase

INFORMAČNÍ CENTRUM LÁZNĚ LIBVERDA
Lázně Libverda 17
tel.: 482 322 457
po–pá 8.00–12.00 a 13.00–16.00 h
so 8.00–10.30 h 
14. 5.–3. 7. 
Výstava Atelieru HELAZ: Ranní nokturno
Následuje výstava obrazů a kreseb Anežky 
Strakové.

REGIONÁLNÍ MUZEUM VIŠŇOVÁ
www.ob-vis.net
Výstava “Povodně”

MĚSTSKÁ GALERIE CHRASTAVA
Liberecká 40
Chrastava
tel.: 485 143 161, 604 118 296
www.chrastava.cz
2. 7.–27. 8.
Grafiky – Karel Musil

MĚSTSKÁ GALERIE VLASTIMILA RADY
Železný Brod
www.zeleznybrod.cz
IV–X, so–ne 13.00–16.00 h
V–IX, út–ne 10.00–12.00 a 13.00–16.00 h
2.–26. 7.
Vzdělávací spolek řemesel
Výstava členů skupiny Vzdělávacího spolku řemesel 
zaměřená na ruční tvorbu a výrobu z nejrůznějších 
přírodních materiálů.

PROGRAM HRADY A ZÁMKY
SZ FRÝDLANT, www.zamek-frydlant.cz
1. 5.–31. 10. Klenoty z depozitářů, expozice 
– liturgické předměty, které se používaly při 
bohoslužbách v zámecké kapli (monstrance, ciboria, 
kalichy), zámecká kaple.
8. 7. Audience Albrechta z Valdštejna, na 
zámku bude po celý den přítomen vévoda a každý 
návštěvník bude mít možnost se s ním setkat.
18.–19. 7. Zpřístupnění hradní věže, 
samostatná prohlídka, 9.00–16.00 h.

SZ LEMBERK, www.zamek-lemberk.cz
1. 6.–31. 10., 1. 11. Výstava Zdislava 
jako historická osobnost, panelová výstava 
věnovaná životu a skutkům Zdislavy z Lemberka ve 
výstavní síni zámku.
1. 6.–31. 10., 1. 11. Výstava Člověk a kůň, 
výtvarné práce dětí ze Speciální školy pro sluchově 
postižené děti v Liberci, zámecká konírna.
1.–12. 7. Mimořádné zpřístupnění 
středověké věže, 9.00–16.00 h
15. 7. ,,Jiřík a Černovláska“, veselý pohádkový 
příběh, který není jenom o šermování, účinkuje 
skupina historického šermu REGO z Vrchlabí, v 11.00 h.

SZ SYCHROV, www.zamek-sychrov.cz 
1. 7.–31. 8. Prohlídky s princeznou, těmi 
nejkrásnějšími prostorami zámku, princezna výklad 
uzpůsobí věku dětských návštěvníků, fotografování 
s princeznou, prohlídka zámeckého sklepení  
s Medvědí galerií a parku.
8. 7. Suzanne Vega, open-air koncert 
v zámeckém parku, koncert americké autorky, 
kytaristky a zpěvačky, která je nejvýraznější 
osobností neo-folkového hnutí z druhé poloviny  
80. let 20. století. 
27. 7.–2. 8. „Pomáhat a chránit“, divadelní 
představení šermířské skupiny Stilet na čestném 
dvoře zámku.
30. 7. Koncert skupin Fleret a Pozdní sběr, 
koncert od 19.00 hodin v zámecké galerii. 

GRABŠTEJN, www.hrad-grabstejn.cz
1.–31. 7. Výstava fotografií „Butterfly“, 
výstavu fotografky Sofie Lintimerové můžete 
shlédnout v Návštěvnickém centru denně od 9.00 
do 17.00 hodin. 
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1. 7.–31. 8. Svatá Barbora, út–ne prohlídky 
se sv. Barborou, pod jejímž vedením budete plnit 
úkoly. Tím máte možnost získat jeden z klíčů, jenž 
vám pomůže otevřít 13. komnatu.
4.–5. 7. Letohrádky, prohlídky hradu 
s kostýmovanými průvodci, bohatý doprovodný 

program (hudba, divadlo, žonglérská čísla  
a vystoupení zvířat z Veterinární základny Chotyně, 
stánky s dobrotami i drobnými suvenýry).
od 10. 7. Nová trasa „SKLEPY“, nová 
prohlídková trasa, která vznikla oddělením od 
stávající. Rozšíření stávající trasy o nové prostory.

11. 7., 25. 7. Večerní prohlídky, v rámci 
projektu „Otevřte 13. komnatu“ v netradičním 
večerním čase a s dalšími „tajemnými“ postavami 
– na motivy snímku „Čert ví proč“, který se natáčel 
i na Grabštejně.
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Tento výlukový jízdní řád naleznete na www.cd.cz ve složce www.cd.cz - Vlakem po ČR - Jízdní řád - Traťové jízdní řády, 
nebo na www.gwtr.cz/jizdni-rady/vyluky/vyluka-korenov-harrachov-1-4-30-9-2015  

České dráhy, a.s. a GW train regio se Vám omlouvají za vzniklé komplikace a děkují za pochopení. 

 Výlukový jízdní řád  
platný od 1. dubna 2015, 7:00 hod. do 30. září 2015, 16:30 hod..   

 036  Liberec - Tanvald - Szklarska Poręba Górna IDOL Liberec - Harrachov 
km

  
SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak  2601 

 
  

 2603 
   

 2605 
 1  

 2607 
 
  

 2609 
   

  2611 
   

  2613 
  

 2615 
   

  25453 
   

 2617 
  

 

  Ze stanice               
0

  
Liberec 030,037,086,089,(900) 0001  0 33   5 16  5 57  6 37   7 17   7 57  8 37    9 17  

12 Jablonec nad Nisou 1001  0 53  4 56  5 36  6 16  6 56   7 36   8 16  8 56    9 36  
20 Smržovka 034 7004   1 07  5 17  5 57  6 37  7 17   7 57   8 37  9 17    9 57  
27

  
Tanvald 035 7001   1 19  5 31  6 11  6 51  7 31   8 11   8 50  9 31    10 11  

 Tanvald 035 7001   5 43  6 19  7 03  7 36     8 52  9 36    10 16  
28

  
Desná 7016   5 46  6 22  7 06  7 40     8 57  9 40    10 20  

29
  

Desná-Riedlova vila 7016   5 49  6 25  7 09  7 42    8 59  9 42    10 22  
30 Dolní Polubný 7016   5 50    7 43     9 00  9 43    10 23  
31 Desná-Pustinská 7016   5 52    7 45     9 02  9 45    10 25  
32

  
Kořenov zastávka 7016                  10 27  

34
  

Kořenov 7006   5 57    7 50     9 07  9 50    10 32  
km

  
SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak      25451 

   
 25451 
   

670943 
 

 670943 
 

 25453 
   

 25453 
   

670943 
 

670943 
 

 

 Kořenov 7006      7 53   8 00   9 10  9 53   9 55  10 50  
39 Harrachov 7014        8 00         10 00    11 10  

  Harrachov,,sklárna      8 02    8 12   9 22  10 02    10 07  11 17  
 Harrachov,,aut.nádr.          8 18   9 28      10 13  11 23  
 Harrachov,,hotel FIT-FUN          8 25        10 18  11 28  

46
  

Jakuszyce       8 09  8 11     10 09  10 11    
52 Szklarska Poręba Huta        8 23      10 23    
55

  
Szklarska Poręba Górna         8 26      10 26    

  Do stanice               
km

  
SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak  2619 

  
  2621 

  
 2623 
  

 2625 
  

    2627 
  

 2629 
  

 2631 
  

   

  Ze stanice               
0

  
Liberec 030,037,086,089,(900) 0001  9 57   11 17  11 57  12 37     13 17  13 57  14 37    

12 Jablonec nad Nisou 1001  10 16   11 36  12 16  12 56     13 36  14 16  14 56    
20 Smržovka 034 7004   10 37   11 57  12 37  13 17     13 57  14 37  15 17    
27

  
Tanvald 035 7001   10 51   12 11  12 51  13 31     14 11  14 51  15 31    

 Tanvald 035 7001  10 56   12 16   13 36     14 16  14 53  15 36    
28

  
Desná 7016  11 00   12 20   13 40     14 20  14 57  15 40    

29
  

Desná-Riedlova vila 7016  11 02   12 22   13 42     14 22  15 00  15 42    
30 Dolní Polubný 7016  11 03   12 23   13 43     14 23   15 43    
31 Desná-Pustinská 7016  11 05   12 25   13 45     14 25   15 45    
32

  
Kořenov zastávka 7016     12 27        14 27       

34
  

Kořenov 7006  11 10   12 32   13 50     14 32   15 50    
km

  
SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak  25455 

   
 25455 
   

670943 
 

  25457 
   

 25457 
   

670943 
 

 670943 
 

  25459 
   

 25459 
   

670943 
 



 Kořenov 7006  11 15   12 50   13 53   13 55   14 55   15 53   15 55  
39 Harrachov 7014    11 29  13 10     14 00          16 10    

 Harrachov,,sklárna  11 24    13 17   14 02    14 07   15 07   16 02    16 07  
 Harrachov,,aut.nádr.      13 23       14 13   15 13       16 13  
 Harrachov,,hotel FIT-FUN            14 18         16 18  

46
  

Jakuszyce   11 31  11 40    14 09  14 11      16 09  16 11   
52 Szklarska Poręba Huta    11 52     14 23       16 23   
55

  
Szklarska Poręba Górna     11 55     14 26       16 26   

  Do stanice               
km

  
SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak  2633 

   
 2635 
  

 2637 
  

   2639 
  

  2641 
  

 2643 
  

  2645 
 
  

 2647 
 
  

 2649 
 
  

 2651 
 2  

  Ze stanice               
0

  
Liberec 030,037,086,089,(900) 0001  15 17  15 57  16 37    17 17   17 57  18 37   19 22  20 33  21 35  22 33 

12 Jablonec nad Nisou 1001  15 36  16 16  16 56    17 36   18 16  18 56   19 41  20 55  21 55  22 58 
20 Smržovka 034 7004   15 57  16 37  17 17    17 57   18 37  19 12   19 56  21 09  22 09  23 12 
27

  
Tanvald 035 7001   16 11  16 51  17 31    18 11   18 51  19 24   20 08  21 21  22 21  23 25 

 Tanvald 035 7001  16 16   17 36    18 16   18 53  19 36   20 16   22 23  23 30 
28

  
Desná 7016  16 20   17 40    18 20   18 57  19 40   20 20   22 27  23 33 

29
  

Desná-Riedlova vila 7016  16 22   17 42    18 22   18 59  19 42   20 22   22 30  23 36 
30 Dolní Polubný 7016  16 23   17 43    18 23    19 43      
31 Desná-Pustinská 7016  16 25   17 45    18 25    19 45      
32

  
Kořenov zastávka 7016  16 27       18 27          

34
  

Kořenov 7006  16 32   17 50    18 32    19 50      
km

  
SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 670943 

 
  25461 

   
 25461 
   

670943 
 

670943 
 

   25463 
   

 25463 
   

    

 Kořenov 7006  16 55   17 53   17 55  18 55    19 53      
39 Harrachov 7014       18 00          20 00     

 Harrachov,,sklárna  17 07   18 02    18 07  19 07    20 02       
 Harrachov,,aut.nádr.  17 13       18 13  19 13           
 Harrachov,,hotel FIT-FUN        18 18            

46
  

Jakuszyce     18 09  18 11      20 09  20 11     
52 Szklarska Poręba Huta      18 23       20 23     
55

  
Szklarska Poręba Górna       18 26       20 26     

  Do stanice               
spoje náhradní autobusové dopravy 
spoje autobusové dopravy - linka 670943 
 ve stanici Jakuszyce přestup z autobusu náhradní dopravy do vlaku 
 výstup pouze u prvního vozu 
 nástup a výstup pouze u prvního vozu 
 dopravce GW Train Regio a.s. 
 jede v , nejede 1.VII. – 31.VIII. 
 jede v ,  a 1., 8.V., 28.X., 17.XI., nejede 2., 9.V. 

 jede od 27.VI. do 31.VIII. denně, od 21.III. do 21.VI. a od 5.IX. do 25.X. 
jede v ,  a 4., 5.VI., nejede 6.IV. 

 jede v  a  od 25.IV. do 21.VI. a od 5.IX. do 28.X., od 27.VI. do 
31.VIII. jede denně 

 jede 27.VI. – 31.VIII. 
 2603 / 26251  Jablonec n. Nis. - V. Hamry v , kromě 1.VII. - 

31.VIII. 
 2609 / 26253  Liberec - Velké Hamry v , kromě 1.VII. - 31.VIII. 

 2611 / 26269  Liberec - Železný Brod v  a  
 26266 / 2615  Železný Brod - Harrachov v  a  od 26.XII. do 

25.X., kromě 6.IV. 
 2633 / 26279  Liberec - Železný Brod v  
1  Liberec – Tanvald v  a 
2  Liberec – Tanvald

Vážení cestující,  
provozovatel dráhy SŽDC, s. o. informuje, že ve dnech 1. dubna 2015 od 7:00 hod. až 30. září 2015 do 16:30 
hod. proběhne nepřetržitá výluka v úseku Kořenov - Harrachov na trati 036 Liberec - Tanvald - Szklarska Poręba 
Górna. 

Dopravce České dráhy, a.s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením: 
Provoz osobních vlaků v úseku Kořenov - Harrachov je po dobu výluky přerušen.  
Cestující z Kořenova do Harrachova a opačně mohou využít autobusovou linkou číslo 670974, která jede 
v odchylných časech od JŘ vlaků a zastavuje na zastávkách dle svého jízdního řádu. 

V autobusech se cestující odbaví dle pravidel integrovaného dopravního systému Libereckého kraje IDOL.  
V autobusech linky číslo 670974 jedoucích z/do Kořenova od/k návazným vlaků jsou také uznávány jízdní 
doklady Českých drah, vydané dle tarifu TR10 – tyto jízdní doklady je možné zakoupit v železničních stanicích 
nebo ve vlaku. 
 
Vlaky dopravce GW Train Regio a. s. jsou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Kořenov - 
Harrachov,,sklárna - Jakuszyce a opačně. 
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1 3 5 Zastávky 2 4 6

9:30 ... ... ��Jablonecn.Nisou,Pražská ... ... 19:15

9:37 ... ... ��Jablonecn.Nisou,Mšeno,škola ... ... 19:08

9:42 ... ... ��Jablonecn.Nisou,JanovskáSilka ... ... 19:03

9:47 ... ... ��Janovn.Nisou,hotel Praha ... ... 18:58

10:10 ... ... ��Bedřichov ... ... 18:50

10:20 ... ... ��Janovn.Nisou,Hrabětice,kaplička ... ... 18:35

10:30 ... ... ��Josefův Důl,žel.st.�� ... ... 18:25

10:35 ... ... ��Albrechticev Jiz.h.,pošta ... ... 18:20

10:45 ... ... ��Tanvald,Terminál užel.st.�� ... ... 18:10

10:55 ... ... ��Desná,centrum ... ... 18:00

11:05 ... ... ��Desná,ČernáŘíčka,uŠvýcar ... ... 17:55

*11:08 ... ... ��Desná,Souš ... ... <

11:10 ... ... ��Kořenov,Polubný,kostel ... ... 17:50

< 14:00 16:00 ��Kořenov,žel.st.�� 13:45 15:45 17:45

11:30 14:15 16:15 ��Kořenov,Jizerka 13:30 15:30 17:30

* spoj zastavujejenprovystupování

Kapacita�cyklobusu�19�cestujících�s�jízdními�koly.���-��Děti�(6-15�let)�=�poloviční�jízdné��-��Kolo,zvíře,zavazadlo�=�20,-�Kč

CYKLOBUS�-�JIZERKA

530795 ř -�Tanvald�-�Kořenov�-�JizerkaJablonec�n.Nisou�-�Bed ichov

Provoz:��25.4.�-�28.9 5�- neděle�a�svátky.201 soboty,
www.busline.cz�-�tel. 481�368�701

Spoj�1�směrem�na�Jizerku�vy ká�v�Bedřichově příjezdu

spoje�540395/101�od�Liberce�(odjezd�z�Liberce,

v�9:35)�-�cestující�při�přestupu�doplatí�pouze

jízdné�za�osoby�(poplatek�za�kolo/zavazadlo/zvíře�bude

uznán�u z�autobusu�od�Liberce).

Na�lince�neplatí�tarif�IDOL,�ale�ceník�jízdného�stanovený

dopravcem.�Uznávány�jsou�jízdenky�LIBNET+,�LIBNET5+,

LIBNET�Kolo�a�celodenní�jízdenka�pro�jízdní�kolo�vydaná

dle�tarifu�IDOL.

č

Fügnerova

ž

Comfort�in Time

Ceník linky 530211

Jablonec n. N. - Jizerka

Jablonec n.N.,

Mšeno,škola

Jablonec n.N.,

Janovská Silka

Janov n.N.,

hotel Praha
Bedřichov

Hrabětice,

kaplička

Josefův Důl,

žel.st.

Albrechtice,

pošta

Tanvald,

Terminál

u žel.st.

Desná,

centrum

Černá Říčka,

u Švýcar
Souš

Jabl. n.N.,Pražská 10 10 10 25 30 40 50 50 50 60 60

Jablonec n.N., Mšeno,škola 10 10 25 30 30 40 50 50 50 60
Jablonec n.N., Janovská Silka 10 10 25 30 30 50 50 50 50
Janov n.N., hotel Praha 10 10 30 30 50 50 50 50
Bedřichov 10 10 25 30 30 50 50
Hrabětice,kaplička 10 10 30 30 30 40
Josefův Důl, žel.st. 10 25 25 30 30
Albrechtice, pošta 10 10 25 30
Tanvald, Terminál u žel.st. 10 10 10
Desná, centrum 10 10
Černá Říčka, u Švýcar 10
Souš

Polubný,kostel

Kořenov,žel.st.

Kořenov, Jizerka

Polubný,

kostel

Kořenov,

žel.st.

Kořenov,

Jizerka

60 60 60

60 60 60

60 60 60

50 50 60
50 50 50

50 50 50

30 30 50
30 30 40

25 25 30

10 10 30
10 10 25

10 10 10
10 10

10

111 ** 51 * 101 *** 103 105 113 Zastávky 52 * 102 104 106 114

9:35 9:35 11:35 13:35 ��Liberec,Fügnerova 9:25 9:25 11:20 13:20

9:40 9:40 11:40 13:40 ��Liberec,Tržní�nám .� < < < <

9:43 9:43 11:43 13:43 ��Liberec,Husova 9:19 9:19 11:15 13:15

9:46 9:46 11:46 13:46 ��Liberec,Březová�alej� 9:16 9:16 | |

9:51 9:51 11:51 13:51 ��Liberec,Starý�Harcov ,střelnice� 9:11 9:11 | |

9:56 9:56 11:56 13:56 ��Liberec,Rudolfov,Česká�chalupa� 9:06 9:06 | |

9:59 9:59 11:59 13:59 Bedřichov,Maliník 9:02 9:02 | |

10:10 10:10 12:10 14:10 ��Bedřichov� 9:00 9:00 11:00 13:00

| | | | ��Janov�n.Nisou,hotel�P raha� 8:47 8:47 10:47 12:47

| | | | ��Jablonec�n.Nisou,Janovská�Silka� 8:42 8:42 10:42 12:42

| | | | ��Jablonec�n.Nisou,Mšeno,škola� 8:37 8:37 10:37 12:37

8:45 10:25 10:25 12:25 14:25 15:45 ��Jablonec�n.Nisou,Pražská� 8:30 8:30 10:30 12:30 18:00

8:50 15:50 ��Jablonec�n.Nisou,Kokonín,pošta� 10:14 17:54

8:58 15:58 ��Pulečný,Kopanina,rozhledna� 10:06 17:46

9:02 16:02 Frýdštejn,náves 10:02 17:42

9:07 16:07 ��Jenišovice� 9:57 17:37

9:15 16:15 ��Turnov,Terminál u žel.st. 9:50 17:30

CENÍK NA ÚSECÍCH osoby�nad�15�let�����děti�6-15�let����������děti�0-6�let����jízdní�kolo,�zvířata,�zavazadla
Jablonec�n.�N.�-�Turnov 30,- 20,- zdarma 20,-
Jablonec�n.�N.�-�Bedřichov 25,- 15,- zdarma 20,-
Liberec�-�Bedřichov 25,- 15,- zdarma 20,-
Liberec�-�Turnov 40,- 25,- zdarma 20,-
Turnov�-�Bedřichov 40,- 25,- zdarma 20,-

CYKLOBUS
5 Liberec40395 -�Bedřichov�-�Jablonec�n.Nisou�-�Turnov

. . .201Provoz:��25 4 -�28.9 5�-�soboty,�neděle�a�svátky
*Provoz:�1.7.�-�31.8.2015�-�pracovní�dny www.busline.cz�-�tel. 481�368�701

P 19
**�V�Turnově přestup�na�Vyskeř a�Jičín�(670391)
***�Na�Bedřichově přestup�na�Jizerku�(530795)

očet�přepravovaných�osob�s�koly�je�omezen�na

Comfort�in Time

Uznávány�jsou�jízdenky�LIBNET+,�LIBNET5+,�LIBNET�Kolo�a�celodenní�jízdenka�pro�jízdní�kolo.
Tento�projekt�je�podpořen�Statutárními�městy�Jablonec�nad�Nisou�a�Liberec.
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GI†žžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžÜiberecŠŠautžnádrž
GI†žžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžÜiberecŠŠ/abylon
GI†W:žžžžžžžžžžžžžžžžžžžÜiberecŠŠOügnerova
GI†žžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžÜiberecŠŠŠaldovoánámž
GI†žžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžÜiberecŠŠTržníánámž
GI†žžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžÜiberecŠŠYiráskova
GI†žžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžÜiberecŠŠRuprechtická
GI†žžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžÜiberecŠŠ/altská
GI†žžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžžÜiberecŠŠUáTrianglu
GI†žžžžžžžžžžžžÜiberecŠRuprechticeŠuátransfž
GI†žžžžžžžžžžžžÜiberecŠRuprechticeŠ/lanická
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