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Vážení čtenáři a návštěvníci Jizerských hor.

Tak už je to zase tady. Na dveře klepe 
listopad se svými dušičkovými náladami  
a za ním už netrpělivě přešlapuje blažený 
čas Adventu. 
Ach, to by se to psalo o vůni skořice a vanil- 
ky, o praskání ohně v kamnech, o chuti 
punče, grogu a svařeného vína, o hvěz- 
dičkách v očích dětí pod rozzářeným 
stromečkem, o brzkých západech slunce, 
které rozsvítí oblohu zlatými a rudými 
barvami, o na kost zmrzlých zimních rá-
nech s vysokou bleděmodrou oblohou  
a nedostižnou krásou jinovatky.
Ale …
Jaképak ale, namítnete. Všechno je, jak 
má být. Vlaštovky a jiřičky dávno sbalily 
fraky a odletěly za sluníčkem. Cvrčci složi-
li housličky i smyčce do futrálů a pokojně 
usnuli ve svých podzemních komůrkách. 
Ježci už dávno nedupou za nocí po zahra-
dách, srny vyměnily pomerančovou bar-
vu letních kabátků za zimní myší kožíšky 
a ovce si oblékly tlusté svetry. I stromy už 
dávno přestalo bavit zkoušet, jestli jim 
víc sluší červená nebo žlutá, a zasypaly 
zemi zlatem. Teď tu beze studu stojí nahé  
a čekají, až je sníh a mráz oblečou do 
panenské běloby. No, jen se podívej, po-
řád jsou to ty naše Jizerky, někdy laskavé  
a jindy trochu poťouchlé, ale pořád stej-
ně krásné. Pořád stejně naše. 
Já vím.
Ale … 
Za hranicemi našich milovaných Jizerek 
se něco děje. Něco, co se nás týká. Ať 

chceme nebo ne, zmocňuje se nás neklid. 
Historikové mluví o stěhování národů, 
nám obyčejným lidem se podle věku vra-
cejí roky 1938, 1945, 1948, léta padesá-
tá, rok 1968. Jsme zmatení, zápasí v nás 
lidskost a soucit se strachem o vlastní 
bytí. Co bude dál, co bude s našimi dětmi  
a s dětmi našich dětí?
Už vás slyším. No teď jsi tomu dala, místo 
zimní pohody jsi nás akorát vystrašila.
Ne, ne, ne. To je to jediné, co nesmíme. 
Nesmíme se bát. Musíme to, co se děje, 
vzít jako hozenou rukavici. Příliš dlouho 
jsme si hověli v teploučku a jediné, co 
po nás svět chce, je, abychom si uvědo-
mili sami sebe, abychom si začali vážit 

své kultury, svých předků, svých kořenů. 
Abychom se postavili vlně, která by nás 
mohla smést.
I já vás prosím, abyste se u praskajícího 
ohně, za vůně vanilky a skořice, s pohár-
kem punče, grogu, svařeného vína nebo 
něčeho úplně jiného, zamysleli nad dneš-
ním světem a našli odvahu postavit se mu. 
Postavit se mu a zavolat: Tak dost! Je ko-
nec bláznivin! Každý z nás tu má  svoje 
místo a to místo mu přináší určitá privi-
legia ale taky hodně a hodně povinností. 
Udělejte to prosím. Pro ty hvězdičky  
v očích dětí pod rozzářeným stromečkem.

Klára Hoffmanová

Listopad a tradice… z pera Líby Novotné 

SVÁTEK SVATÉHO ONDŘEJE
Na poslední listopadový den připadá svá-
tek připomínající mučednickou smrt sva-
tého Ondřeje. 

Byl učedníkem sv. Jana Křtitele, pozdě-
ji se stal apoštolem Ježíše Krista. Po Kris-
tově ukřižování odešel šířit křesťanství na 
sever Řecka a do Skitie. Roku 70 ho v Pa-
trasu odsoudili k smrti. Byl přivázán na 
kříž připomínající písmeno X, na němž 
odsouzenec umíral pomaleji. Tomuto kří-
ži se proto říká ondřejský a stal se  atribu-
tem tohoto světce.  

Svatý Ondřej je patronem rybářů, ob-
chodníků s rybami a provazníků, stal se 
ale i patronem Skotska, Španělska, Řecka, 
Rumunska a Ruska. Jeho kříž se nachází 

na vlajkách Anglie, Skotska a Velké Britá-
nie a je také v erbu Burgundska. U nás se  
s výstražným křížem sv. Ondřeje také čas-
to setkáváme, aniž bychom si to uvědo-
movali – na železničních přejezdech.

Večer na sv. Ondřeje byl využívám  
k věštění budoucnosti. 
V lidové víře byl považován vedle Štědré-
ho dne za nejdůležitější, snad proto, že 
hned po něm následoval advent. Soudí se, 
že souvisí už s kultem pohanských démo-
nů, ochranou před zlem a mocí nastupu-
jící zimy.

Hádalo se podle předmětů. Pod čty-
ři hrnečky se ukryl kousek chleba, hře-
ben, prsten a hlína. Kdo odklopil hrneček 
skrývající chleba, mohl očekávat majetek. 
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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. Podzim už je 

tu, proto možná oceníte některé výrobky našich ši-
kovných výrobců, které by se nám právě v listopadu 
mohly co nejvíce hodit.

OLDŘÍŠSKÁ BIOHUSA
ING. ANNA CHYTILOVÁ,  
DOLNÍ OLDŘÍŠ – BULOVKA
Na statku v Dolní Oldříši na Frýdlantsku 
chováme od června do října husy, kte-
ré vykrmujeme od jednodenních hou-
sat. Husy se přes den pasou, nocují pod 
střechou na hluboké podestýlce. Přidává-
me jim krmivo v kvalitě bio. Koncem říj-
na prodáváme husy živé nebo chlazené ve 
váze 6–8 kg. 

Možnosti zakoupení:
• na statku – prodej ze dvora

Kontakt:
Ing. Anna Chytilová
OLDŘIŠKA s.r.o.
Dolní Oldříš 23
464 01 Bulovka
tel.: 602 682 088
e-mail: anna.chytil@centrum.cz
www.statekdolnioldris.cz

BIO HOVĚZÍ MASO
ING. JAN CHYTIL 
STATEK DOLNÍ OLDŘÍŠ
Na pastvinách v Dolní Oldříši a Pekle vy-
krmujeme jalovice, které jsou v jatečné 
zralosti poraženy na jatkách ve Frýdlantě  
a zpracovávány na statku Dolní Oldříš. 
Maso je řeznicky upraveno a vakuově za-
baleno.

Možnosti zakoupení:
• přímo na farmě – prodej ze dvora

Kontakt:
Ing. Jan Chytil
Dolní Oldříš 23 
464 01 Bulovka
tel.: 602 682 088
e-mail: jan.chytil@centrum.cz
www.statekdolnioldris.cz
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Kdo hřeben, nemoc, kdo prsten, svatbu. 
Pokud byla pod hrnečkem hlína, mělo to 
znamenat do roka smrt. Na podobném 
principu fungovalo i lití olova do vody, 
jen pro určování tvarů a významu odlitků 
bylo potřeba více fantazie. Z tvarů odlit-
ků se například dalo uhodnout povolání 
ženicha. Odlitek mohl připomínat třeba 
kovářské kladivo, verpánek, sekyru nebo 
jakýkoli jiný řemeslnický či zemědělský 
nástroj. V sousedním Polsku bylo zvykem 
lít olovo přes velký klíč. Věřilo se také, že 
sny, které se o svatoondřejské noci zdají, 
se určitě vyplní.

Nejvíce kouzel se týkalo předpovídání 
svatby (snad proto se sv. Ondřej v lidové 
tradici stal i patronem nevěst). 
O půlnoci před sv. Ondřejem se klepalo 
na kurník. Pokud se dívce jako první ozval 
kohout, měla se do roka vdát. Pokud sle-
pice, měla na svatbu ještě dost času. To-
ho dne prováděla děvčata různé praktiky, 
které měly naznačit, kdo bude nastávají-
cím ženichem. O půlnoci bylo také možno 
spatřit obraz nastávajícího ve studni nebo 
v díži, v zrcadle nebo komíně. Z 18. stole-
tí je znám zvyk, kdy dívky položily na lo-
patu kousek chleba a čí snědl pes první, 
ta se měla vdát nejdřív. Věštilo se z třísek 
rozházených po podlaze. Řadily se do pá-
rů k sobě a když jedna tříska zbyla, měla 
zůstat dívka svobodná. Pokud žádná třís-
ka nezbyla, večer napsala jména tří chlap-

ců na papírky, stočila je a uložila pod pol-
štář. Ráno jeden z nich namátkou vytáhla 
a přečetla si jméno budoucího manžela.
V severovýchodních Čechách odevzdávaly 
děvečky v tento den hospodyním napře-
denou přízi. Dostávaly za ni peníze a hos-
tily pak za ně mládence v šenku.

Otcové mladých dívek měli zcela jiné sta-
rosti. Pozorovali počasí, protože to jim 
mohlo napovědět, jaká bude letos zima  
a jaká příští rok úroda.
• Na svatého Ondřeje ještě se zem ohřeje.
• Na svatého Ondřeje ještě se nám ohřeje, 

ale na svatého Mikuláše už je zima celá 
naše.

• Na svatého Ondřeje mruz, chystej sed-
láče vůz.

• Přijdou-li větry s Ondřejem, dobré zimy 
se nadějem.

• Hrozí-li Kateřina sněhem, přinese jej 
Ondřej.

• Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní.
• Svatý Ondřej dělá led a svatý Jiří jej lá-

me.
• Sníh svatého Ondřeje oziminám nepřeje.
• Na svatého Ondřeje špatný hospodář, 

který neseje.
• Sníh na svatého Ondřeje vzešlému žitu 

mnoho nepřeje.
• O Všech svatých větry-li jsou, znamena-

jí zimu proměnlivou; přijdou-li ale s On-
dřejem, dobré zimy se nadějem.

• Svatý Ondřej tichý - nebude len lichý.
• Poletují-li na svatého Ondřeje včely, bu-

de neúrodný rok.
• Má-li Ondřej na stromech kapky, bude 

příští rok hodně ovoce.
• Na svatého Ondřeje hoď dřívko na vo-

du: přeplyne-li, bude mokrý rok; zůsta-
ne-li na povrchu tiše, bude suchý rok.
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Novinky z Turistického regionu Jizerské hory
• Pracujeme na Jizerských novinách na 

zimu 2015–2016 a jejich příloze Kalen-
dáři akcí.

• V měsíci listopadu plánujeme další se-
tkání informačních center Jizerských 
hor a partnerského Českolipska ve 
Frýdlantu.

• Veletržní sezona se blíží, ve spolupráci 
s Libereckým krajem budeme prostřed-
nictvím Libereckého kraje či partnerů 
propagovat Jizerské hory v Lipsku (18.–
22. 11. 2015) a Wroclawi (20.–22. 11. 2015).

PODĚKOVÁNÍ ZA DĚTSKÝ DEN NA JI-
ZERCE DNE 3. 10. 2015
Víla Izerína a Turistický region Jizer-
ské hory by chtěli vyjádřit poděková-
ní všem, kteří svým nadšením, nápady, 
volným časem, účastí či finančními pro-
středky podpořili realizaci Dětského dne 
na Jizerce. 
Bez mnoha pomocníků, kteří s láskou  
k Jizerkám ve svém volném čase přiložili 
ruku k dílu, by nebylo naše společné se-
tkání možné uskutečnit.
Dětský den hodnotíme jako velmi vyda-
řený, a po obdržení zprávy od firmy Bus 
Line, bychom zveřejnili odhadovanou 

návštěvnost akce, (nyní si dle rozdaných 
pamětních listů dětem a znásobení o je-
jich doprovod troufáme vyslovit číslo  
1 000 návštěvníků, možná i více).

Naše poděkování si zaslouží:

Květa Merklová, Líba Novotná,  
Ivana Rydvalová s manželem Tomášem, 
Václav Černý alias Obr ze Špičáku,  
Klára Hoffmanová s maminkou, paní 
Hoffmanovou, Gábina Tahalová  
s dcerou Terezkou, Markéta Merklová 
s přítelem Ondrou, Ondřej Dostál, 
Kateřina Hronová – Vaňková,  
Karolína Peroutková, Lída Abrahamová, 
Ivana Hujerová, Vratislav Lelek, Honza 
Vopařil, Petr Klamt a Martin Stříbrný, 
Ladislav Šlechta, Jitka Hybnerová  
a Krasohrátky, Jana Čapková s rodinou, 
Helena Sibřinová s maminkou, 
firma Lama Stone – Radek Lahoda s 
pomocníky, Jablonecká tiskárna – Hana 
a Milan Vrkoslavovi,  
Panský dům – Ondřej a Renata Dudovi, 
Lucie Nedomlelová a všichni, kteří 
zajišťovali dozor na lezecké stěně anebo 
pomáhali s krásnou atmosférou celého 
dne, Město Smržovka – starosta města 

Marek Hotovec, Statutární Město 
Jablonec nad Nisou, Astronomický ústav 
AV ČR a Klub astronomů Liberecka 
– pobočka České astronomické 
společnosti – Aleš Majer a kolegové,  
Petr Bíma a Freedlantsko.eu, Moje 
výbavička – Dominika Rýparová, ČSOP 
– Muzeum Jizerských hor, Nadace pro 
záchranu a obnovu Jizerských hor, 
Společnost pro Jizerské hory, o. p. s., 
Lesy ČR, společnost Bus Line – Jiří Jetel 
a milý pan řidič autobusu, Autobusová 
doprava Jan Ouhrabka, Obec Kořenov, 
Město Velké Hamry, firma ŠtěPin – 
Martin Štěpánek, firma Metalsafe s. r. o., 
Informační centrum Lázně Libverda, 
DinoPark, Centrum Babylon, Liberecký 
kraj.
 
V průběhu měsíce listopadu bude dopl-
něna fotogalerie na www.vilaizerina.cz.

Přejeme všem krásný podzim v našich Ji-
zerských horách,
ještě jednou moc děkujeme a budeme 
se s Vámi všemi těšit na setkání 1. října 
2016.
Renata Van Vleet
Turistický region Jizerské hory
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Tipy na výlet 
TIP NA PODZIMNÍ VÝLET…

Malebné lázeňské místo v půvabném pod-
hůří severního úpatí Jizerských hor spoju-
jící lázeňství, cyklistiku a turistiku s bohat-
stvím přírodních a kulturně-historických 
skvostů, to je obec Lázně Libverda. Zveme 
vás na podzimní toulání...
 
VYHLÍDKY NAD LIBVERDOU

… pojďte se projít, podívat a přitom se do-
tknout pěti krásných míst a pěti legend.  
O čem je řeč?
O pěti atraktivních vyhlídkových místech 
osazených dřevěným stojanem s informač-
ní tabulí. Na každé z nich najdete jednu 
z místních legend společně s místopisem 
vztahujícím se k vyhlídce. Dále pak pa-
noramatické foto, orientační mapu obce  
a pohledovou mapu Frýdlantska s částí Ji-
zerských hor. Mysleli jsme přitom i na na-
še nejmenší, na děti, i ony zvládnou místní 
vyhlídkový okruh. Na jednotlivé vyhlídky 
byly umístěny krásné vyřezávané dřevěné 
lavice a sochy, jež představují pohádko-
vé bytosti související s místními pověstmi. 
Právě ony vás spolu s příběhem a nádher-
nými výhledy zavedou do doby minulé, 
kdy je jen krůček mezi historií jako tako-

vou a legendou, kterou si lidé vyprávěním 
předávali z generace na generaci.
V informačním centru pak máte možnost 
získat razítka pohádkových bytostí do 
mapky.

Vyhlídka 'Libverdských pramenů'
Vyhlídku najdete na severní stráni nad 
centrem obce nedaleko od schodů k Ob-
římu sudu (cca 100 m vlevo při cestě naho-
ru). Poskytne vám nádherný jižní pohled 
na dolní část Libverdy, zejména pak na lá-
zeňský areál s kolonádou, parkem a kuli-
sou Jizerských hor.

Vyhlídka 'Pekelské sázky'
Vyhlídku najdete v parčíku u hlavní silnice 
cca 300 m od Obřího sudu ve směru Pře-
bytek a Nové Město pod Smrkem. Poskyt-
ne vám jeden z nejkrásnějších pohledů na 
osadu Peklo a jeho údolí. 

Vyhlídka 'Dobrého ducha MUHU'
Vyhlídku najdete na okraji lesa cca 200 m 
za Obřím sudem ve směru po žluté turis-
tické značce na Nové Město pod Smrkem. 
Poskytne vám nádherný jižní pohled na 
střední a horní část Libverdy, masiv Smr-
ku s rozhlednou (1.124 m n. m.) a panora-
ma Jizerských hor.

Vyhlídka 'Hájníkova kohouta'
Vyhlídku najdete na konci horní Libver-
dy pod "Jizerskou chatou" u cesty smě-
rem do lesa k "Chatě Hubertka" a vyhlíd-
ce "Kočičí kameny". Poskytne vám krásný 
a netypický západní pohled do údolí Lib-
verdy.

Vyhlídka 'Hejnické madony'
Vyhlídku najdete u místního hřbitova, kde 
můžete obdivovat pohled na město Hej-
nice s Bazilikou Navštívení Panny Marie 
a majestátní hradbou vrcholů Jizerských 
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hor. Zároveň vám při otočení o 180° po-
skytne severní pohled na údolí Libverdy  
a Obří sud nad ním.

Vyhlídky provoněné čistým horským vzdu-
chem, nespočet přírodních krás a zajíma-
vostí zdejšího kraje spolu s historickými 
klenoty a kvalitní lázeňskou péčí přinášejí 
nezapomenutelný zážitek, který si z Lázní 
Libverda odvezete. Přijďte si užít vyhlídky, 
přírodu i samotnou Libverdu v úchvat-
ných barevných scenériích podzimu. Stojí 
to opravdu za to.
Zdroj: Informační centrum Lázně Libverda

KE KAMENNÝM VRATŮM KAROLINY 
SVĚTLÉ A K MOHYLE LETCŮ 

Podzim už orval stromům jejich šat, a pokud 
listí zůstalo, celý les svou nádherou zbarvi-
lo. Ostrý a mrazivý vzduch se sluncem ote-
vírají úchvatné zrcadlo pohledů daleko do 
kraje. Zářivý vrch Ještědu v Liberci zve k po-
koření a potěšení hory plné tajemství. Láká 
hřebenovka třeba z Plání k vrcholku Ještě-
du, ale zajímavé jsou neobvyklou atraktivi-
tou Terasy Ještědu na jižním svahu. Kameny 
loveckého štěstí, Mohyla letců, Vrata Karo-
liny Světlé jsou lákavé turistické cíle. 

Podél žluté značky pozorný turista na-
jde i sedm kamenů loveckého štěstí. Obdi-
vuhodné opracované kvádry s nápisy, kte-
rý šlechtic zde skolil obzvláště zajímavé 
zvíře. Místa kamenů nejsou nijak označe-
na a dopídit se jich lze velice obtížně. Troj-
boký kamenný sloupek s výklenkem po 
desce, na níž bylo původně zaznamená-
no, že na tomto místě v roce 1882 zastře-
lil jelena korunní princ Rudolf, je poblíž 
chodníčku k Červenému kameni. Druhý 
opodál, u obnoveného dřevěného kříže 
hraběnky Winkelbauerové, zaznamená-
vá "lovecké štěstí" postavené na počest 
Kamila Rohana, který zde v roce 1869 za-
střelil srnce. U většiny z nich tabulky zmi-
zely a kdo na tom místě zastřelil zvíře, to 
už zaznamenávají jen historici.

Nádhernou vyhlídkou na celé území již-
ních svahů Ještědu je ohrazená plošinka 
na Červeném kameni. Celý Ještěd je z vět-
šiny tvořen křemencem a v tomto místě 

je kámen obarven železem, proto má za-
barvení do červena. 

Nedaleko odtud v lese se nachází krás-
ný kamenný "Friedrichův kříž", postavený 
v místech, kde byl v březnu roku 1882 na-
lezen zavražděný lesník Vincens Fridrich. 
Pytláci pověsili lesníka za nohy do mrave-
niště, kde skonal hrůzostrašnou smrtí. 
Další tragickou událost připomíná na Te-
rasách mohyla letců. Klub vojenské a le-
tecké historie upravil pietní místo tabul-
kou s datem tragédie 20. srpna 1948. Při 
letu do Liberce letadlo v mlze zachytilo 
křídlem o strom a zřítilo se. Všech pět vy-
nikajících leteckých odborníků zahynulo.
Terasy, jejichž východisko může být u hor-
ní stanice sedačkové lanovky, skrývají ješ-
tě další tajemná místa. Dolní stanice v li-
berecké čtvrti Hanychov je jen kousek od 
tramvaje a kdo přijede autem, jede se-
dačkou na Skalku za „dvacku“. Za tajnost-
mi vede cesta přes Pláně, ale je možno jít  
i od Výpřeže. Ještěd oplývá i jinými zají-
mavostmi. Jeho krásu si v letošním pod-
zimu prožívají lidé domácí, ale i zahranič-
ní návštěvníci. Se svými pocity se svěřují  
v turistickém informačním centru zcela 
otevřeně a většinou s nadšením, že něco 
tak krásného navštívili.

Text: Milan Turek
Foto: Bohumil Žďárský
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OKOLÍ LÁZNÍ LIBVERDA

I za chladivých podzimních dnů se naskýtá 
možnost     romantických toulek bukovými 
lesy v okolí Lázní Libverda a Hejnic. V tom-
to kraji se nachází přírodní národní rezer-
vace „Jizerskohorské bučiny“, která vznikla 
sloučením sedmi přírodních národních re-
zervací: Špičák, Stržový vrch, Poledník, Štol-
pichy, Tišina, Frýdlantské cimbuří a Paličník. 
Tato turisty a horolezci velmi oblíbená loka-
lita je zajímavá především značným počtem 
skalních útvarů a vyhlídek. Mezi oblíbené 
patří jizerskohorské pomníčky. Památky na 
padlé dřevorubce, souboje pytláků a haj-
ných nebo i těch, kteří si v horách sami vza-
li život.

Na cestě vás může osvěžit doušek mine-
rální vody z Mariánského pramene na ko-
lonádě Lázní Libverda. Jde o jedinečnou 
kyselku obsahující vysokou hladinu váp-

níku,hořčíku a železa.Mezi prvními,kdo 
tuto zázračnou vodu objevili, byli pout-
níci putující převážně z Lužice do nedale-
kého poutního kostela „Navštívení Pany 
Marie“ v Hejnicích. Proto se jí začalo ří-
kat „Boží voda“. Pro současníky může být 
zajímavý fakt, že pomáhá léčit „únavo-
vý syndrom“. Lékaři tvrdí, že vypít deset 
šálků kávy denně  nenahradí minerálku. 
Legenda mluví o kohoutovi, který patřil 
jednomu hajníkovi, který se v Libverdě 
kdysi  usadil a střežil zde pohraniční stez-
ku. Kohout začal najednou tloustnout  
a tak ho hajník  sledoval, aby odhalil pří-
činu. Zjistil,že kohout pije úplně jinou vo-
du, než ostatní zvířata, a to ze studánky, 
jejíž hladina vybuchovala velkými bubli-
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nami. Když pak kohout pošel a hajník ho 
kuchal, zjistil, že kohout byl obrovský ne  
z množství tuku, ale že měl obrovské 
vnitřní orgány. Začal proto tuto vodu ta-
ké pít a velmi nabyl tak, že se tomu lidé  
z okolí podivovali a následovali jeho pří-
kladu. A tak se sláva pramene pomalu šíři-
la, až se zámecký pán z Frýdlantu Kristián 
Filip z Clam-Gallasu rozhodl okolo roku 
1800 zde vybudovat lázně. Jeho manželka 
Josefína Karolína Šporková, která byla pra-
neteří Antonína Šporka, zakladatele lázní  
a hospitálu v Kuksu, vnesla do rodiny vá-
šeň pro lázeňství, kterou po nich podědil 

i syn Kristián Kryštof, který lázně dál ve-
lebil a přistavil zde i divadlo. Z tohoto ob-
dobí počátku 19. století pak pochází ne-
zaměnitelný empírový vzhled kolonády. 
Mezi slavné lázeňské hosty té doby patři-
li i rakouský císař 

Josef II. nebo slavný hudební skladatel 
Karl Maria Weber, kterému zdejší kraj na-
prosto  učaroval, konkrétně pak „Velký 
Stolpišský vodopád“ pod vrchem Ořešník, 
který údajně inspiroval při  komponování 

„Čarostřelce“ roku 1814. 
Tento vodopád je 30 metrů vysoký a do-
stanete se k němu po červené turistické 
značce vedoucí z Hejnic. Mezi své další cí-
le můžete zařadit i vyhlídky nad městeč-
kem Libverda. Vznikla při „Libverdském 
sochání 2009“ a u každé vyhlídky domi-
nuje socha představující bytosti spjaté  
s místními pověstmi. U Libverdského hřbi-
tova najdete sochu „Hejnické madony“,  
u zdejšího koupaliště se nachází „Hajní-
kův kohout“, nad obcí v serpentině sto-
jí „Dřevěný rytíř“ a kousek dál upírá vlád-
ce hor „Duch Muhu“ pohled k nejvyššímu 
vrcholu Jizerských hor, Smrku.

Přijeďte se podívat a vyzkoušejte jeden   
z našich pobytů

Léčebný pobyt „POHYBOVKY“
DŘÍVE 10.599 Kč / os. / 6 dní
NYNÍ 40% SLEVA! – cena již od 6.355 
Kč / os. / 6 dní
polopenze, lékařská vstupní prohlídka + 
15 léčebných procedur dle doporučení lé-
kaře
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.  
Lázně Libverda č.p. 82, 463 62 Hejnice
tel.: 482 368 100–102; 731 957 326
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Osobnosti Jizerských hor
AUGUST CARL JOSEPH CORDA
Jen málokoho postihne tak nešťastný 
osud plný tragédií, neúspěchů a nedo-
rozumění, jaký potkal libereckého rodá-
ka, světoznámého přírodopisce, botanika  
a paleontologa Augusta Cordu.

Vše začalo nedlouho po jeho narození. 
Na svět přišel v Liberci dne 22. října 1809 
do rodiny obchodníka se suknem Augus-
ta Cordy a jeho manželky Marie Anny, ro-
zené Ceruttiové. Rodiče však hned ná-
sledující rok zemřeli, a tak péči o ani ne 
ročního chlapce převzala babička z mat-
činy strany. S ní strávil dětství, avšak v je-
ho deseti letech babička umřela také. Dva 
roky pak žil v cizině v rodině, která ho ani 
neposílala do školy, až se ho ujal pražský 
strýc Adalbert Corda. Ten mu zajistil tro-
chu lepší podmínky a umožnil mu vyučit 
se drogistou. Zájem o přírodní vědy ho 
vedl k návštěvě přednášek předních praž-
ských přírodovědců. V letech 1829–1831 
studoval chirurgii na pražské lékařské fa-
kultě. Po ukončení studia se ocitl mezi tě-
mi, kteří se snažili bojovat proti epidemii 
cholery, která propukla v roce 1832. 

Téhož roku ale zaměstnání lékaře 
opustil a začal se věnovat biologii. Brzy 
na sebe upozornil několika zdařilými vě-
deckými pracemi, z nichž některé byly 
přeloženy do angličtiny. Jeho životní pod-
mínky se zlepšily o dva roky později, kdy 
ho hrabě Kaspar von Sternberg jmenoval 
kurátorem zoologického oddělení Vlas-
teneckého muzea, předchůdce dnešního 
Národního muzea. Roční plat 400 zlatých 

mu konečně umožnil vědecky bádat. Vel-
mi ceněné byly jeho práce o drobných mi-
kroskopických houbách Icones fungorum 

hucusque cognitorum a Prachtflora euro-
päischer Schimmelbildungen. Podařilo se 
mu popsat velký počet nových druhů hub. 
Materiál se stal jedním z nejcennějších 
fondů mykologického oddělení Národní-
ho muzea. Zabýval se také kapraďorosty 
a nahosemennými rostlinami, včetně těch, 
které rostly v pravěku. 

Corda udržoval styky s mnoha vědec-
kými kapacitami své doby – s přírodo-
vědcem Alexandrem von Humboldtem či 
lékařem a zoologem Martinem Lichten-
steinem. Byl také velmi zručný a ceněný 
ilustrátor vědeckých publikací.

Šťastnější období však skončilo roku 
1838, kdy hrabě Sternberg zemřel, a pra-
videlný zdroj financí vyschl. K jeho velké 
smůle se nechal vtáhnout do sporu, kte-
rý tenkrát lomcoval celou českou společ-
ností – do sporu o pravost Rukopisů, resp. 
Rukopisu zelenohorského. A bohužel se  
v něm ocitl na straně poražených. Společ-
nost se tehdy rychle rozdělila na ty, kdo  
o pravosti pochybovali, a na ty, kdo byli 
jejími zastánci. K prvním patřil například 
Josef Dobrovský, k druhým Josef Jung-
mann. A tak roku 1840 pověřil historik, 
spisovatel a zastánce druhé skupiny Fran-
tišek Palacký Cordu provedením chemic-
ké a mikroskopické analýzy pergamenu, 
na němž byl text napsán. Po prozkoumá-
ní přišel se závěrem, že „z přírodně his-
torického stanoviska a z prostého stavu 
spisu považuje tento dokument za nanej-
výš starý“. Sice tím potěšil zanícené vlas-
tence a zastánce pravosti, kteří toužili po 
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Novinky… aneb to, co se nikam nevešlo
LIBERECKO INFORMUJE…

KARDINÁL DOMINIK DUKA STRÁVÍ  
17. LISTOPADU V LIBERCI
Letošních oslav listopadové revoluce 1989 se  
v Liberci zúčastní kardinál římskokatolické církve 
Dominik Duka. V 9.30 hodin bude pan kardinál 
sloužit slavnostní mši svatou v obnoveném kos-
tele sv. Antonína Velikého, následně se zúčast-
ní odhalení tramvajové zastávky Rybníček – Re-
né Matoušek a další liberečtí signatáři Charty 77. 
Zastávka je plánovaná jako pocta zhruba 30 Li-
berečanům, kteří v mezidobí 1977–1989 neváha-
li a zásadní dokument moderních českosloven-
ských dějin podepsali. 

SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI PŘED-
STAVÍ PRÁCE „ZLATÝCH ČESKÝCH RUČI-
ČEK“ NA VÝSTAVĚ VIVAT KUTIL
Fenoménem socialistického Československa by-
lo kutilství a zahrádkaření. Že mnohdy vznika-
li takřka cimrmanovské kousky, o tom nemůže 
být pochyb. Můžete se těšit na pojezdové a ruč-
ní sekačky z hokejových holí či dětských kočárků, 
amatérského předchůdce psychowalkmanu, ale 

také na amatérské kytary, zesilovače a reprosou-
stavu z pivních sudů. Výstava byla zahájena  
21. října a potrvá až do února 2016.

ODSTÁVKA KABINOVÉ LANOVKY  
NA JEŠTĚD
Od 2. do 13. listopadu proběhne tradiční pod-
zimní odstávka kabinové lanovky na Ještěd. 
Omlouváme se za komplikace a děkujeme za po-
chopení.

POMOZTE SE SBĚREM DAT O VRCHOLECH 
NA LIBERECKU A VYHRAJTE MAPU
Zajímáte se o historii míst a názvosloví? Víte, 
kde hledat informace? Znáte oblast od Lužických 
hor po západní část Krkonoš? Zapojte se do pro-
jektu „Příběhy míst“ a vyhrajte faksimilii vybra-
né turistické mapy od libereckého kartografa Jo-
sefa Matouschka (1867–1945).
Projekt je zaměřen na sběr vrcholů uvedených 
na Speciální mapě Ještědských a Jizerských hor 
z roku 1927 a především příběhů a historických 
souvislostí, které se váží k jejich názvům nebo 
místům samotným. Sebrané příběhy a znalos-
ti nám pomohou například k analýze vývoje ná-
zvosloví, poznání, které vrcholy byly v minulos-
ti pojmenovány a dnes nejsou nebo nám umožní 
dále zpracovat samotnou Matouschkovu mapu.
Soutěžit můžete od 12. 10. do 31. 12. 2015 na 
stránkách mapy.fp.tul.cz/pribehymist. Zde také 
najdete podrobná pravidla a další informace  
o projektu. Vyhlášení výsledků a předání cen 
proběhne na přelomu ledna a února 2016 v pro-
storách Technické univerzity v Liberci.
text: Daniel Vrbík
Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodověd-
ně-humanitní a pedagogická

nějakém hodně starém česky psaném li-
terárním textu, nicméně se nakonec uká-
zalo, že se jedná o podvrh. Tento názor je 
obecně zastáván po mnoha dalších prů-
zkumech i v dnešní době. Corda si tím 
podkopal svoji vědeckou pověst. Ale tím 
jeho trable zdaleka neskončily.

V roce 1846 zveřejnil francouzský pale-
ontolog Joachim Barrande výsledky svého 
zkoumání o českých prvohorních fosiliích. 
V Čechách se někteří vlastenci dílem toho-
to cizince cítili neprávem předstiženi. Mezi 
ně patřili i Corda a berounský sběratel tri-
lobitů Ignatz Hawel, kteří proto reagovali 
už o rok později publikací Prodrom einer 
Monographie der böhmischen Trilobiten. 
Sice získali prvenství v pojmenování mno-
ha druhů, rodů a čeledí trilobitů, nicméně 
Barrandovy zápisky a následné práce od 
samého počátku obsahovaly nepoměrně 
systematičtější popisy i nákresy geologic-
kých profilů. Barrandovi také nedalo příliš 
práce najít v díle řadu omylů, samozřejmě 
si to nenechal pro sebe a kritika meziná-
rodně uznávané kapacity Cordovu pověst 
značně poškodila. I tak se mu ale podařilo 
(byť v některých případech chybně) jako 
prvnímu popsat desítky trilobitů.

V roce 1848 byl jmenován čestným 
doktorem Karlovy univerzity. Porevoluční 
poměry ho zklamaly, stejně tak ho tížila 
existenční nejistota, a proto využil nabíd-
ky knížete Franze von Colloredo-Mans-
felda a vydal se na přírodovědnou cestu 
do Severní Ameriky. Byl vyslán do Texa-
su, aby obohatil sbírky Národního muzea. 

Strávil zde téměř osm měsíců. Část přírod-
nin poslal do Čech předem, s hlavní částí 
pak nastoupil v září 1849 na loď Victoria. 
Ta však do Evropy nikdy nedoplula. Zmi-
zela uprostřed oceánu beze stopy kde-

si v oblasti Karibského moře, tam, kde 
je obávaný Bermudský trojúhelník smrti.  
O Augustovi Cordovi už nikdo neslyšel. 
Brzy se z obecného povědomí vytrati-
lo i jméno nešťastného vědce, který mo-
hl ještě mnoho dokázat. Přesto má trvalý 
pomník – názvem kordiaty (Cardiatidae) 
byla na jeho počest pojmenována jedna 
velká skupina vyhynulých nahosemen-
ných rostlin. 

To, jak významná jeho vědecká práce 
byla, svědčí i skutečnost, že je jeho jmé-
no vepsáno spolu s dalšími dvaasedmde-
sáti jmény do fasády budovy Národního 
muzea v Praze. 

text: Jitka Nosková 
Prameny:
Libereckým krajem: osobnosti. Liberec: Liberecký 

kraj, 2007. S. 20-22. 
NOVÁK, Jan A. August Corda: ztracen v Trojúhel-

níku smrti. Novákoviny: stránky publicisty  
Jana A. Nováka [online]. [cit. 2015-10-17].  
Dostupné z: http://www.novakoviny.eu/ar-
chiv/historie/1281-corda-aukust-paleontologie

Fotografie:
1. Jméno Augusta Cordy na budově Národního 

muzea v Praze. 
2. Portrét Augusta Cordy. Karikaturu nakreslil 

malíř E. Siebertz na večírku u hraběte Thuna 
někdy během zimy 1841/42.

3. Jedna ze dvaceti pěti Cordových litografií, 
které byly součástí díla o mikroskopických 
houbách Prachtflora europäischer Schimmel-
bildungen.
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JABLONECKO INFORMUJE…

JAN PROUSEK – MALÍŘ,  
KTERÝ  PROPAGOVAL TURISMUS 
V Domě Jany a Josefa Scheybalových v Jablonci 
n. N. přichystali na podzim výstavy věnované mi-
mořádnému krajináři, vlastivědci a propagátoro-
vi turismu u nás – Janu Prouskovi.

„Malíř Jan Prousek měl všechny předpoklady stát 
se úspěšným malířem v některé z uměleckých 
metropolí střední Evropy. Zvolil však návrat do 
rodného Pojizeří. Začal dokumentovat mizejí-
cí venkovské stavby a věnovat se ochraně histo-
rického dědictví. V časopisech propagoval rod-
ný kraj, jeho krásy a zajímavosti. Byl iniciátorem 
rozvoje cestovního ruchu,“ vysvětluje Jan Strnad 
z Městské galerie MY, který se na přípravách vý-
stav v Jablonci podílel. Právě v Domě Jany  
a Josefa Scheybalových v Jablonci, kde se dvě 
propojené výstavy díla Jana Prouska konají, sídlí  
v současné době informační centrum pro turisty. 

Najdete ho v přízemí domu. O patro výše v Měst-
ské galerii MY, si pak můžete prohlédnout Prous-
kovy krajinářské práce. V podkroví domu je umís-
těna menší expozice zabývající se 120. výročím 
Národopisné výstavy českoslovanské, účastí Jana 
Prouska na ní a událostem, jež s touto důležitou 
celonárodní přehlídkou souvisejí. „Jan Prousek se 
aktivně zapojoval do společenského života 
v Turnově. Patřil mezi zakládající členy turnov-
ského muzea a Sokola. Pořádal výlety do okolí  
a vydával průvodce, kde zmiňoval nejen trasu, 
ale i historické souvislosti míst, sám průvodce ta-
ké ilustroval. Nebyl mu lhostejný ani stav movi-
tých památek. Například sály hradu Valdštejn 
vyzdobil kresbami, zřídil zde expozici a vedl pa-
mětní knihu. Velkou část svého díla věnoval ves-
nickým stavbám a lidovému stavitelství v Pojize-
ří. Dodnes je obdivují domácí i zahraniční turisté, 
popsala Lea Machurová, která expozici v pod-
kroví Domu manželů Scheybalových vytvořila ve 
spolupráci s Muzeem Českého ráje v Turnově.

„Svými idealistickými představami Prousek poně-
kud předešel dobu, ve které nenalezl pochopení 
a nedočkal se uznání, jež mu náleželo. Ke splátce 
dluhu vůči Janu Prouskovi, který stále máme, by 
měly přispět také tyto výstavy,“ doplnil Strnad.
Těšíme se na vaši návštěvu – výstavy trvají do. 
25. 11. – výstava v Památníku Jany a Josefa 
Scheybalových, do 28. 11. Výstava v Galerii MY.
www.jablonec.com 

OD 1. 9. 2015 PŘIPRAVIL PALACE PLUS ZAJÍ-
MAVOU AKCI PRO ZÁJEMCE O BIŽUTERII!
Jedná se o prodej bižuterie z imitovaných perel  
a z ohněm leštěných perlí se slevou 50%. Je to 
pro veřejnost jedinečná možnost nakoupit tento 
žádaný artikl za velkoobchodní ceny. Jedná se  
o klasický a současně velmi módní doplněk a ta-
ké možná inspiraci pro vánoční dárky.
www.palaceplus.cz
www.bizuterie-bijoux.cz

FRÝDLANTSKO INFORMUJE…

MEZI FRÝDLANTEM A ČERNOUSY NEPOJE-
DOU OD SRPNA 4 MĚSÍCE VLAKY
Oprava Rigelského tunelu uzavřela první srp-
nový den na téměř čtyři měsíce železniční trať 
mezi Frýdlantem a Černousy. Vlaky na této tra-
ti nahradí autobusy. Nepřetržitá výluka na trati 
skončí 27. listopadu v 18.00 hodin. České dráhy  
v souvislosti s chystanou výlukou upozorňují, že 
u všech vlaků nebudou v úseku s náhradní auto-
busovou dopravou, garantovány služby uvede-
né v jízdním řádu tzn. "Vůz vhodný pro přepra-
vu cestujících na vozíku" a "Rozšířená přeprava 
spoluzavazadel". Přeprava kočárků bude možná 
pouze do vyčerpání kapacity autobusu náhradní 
dopravy. Za případné komplikace způsobené vý-
lukou se České dráhy předem omlouvají. 
Více na: www.mesto-frydlant.cz 

MARTINSKÉ POSVÍCENÍ ANEB POJĎTE S 
NÁMI ROZSVÍTIT FRÝDLANT!
MÁTE NEPOTŘEBNÉ DÝNĚ? PŘINESTE JE 

… POMOHOU ROZZÁŘIT MARTINSKÉ PO-
SVÍCENÍ.
Máte doma nebo na zahrádce dýně, pro které ne-
máte využití? Přineste je k nám do Městského in-
formačního centra. Stanou se součástí výzdoby 
během Martinského posvícení a pomohou rozzá-
řit při této listopadové akci ulice města. 
Martinské posvícení je ve Frýdlantu plánováno na 

první listopadový pátek, tedy na 6. 11. 2015. Je-
ho ústřední postavou bude Martin na bílém koni, 
který povede od hradu a zámku Frýdlant směrem 
k radnici průvod světel. Cestu by měly lemo-
vat vydlabané dýně, ve kterých budou svítit svíč-
ky. Až průvod, do kterého si může každý přinést 
vlastní světýlko, dorazí na náměstí, přijde před 
radnicí na řadu Martinská legenda. Zbytek večera 
pak mohou účastníci Martinského posvícení strá-
vit ve Špitálku, kde bude připraveno občerstvení, 
zakoupit si bude možné drobnosti na trhu a nejen 
děti se budou moci zúčastnit výtvarných dílen.
www.mesto-frydlant.cz 

KVŮLI ALEJÍM SE VE FRÝDLANTU SEŠLA 
PRACOVNÍ SKUPINA
Vůle společně najít řešení, které by umožnilo re-
konstrukci silnic a zároveň zachování co největ-
šího možného počtu alejí a stromů kolem nich – 
to je výsledek prvního jednání pracovní skupiny, 
která se snaží najít kompromis v projektu chys-
tané modernizace pěti komunikací na Frýdlant-
sku, nazvaný "Od zámku Frýdlant - k zámku Czo-
cha". Pracovní skupina se v pátek 9. října sešla 
ve Frýdlantu vůbec poprvé, další jednání i přímo 
v terénu budou pokračovat. Postupně dojde  
k seznámení se stavem silnic a alejí okolo nich na 
všech pěti komunikacích II. a III. třídy, které jsou 
v projektu zahrnuty. Členy pracovní skupiny jsou 
zástupci dotčených měst a obcí, Libereckého kra-
je jako investora, projektantů, iniciativy Zachraň-

me aleje a dotčených institucí. 
Zdroj: www.mesto-frydlant.cz 

NA FRÝDLANTSKU PŮSOBÍ DALŠÍ TERÉN-
NÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Terénní pečovatelskou službu začala na Frýdlant-
sku v říjnu poskytovat další organizace. Vedle 
Střediska sociální péče, které už působí ve Frýd-
lantu, je to Diecézní charita Litoměřice. Obrátit 
se na ní mohou lidé nejen z Frýdlantu, ale i z je-
ho spádových obcí a ze spádových obcí nedale-
kého Nového Města pod Smrkem.
Terénní pečovatelskou službu mohou využít seni-
oři nebo osoby se zdravotním postižením či chro-
nickým onemocněním, starší 19 let. Služby jsou 
poskytované ve všední dny od 7.00 do 15.30 ho-
din, v případě potřeby přijedou ale pečovatelky  
i o víkendu nebo ve svátek.
www.mesto-frydlant.cz

V ANKETĚ O HVĚZDY SEVEROVÝCHODU 
SKONČIL FRÝDLANT OSMÝ
V první desítce skončil v konečném hlasování ve-
řejnosti Frýdlant v anketě Hvězdy Severovýcho-
du. Z dvaceti finalistů nakonec obsadil osmé 
místo. Frýdlant v anketě bojoval s projektem re-
konstrukce náměstí a v rámci Libereckého kraje 
ho předběhl jen nově postavený pavilon leknínů 
v Botanické zahradě Liberec.  
www.mesto-frydlant.cz 
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TANVALDSKO INFORMUJE…

MUZEUM MÍSTNÍ HISTORIE V JOSEFOVĚ 
DOLE JE V LISTOPADU ZAVŘENO!
Návštěva je možná pouze po předchozí domluvě.
www.josefuvdul.eu

NOVINKY Z JIZEREK
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

Turistický region Jizerské hory a Víla Izerína na facebooku



NOVINKY Z JIZEREK
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

NOVINKY Z JIZEREK
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

8

INFORMACE ODJINUD

ZÁCHRANNÁ STANICE V RÁMCI CENTRA 
ARCHA
Kam se obrátit v případě nálezu volně žijícího ži-
vočicha v nouzi?
(tj. divoká zvířata – NE psi a kočky!!!)
tel.: 728 040 610
Zajišťujeme území obcí s rozšířenou působností: 
Liberec, Jablonec n. N., Frýdlant.
Na tomto telefonu nepodáváme informace o přija-
tých psech a kočkách, neboť o nich pracovník sta-
nice nemá přehled. Děkujeme za pochopení!

KALENDÁŘE NA ROK 2016

UPOUTÁVKA NAKLADATELSTVÍ BUK
Nástěnný kalendář Nadace pro záchranu  
a obnovu Jizerských hor je tu!
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor vy-
dala i v letošním roce nástěnný kalendář ve for-
mátu A2 Zaostřeno na Jizerky 2016. Sestaven byl 
odbornou porotou z nejlepších snímků fotogra-
fické soutěže, kterou pořádala již popáté. Nyní je 
možné si ho objednávat e-mailem (jizerky@ecn.cz),
telefonicky (605 701 503) nebo si ho zakoupit pří-
mo v liberecké kanceláři Matoušova 453/21. 
Potěšit jím můžete nejen sebe, ale i své kolegy, 
známé a příbuzné. Jeho cena je 300,- Kč (v přípa-
dě zasílání poštou je nutné počítat ještě se 100,- 
Kč na poštovné a balné) a výtěžek putuje zpět do 
Jizerských hor. 
Kalendář je možné zakoupit též v jabloneckém 
Eurocentru a infocentrech v Liberci, Bedřicho-
vě, Josefově Dole a Desné. Za historii fotografické 
soutěže Zaostřeno na Jizerky bylo doposavad vy-
tištěno 5 500 kalendářů a i díky jejich prodeji bylo 
vysázeno již necelých 84 tisíc sazenic původních 
druhů dřevin (buků, dubů, jedlí…) na cca 298 ha 
ploch. Věříme, že krom krásných snímků Vás bu-
de těšit i dobrý pocit z pomoci tomuto pohoří.

Výstava Zaostřeno na Jizerky
Výstava Zaostřeno na Jizerky vzešla z nejlepších 
snímků fotografické soutěže, kterou pořádá Na-
dace pro záchranu a obnovu Jizerských hor již po-

páté. Do uzávěrky dorazilo 216 snímků od 59 au-
torů a o výběr těch nejlepších, které si můžete na 
výstavě prohlédnout, se postarala odborná poro-
ta. Jeden snímek vybrala i široká veřejnost v in-
ternetovém hlasování. Výstava je koncipována ja-
ko putovní a prohlédnout si ji můžete v listopadu 
v OC Forum Liberec, prosinci v jabloneckém Eu-
rocentru, lednu ve vestibulu frýdlantské radnice 
a únoru v turnovském Muzeu Českého ráje. Kon-
krétní termíny a podrobnosti naleznete na inter-
netových stránkách nadace www.jizerky.ecn.cz. 
Výstava vás zavede do známých i netradičních 
zákoutí Jizerských hor. Z užšího výběru vystave-
ných fotografií byl sestaven nástěnný kalendář 
ve formátu A2 Zaostřeno na Jizerky 2016, kte-
rý je možné si u nadace objednat. Jeho nákupem 
podpoříte Jizerské hory, kam bude celý výtěžek 
věnován. Budeme potěšeni, pokud se s Vámi mů-
žeme o nádherné snímky tímto způsobem po-
dělit.

kontakt:
Mgr. Ondřej Petrovský, ředitel
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
tel: +420 605 701 503
email: jizerky@ecn.cz
web: http://jizerky.ecn.cz
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Hana Palečková:
Polární záře
nad Kořenovem Zaostřeno na Jizerky 2016

Akce v listopadu
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

AQUAPARK:
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)

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.

Prodlužte si prázdniny s dítětem zdarma 
ve WELLNESS HOTELU BABYLON
Užijte si naplno luxusní pobyt 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 
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za zvýhodněnou cenu 750 Kč/noc.
ALL INCLUSIVE
Přijeďte si užít pobyt plný pohody, zábavy a dobrého 
jídla.  
Speciální balíček zahrnuje ubytování ve 4* 
WELLNESS HOTELU BABYLON a neomezené vstupy 
pro maximální vyžití v AQUAPARKU, WELLNESS 
CENTRU, iQLANDII, iQPARKU, LUNAPARKU a ALL 
INCLUSIVE režim jídla a pití. Vše pro vás a vaši 
rodinu v CENTRU BABYLON. 
Platnost: 12. 9. 2015–18. 12. 2015 (mimo 1. 
11.–8. 11. 2015)

LASER GAME
Nové vstupy, nová nabídka! Od 4. 7. 2015 jsme si 
pro vás připravili nové, cenově zvýhodněné nabídky. 
Přijďte si zahrát se skupinkou přátel nebo využijte 
zvýhodněné nabídky jako zpestření hodiny tělesné 
výchovy pro své žáky. 
Akce platí ve všedních dnech pro skupiny 10.00–
16.00 h a pro školní kolektivy během školního roku 
10.00–15.00 h.

Fauna trhy, Liberecké terarijní trhy – pravidelné 
setkání milovníků zvířat, Konferenční sál

iQLANDIA
Nitranská 10, Liberec 7
tel.: 724 586 230
www.iQlandia.cz 

Zábavné science show:

XI, út–pá 15.00 h, so–ne 13.00 a 15.00 h
Malá science show s Van de Graaffovým 
generátorem a další experimenty

XI, út–ne 11.00 h, so–ne a svátky 16.00 h
Zábavná science show plná ohňů, výbuchů 
a kouře – Experimenty, které vám doma 
neprojdou

XI, so–ne 14.00 a 15.00 h
Hurá do Laboratoře – Experimentování 
a workshopy v laboratoři, Vánoční 
makromolekulární kuchyně aneb Vědcovy vánoční 
dobroty.

1.–15. 11. Týden vědy a techniky
6. 11., 13. 11. Po útrobách iQLANDIE, 
komentovaná prohlídka, 16.00 h
7. 11. Objevy rentgenové astronomie, 
přednáška, 17.00 h

iQPARK
Košická 6, Liberec 7
tel.: 724 586 230
www.iqpark.cz

XI, po–ne 11.00 h
Malá science show – show s Van de Graaffovým 
generátorem a další experimenty 

XI, so–ne 16.00 h
Zábavná science show – show s Van de 
Graaffovým generátorem bezpečně nebezpečné 
experimenty

XI, so–ne 14.00 h
Hravá laboratoř – Experimentování a workshopy 
v laboratoři – Vánoční workshop – výroba svíček  
a vánočních ozdob

po–ne 15.00 h
Badatelské aktivity v expozicích – Zabublej 
si bublinu

5.–6. listopadu 
Finále Expedice Mars 2015
Dvanáctičlenná posádka je vybrána, nervozita 
stoupá, datum startu se blíží. Pouze šest astronautů 
může nastoupit do raketoplánu a simulovaně letět 
na Mars. Kdo to bude? Rozhodne se o tom  
v prostorách iQLANDIE a vy můžete být u toho. 
Expedice Mars je unikátní mezinárodní česko-
slovenská soutěž pro mladé zájemce  
o kosmonautiku, astronomii a další vědecké obory 
ve věku 13 až 18 roků, organizovaná Dětskou 
tiskovou agenturou Domino, Českou kosmickou 
kanceláří a Slovenskou organizáciou pre vesmírne 
aktivity. Patrony soutěže jsou kosmonauti Vladimír 
Remek a Ivan Bella. Expedici Mars podporuje 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Letos v dubnu byl u nás v IQLANDII aktuální ročník 
Expedice Mars zahájen, nyní se v našem science 
centru uskuteční jeho finále. 
Finalisté soutěže u nás budou po oba dny plnit 
úkoly, ale i vy, návštěvníci z řad veřejnosti, si můžete 
projít několik stanovišť a vyzkoušet si „běžné“ úkoly 
palubního inženýra, lékaře, astronoma a dalších 
členů posádky. 
Pevně se připoutejte, let na rudou planetu začíná ... 
iQLANDIA je zároveň partnerem filmu Marťan  
v hlavní roli s Mattem Damonem. 

XII, XII, so–ne 14.00 a 15.00 h, v době vánočních 
prázdnin denně 
Nový workshop – Šílené vánoční 
makromolekulární dobroty
Přijďte si „upéct cukroví“ vědeckou, 
makromolekulární, metodou, která je ve světě 
gastronomie obrovským hitem. Úspěch zaručen,  
i když zrovna nejste mistrem v kuchyni.
Makromolekulární kuchyně – proč si připravit jídlo 
obvyklým způsobem, když můžeme experimentovat. 
Ošalte svoje smysly a dejte si místo skleničky 
džusu kostku džusu. Až uvidíte ovocné špagety, 
kaviár pro vegetariány, nápoj v kostce, budete 
si myslet, že jste právě ocitli v továrně u Willyho 
Wonky. Makromolekulární kuchyně se podobá spíše 
chemické laboratoři nežli klasickému vaření.

Během workshopu vás zasvětíme do technik 
a přísad, které se v makromolekulární kuchyni 
používají: 
– želírování, sférifikace, rychlozmražování (kapalný 
dusík) 
– agar, gellan, laktát vápenatý, alginát sodný 
A jaké laskominy vás naučíme připravovat?
– Špagety, které nechutnají jako klasické špagety, 
ale jako ovoce
– Zmrzlinu, která tuhne při – 196 °C – což je 
vlastně dusíková zmrzlina ve formě kuliček
– Colarouny – amarouny z coly nebo džusu
– Kaviár pro vegetariány
– Jogurtové sféry – jogurt tak jak ho neznáte 
 
do 29. 11. 2015
Sexmisie – poslední šance na prohlídku
Naše nejkontroverznější expozice u nás končí, proto 
neváhejte a přijďte prozkoumat vše o dospívání, 
milování, plození a rození.
Sexmisie je první dočasnou výstavou, kterou naše 
centrum připravilo a představilo v Liberci. Expozice, 
která byla mezi návštěvníky velmi populární, se nyní 
vydá za hranice a procestuje během následujících 
let velký kus Evropy.  
A co vše na ploše 400 metrů čtverečních expozice 
nabízí? 
Velmi názorně, zábavně, a přitom citlivě odpovídá 
na všechny otázky kolem sexuálního života. Výstava 
byla připravena ve spolupráci se sexuology a 
dětskými psychology a jedná se o první svého druhu 
v celé Evropě! Z ústředního prostoru – „matčina 
lůna“, které slouží jako relaxační zóna a kde 
zaslechnete i tlukot matčina srdce – se postupně 
vydáváte do vzájemně propojených sekcí JÁ, 
MY, ONI a TABU, plné moderních interaktivních 
exponátů, neuvěřitelných projekcí a zajímavých 
grafik. 
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LISTOPAD
3. 11. Tahiti a souostroví Francouzské 
Polynésie, pravidelné promítání, 
Městská knihovna Jablonec n. N., 14.00 h,  
www.knihovna.mestojablonec.cz 
3. 11. Meteorologické družice, Konečně 
spolehlivá předpověď počasí – astronomické okénko 
M. Gembece, Městská knihovna Jablonec n. N., 17.00 h, 
www.knihovna.mestojablonec.cz
3. 11. Kvíz Na Rampě, 56 otázek, soutěžení, výhry 
a především zábava, Jablonec n. N., Klub Na Rampě, 
19.30 h, www.klubnarampe.cz
3. 11. Miki Ryvola a přátelé, koncert, Kulturní 
a společenské centrum Lidové sady Liberec, 19.30 h, 
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
4. 11. Vernisáž výstavy „95 let Střední 
uměleckoprůmyslové školy sklářské 
v Železném Brodě“, Severočeské muzeum 
v Liberci, 17.00 h, www.muzeumlb.cz
4. 11. Kreativní balení dárků, workhop, 
Jablonec n. N., MC Jablíčko, 17.15–19.00 h,  
www.mcjablicko.cz
4. 11. Velké stěny velkých hor, přednáška, 
Liberec – Vratislavice, Kulturní centrum Vratislavice 
101010, 18.00 h, www.vratislavice101010.cz
4. 11. Dar z nebes, léčivé divadlo G. Filippi dle 
skutečné události, Železný Brod, 18.00 h,  
www.zeleznybrod.cz
4. 11. Fotodílna opravdu pro každého, 
povídání o fotografování a o všem co k tomu patří, 
Jablonec n. N., Klub Na Rampě, 19.00 h,  
www.klubnarampe.cz
4. 11. Prague Cello Quartet, Jan Zvěřina, Petr 
Špaček, Jan Zemen, Ivan Vokáč, koncert originálního 
nástrojového seskupení, Městské divadlo Jablonec n. N., 
19.00 h, www.divadlojablonec.cz
4.–8. 11. World Dance Championship – 
WADF, Liberec, Centrum Babylon, 
www.latinofestival.cz

5. 11. Mattoni FreeRun Roadshow, Liberec, 
přehradní nádrž Harcov, www.runczech.com/cs/freerun
5. 11. Jak vést děti k opravdovým 
hodnotám, přednáška psychoterapeuta, speciálního 

pedagoga a preventisty sociálně-patologických jevů 
u dětí P. Kalpakcise, Jablonec n. n., MC Jablíčko, 
10.00–11.30 h, www.mcjablicko.cz
5. 11. Kurz zdravého vaření, praktický kurz vaření 
na téma Suroviny a potraviny ve zdravé kuchyni, 
Jablonec n. N., DDM Vikýř, 16.00–20.00 h, www.vikyr.cz
5. 11. Oblastní galerie Liberec, vernisáž výstavy 
Tomáš Vaněk, 17.30 h, www.ogl.cz
5. 11. Liga Mistrů – VK Dukla Liberec, Home 
Credit Arena a Sport Park Liberec, 18.00 h,  
www.homecreditarena.cz
5. 11. MUDr. Jan Hnízdil – Jak se nestát 
pacientem? beseda, Liberec – Vratislavice, Kulturní 
centrum Vratislavice 101010, 19.00 h,  
www.vratislavice101010.cz
5. 11. Peru s Márou, promítání fotografií 
s povídáním M. Pazderského, Jablonec n. N.,  
Klub Na Rampě, 19.30 h, www.klubnarampe.cz
5. 11. Edith Piaf – Mon amour, koncert 
věnovaný královně šansonu, Kulturní a společenské 
centrum Lidové sady Liberec, 19.00 h,  
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
6. 11. Posvícení s RCL, nám. Dr. E. Beneše, 
Liberec, www.rcl.cz
6. 11. Svatohubertská slavnost a veselice, 
Hejnice, www.mcdo.cz, www.mestohejnice.cz
6. 11. Martinské posvícení, aneb pojďte  
s námi rozsvítit Frýdlant, tradiční akce 
s průvodem světel ze zámku a Martinskou legendou 
před radnicí, www.mesto-frydlant.cz
6. 11. Haloweenská stezka odvahy v Srnčím 
dole, akce určená pro všechny, Jablonec n. N., 
start: 17.00 h Srnčí důl, www.vikyr.cz
6. 11. Africká královna, divadlo, Liberec – 
Vratislavice, Kulturní centrum Vratislavice 101010, 
19.30 h, www.vratislavice101010.cz
6. 11. Páteční tančírna, tanec pro každého, 
Jablonec n. N., sál Topdance, 20.00 h, www.topdance.cz
6. 11. Bál sv. Huberta, se zvěřinovými hody 
a Orchestrem V. Janského, Kulturní a společenské 
centrum Lidové sady Liberec, 20.00 h,  
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
6. 11. Božský řízek, komedie, divadelní 
představení ochotnic z Turnova, Desná, Kulturní 
a společenské centrum Alfa, 19.00 h,  
www.kino-alfa-desna.cz 
6. 11. …a ještě trochu swingu, s velkým 
swingovým Orchestrem R. Janovského a nejhezčími 
tanečními melodiemi 30.–60. let minulého století, 
Eurocentrum Jablonec n. N., 20.00 h,  
www.eurocentrumjablonec.cz 
6. 11. Futsalový zápas, FK GMMultimedia 
Jablonec x Reas Česká Lípa, Jablonec n. N., Městská 
hala, 20.30 h, www.sportjablonec.cz
6. 11. Jiří Schmitzer, naprostý fenomén, 
který v Čechách nemá obdoby, Jablonec n. N.,  
Klub Na Rampě, www.klubnarampe.cz
6.–7. 11. Noční scrapbook, vyrobte si přes noc 
v MC Jablíčko kalendář scrapbookovou technikou, 
s dětmi, noc s přespáním, Jablonec n. N., 16.00–12.00 h, 
www.mcjablicko.cz
7. 11. Komentovaná prohlídka CO krytu 
(podzemí), registrace a info: Městské informační 
centrum Liberec, www.visitliberec.eu
7. 11. Kouzelnický kurz s Alexem, kouzelnická 
dílna plná kouzel a magie, pro děti od 7 let, Jablonec 
n. N., DDM Vikýř, 9.00–14.00 h, www.vikyr.cz

7. 11. Volejbalový zápas, ženy TJ Bižuterie 
Jablonec n. N. s TJ Jiskra Nový Bor, Jablonec n. N., 
Městská hala, 9.00 h, www.sportjablonec.cz
7. 11. Volejbalový zápas, ženy TJ Jablonex 
Jablonec n. N. s TJ Sokol Mnichovo Hradiště, Jablonec 
n. N., Městská hala, 9.00 h, www.sportjablonec.cz
7. 11. KP ve volejbale mužů, TJ Spartak 
Smržovka x TJ Turnov, Jablonec n. N., Městská hala, 
9.00 h, www.sportjablonec.cz
7. 11. Volejbalový zápas volejbalový zápas, 
extraliga juniorek TJ Bižuterie Jablonec n. N. proti  
TJ Slavia Hradec Králové a muži A TJ Bižuterie 
Jablonec n. N. s Dan Sport Praha, Jablonec n. N., 
Městská hala, 9.00 h, www.sportjablonec.cz
7. 11. Domácí volejbalová utkání: Extraliga 
2015/2016, VK Dukla Liberec, www.vkdukla.cz
7. 11. Mezinárodní atletické závody družstev 
(žáků), Jablonec n. N., atletická hala, 12.00 h,  
www.sportjablonec.cz
7. 11. Hoop dance workshop, Liberec, Sokolovna 
Vratislavice, 12.30–15.00 h, www.hoopmania.cz
7. 11. Otevřené dveře – komentovaná 
prohlídka záchranné stanice pro zvířata, 
Centrum pro zvířata v nouzi, Archa Liberec, 14.00 h, 
www.zooliberec.cz/archa
7. 11. Utkání v házené, st. dorostenci TJ ELP 
Jablonec n. N. – II. liga proti TJ Sokol Úvaly a muži – II. 
liga s Kolín HC, Jablonec n. N., Městská hala, 15.00 h, 
www.sportjablonec.cz
7. 11. Svatomartinská pouť, na statku Dolní 
Oldříš, Bulovka, www.statekdolnioldris.cz
7. 11. Posvícení v modrém 2015, 32. ročník 
nejstaršího severočeského bluegrassového festivalu, 
Eurocentrum Jablonec n. N., 16.00–21.00 h,  
www.eurocentrumjablonec.cz / Speciální host:  
Dale Ann Bradley & Steve Gulley Band (USA).
7. 11. S čerty nejsou žerty, derniéra divadelního 
představení, hraje DS Vojan Mladá haluz, Desná,  
KD Sklář, 16.00 h, www.mesto-desna.cz
7. 11. Společně nejen na jevišti, komponovaný 
večer, v němž se na jevišti divadla společně představí 
handicapovaní i zdraví umělci, Městské divadlo 
Jablonec n. N., 17.00 h, www.divadlojablonec.cz 
7. 11. Strašidelný les, Předlánce – Višňová, 
hasičárna, 17.00 h, www.ob-vis.net 
7. 11. FK Jablonec vs. SK Sigma Olomouc, 
fotbalové utkání týmů A, 13. kolo, Střelnice Jablonec 
n. N., 17.00 h, www.fkjablonec.cz 
7. 11. Night of Warriors VIII, Home Credit Arena 
a Sport Park Liberec, 18.00 h, www.homecreditarena.cz
7. 11. Mozzarellart, tematický večer o mozzarelle 
s malou kuchařskou show a hlavně degustací,  
La kavárna Jablonec n. N., 19.00 h, www.lakavarna.cz
7. 11. Sto zvířat, koncert, Kulturní a společenské 
centrum Lidové sady Liberec, 20.00 h,  
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
7. 11. Huměv a Spolek jabloneckých dam  
a pánů, koncert, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 
20.00 h, www.klubnarampe.cz
7. 11. KDS Jizeran: Světáci, přepis známého 
filmového díla scénáristy V. Blažka a režiséra  
Z. Podskalského, Jablonec n. N., Kino Junior, 20.00 h, 
www.eurocentrumjablonec.cz
7.–8. 11. Narozeniny Géčka, NC Géčko Liberec, 
10.00–17.00 h, www.ncgecko.cz
8. 11. Turnaj starších žáků v házené, Jablonec 
n. N.. Městská hala, 9.00 h, www.sportjablonec.cz
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8. 11. BoBoBěh, 3. ročník závodu v běhu na 30 km, 
Bedřichov, stadion, 10.00 h,  
www.boboloppet.com/bobobeh
8. 11. Kytarová struna na Rampě, krajské kolo 
hudební soutěže s postupem do celostátního kola 
v Plzni, Jablonec n. N., Klub Na Rampě, prezentace: 
13.00–14.00 h, soutěž: 14.00 h, www.vikyr.cz
8. 11. Kašpárek detektivem, pohádka, hraje 
Divadlo Polárka Brno, Městské divadlo Jablonec n. N., 
15.00 h, www.divadlojablonec.cz 
9. 11. Minikoncert ZUŠ, Jablonec n. N., 
koncertní sál ZUŠ, 16.00 h, www.zusjbc.cz
9. 11. Gold Rush, cestopisná beseda R. Chadima, 
Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec, 
19.30 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
10. 11. Pinocchio, pohádka o dřevěném panáčkovi, 
loutkové představení pro děti od 3 let, hraje Divadlo 
Já to jsem, Jablonec n. N., Kino Junior, 9.00 h,  
www.eurocentrumjablonec.com
10. 11. Obnova sochy Jana Husa, přednáška 
ak. Sochaře A. Šumpery, Památník Jany a Josefa V. 
Scheybalových, Jablonec n. N., 17.00 h,  
www.jablonec.com
10. 11. Vernisáž výstavy Ing. Ivy Smištíkové, 
s hudebním doprovodem sboru Gospel, Desná, 
Riedelova vila, 17.00 h, www.mesto-desna.cz 
10. 11. Cesta srdce, K. Halamová promítne 
obrázky z cest, Jablonec n. N., Klub Na Rampě,  
19.30 h, www.klubnarampe.cz
10. 11. Ester Kočičková a Luboš Nohavica, 
Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec, 
19.30 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz

11. 11. Předávání zlatých a stříbrných 
medailí, oceňování medailí za darování krve 
s kulturním programem a drobným občerstvením, 
Jablonec n. N., radnice – obřadní síň, 16.00–17.00 h, 
www.cck-jablonec.cz
11. 11. Žákovský večer ZUŠ, Jablonec n. N., 
koncertní sál ZUŠ, 18.00 h, www.zusjbc.cz
11. 11. ZOO OBJEKTIV, setkání s pracovníky ZOO 
Liberec, ZOO Liberec – budova ZOO Expo, 18.00 h, 
www.zooliberec.cz

11. 11. Putinovy „děti 404“, promítání 
dokumentu z cyklu „Promítej i Ty!“, Městská 
knihovna, Rychnov u Jablonce n. N., 19.00 h,  
www.rychnovjbc.cz 
11. 11. Koncert vybraných účastníků Burzy 
mladých zpěváků 2015, Městské divadlo 
Jablonec n. N., 19.00 h, www.divalojablonec.cz
11. 11. Radek Jaroš – Cesta za korunou 
Himálaje, Kulturní a společenské centrum Lidové 
sady Liberec, 19.30 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
12. 11. Hygienicky čistá domácnost. Ano, 
nebo ne?, beseda s M. Zemanovou, Jablonec n. N., 
MC Jablíčko, 10.00–11.00 h, www.mcjablicko.cz
12. 11. Komentovaná prohlídka k výstavě 
Na Sibiř!, Oblastní galerie Liberec – Lázně, 10.30 
a 17.00 h, www.ogl.cz
12. 11. Kurz líčení I., s kosmetickou poradkyní 
M. Kracíkovou, Jablonec n. N., MC Jablíčko,  
16.00–18.00 h, www.mcjablicko.cz
12. 11. Opevnění v Krkonoších z roku 1938, 
další díl vyprávění v podání J. Duška, Městská 
knihovna Jablonec n. N., 17.00 h,  
www.knihovna.mestojablonec.cz
12. 11. Moje cesta ke koruně Himálaje – 
hovory Na Rampě s horolezcem R. Jarošem, který 
jako 15. na světě vystoupil na vrchol všech čtrnácti 
osmitisícovek, Jablonec n. N., Klub Na Rampě,  
17.00 a 19.30 h, www.klubnarampe.cz
12. 11. Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Kulturní 
a společenské centrum Lidové sady Liberec, 19.00 h, 
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
12. 11. David Koller a Band – 
Československo Tour 2015, 
Dům kultury Liberec, 20.00 h, www.dkliberec.cz
13. 11. Domácí utkání: Tipsport extraliga 
2015/2016, HC Bílí tygři Liberec,  
Home Credit Arena, www.hcbilitygri.cz
13. 11. Zdravé sebevědomí, přednáška Centra 
Generace Jablonec, Jablonec n. N., MC Jablíčko, 
17.00–19.00 h, www.mcjablicko.cz
13. 11. Swingový večer, host K. Štědrý 
a P. Filipovská, Železný Brod, 18.00 h,  
www.zeleznybrod.cz
13. 11. Gazdina roba, premiéra, Divadlo F. X. 
Šaldy Liberec, 19.00 h, www.saldovo-divadlo.cz
13. 11. Akcent a Hm…, Kulturní a společenské 
centrum Lidové sady Liberec, 19.30 h,  
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
13. 11. Tři sestry: 30 let, host: Muerti, 
Eurocentrum Jablonec n. N., 20.00 h,  
www.eurocentrumjablonec.cz 
13. 11. Páteční tančírna, tanec pro každého, 
Jablonec n. N., sál Topdance, 20.00 h,  
www.topdance.cz
13. 11. DIe alten Maschinen, Maschinery 2.0. 
Tour. Elektro. Robo-pop projekt z dílny M. Papalescu, 
Jablonec n. N., Klub Na Rampě, 20.00 h,  
www.klubnarampe.cz
13. 11. Futsalový zápas, FK GMMultimedia 
Jablonec x Combix Ústí n. L., Jablonec n. N., Městská 
hala, 20.30 h, www.sportjablonec.cz
13.–15. 11. Svatomartinská husa, 
svatomartinské menu po celý víkend v restauraci 
MCDO Hejnice, www.mcdo.cz
13.–16. 11. Rodinný pobyt v Podkrkonoší, 
předvánoční akce se zábavou, s dílničkami pro malé  
i velké, Jablonec n. N., DDM Vikýř, www.vikyr.cz

13.–17. 11. Svatomartinské hody, svatomartinské 

menu v restauraci MCDO Hejnice, www.mcdo.cz
14. 11. Liberecké Všeho Trhy, Home Credit 
Arena a Sport Park Liberec, 5.00–11.00 h,  
www.homecreditarena.cz
14. 11. O předvánočního kapra, dětská 
hasičská soutěž, frýdlantské náměstí, 9.00 h,  
www.mesto-frydlant.cz 

14. 11. Design prostor pro…, designová tvořivá 
dílna pro veřejnost, Oblastní galerie Liberec – Lázně, 
www.ogl.cz
14. 11. OP ve společných skladbách, závod 
v moderní gymnastice, Jablonec n. N., Městská hala, 
kurt č. 1 a 2, www.sportjablonec.cz 
14. 11. Volejbalový zápas, ženy TJ Bižuterie 
Jablonec n. N. s TJ Turnov A., Jablonec n. N.,  
Městská hala, 9.00 h, www.sportjablonec.cz 
14. 11. Volejbalový zápas, extraliga juniorek 
TJ Bižuterie Jablonec n. N. proti VSK Slavia TU Liberec 
a muži A TJ Bižuterie Jablonec n. N. s TJ Netolice 
1892, Jablonec n. N., Městská hala, 9.00 h,  
www.sportjablonec.cz 
14. 11. Liberec open 2015, taneční soutěž, 
Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec, 
9.00 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
14. 11. Sváťovo divadlo, NG Plaza Liberec, 
10.00 h, www.plazaliberec.cz
14. 11. Kabelkový bazar, OC Forum Liberec, 
10.00–16.00 h, www.forumliberec.cz
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14. 11. Vepřové hody, Bílý Potok, Penzion 
Krakonoš, 12.00 h, www.bily-potok.cz
14. 11. Bruslení s Vikýřem, Jablonec n. N., 
zimní stadion, 14.00–15.00 h, děti vstup zdarma, 
www.vikyr.cz
14. 11. Skrzjazzfest 2015, Rampa festival za 
účasti kapel – pražských jazzpopových Eggnoise 
a crossover-funkových Megaphone, Jablonec n. N., 
Klub Na Rampě, 19.00 h, www.klubnarampe.cz
14. 11. Benefiční galavečer Českého 
červeného kříže Jablonec n. N., 3. ročník 
společenského večera, provází J. Čenský, hraje band 
SKY WAY, Eurocentrum Jablonec n. N., velký sál, 
20.00 h, www.cck-jablonec.cz 
14. 11. Ples města Smržovka, Smržovka, 
Parkhotel, 20.00 h, tel.: 483 369 325, 727 806 195, 
www.smrzovka.cz
15. 11. Jablonecký pohár, 22. ročník, moderní 
gymnastika, Jablonec n. N., Městská hala, 
www.sportjablonec.cz
15. 11. O Sněhurce, pohádka, Liberec – 
Vratislavice, Kulturní centrum Vratislavice 101010, 
10.00 h, www.vratislavice101010.cz
15. 11. Semilská 11, taneční odpoledne pro 
seniory, Eurocentrum Jablonec n. N., 14.00 h, 
www.eurocentrumjablonec.com
15. 11. Růže mezi trním, koncert, kostel 
Neposkvrněného početí Panny Marie v Horní Řasnici, 
17.00 h, www.hornirasnice.cz, www.mesto-frydlant.cz
15. 11. Violoncellový koncert, 
kostel sv. Bonifáce, Liberec – Hanychov, 18.00 h
16. 11. Iva Bittová & Čikori, koncert v rámci 
MHF Lípa Musica 2015, Městské divadlo Jablonec n. N., 
19.00 h, www.divadlojablonec.cz 
16. 11. Doowhenblade, koncert, Liberec – 
Vratislavice, Kulturní centrum Vratislavice 101010, 
19.30 h, www.vratislavice101010.cz
16. 11. Blue Effect, česká rocková kapela 
s legendárním kytaristou R. Hladíkem v čele, Jablonec 
n. N., Klub Na Rampě, 21.00 h, www.klubnarampe.cz 
16.–20. 11. Evropský týden mládeže, 
celotýdenní projekt s nabídkou seminářů a přednášek 

o možnostech, které nabízí Evropská unie pro mladé 
lidi, promítání nejlepšího evropského filmu loňského 
roku, kreativní dílny, www.vikyr.cz
17. 11. Vzpomínkové shromáždění  
a odhalení zastávky MHD za účasti 
kardinála D. Duky, Památník obětem komunismu, 
Liberec, Jablonecká ul., 10.00 h, www.liberec.cz 
17. 11. Sváteční jízdy historickou tramvají, 
Liberec, www.boveraclub.com
17. 11. Musíme si pomáhat, hořká komedie, 
hraje Divadlo na Jezerce Praha, Městské divadlo 
Jablonec n. N., 19.00 h, www.divadlojablonec.cz 
17. 11. Labutí jezero, ruský balet, Dům kultury 
Liberec, 19.00 h, www.dkliberec.cz
17. 11. Magický hlas rebelky, filmový klub, 
Liberec – Vratislavice, Kulturní centrum Vratislavice 
101010, 19.30 h, www.vratislavice101010.cz
17. 11. Rampa free pro každou kapelu, 
dejte o sobě vědět a přijďte si zahrát, Jablonec n. N.,  
Klub Na Rampě, 19.30 h, www.klubnarampe.cz 
18. 11. Hrátky s pamětí, sociálně-aktivizační 
služba pro seniory, DPS Železný Brod, 10.00 h,  
www.zeleznybrod.cz
18. 11. Brass Jablonec, koncert ke Dni studenstva, 
Jablonec n. N., koncertní sál ZUŠ, 18.00 h,  
www.zusjbc.cz 
18. 11. Le thé o šesté s Evou Cendors, 
Jablonec n. N., La kavárna, 19.00 h, www.lakavarna.cz
18. 11. Ladislav Zibura, cestopisná beseda, 
Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec, 
19.30 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
18. 11. Válka na Ukrajině ještě neskončila, 
jak se vyvíjí válka na Donbase, jak žijí lidé na frontě, 
nebo co už tady dokázali čeští dobrovolníci přiblíží  
K. M. Kislicki, Jablonec n. N., Klub Na Rampě, 19.30 h, 
www.klubnarampe.cz 
19. 11. Válka na Ukrajině ještě neskončila, 
beseda s M. Kislickim, dobrovolníkem na Donbase, 
Jablonec n. N., MC Jablíčko, 10.00–11.30 h,  
www.mcjablicko.cz
19. 11. Klub dvojčat – máte dvojčata, trojčata…?, 
společné setkání a diskuze, Jablonec n. N., 
MC Jablíčko, 14.00–17.00 h, www.mcjablicko.cz
19. 11. Pověsti pro štěstí, představení z historie 
české země, Železný Brod, 10.00 h,  
www.zeleznybrod.cz
19. 11. Čtyři hodiny pro život, základní 
čtyřhodinový kurz první pomoci pro veřejnost a hlavně 
pro uchazeče o řidičský průkaz, jablonecká učebna 
ČČK, 15.00–19.00 h, www.cck-jablonec.cz 
19. 11. Vernisáž předaukční výstavy Nadace 
Euronisa, Oblastní galerie Liberec – Lázně, 17.30 h, 
www.ogl.cz
19. 11. Wege der Hoffnung / Cesty naděje, 
večer s promítáním německého filmu, dokument  
o historii Neugablonz – městské čtvrti partnerského 
města Kaufbeuren, kterou založili po válce odsunutí 
Němci z Jablonce, Jablonec n. N., Rýnovice,  
Dům česko-německého porozumění, 18.00 h,  
www.facebook.com/Cafe-Galerie-FR-Rýnovice 
19. 11. Takovej barevnej vocas letící 
komety, celovečerní dokumentární film 
o F. Topolovi, Kulturní a společenské centrum Lidové 
sady Liberec, 19.30 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
19. 11. Citron Radegast Tour 2015, koncert, 
Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec, 
19.30 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz

19. 11. MK Show 20. díl, talk show, Liberec – 
Vratislavice, Kulturní centrum Vratislavice 101010, 
19.30 h, www.vratislavice101010.cz
19. 11. Rok na Sibiři, promítání fotografií 
z turistických a vodáckých akcí V. Jeleneckého, 
Jablonec n. N., Klub Na Rampě, 20.00 h,  
www.klubnarampe.cz 
20. 11. Kurz výuky na hudební nástroje, kurz 
výuky na kytaru, klávesy, je vhodný všem zájemcům, 
od 15 let a pro dospělé, Jablonec n. N., DDM Vikýř, 
16.00–18.00 h, www.vikyr.cz
20. 11. Kurz zdravého vaření, kurz na téma 
potraviny a jídla bohatá na minerální látky a vlákninu, 
Jablonec n. N., DDM Vikýř, 16.00–20.00 h,  
www.vikyr.cz 
20. 11. Kosmetika, výroba kosmetiky z dostupných 
surovin, Jablonec n. N., DDM Vikýř, 18.00–20.00 h, 
www.vikyr.cz 
20. 11. Tančírna, Kulturní a společenské centrum 
Lidové sady Liberec, 19.00 h,  
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
20. 11. Prokletí nefritového škorpiona, 
bláznivá komedie podle filmu W. Allena, hraje Divadlo 
A. Dvořáka Příbram, Městské divadlo Jablonec n. N., 
19.00 h, www.divadlojablonec.cz 
20. 11. Literární pozdravy 2015, Kulturní 
a společenské centrum Lidové sady Liberec, 19.30 h, 
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
20. 11. Svatomartinská taneční zábava, 
Liberec, TJ Starý Harcov, Liberec, 20.00 h
20. 11. Páteční tančírna, tanec pro každého, 
Jablonec n. N., sál Topdance, 20.00 h, www.topdance.cz
20. 11. Poslední leč, Bulovka, sál KD, 20.00 h, 
www.bulovka.eu, www.mesto-frydlant.cz

20. 11. Kalendáře z vlastních fotek, tip na 
vánoční dárek z vlastních fotografií, Jablonec n. N., 
DDM Vikýř, 20.00–24.00 h, www.vikyr.cz 
20. 11. Merta, Hrubý, Fencl, český písničkář 
V. Merta, fenomenální houslista J. Hrubý a klavírista 
a kytarista O. Fencl, Jablonec n. N., Klub Na Rampě, 
20.00 h, www.klubnarampe.cz 
20. 11. Futsalový zápas, FK GMMultimedia 
Jablonec x GL Litoměřice, Jablonec n. N., Městská 
hala, 20.30 h, www.sportjablonec.cz 
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20.–22. 11. Pečení adventních věnců a koulí 
s Gábinou, adventní věnec z perníku, Jablonec n. N., 
MC Jablíčko, rezervace nutná do 16. 11.,  
www.mcjablicko.cz
21. 11. Mládežnický halový turnaj v kopané, 
FK Jablonec, z. s., Jablonec n. N., Městská hala, 8.30 h, 
www.sportjablonec.cz 
21. 11. Individuální poradna, pro efektivní 
učení, výchovné a rodinné problémy, MC Mateřídouška 
Hejnice, na objednání, www.materidouska.info
21. 11. Celouniverzitní den otevřených 
dveří, Technická univerzita Liberec, www.tul.cz
21. 11. Pozvánka do muzea: Soukromá 
sbírka papírové krásy, Muzeum papírové krásy, 
Liberec, 14.00–16.00 h, papirova.krasa.wgz.cz
21. 11. Country bál nejen pro 
handicapované, taneční zábavné odpoledne 
pro handicapované, hraje country kapela Veranda, 
Jablonec n. N., DDM Vikýř, 15.00–19.00 h,  
www.vikyr.cz 
21. 11. Noc divadel, prohlídka zákulisí divadla, 
doprovodný program, Železný Brod, divadlo, 18.00 h, 
www.zeleznybrod.cz
21. 11. Domácí fotbalové utkání: Synot liga 
2015/2016, FC Slovan Liberec, www.fcslovanliberec.cz
21. 11. Domácí volejbalová utkání: Extraliga 
2015/2016, VK Dukla Liberec, www.vkdukla.cz
21. 11. Gazdina roba, 2. premiéra, Divadlo F. X. 
Šaldy Liberec, 19.00 h, www.saldovo-divadlo.cz
21. 11. Literární pozdravy 2015, Kulturní 
a společenské centrum Lidové sady Liberec, 19.30 h, 
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
21. 11. Irský bál, Kulturní a společenské centrum 
Lidové sady Liberec, 20.00 h,  
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
21. 11. Rammstein Members Club + K2, 
Dům kultury Liberec, 20.00 h, www.dkliberec.cz
21. 11. Společenský ples města Desná, Desná, 
KD Sklář, 20.00 h, www.mesto-desna.cz 
21. 11. Rock’n’roll Madness night, koncert 
kapel Bombs From Heaven, Curlies a Snap Call, 
Jablonec n. N., Klub Na Rampě, 20.00 h,  
www.klubnarampe.cz
21.–22. 11. Recyklohraní, tvořivé přenocování 
ve Vikýři nejen pro děti, ale i dospělé, Jablonec n. N., 
DDM Vikýř, 15.00–10.00 h, www.vikyr.cz 
22. 11. Zápas elévů ve florbalu, 
1. FbK, Jablonec n. N., Městská hala, 8.30 h, 
www.sportjablonec.cz
22. 11. Volejbalový zápas, ženy TJ Bižuterie 
Jablonec n. N. s TJ Sokol Tesla Stráž n. N., Jablonec n. N., 
Městská hala, 9.00 h, www.sportjablonec.cz
22. 11. Komentovaná prohlídka k výstavě 
Na Sibiř! v německém jazyce, Oblastní galerie 
Liberec – Lázně, 13.00 h, www.ogl.cz
22. 11. Komentovaná prohlídka k výstavě 
Na Sibiř!, Oblastní galerie Liberec – Lázně, 15.00 h, 
www.ogl.cz
22. 11. O perníkové chaloupce aneb „jenom 
jako“, pohádka, hraje Divadlo Radost Brno, Městské 
divadlo Jablonec n. N., 15.00 h,  
www.divadlojablonec.cz 
22. 11. Vodnická pohádka, Smržovka, Parkhotel, 
15.00 h, tel.: 483 369 325, 727 806 195,  
www.smrzovka.cz
22. 11. Hrátky jako z cirkusu, zábavné 
odpoledne pro rodiny, možné vyzkoušet si žonglérství, 

skákací boty, jednokolku, chůzi po slack-line, Jablonec 
n. N., DDM Vikýř, 15.00–18.00 h, www.vikyr.cz
22. 11. Cirkus plný pohádek, půvabné loutko-
plyšové pohádky pro děti od 3 let, hraje liberecké 
divadlo Krtek, Jablonec n. N., Klub Na Rampě, 17.00 h, 
www.klubnarampe.cz 
22. 11. Domácí utkání: Tipsport extraliga 
2015/2016, HC Bílí tygři Liberec, Home Credit Arena, 
www.hcbilitygri.cz
22. 11. Etiopie – Střecha Afriky, barvitá 
diashow o pouti manželů Špillarových, Eurocentrum 
Jablonec n. N., 18.00 h, www.eurocentrumjablonec.com
22. 11. Futsalový zápas, FK GMMultimedia 
Jablonec x Inter Interma Liberec, Jablonec n. N., 
Městská hala, 19.00 h, www.sportjablonec.cz 
23. 11. Žákovský večer ZUŠ, Jablonec n. N., 
koncertní sál ZUŠ, 18.00 h, www.zusjbc.cz
23. 11. Laponskem nejen na běžkách, 
cestopisná beseda P. Bičíkové, Kulturní a společenské 
centrum Lidové sady Liberec, 19.30 h,  
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
23. 11.–20. 3. Prodejní výstava výrobků 
chráněných dílen, Městské informační centrum 
Liberec, www.visitliberec.eu
23. 11.–31. 1. Prodejní výstava českých 
vánočních ozdob, Městské informační centrum 
Liberec, www.visitliberec.eu
24. 11. Nebojme se fotografie 5. díl, 
workshop, Liberec – Vratislavice, Kulturní centrum 
Vratislavice 101010, 18.00 h,  
www.vratislavice101010.cz
24. 11. Můj báječný rozvod, činohra, hraje 
E. Balzerová, Městské divadlo Jablonec n. N., 19.00 h, 
www.divadlojablonec.cz 
24. 11. Craft 1000 Miles Adventure 2015, 
promítání H. Kopky z extrémního nonstop závodu 
terénem přes Česko-Slovensko, Jablonec n. N.,  
Klub Na Rampě, 19.00 h, www.klubnarampe.cz 
24. 11. Robert Křesťan a Druhá tráva, Kulturní 
a společenské centrum Lidové sady Liberec, 19.30 h, 
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
25. 11. Jan Rejžek, beseda o knihách s naším 
známým českým novinářem, hudebním a filmovým 
kritikem, Městská knihovna Jablonec n. N., 16.30 h, 
www.knihovna.mestojablonec.cz
25. 11. Interaktivní besedy, MC Mateřídouška 
Hejnice, 16.30–18.30 h, www.materidouska.info 
25. 11. Narozeninový koncert J. Svěceného, 
V. Mácha – klavír, Městské divadlo Jablonec n. N., 
19.00 h, www.divadlojablonec.cz 
25. 11. Petra Janů a Věra Špinarová tour 
2015, koncert, Dům kultury Liberec, 19.00 h, 
www.dkliberec.cz
25. 11. Divadlo Palace: P.R.S.A., Kulturní 
a společenské centrum Lidové sady Liberec, 19.30 h, 
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
25. 11. Krátké a úderné divadlo, hra: Kdeže 
loňské něhy jsou?, Jablonec n. N., Klub Na Rampě, 
20.00 h, www.klubnarampe.cz 
26. 11. Podpora dítěte v jeho harmonickém 
vývoji, přednáška psychoterapeuta a speciální 
pedagoga P. Kalpakcise, Jablonec n. N., MC Jablíčko, 
10.00–11.00 h, www.mcjablicko.cz
26. 11. Komentovaná prohlídka k dílu 
měsíce listopadu, Oblastní galerie Liberec – 
Lázně, 10.30 a 17.00 h, www.ogl.cz
26. 11. Předvánoční dílny pro školní družiny, 

předvánoční tvoření, Jablonec n. N., DDM Vikýř, 
13.00–15.00 h, www.vikyr.cz
26. 11. Kurz líčení II., líčení vhodné na večerní 
akce, Jablonec n. N., MC Jablíčko, 16.00–18.00, 
www.mcjablicko.cz
26. 11. Island, cestopisná beseda s P. Schlindenbuchem, 
Městská knihovna Jablonec n. N., 17.00 h,  
www.knihovna.mestojablonec.cz 
26. 11. Hovory, ovšem, autorská poezie, próza 
a hudba, večer s M. Brožem a jeho hosty, Jablonec n. N., 
Rýnovice, Dům česko-německého porozumění, 18.00 h, 
www.facebook.com/Cafe-Galerie-FR-Rýnovice 
26. 11. Caveman – One man show, 
Dům kultury Liberec, 19.00 h, www.dkliberec.cz
26. 11. Jak se v Jizerských horách lyže 
potkávaly s lyžaři, hovory na Rampě s Pavlem 
D. Vinklátem o prvních lyžích, průkopnících lyžování 
a lyžařských organizacích v Jizerských horách a na 
Ještědu, Jablonec n. N., Klub Na Rampě, 19.00 h, 
www.klubnarampe.cz 
26.–27. 11. Trh výrobků z chráněných dílen, 
malý předvánoční trh výrobků z chráněných dílen 
z Libereckého kraje, Jablonec n. N., DDM Vikýř, 9.00–
15.30 h, www.vikyr.cz
27. 11. Vánoční trhy a rozsvícení stromu, 
nám. 3. května, Železný Brod, 9.00 h,  
www.zeleznybrod.cz
27. 11 Do GaLa!, designmarket v kavárně, 
Jablonec n. N., La kavárna, 15.00 h, www.lakavarna.cz 
27. 11. Vernisáž Vánoční výstavy betlémů  
a vánočních ozdob, Chrastava, 15.00 h, 
www.chrastava.cz 
27. 11. Vánoční jarmark, Raspenava, budova 
1. stupně ZŠ v Moskevské ulici, 16.00–19.00 h,  
www.raspenava.cz 

27. 11. Zdravé Vánoce – Jak přečkat vánoční čas 
a nemít výčitky svědomí, přednáška Centra Generace 
Jablonec, zdravé alternativy klasických vánočních 
jídel, recepty na zdravé cukroví s ochutnávkou, 
Jablonec n. N., MC Jablíčko, 17.00–19.00 h,  
www.mcjablicko.cz
27. 11. Výroba vánočních dekorací, věnců 
a vánočních koulí, Chrastava, CVA, 17.00 h,  
www.chrastava.cz 
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27. 11. Wohnout + Vypsaná fiXa, po letech zase 
spolu na turné, Eurocentrum Jablonec n. N., 20.00 h, 
www.sundisk.cz 
28. 11. Mládežnický halový turnaj v kopané, 
Jablonec n. N., Městská hala, 8.30 h,  
www.sportjablonec.cz 
28. 11. Vánoční dílny, Kulturní a společenské 
centrum Lidové sady Liberec, 9.00 h,  
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
28. 11. Vánoční dílny, Lázně Libverda, informační 
centrum, 9.00–11.00 h, nutná rezervace předem, 
www.laznelibverda.cz 
28. 11. Bižuterní kurz pro dospělé, Muzeum 
skla a bižuterie v Jablonci n. N., ateliér muzea, 10.00–
14.00 h, rezervace a platba do 22. 11. na: jaroslava.
novotna@msb-jablonec.cz, tel.: 483 369 021 / Výroba 
náhrdelníku pod dohledem V. Černé ze skleněných 
perliček šitý síťovým stehem do spirály. 
28. 11. Předvánoční zastavení, ZŠ Doctrina, 
Liberec, www.motyckovicklika.cz
28. 11. Sváťovo divadlo, NG Plaza Liberec, 10.00 h, 
www.plazaliberec.cz
28. 11. Benefiční aukce Nadace Euronisa, 
Oblastní galerie Liberec – Lázně, 14.00 h, www.ogl.cz
28. 11. O Jizerskou sovu, 25. ročník celostátní 
hudební soutěže pro děti a mládež, Eurocentrum 
Jablonec n. N., 15.00 h, www.eurocentrumjablonec.cz 
28. 11. Utkání v házené, st. dorostenci TJ ELP 
Jablonec n. N. – II. liga proti TJ Lokomotiva České 
Budějovice a muži – II. liga utkají s TJ Lokomotiva 
Liberec, Jablonec n. N., Městská hala, 15.00 h,  
www.sportjablonec.cz 
28. 11. Rodinné odpoledne s Mikulášem, 
čertem a andělem, sportovní den s nadílkou, 
sokolovna, Železný Brod, 15.00–18.00 h,  
www.zeleznybrod.cz
28. 11. FK Jablonec vs. FC Viktoria Plzeň, 
fotbalové utkání týmů A, 15. kolo, Střelnice Jablonec 
n. N., 17.00 h, www.fkjablonec.cz 
28. 11. Míša Růžičková, Kulturní a společenské 
centrum Lidové sady Liberec, 16.00 h,  
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
28. 11. Stavaři sobě – Vlabek, koncert na 
podporu Fondu ohrožených dětí, MCDO Hejnice, 
18.00 h, www.mcdo.cz
28. 11. Horobál, ples, Horolezecké centrum Šutr, 
Liberec, 20.00 h, www.sutr.cz
28. 11. Movember horečka, finále charitativní 
kampaně Jablonecký Movember – holení knírů, 
focení, zveřejnění výsledků dražby kytar H. Homoly 
(Wohnout), za účasti kapel Junkaspect, BB 69, 
Jablonec n. N., Klub Na Rampě, 20.00 h, 
www.klubnarampe.cz 
29. 11. Volejbalový zápas, ženy TJ Jablonex 
Jablonec n. N. s TJ Turnov, Jablonec n. N., Městská 
hala, 9.00 h, www.sportjablonec.cz 
29. 11. Advent s Vikýřem, tradiční adventní akce 
pro celé rodiny, dílničky, drobné dárky k zakoupení, 
kulturní program, trh výrobků z chráněných dílen, 
Jablonec n. N., DDM Vikýř, 10.00–16.00 h,  
www.vikyr.cz
29. 11. Adventní neděle v Riedelově vile, 
Dená, Riedelova vila, 10.00 h, www.mesto-desna.cz 
29. 11. Přátelské utkání v kopané, 
FK Jablonec, z. s. starší přípravky s týmem FC Hradec 
Králové, Jablonec n. N., Městská hala, 13.00 h,  
www.sportjablonec.cz 

29. 11. Adventní varhanní koncert, na varhany 
zahraje P. Tomeš, Jablonec n. N., kostel Povýšení  
sv. Kříže, 16.00 h, www.starokatolici-jablonec.cz
29. 11. Slavnostní zahájení stromu 
splněných přání, NC Géčko Liberec, 14.00–17.00 h, 
www.ncgecko.cz
29. 11. Veselost s orchestrem, adventní koncert, 
Bílý Potok, kostel Nejsvětější trojice, 16.00 h,  
www.bily-potok.cz
29. 11. Adventní zpívání, kostel sv. Anny, 
Jablonec n. N., www.jablonec.com 
Zapálení 1. adventní svíce – 15.00 h, zpívání – 15.00  
a 16.00 h, v rámci zpívání přístupný i Dům manželů 
Scheybalových, památník JJVS i Městská galerie MY – 
15.00–17.00 h.
29. 11. Domácí utkání: Tipsport extraliga 
2015/2016, HC Bílí tygři Liberec, Home Credit Arena, 
www.hcbilitygri.cz
29. 11. Adventní setkání, Josefův Důl, u budovy 
muzea, 15.00 h, www.josefuvdul.eu
29. 11. Adventní koncert „Ave Maria“, 
účinkuje mezzosoprán Edita Adlerová, doprovod 
klavír M. Šestáková, divadlo, Železný Brod, 19.00 h, 
www.zeleznybrod.cz
30. 11. 4TET, koncert vokálního seskupení, 
Dům kultury Liberec, 19.00 h, www.dkliberec.cz
30. 11. Liga proti nevěře, divadelní představení, 
Chrastava, kino, 19.00 h, www.chrastava.cz

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
27. 11.
Bílý Potok, obecní úřad, ZŠ, 16.00 h, 
www.bily-potok.cz 
Hejnice, www.mestohejnice.cz 
Liberec, Ostašov, koncert dětí v kostele, 16.30 h, 
www.ostasov.eu
Železný Brod, nám. 3. května, www.zeleznybrod.cz

28. 11.
Lázně Libverda, 15.00 h – minitrhy, občerstvení, 
17.00 h – rozsvícení stromu, živá hudba, vystoupení 
dětí, Mikuláš s čerty a andělem, www.laznelibverda.cz 
Višňová, 13.30 h – dílny, 17.00 h – průvod, 
program, www.ob-vis.net 

29. 11.
Bedřichov – adventní setkání, kostel sv. Antonína, 
17.00 h, www.bedrichovaci.wz.cz
Frýdlant – nám. T. G. Masaryka, www.mesto-frydlant.cz
Harrachov – zpívání vánočních koled, ochutnávka 
cukroví, svařáku a jiných dobrot, účast Krakonoše, 
www.harrachov.cz
Jablonec n. N. – Mírové náměstí, 17.00 h, 
www.mestojablonec.cz
Liberec, nám. Dr. E. Beneše, letos nově s přeletem 
andělů, www.visitliberec.eu
Rychnov u Jablonce n. N. – náměstí, zpívání 
koled, burza, vystoupení kapely Nautica, 17.00 h, 
www.rychnovjbc.cz
Smržovka – u Zámečku, nám T. G. Masaryka, 18.30 h, 
tel.: 483 369 325, 727 806 195, www.smrzovka.cz

PRAVIDELNÉ AKCE RODINNÉHO CENTRA 
AURA JOSEFŮV DŮL
www.centrumaura.cz
úterý – 16.00–17.00 h – Šikovné ručičky – vyrábění 
pro malé děti (2–5 let)
středa – 17.00–19.00 h – Šikovné ruce – vyrábění 
pro větší a velké
pátek – 15.00–16.00 h – Tancování se Zlatkou 
věková kategorie 3–6 let
pátek – 17.00–18.00 h – Taneční formace (6 a vícelet)

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
13. 11.–8. 5. 2016
OKOUZLENI PERLIČKAMI –  
Sbírka Bertranda Frieda
Perličkové kuriozity, originální módní doplňky 
a interiérové vybavení ze soukromé sbírky 
francouzského sběratele Bertranda Frieda (ve 
spolupráci se společností Preciosa – ORNELA).
Vernisáž: 12. 11. v 17.00 h

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
11. 9.–28. 11.
Malíř Jan Prousek /1857–1914/
Z cyklu výstav věnovaných výtvarným umělcům,  
o kterých psal Josef V. Scheybal jako historik umění 
Krajinomalby, vlastivědné kresby z Českého ráje  
a Jizerských hor, národopisné studie z Pojizeří.

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)
10. 9.–25. 11.
Jan Prousek a Národopisná výstava 
českoslovanská v Praze
Expozice přibližuje národopisnou činnost Jana 
Prouska a jeho další aktivity.
Připomínka 120. výročí konání národopisné výstavy 
(1895–2015) a 100. výročí úmrtí Jana Prouska 
(1914–2014).
28. 11.–30. 1. 2016
Nový rok na dobových pohlednicích 
Výstava pohlednic z první poloviny 20. století  
s vánoční tématikou zapůjčené ze soukromé sbírky.
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GALERIE KAPLIČKA
ve Mšeně, Jbc, www.placjablonec.cz
výstavu lze prohlédnout oknem kapličky
30. 11.–13. 12. 
Pod kůží – Milan Cais
Shlédnout budete moci některé z objektů Kazet, 
s nimiž se autor ohlíží za 80. lety a dobou silně 
ovlivněnou posloucháním kazet jeho hudebních idolů.
V intimním prostoru Galerie Kaplička se Kazety 
představí v novém světle, kulisy panelového sídliště 
pak zarámují výstavu patřičnou dávkou dobového 
kontextu.

BUDOVA RADNICE – INFORMAČNÍ 
STŘEDISKO
Mírové nám. 19
Jablonec n. N.
po a st 7.30–17.00 h
út a čt 7.30–16.00 h, pá 7.30–15.00 h

JABLONECKÁ NEMOCNICE
kaple a chodba 
www.nemjbc.cz

EUROCENTRUM JABLONEC N. N.
Jiráskova 9
Jablonec n. N.
www.eurocentrumjablonec.cz
po–pá 8.00–18.00 h
5. 11.–4. 1. 2016
Liberec: Moje adresa
Fotografie libereckého fotoklubu Obscura.
Vernisáž: 3. 11. v 17.00 h

UNIVERZITNÍ GALERIE N
Jehlářská 520/14
Jablonec n. N.
tel.: 485 354 447
galerie.n@tul.cz 
www.ft.tul.cz/depart/kde
út–pá 13.00–17.00 h
3. 11.–2. 12.
Výstava QUBUS 13th
Průřez tvorbou studia Qubus za posledních 13 let  
od designu porcelánu přes sklo a jiné materiály až po 
limitované série sběratelských objektů. 
Vernisáž: 3. 11. v 17.00 h.

GALERIE FR 
Dům česko-německého porozumění
Jablonec n. N., Rýnovice
www.dumrynovice.org
út–so 13.00–19.00 h
22. 10.–7. 11.
Osudy Němců z Jizerských hor po roce 1945
Poválečný odsun tří milionů lidí, téměř jedné třetiny 
tehdejšího obyvatelstva Česka, zasáhl a proměnil 
významně i Jizerské hory. Výstava přibližuje osudy 

místních lidí. Projekt podpořil Fond budoucnosti  
a Svaz Němců v ČR, na Moravě a Slezsku.
13. 11.–5. 12.
Okno do duše
Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný, je 
mottem výstavy umění, jež vznikla za mřížemi. Vězni 
představí i detailní model rýnovické věznice. 
Vernisáž: 12. 11. v 17.00 h.

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
1. 9.–30. 11.
Černobílé vzpomínky – fotografie Milana Vika
Setkání s našimi hosty – výstava 
v multimediálním oddělení

MĚSTSKÉ DIVADLO JABLONEC N. N.
foyer divadla
Liberecká 5/1900
Jablonec nad Nisou
tel.: 483 310 064
www.divadlojablonec.cz
otevřeno v době představení
4. 11.–2. 1. 2016
Pastely a obrazy – Otto Placht 
Vernisáž: 4. 11. v 17.00 h.

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
7.–20. 11.
Zahrada – Věra a Emil Činčarovi
Monotypy a fotografie.
Vernisáž: 7. 11. v 17.00 h.
28. 11.–13. 12. 
Krajinomalba – Jana Kučerová 
Vernisáž: 28. 11. v 17.00 h.

KULTURNÍ STŘEDISKO –  
ZÁMEČEK / VÝSTAVNÍ SÍŇ
náměstí T. G. Masaryka 1
Smržovka
tel.: 483 369 325, 727 806 195, 702 183 840
www.smrzovka.cz
so–ne 13.00–16.00 h nebo po tel. dohodě

RIEDLOVA VILA DESNÁ
www.mesto-desna.cz
út 10.00–12.00 a 13.00–16.00 h
čt 10.00–12.00 a 13.00–17.30 h
so 13.00–17.00 h
www.mesto-desna.cz
listopad
Ing. Iva Smištíková
Vernisáž: 10. 11. v 17.00 h s hudebním doprovodem 
sboru Gospel 

OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC – LÁZNĚ
Masarykova 723/14
Liberec
tel.: 485 106 321
www.ogl.cz
10. 9.–29. 11.
David Böhm a Jiří Franta – Kdyby ulice byla 
čas a já stál na konci ulice
Dvojice autorů má za sebou dlouhou řadu 
společných výstav. Oba vystudovali AVU, obor malba. 
Oba jsou navíc úspěšnými ilustrátory. Připomeňme 
např. ceněné knihy Ticho hrocha a Hlava v hlavě 
Davida Böhma nebo nejnovější úspěch Jiřího 
Franty s knihou Proč obrazy nepotřebují názvy na 
Magnesia Litera 2015. V Liberci ale představí svoji 
volnou tvorbu, v níž pracují s kresbou konceptuálním 
způsobem
24. 9.–15. 11.
TRANSDESIGN
Prezentace projektů tří fakult Akademie výtvarných 
umění Eugeniusze Gepperta ve Wrocławi. Výstava 
navazuje na projekt z přelomu let 2011–2012 pod 
názvem „Co tu je, co tu není“ – obrazy, instalace  
a objekty umělců z Wrocławi. Výstava TRANSDESIGN 
bude prezentovat další fakulty wrocławské 
univerzity, jimiž jsou: fakulta interiérové architektury 
a designu s katedrou scénografie, fakulta skla  
a keramiky a fakulta grafického designu a 
mediálních umění.
8. 10.–17. 1. 2016
Na Sibiř!
Výstava Na Sibiř! představí tvorbu německy 
hovořících autorů z Čech, Moravy a Slezska, kteří se 
účastnili 1. světové války a své zážitky reflektovali 
ve svých dílech, mnohdy vzniklých až dlouho ve 
dvacátých letech 20. století. Jejich úloha v rakousko-
uherské armádě byla stejná jako u velké většiny 
nasazených ze zemí koruny české – bránit monarchii. 
S ohledem na rodný jazyk se však jen málokteří mohli 
stát legionáři.
5. 11. –3. 1. 2016
Tomáš Vaněk
Současný rektor Akademie výtvarných umění v Praze 
a laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého, patří k silné 
generaci umělců, která na českou výtvarnou scénu 
nastoupila v polovině 90. let., jeho tvorbu můžeme 
charakterizovat jako zkoumání prostoru „mezi“ – 
mezi realitou a fikcí, mezi umělcem a divákem, mezi 
tvůrčím a rutinním přístupem, mezi soukromým  
a veřejným, mezi percepcí a vědomím – anebo taky 
mezi předmětem a jeho stínem.

SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI
Masarykova 11
Liberec
tel.: 485 246 111
www.muzeumlb.cz
10. 9.–1. 11.
Šimon Pikous – Šestnáct jablek ze zahrádky 
tetičky Frídy
Dvě výstavy libereckého fotografa Šimona Pikouse, 
zahájené ve stejný den 10. září 2015, jsou pořádány 
Oblastní galerií a Severočeským muzeem. Instalace  
v našem muzeu byla iniciována náhodným objevením 
kabinetních fotografií z Hodkovic nad Mohelkou a je 
založena na srovnání portrétů současných a bývalých 
obyvatel.
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24. 9.–29. 11.
Transdesign
Tvorba pedagogů a studentů z Akademie výtvarných 
umění a designu Eugenia Gepperta ve Wrocławi 
se v regionu severních Čech představila v nedávné 
minulosti na několika výstavách. Letošní výstava 
v Severočeském muzeu v Liberci, která je součástí 
společného projektu Oblastní galerie Liberec  
a wrocławské Akademie, obohacuje tento volný 
cyklus o další díl věnovaný ateliéru skla a keramiky. 
Představuje autorské práce v rozmanitých technikách 
i ukázky designu a nabízí výmluvný pohled na úroveň 
současného polského umění v těchto oborech.
22. 10.–14. 2. 2016
Vivat kutil aneb co svět neviděl
Tematicky se zde, kromě jiného, prolínají dva 
specifické fenomény z doby, kdy socialistické 
Československo bylo baštou nedostatku – kutilství 
a zahrádkaření. Budou zde zastoupeny například 
pojezdové a ruční elektrické sekačky z hokejových holí 
či dětských kočárků a obdiv si nepochybně zaslouží  
i další, zcela funkční předměty.
4. 11.–7. 2. 2016
Práce studentů Sklářské školy v Železném 
Brodě z let 2010–2015
Výstava k 95. výročí založení školy
Střední uměleckoprůmyslová škola v Železném Brodě 
si připomíná v letošním roce 2015 pětadevadesáté 
výročí své existence. Za tu dobu její pedagogové, 
absolventi a žáci podstatně ovlivnili moderní českou 
sklářskou tvorbu a v mnoha případech přispěli 
nepřehlédnutelným vkladem k rozvoji uměleckého 
skla ve světě. Tato tradice má významné pokračování 
rovněž v naší současnosti, což potvrzuje nejen 
jubilejní výstava v Severočeském muzeu. Kromě 
sklářských oborů zahrnuje exponáty z oblasti šperku, 
bižuterie a produktového designu.

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
listopad–prosinec
Roman Franta

OC FORUM LIBEREC
1. patro
Soukenné nám. 2a/669, Liberec
po–čt 10.00–18.00 h
pá–ne 10.00–20.00 h
20. 10.–17. 11. 
Historické bicykly
Výstavu 50 exponátů naleznete v 1. patře OC Forum 
Liberec (u skleněného výtahu).
28. 10.–30. 11. Zaostřeno na Jizerky
Zveme vás na výstavu nejlepších snímků z pátého 
ročníku fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky. 
Výstava je k vidění v přízemí OC Forum Liberec.

NG OC PLAZA
Liberec, www.liberecplaza.cz
24. 10.–6. 11.
Night of Warriors – výstava

Výstava boxerského ringu, exhibice bojových sportů 
(5. 11. v 16.00 h), předzápasové vážení  
a autogramiáda (6. 11. v 17.00 h).

KNIHKUPECTVÍ A ANTIKVARIÁT FRYČ
Pražská 14/137
Liberec
www.facebook.com/knihyfryc

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM 
LIDOVÉ SADY
Lidové sady 425/1
Liberec
www.zooliberec.cz/lidovesady
listopad, prosinec
Experimentální studio a předsálí: Hana Palečková, 
Jiří Petr, Jaroslav Staněk, Vladimír Vlk – 
fotografie – průřez tvorbou
Galerie na balkóně, vyhlídková věž: Jizerský 
fotoklub – členská výstava (fotografie)

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
nám. Dr. E. Beneše 23
Liberec
23. 11.–20. 3. 2016
Prodejní výstava výrobků chráněných dílen
Městské informační centrum nabízí v době adventu 
možnost zakoupení výrobků chráněných dílen: Domov 
Harcov, Fokus, D.R.A.K. a Tulipan.

KINO VARŠAVA
Frýdlantská 285
Liberec
www.kinovarsava.cz
Program je zveřejňován na webových stránkách.

KAVÁRNA BEZ KONCEPTU
Husova 1094/87
Liberec
30. 9.–30. 11.
Slané ženy
Unikátní výstava nezveřejněných fotografií 
z kalendáře „Slané ženy 2015“

CENTRUM BABYLON
www.centrumbabylon.cz
po–ne 10.00–20.00 h

BEDNA KLUB LIBEREC
U Nisy 173 (naproti KÚLK)
po–so 16.00–21.00 h

FRÝDLANT, výstavní sál a prostory radnice
www.mesto-frydlant.cz

GALERIE INFORMAČNÍHO CENTRA 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
Výstavy VIII. ročníku společného projektu obce Lázně 
Libverda a sdružení ARTEFAKTUM.CZ

MĚSTSKÁ GALERIE CHRASTAVA
Liberecká 40
Chrastava
tel.: 485 143 161, 604 118 296
www.chrastava.cz
2. 10.–20. 11.
Boží muka na Chrastavsku v proměnách 
času – Ivan Vydra
Jedná se o historii a současnost drobných sakrálních 
památek v okolí Chrastavy. 
27. 11.–31. 12.
Vánoční výstava betlémů a vánočních 
ozdob
Vernisáž: 27. 11. v 15.00 h

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
8. 10.–1. 11.
Zděňka Hušková a Jan Schindler
Autorská výstava dvou mladých umělců.
5.–29. 11.
Dole hučí Kamenice
Autorská výstava obrazů a krajinomalby manželů 
Jana a Jarmily Smetanových.
Vernisáž: 4. 11. v 17.00 h.

PROGRAM HRADY A ZÁMKY

SZ FRÝDLANT, www.zamek-frydlant.cz

SZ LEMBERK, www.zamek-lemberk.cz
1. 11. Výstava Zdislava jako historická 
osobnost, panelová výstava věnovaná životu 
a skutkům Zdislavy z Lemberka ve výstavní síni 
zámku.
1. 11. Výstava Člověk a kůň, výtvarné práce dětí 
ze Speciální školy pro sluchově postižené děti  
v Liberci, zámecká konírna.

SZ SYCHROV, www.zamek-sychrov.cz
14.–15. 11., 17. 11. Pohádkové prohlídky 
na motivy české pohádky, nejen pro rodiny s dětmi, 
10.00, 11.00, 13.00, 14.00 a 15.00 h
28., 29. 11. Vánoční trhy, na čestném nádvoří 
zámku, 9.00–16.00 h.

GRABŠTEJN, www.hrad-grabstejn.cz
28., 29. 11. Adventní prohlídky, interiéry hradu 
s adventní/vánoční dekorací a tematicky zabarveným 
vyprávěním, so–ne 10.00–14.00 h, v celou hodinu.
23. 11.–20. 3. Prodejní výstava výrobků 
chráněných dílen, Městské informační centrum 
Liberec, www.visitliberec.eu
23. 11.–31. 1. Prodejní výstava českých 
vánočních ozdob, Městské informační centrum 
Liberec, www.visitliberec.eu

Jizerské hory – turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko 
468 11 Janov nad Nisou 520, tel.: 606 077 440
info@jizerky.cz, www.jizerky.cz, www.vilaizerina.cz


