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Slovo k zamyšlení

1

Vážení čtenáři a návštěvníci Jizerských hor.

Procházky jarní přírodou jsou blahodárným 
počinem pro naše tělo i duši. Někdo upřed-
nostňuje rychlý a svižný pohyb buď na kole, 
nebo po svých, jiný zas přírodovědnou pro-
cházku loudavým krokem číhající šelmy. Ať 
tak nebo onak, nejdůležitější je, abychom 
svým pohybem v probouzející se přírodě 
vyjadřovali svou podstatu a přirozenost. 
Hlavně se nenechat tlačit tam, kde je nám 
nepříjemně. Pak je vše v naprostém pořádku.

Pozorování přírody v lese je krásným pří-
kladem toho, jak se třeba strom nezalekne 
jediné překážky a jde si za svým vytouže-
ným světlem. Dokáže přitom obejmout ská-
lu, prolézt otvorem jiného stromu, splést své 
prodloužené ruce se sousedem a nebojí se 
ani žádných jiných nástrah. Naplňuje každou 
buňkou svou přirozenost, která ho motivuje 
k nadechnutí se v nesnázích a sesbírání všech 
sil k tomu, aby přežil. Cílem je naplnit svou 
podstatu a žít. Je pravda, že jeho „tělo“ je 
při té strastiplné cestě občas zdeformováno 
do neuvěřitelně pohádkových tvarů, mnoh-
dy vytváří s překonanou překážkou útvar, 
který my pak s fotoaparátem zběsile obletu-
jeme a urputně se snažíme zvěčnit do alba 
povedených neuvěřitelných snímků. Přitom 
se pouze jedná o zpracovanou moudrost 
jednoho odvážného „Stromu“.

Jak jednoduché je „číst“ tento inspira-
tivní příběh, s hlavním hrdinou, moudrým 

„Stromem“. Jen na chvíli spočinout a zapo-
slouchat se do šepotajících se hlasů lesa, na-
stražit i zbývající smysly k tomu, aby prožitek 
byl tím nejdokonalejším. Splynout se „Stro-
mem“ znamená pochopit, že vše, co vidíme 
na povrchu, je ukryto i uvnitř a má hlubší 
význam. Nebojácný hrdina by si bez vědomí 
svých silných kořenů a s vírou toho, že jde za 

světlem, nedokázal poradit. Jeho genetická 
výbava ho zbavuje jakýchkoli pochybností, 
zná jasně své poslání a nemá čas zabývat se 
nesmyslnými myšlenkami o tom, že soused 
je na tom lépe a má o pár větviček víc nebo 
jak je to strašně nespravedlivé, když má prá-
vě on v cestě velkou skálu a soused může na 
úrodné půdě růst přímo a bez skály.

Choďme se do přírody inspirovat hrdiny 
– „Stromy“. Dávají nám návod, jak uchopit 
naše životy, … jak si zvědomit naše silné  
a historicky dané kořeny, … jak přijmout 
svůj životní úděl a genetickou výbavu, …jak 
se nesrovnávat s ostatními a jen se naučit 
být. Být šťastní, radostní, bez závisti a bez 
srovnávání se se sousedem. Jen tak… jak 
ten „Strom“. A pokud přijde nějaká ta bou-
le? Pokud si nezkřivíme páteř, tak boule je 
brkotinkou, která se rychle zahojí.

Ať svižným krokem, na kole, či loudavou 
chůzí číhající šelmy budete brouzdat po na-
šich jizerskohorských lesích, nezapomeňte 
naslouchat příběhům o statečných „Stro-
mech“. A potkáte-li někoho, kdo již naslou-
chá, buďte k němu ohleduplní a shovívaví. 
Máme stejné kořeny, které nám i přes roz-
dílnou genetickou vybavenost a jedinečnost, 
dávají sílu tvořit společný záměr silného  
a zdravého lesa. Staňme se lesem.

Přeji Vám krásný v tradici pohádkový duben 
a pochopení zázraků ukrytých v tomto mě-
síci.

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

Duben a tradice… z pera Líby Novotné 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Noc z 30. dubna na 1. května byla ode-
dávna pokládána za magickou. Ohně za-
palované 30. dubna jsou pokračováním 
tradic starých již několik tisíc let. Nej-
starší dochované zprávy o svátku ohňů 
vítajících příchod léta pocházejí z doby 
halštatské. Ve skutečnosti jde nejspíš o tra-
dici mnohem starší, jen důkazy již nejsou  
k dispozici.

Kdo se trochu zajímá o tradice Keltů, ví, 
že tento večer začíná svátek zvaný Belti-
ne. Na přelomu končícího jara a začína-
jícího léta je příroda již zcela probuzená, 

probouzejí se touhy milovat a plodit po-
tomstvo; je čas lásky.

Začíná období tepla, plodnosti, vege-
tace – není tedy divu, že Beltine je svá-
tek radostný. Jeho noc je třeba prozpívat 
i protančit, ale je to také doba očistných 
obřadů. Na Beltine bychom měli odměnit 
strážné duchy svých domovů.

Ohně pálené na Beltine mají všechny 
živé tvory zbavit všeho nečistého, co se 
nashromáždilo v temném zimním období 
a zároveň jim dodat ochranu pro obdo-
bí nadcházející. Ohně ovšem neměly jen 
účel očistný, ale také ochranný. Noc to-
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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 
nositelů značky Regionální produkt Jizerské hory 
v novém kole certifikace na podzim 2014 rozrost-
la o další zajímavé výrobky. Dovolte, abychom vám 
je postupně všechny představovali v této rubrice.  

Máme tu jaro, a proto možná oceníte některé výrob-
ky našich šikovných výrobců, které by se nám mohly 
co nejvíce hodit.
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ho dne patřila obyvatelům Jiného světa 
– vílám, elfům a čarodějnicím. Jejich moc 
v těchto dnech roste a poroste i nadále, 
až do letního slunovratu. A také proti nim 
měly ohně zapalované na návrších lidi  
a zvířata chránit.

Snoubenci a dvojice zamilovaných se 
vydávali v předvečer svátku do lesů. Měsíc 
květen se pak následně stával symbolem 
sexuální volnosti na počest Velké matky  
a Rohatého boha lesů, sexuálního zasvě-
cování a milostných her. V tomto obdo-
bí se prý uzavírala zkušební manželství 
na "dobu určitou" – na rok a jeden den. 
Pokud svazek nefungoval, partneři se po 
tomto období prostě rozešli. Děti počaté 
na Beltine prý byly velmi šťastné. Z těch 
dob nám zřejmě zbyl zvyk líbat se na prv-
ního máje pod rozkvetlou třešní, břízou či 
jiným stromem.

Církev nazývá noc z 30. dubna na  
1. května nocí Filipojakubskou, na počest 
svátku apoštolů Filipa a Jakuba. Je tu však 
jistá nesrovnalost – svátek svatého Fili-
pa a Jakuba totiž připadá až na 3. kvě-
ten. Podle některých historiků však byl 
svátek na toto datum přesunut relativně 

nedávno. Po staletí se slavíval 1. května,  
a to zřejmě proto, aby mocní světci chrá-
nili tento den před temnotou pohanských 
obřadů.

Během Filipojakubské noci se měly čaro-
dějnice slétat na kopcích a tam provozo-
vat spolu se silami temnot nečisté, dokon-
ce sexuální orgie. Čarodějným dopravním 
prostředkem bylo koště. Do vzduchu se 
na koštěti ale nedostaneme jen tak, mu-
síme si připravit magickou mast a tou si 
natřít tělo, zejména oblast podpaždí, kr-
ku a břicha (tedy zřejmě místa, kde jsou 
soustředěny mízní uzliny). Recept z knihy 
Magia Naturalis z roku 1560 uvádí, že ta-
to mast se skládá z tuku nevinného hocha, 
aloe, oměje, durmanu, rulíku, topolové-
ho listu a kadidla. Nevím sice, kde se dá 
sehnat tuk nevinného hocha, ale možná 
by to fungovalo i bez něj. Za "letecké vize" 
může spíš ten rulík zlomocný a durman.                                                                                                                         
Ohně "proti čarodějnicím" se páli-
ly na vrcholcích kopců. Měly osvět-
lit co největší část krajiny a tím čaro-
dějnicím překazit jejich plány. Kdyby 
snad nějaká čarodějnice na kopci u oh-
ně přece jen přistála, mohla být oka-
mžitě v ohni upálena; z toho také po-
chází dnešní tradice "pálení čarodějnic".                                                                                                     
O tom už ale každý víme své.

SAZENICE STROMŮ A KEŘŮ  
Z LESNÍCH ŠKOLEK
SUCHOPÝR O. P. S.
OLDŘICHOV V HÁJÍCH

V lesních školkách v Oldřichově v Hájích, 
Fojtce, Kateřinkách a Bedřichově pěstuje-
me sazenice dřevin místního původu. Se-
mena sbíráme sami a následně dva až čty-
ři roky sazenice pěstujeme. Při pěstovaní 
se snažíme minimalizovat dopad na životní 
prostředí – záhony plejeme ručně, hnojíme 
kompostem, který si sami připravujeme, pří-
pravky na ochranu rostlin používáme v ne-
zbytně nutné míře.

Sazenice expedujeme bez obalu nebo v zá-
lohovaných obalech. Suchopýr se pěstová-
ní sazenic v lesních školkách věnuje od ro-
ku 1998.

Možnosti zakoupení:
• v Ekocentru Oldřichov v Hájích

Kontakt:
Suchopýr o. p. s.
463 31 Oldřichov v Hájích 5
tel.: 482 360 011, 778 535 967
e-mail: info@suchopyr.cz
www.suchopyr.cz

HRNČÍŘSKÉ ZBOŽÍ Z RÁDLA
SILVIE KUBÍNOVÁ  
SK HRNČÍŘSTVÍ, RÁDLO 

Ve své hrnčířské dílně vyrábím autorskou 
dekorativní a užitkovou keramiku z kame-
niny, točenou na hrnčířském kruhu, zdobe-
nou modelováním, prořezáváním a glazura-
mi. Věnuji se i tvorbě keramických šperků 
podle vlastních návrhů.

Kontakt:
Silvie Kubínová – SK Hrnčířství
468 03 Rádlo čp. 353
tel.: 776 748 732
e-mail: silvie.kubinova@centrum.cz
www.skhrncirstvi.cz

Možnosti zakoupení:
• přímo v hrnčířské dílně, 
• na různých řemeslných trzích, 
• na e-shopu www.kousektebe.cz

NOVINKY Z JIZEREK
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

NOVINKY Z JIZEREK
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

NOVINKY Z JIZEREK
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014



NOVINKY Z JIZEREK
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

NOVINKY Z JIZEREK
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

3

NOVINKY Z JIZEREK
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

UMĚLECKÁ REPLIKA LIDOVÉ  
PODMALBY NA SKLE
PAVLÍNA JŮNOVÁ, HORNÍ MAXOV

Po celý svůj život se zabývám tvůrčí činnos-
tí a malováním. Při studiu na  SUPŠS v Že-
lezném Brodě mi „zarostlo pod kůži“ sa-
mozřejmě sklo. V roce 1997 jsem si pořídila 
živnostenský list.
Malba na zadní straně skla – podmalba – 
byla známa již ve středověké Itálii, kde se 
tímto způsobem doplňovaly zlatnické prá-
ce a miniatury. Jako samostatné řemeslo se 
zrodila v západní Evropě na konci 16. sto-
letí. Zpočátku se jednalo zejména o zhoto-
vování podmaleb s náboženskými náměty, 
které se v selských jizbách zavěšovaly mírně 
nakloněné nad stolem v rohu místnosti v 
tzv. svatém koutě. Již ve druhé polovině 18. 
století se však podmaleb užívalo i jako do-
movních znamení a uplatňovaly se též svět-
ské motivy.
Kompletní výrobek je ručně malovaný ob-
rázek různé velikosti, která odpovídá při-
měřeně velikosti původního originálu, pří-
padně přání zákazníka. Skládá se z tenké 
tabulky skla (obvykle cca  20 x 30 cm), kar-
tonového pozadí a dřevěného rámečku, 
který je též vyhotovený ručně a namořený 
do odstínu, který požaduje zákazník.
Výsledný obrázek je zrcadlově obrácen 

oproti předloze, stejně jako je „obrácen“ 
technologický postup malby oproti malbě 

„běžné“ (od detailů k větším plochám, a po-
zadí  od světlých k tmavým barvám).
Motivy náboženské i světské maluji olejo-
vými barvami.
Dělá mi radost, když má zákazník a budou-
cí majitel mé produkce z  obrázků hřejivý 
pocit…

Možnosti zakoupení:
• v prodejnách se značkou Regionální 

produkt Jizerské hory – Městské infor-
mační centrum Liberec

• v prodejně Petra Hladíková – bižuterie 
– sklo - dárkové zboží v Jablonci  
nad Nisou (Podhorská ulice) 

• v infocentru Vějměnek na Boučkově 
statku (Malá Skála)

• po předchozí domluvě v domácí dílně 
v Horním Maxově-Sedmidomí

• obrázky mohu zaslat i poštou (na do-
bírku)

Kontakt:
Pavlína Jůnová
Horní Maxov 196
468 71 Lučany nad Nisou 
tel.: 724 705 200
e-mail: pavlinajunova@seznam.cz 
www.podmalbynaskle.cz

PALIČKOVANÁ KRAJKA
JANA A IVO KAPLANOVI, LIBEREC

Autorské paličkované krajce se Jana Kapla-
nová věnuje přibližně 25 let. Tradiční textil-
ní techniku přizpůsobila svému originální-
mu rukopisu a paličkuje zejména přírodní 
a divadelní motivy podle vlastních návrhů. 
Obrázky i velké obrazy jsou zapaspartova-
né, připevněné na karton polepený plát-
nem, zasklené a zarámované v dřevěných 
rámečcích. Paličkovaná krajka je z nejstar-
ších historických pramenů známá z roku 
1587, paličkování se rozšířilo na Vamberec-
ku, v Krušnohoří a na Moravě. V oblasti Ji-
zerských hor o něm mnoho dokladů není.

V roce 2013 rozšiřujeme sortiment o staro-
bylou techniku krosienkování. První zmínky 
o této předtkalcovské technice sahají až do 
období 3 000 před n. l., nálezy ze začátku 
našeho letopočtu pocházejí z celého světa. 

Možnosti zakoupení:
• na řemeslných trzích v České republice, 

v Polsku a Německu 
• v prodejnách se značkou Regionální 

produkt Jizerské hory – Městské infor-
mační centrum Liberec 

• velké obrazy divadelních postav putují 
od roku 1996 převážně po českých di-
vadlech a těší se velké pozornosti

Kontakt:
Jana a Ivo Kaplanovi
Brněnská 22/435
460 01 Liberec 2  
e-mail: kaplan.ivo@atlas.cz 
tel.: 484 847 483, 723 371 377, 732 552 268

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 jejich 
potiskem sítotiskovou technikou. Tiskneme 
především na len, kbA-len, kbA-bavlnu, bu-
ret a jiné přírodní materiály. Najdete u nás 
oděvní kolekce: dámské letní a zimní, dět-

ské, originální trička, klobouky, tašky, taš-
tičky, dále pak polštáře, ubrusy, závěsy a ji-
né doplňky. 
Oděvní kolekce určené pro dámy mají pod-
trhovat ženskost, lehkost, krásu žen a lně-
ných materiálů. Navrhujeme šaty pro osobi-
té 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
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Novinky z Turistického regionu Jizerské hory

• Přípravy podkladů pro Jizerské noviny 
na léto 2016 v české verzi a jejich přílohy – 
Kalendáře akcí – jsou v plném proudu.

• Dne 4. dubna se uskuteční setkání in-
formačních center v Zámeckém pivovaru 

Frýdlant (termín byl z personálních důvo-
dů posunut).

• Ve spolupráci s Libereckým krajem při-
pravujeme propagaci Jizerských hor na 
veletrzích cestovního ruchu jak v tuzem-

sku, tak i v zahraničí. Tam, kde nebudeme 
přítomni osobně, zajistíme prospektový 
servis na stánku Libereckého kraje. 

Výzva!
Podnikáte v cestovním ruchu v Jizerských 
horách a chcete, aby se o vašem subjektu či 
aktivitě dozvědělo co nejvíce návštěvníků?

Turistický region Jizerské hory vám nabízí 
placenou inzerci v elektronickém měsíč-
níku Novinky z Jizerek. 

Pro více informací nás neváhejte kontak-
tovat na e-mailové adrese info@jizerky.cz.

Osobnosti – rodáci Jizerských hor
JOSEF ALOIS SCHINDLER
Desná v Jizerských horách a Jeseník. Jo-
sef Schindler a Vincenz Priessnitz. Dvě 
místa a dvě jména, která by jedny bez 
druhých nebyly tím, čím jsou.

Josef Schindler se narodil v Jablon-
ci nad Nisou dne 29. července 1814. Je-
ho otec Alois Schindler, mydlář a později 
bělič plátna, pocházel z okolí Krásné Lí-
py u Rumburka, matka Anna Marie, roze-
ná Nečásková, zase z Vysokého nad Jize-
rou. Pobyt rodičů v Jablonci byl ale velmi 
krátký, narodily se jim zde první dvě dě-
ti – dva chlapci, oba stejného jména Josef 
Alois. První z nich v pouhých deseti měsí-
cích zemřel, druhý už je „náš“ Josef. Dal-
ších devět dětí, tři synové a šest dcer, již 
přišlo na svět v Dolním Polubném, kde si 
mladí rodiče zakoupili domek. 

Schindlerovi žili ve velmi skromných 
poměrech. Kdyby nebylo strýčka, faráře 
Josefa Nečáska, bratra matky, asi sotva 
by mohl Josef studovat na gymnáziu v Ji-
číně a později na lékařské fakultě v Praze. 
Strýc zřejmě na doporučení polubenské-
ho učitele vzal nadaného chlapce k sobě 
do Roprachtic nedaleko Vysokého, kde 
tehdy působil jako kaplan, aby ho připra-
vil ke zkouškám na gymnázium. Ve stejné 
době byl na vysocké faře doučován vlas-
teneckým knězem Josefem Kramářem  
i budoucí politik František Ladislav Rie-
ger. Již během pražských studií navští-
vil Josef spolu s dalšími studenty a lékaři 
lázně Jeseník, kde přírodní léčitel Vin-
cenz Priessnitz dosahoval při léčení cho-
rob svými vodoléčebnými postupy pozo-
ruhodných výsledků. Mladý student se 
stal jeho velikým obdivovatelem a pilně 
se učil nejen jeho léčebné postupy, ale  
i jeho léčitelskou filozofii. Priessnitz vy-
žadoval velikou kázeň nejen od ošetřují-
cího personálu, ale i od pacientů. 

Po studiích vykonával Josef lékařskou 
praxi v Dolním Polubném. Brzy si zde 
získal jako lékař dobrou pověst. Podle 
tehdejších zvyklostí vedl ve svém domě  
i lékárnu a připravoval léky. Avšak v me-

dicínské léčbě nenacházel žádné uspoko-
jení, začal pochybovat o jejích postupech. 
Studoval Priessnitzovy metody, ještě jed-
nou navštívil jeho vodoléčebný ústav, což 
ho utvrdilo v jeho přesvědčení. Zařekl se, 
že už nebude léčit medikamenty, a stal 
se vodoléčitelem. K léčení používal spr-
chování, střiky a vonné koupele s obyčej-
nou studenou vodou.

V roce 1838 se oženil s Annou Rosa-
lií, dcerou Ferdinanda Grusse, majite-
le bělidla a anglického mandlu v Tiefen-
bachu (Potočná, dnes Desná v Jizerských 
horách). Tím získal přístup do krásného 

údolí Černé Desné, obklopeného lesy  
a kvetoucími loukami. Bělidlo postup-
ně přestavěl na lázeňský dům. Problé-
mem ale bylo přesvědčit pacienty o tom-
to novém způsobu léčení. A nejen je.  
I své vlastní rodiče, přátele, dokonce  
i strýce, faráře Josefa. Ti všichni mu jeho 
plán léčit lidi studenou vodou vymlouva-
li. Naštěstí marně! Zůstal svým zásadám 
věrný a už nikdy nepředepsal žádný me-
dikament.

Obrat k lepšímu nastal, když se mu 
podařilo vyléčit svého bývalého profe-
sora Jagsche, u kterého klasická medicí-
na nezabírala. Ten začal svého žáka všu-
de chválit. Vodoléčebný ústav v Potočné 
tak začal vzkvétat a těšit se vynikajícímu 
věhlasu. Vládl zde čilý společenský ruch, 
okolo lázní byl vytvořen krásný park v an-
glickém stylu, nazvaný Magdalenin. Pro 
procházky pacientů byly upraveny cestič-
ky, v místech pěkných výhledů byly po-
staveny altánky, které sloužily k odpo-
činku a občerstvení. Všechna vyhlídková 
místa dostala poetická jména nebo by-
la pojmenována po významných pacien-
tech a dárcích, např. Morzinova vyhlídka, 
Liebiegova cesta, Luisino náměstí, Fried-
richovo koupaliště, Rohanův švýcarský 
dům atd.

V lázeňské budově byly poskytová-
ny různé vodoléčebné procedury – očist-
ná sprcha, potní lázeň, sedací lázeň, lá-
zeň hlavy a masáž padající vodou. Strava 
byla prostá a dietní. V poledne se podá-
vala teplá nekořeněná jídla, ráno a večer 
mléko a máslo. Cílem byla vnitřní očista 
organismu. Večery byly věnovány spole-
čenské činnosti, debatovalo se o hudbě, 
literatuře, filozofii, pořádaly se koncerty, 
tančilo se, předčítaly se básně světových 
autorů i vlastní tvorba pacientů, vymýšle-
ly se různé hry. Bylo to nejúspěšnější ob-
dobí Schindlerových lázní, přitom neslou-
žily jen šlechtě, která měla velké zásluhy 
na jejich vybudování, ale i nižším vrstvám. 

Přesto se časem začaly objevovat vět-
ší problémy. Na lázně se začal od Tanval-
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA REKON-
STRUKCI BITVY U LIBERCE Z ROKU 
1757

Jedná se o unikátní dvoudenní kulturně 
vzdělávací akci o jedné z největších histo-
rických událostí, které prošli v dějinách Li-
bercem a okolím.

Je to akce, která je nevídaná rozsahem  
a chce založit novou tradici, jde o akci důle-
žitou nejen v krajském, ale i republikovém 
měřítku.

Na počátku sedmileté války se v okolí 
města Liberce na jaře roku 1757 usadila voj-
ska rakouské armády na tzv. zimní kvartýry. 
Dne 21. dubna 1757 se v ranních hodinách 
rozpoutala bitva s pruskými vojsky. Bylo 

zde přes 32 000 vojáků na obou stranách 
konfliktu. Pruská armáda prolomila obran-
né linie Rakušanů a hnala je ku Praze, kde  
v květnu téhož roku začalo obléhání Prahy 
a bitva u Štěrbohol. Konflikt nadále pokra-
čoval a v červnu došlo ke střetu vojsk v bitvě 
u Kolína. Zde se situace obrátila a rakous-
ká armáda vytlačila pruská vojska až k Ži-
tavě, kterou na podzim roku 1757 obléhala  
a následně z větší části vypálila. Těmto udá-
lostem předcházela bitva u Lovosic na pod-
zim roku 1756.

A co Vás čeká?
V pátek 22. 4. 2016 proběhne celodenní 

vzdělávací akce na několika místech v cen-
tru města Liberce se zaměřením na ZŠ, SŠ 

a širokou veřejnost. Pro žáky ZŠ a SŠ bu-
dou připraveny pracovní listy, se kterými, 
budou v průběhu pátečního programu pl-
nit úkoly, které hravou a zábavnou formou 
přiblíží žákům události kolem bojů o Habs-
burské dědictví spojené s nástupem Ma-
rie Terezie na trůn a problematiku Sedmi-
leté války, kde jedna z významných bitev 
proběhla právě na území dnešního měs-
ta Liberce. V rámci přeshraniční spoluprá-
ce budou ve městě děti z německé Žitavy, 
se kterou spolupracujeme. Ukázka postave-
ní Rakouských dělostřelců na Kailově vrchu. 
Na náměstí Dr. E. Beneše velitelský stan, 
ukázka ležení, vojenského výcviku, vozataj-
stva, jezdectva a velká výstava o Bitvě u Li-
berce v časové ose sedmileté války. Na Ne-

Tipy na výlet 

du i Polubného tlačit průmysl, rozhořel se 
boj o pozemky a přístup k vodě. Zároveň 
se začala v roce 1847 stavět nová silnice 
z Liberce do Nového Světa u Harrachova. 
A lázně bohužel ležely přímo v centru to-
hoto staveniště. To samozřejmě odrazo-
valo pacienty. Ale přišlo i osobní neštěstí. 
V září 1846 ztratila rodina mladšího, v té 
době dvouletého chlapce Václava Karla, 
o necelé tři roky později zemřela Josefo-
va manželka ve věku pouhých třiceti let. 
Josef tak zůstal sám s malým, teprve os-

miletým synkem Eduardem. Ve svých tři-
ceti pěti letech zažíval velmi těžké chvíle.   

O dva roky později, 28. listopadu 1851, 
zemřel v Jeseníku Vincenz Priessnitz. Jo-
sef byl jmenován jeho nástupcem. Nevá-
hal a ještě téhož roku se odstěhoval se 
synem do Slezska. Lázně v Potočné pro-
najal smržovskému lékaři Hartwigu Weis-
skopfovi, tomu se je zde ale udržet ne-
podařilo. Pacientů ubývalo, přišly i další 
těžkosti. Jediným řešením bylo zrušení 
lázní a jejich prodej. Sláva zdejších láz-
ní skončila, věhlas Jeseníku (Gräfenberg) 
pod Josefovým vedením ale rostla. Léči-
li se tam stovky pacientů, mezi nimi řa-
da významných osobností z celé Evropy. 
Lázně navštívili např. princezna Sofie Na-
ssavská, bavorský král Maxmilián II., vel-
kovévoda Friedrich von Mecklenburk-
Schwerin, rumunský král Carol I. či císař 
František Josef I. Josef obdržel různá vy-
znamenání, byl slavný a úspěšný. V osob-
ním životě mu však ani v Jeseníku štěstí 
nepřálo. Ztratil druhou manželku Amálii, 
s níž měl dvě dcerky, umřel mu jediný syn 
Eduard, který byl nadaným botanikem. 
V roce 1876 se oženil potřetí. Zemřel ve 
věku sedmdesáti šesti let dne 8. března 
1890. Pohřben byl v nedalekých Velkých 
Kuněticích. 

Slávu jizerskohorských lázní i povědo-
most o tomto významném rodákovi dáv-
no odvál čas. Naštěstí město Desná na 
svého slavného občana nezapomnělo  
a k jeho 185. výročí narození mu odha-
lilo pamětní desku. Připomíná lékařovo 
životní krédo: „Skromně tělu, neomeze-

ně duši – jediná cesta ke zdraví člověka“. 
Dnes v místě bývalých lázní stojí škola,  
Riedlova vila a sportovní areál. 

text: Jitka Nosková 
Pramen:
SCHREIBEROVÁ, Alena – Schreiber, František – 

Mazura, Vítězslav. Josef Schindler, zastánce 
priessnitzovské vodoléčby (1814-1890).  
Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka, 
2000. 27 s. 

Fotografie:
1. Portrét Josefa Schindlera od Karla Riedela  

(zdroj: Krkonoše Jizerské hory č.1/2014, s. 34).
2. Švýcarský dům postavený v roce 1846 kníže-

tem Rohanem v lázních Potočná (zdroj: Krko-
noše Jizerské hory č.1/2014, s. 35).

3. Lázeňský pohár z křišťálového skla z ro-
ku 1840 s textem Andenken von Tiefenbach 
(Upomínka na Potočnou) s rytinami, které 
zobrazují vodoléčebné procedury.

4. Pouze pamětní deska umístěná na desenské 
základní škole připomíná dnes někdejší slá-
vu lázní a osobnost jejich zakladatele.
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rudově náměstí dobový vojenský lazaret  
s ukázkou tehdejšího zdravotnictví a před-
stavení novodobých archeologických nále-
zů. Vše v dobových uniformách s výkladem.

V sobotu 23. 4. 2016 proběhne ve ve-
seckém areálu ukázka bitvy 1757, které bu-
de předcházet celodenní doprovodný pro-
gram (tortura, drezura koní, sokolnictví, 
vojenské manévry, ukázky tradičních řeme-
sel a mnohé další zajímavosti), tržiště z 18. 
století a vojenský tábor. Akce se účastní vo-
jáci z České republiky, Polska i Německa.

Bitvu u Liberce 1757, propagujeme již 
několik let. Uskutečnili jsme několik před-

nášek pro děti ze ZŠ i SŠ a to nejen v Liber-
ci a jeho okolí, ale i v Žitavě. Pravidelně po-
řádáme přednášky v Severočeské vědecké 
knihovně, vybudovali jsme naučnou stez-
ku po místech bitvy v Liberci a okolí, napsa-
li a vytiskli průvodce o bitvě. Ve sklepních 
prostorách liberecké radnice jsme vybudo-
vali expozici o bitvě s maketami zbraní, his-
torickými nálezy. Celou expozici zdobí dio-
ráma bitvy s několika sty vojáky a repliky 
uniforem rakouské a pruské armády, které 
jsme nechali ušít ve spolupráci s Technickou 
univerzitou v Liberci a další akce a aktivity.
Zdroj: www.archa13.cz
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TAJEMNÁ MÍSTA JIZERSKÝCH HOR

Turistický region Jizerské hory připravil 
pro malé a velké návštěvníky soutěž pod 
názvem Tajemná místa Jizerských hor. 
Osm zajímavých, tajemných a hlavně mé-

ně známých míst v Jizerských horách je 
označeno malou kovovou volně přístup-
nou známkou. Po objevení všech známek, 
jejich obkreslení na leták a předání v jed-
nom z informačních center bude úspěš-
ným soutěžícím předán dárek – skleněný 

peníz víly Izeríny. Leták je k dostání ve 
všech informačních centrech Jizerských 
hor, ale také ke stažení na www.vilaize-
rina.cz, další informace najdete tamtéž.

V srdci Bukovce se probudila víla Izerína 
a otevřela svůj poklad dětem. To, které 
projde osm tajemných míst Jizerských 
hor, dostane Izerínin penízek. Jenže dí-
tě se nemůže pustit samo na cestu za 
pohádkami a tajemstvími. Potřebuje 
vás – maminky, tatínky, babičky, dědeč-
ky, a kdo ví, kdo ještě je na téhle ces-
tě může doprovázet. A vy jste už za-
jisté dávno pochopili, že na světě jsou 
jiné poklady, jiná bohatství než peníz-
ky víly Izeríny. Jak vás tedy nalákat na 
cestu za dětskými poklady? Co vám na-
bídnout místo mince, která platí pouze  
v říši fantazie? Nevím. Zkusím vám te-
dy vyprávět, proč jsem se do těch míst 
vydala já.

Zkusím vám vyprávět o své lásce k to-
muhle koutu země. A věřte mi, že mi 
při tom vyprávění bude moc a moc líto, 

že moje děti už dávno chodí po horách 
samy. Protože na konci každé cesty se 
zrodí pohádka a já už ji nemám komu 
vypravovat. Tak víte co? Já ji pošeptám 
vám a vy ji pak můžete vyprávět těm va-
šim mrňatům. A já vám budu tak trošku, 
docela maličko závidět.

Klára Hoffmanová

Seznam míst:
Lom Bukovec
Pramen Nisy
Dračí vrch
Protržená přehrada
Skalní hrad u Oldřichova v Hájích
Hajní kostel 
Trniště
Rašeliniště Na Čihadle

Dovolte, abychom Vás dnes pozvali na 
Hajní kostel na Frýdlantsku. Pověst s mís-
tem spojená se tematicky hodí k právě 
prožitým Velikonocím.

HAJNÍ KOSTEL
Kdo jsme? Odkud přicházíme? Kam jdeme?
Každá generace si jednoho dne položí tu-
to otázku.

Každá generace začne jednoho dne 
pátrat po svých kořenech a tam, kde ne-
bude nalézat historické prameny, popustí 
uzdu své fantazii.

Tak se stalo, že v jednom takovém zlo-
mu nazvali lidé skálu v dolní části hře-
bene Poledních kamenů Hainskirche,  
v překladu kostel v háji nebo přesněji po-
hanská svatyně. 

Prostí horalé tušili, že před křesťan-
skou vírou tu bylo něco jiného, bližšího 
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přírodě, lesům, skalám, vodě i živým tvo-
rům. Marně však vyvolávali duše svých 
předků, aby jim odpověděly na jejich 
otázky. Paměť národa je krátká, udržuje-
li se pouze ústním podáním, ale hlas kr-
ve je vytrvalý.

Lidská fantazie tedy stvořila na vrcho-
lovém kameni pohanský oltář a za času 
slunovratů nechala do skalních míst sté-
kat krev zvířecích i lidských obětí. Okol-
ní bukové háje pak byly svědky tajemných 
duchovních obřadů.

Leč čas neúprosně běžel a křesťanství 
se dostávalo hloub a hloub pod kůži míst-
ních. Přicházeli i noví osadníci, a tak z po-
hádek předků pomalu zůstal jen starý ná-
zev Hainskirche neboli Hajní kostel. 

Nové časy přinesly i laskavější legendu.
Ve skále je ukryt poklad. Na Velký pátek 

šla tudy žena s malým synkem. V kostele 
v Bílém Potoce právě začali zpívat pašije. 
Skála se před ní otevřela a ona vstoupila 
do nitra země. Všude byla spousta pokla-
dů. Žena postavila dítě na zem a začala ja-

ko smyslů zbavená vynášet poklady před 
jeskyni. Zpěv pašijí skončil a skála se s ra-
chotem zavřela. Žena zůstala stát před 
chladnou kamennou stěnou a dítě bylo 
uvnitř. Myslela, že zešílí. Celý rok se jako 
v mátohách ploužila po horách, až na Vel-
ký pátek opět stanula v těch místech. Ská-
la se znovu otevřela a žena uviděla svého 
chlapečka živého a zdravého, jak se na ni 
směje. Na nic nečekala, popadla ho do ná-
ručí a utíkala s ním domů. 

Po pokladu ukrytém ve skále už nikdy 
ani nevzdechla. Dobře věděla, že to nej-
cennější na světě má doma.

Klára Hoffmanová

HAJNÍ KOSTEL –  
VYHLÍDKA SE SKRYTÝM POKLADEM
Bílý Potok, železniční stanice – rozcestí značených 
cest (0,5 km) – rozc. U Liščí chaty (2 km) – vodo-
pád Černého potoka (3,5 km) – zpět na hlavní cestu 

– odbočka k Hajnímu kostelu – Hajní kostel (4,5 km) – 
stejnou cestou zpět do Bílého Potoka. Celkem 9 km, 
bez odbočky k vodopádu 8 km.

Námaha během většího stoupání bude 
odměněna řadou působivých výhledů.
Od železniční stanice půjdeme krátce po 
červených značkách. U rozcestníku znače-
ných cest narazíme na zelené značky, které 
nás budou provázet po celý výlet. Projde-
me kolem chatového tábora a zvolna stou-
páme k lesu. Po vstupu do lesa se výstup 
postupně stane namáhavějším. Značení se 
vyhýbá tzv. Liščí chatě (soukromý objekt) 
a vede nás romantickým údolím Černé-
ho potoka až k odbočce k vodopádu. Je-
ho návštěvu bychom neměli vynechat, pat-
ří k nejhezčím v Jizerských horách. Po jeho 
prohlídce se vrátíme zpátky na odbočku  
a vystoupáme po široké cestě do první vel-
ké zákruty. Hned nad ní odbočuje doleva 
stezka k vyhlídce bájného Hajního kostela.
Nejsnazší návrat do Bílého Potoka je po 
stejné cestě. Nároční a zdatní milovníci 
přírody mohou pokračovat např. ke ska-
lám vyhlídkového Frýdlantského cimbuří 
či pokračovat dále do hor.

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

POJĎTE S NÁMI OBJEVIT POKLADY MĚST-
SKÉ ČTVRTI PERŠTÝN, KDE SVOU NESMA-
ZATELNOU STOPU ZANECHALA RODINA 
LIEBIEGŮ 
V rámci prohlídkového okruhu se dozvíte zajíma-
vé informace o průmyslové historii našeho města, 
zažijete příjemnou atmosféru Liebiegova městeč-
ka a jeho romantických uliček, seznámíte se také 
s historií rodiny Liebiegů. Opomenuty nebudou 
ani stavby z doby téměř současné – budova Kraj-
ského úřadu Libereckého kraje nebo budova pra-
covního úřadu S-Tower. 
Prohlídky jsou připraveny ve spolupráci s dobro-
volníky z Komunitního střediska Kontakt.
Komentované prohlídky se konají každý čtvrtek 
od května do září a počet účastníků je omezen, 
proto si neváhejte rezervovat své místo –  
info@visitliberec.eu, tel.: 485 101 709.

Více informací na e-mailu:  
kuchtova.pavlina@magistrat.liberec.cz

NADACE VYHLÁSILA FOTOGRAFICKOU 
SOUTĚŽ ZAOSTŘENO NA JIZERKY
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor 
vyhlásila již šestý ročník populární fotografic-
ké soutěže Zaostřeno na Jizerky. Zapojit se může 
každý, kdo do uzávěrky, která je 3. 6. 2016, za-
šle jakékoliv snímky Jizerských hor. Maximálně  
4 fotografie na jednoho autora je potřebné posí-
lat elektronicky i v papírové podobě. Podrobná 
pravidla naleznete na internetových stránkách 
nadace www.jizerky.ecn.cz. 

„Jizerky navštěvuje řada nadšených fotogra-
fů, kteří dokážou toto nádherné pohoří zachy-
tit opravdu ze všech tradičních i ne zcela zná-
mých úhlů. Každé roční období nabízí zcela nové 
pohledy a budeme rádi, pokud je prostřednic-
tvím naší fotosoutěže dokážeme zprostředko-
vat i všem dalším,“ říká Ondřej Petrovský, ředi-
tel nadace. 
Všechny fotografie následně vyhodnotí odborná 
porota, která z nich zvolí cca 40 nejhezčích.  
K nim se přidá ještě jedna, kterou vybere inter-
netovým hlasováním široká veřejnost. 
Z těchto snímků bude sestavena putovní výsta-

va, která se poprvé představí na vernisáži v říjnu 
tohoto roku. Výběr 13 nejkrásnějších z vystavo-
vaných fotografií si najde své místo v kalendá-
ři Zaostřeno na Jizerky, který nadace bude již po 
šesté vydávat. „Mám ohromnou radost, že lidé 
mají zájem nejen o soutěž samotnou, ale i kalen-
dáře, které prodáváme a výtěžek z nich používá-
me na projekty, které pomáhají Jizerským horám. 
Je to vlastně takový pěkný koloběh. Snímky po-
řízené v Jizerkách zas tomuto pohoří zpětně po-
máhají,“ vysvětluje Petrovský.
Pro všechny autory, jejichž fotografie se objeví  
v kalendáři, bude mít nadace připravené hodnot-

vyhlašuje 
šestý ročník fotografické soutěže

Nadace pro záchranu a obnovu 
Jizerských hor

Zaostřeno na Jizerky

Zasílejte fotografie s libovolným tématem z Jizerských hor:
a) vyvolané s velikostí delší strany od 28 do 60 cm,
b) elektronicky ve formátu JPG nebo TIF s velikostí delší strany minimálně 800 pixelů 
Pro účast v soutěži je nutné zaslat snímky v elektronické i papírové podobě.

Kam snímky posílat?
Fotografie zasílejte nebo předávejte na adresu naší kanceláře (Nadace pro záchranu a obnovu 
Jizerských hor, Matoušova 453/21, 460 01 Liberec 3). Digitální zasílejte emailem na adresu 
jizerky@ecn.cz. Nezapomeňte na fotografii (i do emailu) uvést jméno, adresu, email nebo 
telefon, název fotografie, případně také místo jejího pořízení.

Počet fotografií?
Každý autor se může zúčastnit soutěže maximálně se čtyřmi fotografiemi. 

Do kdy?
Uzávěrka soutěže je v pátek 3.6.2016.

Co čeká na vítěze soutěže?
Na vítěze čekají hodnotné ceny. Z třinácti nejlepších snímků bude sestaven kalendář 
Zaostřeno na Jizerky 2017. 

Co se bude s fotografiemi dít?
Vítězné snímky vybere odborná porota. Následně proběhne jejich výstava, kde budou fotografie 
představeny veřejnosti a kam všechny autory samozřejmě pozveme. Výstava bude doplněna i 

Podrobná pravidla soutěže naleznete na internetových 
stránkách www.jizerky.ecn.cz

o jeden snímek, který vzejde z internetového hlasování veřejnosti. Z těch nejlepších bude 
sestaven kalendář pro rok 2017. Výtěžek z výstavy a prodeje kalendářů bude využit 

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
tel.: 605 701 503 (Ondřej Petrovský)
email: jizerky@ecn.cz

Kontakty:
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Jaké fotografie?

Mediální partneřiHlavní partneři

na financování projektů, které pomohou Jizerským horám. 



NOVINKY Z JIZEREK
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

NOVINKY Z JIZEREK
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

8

né ceny. A všichni účastníci obdrží jeden výtisk 
nového kalendáře zdarma. Výstava se po říjno-
vé vernisáži přesouvá, každý měsíc do jiné ob-
ce Libereckého kraje. „Vážím si všech fotografů, 
kteří nám zasílají své snímky. Nejenom že je to 
nádherná podívaná, ale pomáhají tak dobré věci. 
Každým rokem narůstá počet soutěžících, ale  
i prodaných kalendářů, čehož si nesmírně vá-
žím“, pochvaluje si Petrovský.
Do loňské uzávěrky dorazilo 216 snímků od 59 
autorů a i v průběhu letošního jara a léta si mo-
hou výběr těch nejlepších prohlédnout lidé na 
výstavě. Samotná soutěž byla poprvé vyhláše-
na již v roce 2011 a za její historii poslali fotogra-
fové již přes 800 snímků a vytištěno bylo 5 500 
kalendářů. Výtěžek z jejich prodeje byl využit 
na výsadby původních druhů dřevin v Jizerských 

horách. I loňský náklad 1 400 ks byl rozebrán 
prakticky do posledního. „I díky tomu byly za 
poslední roky jizerskohorské lesy obohaceny sa-
zenicemi například buků, dubů nebo jedlí, které 
mají své nezastupitelné místo v druhové skladbě 
jizerskohorských lesů. Druhově i věkově rozma-
nitý les je nezbytný pro jeho dlouhodobou stabi-
litu a i přes vyšší náklady při jeho obnově, jsme 
přesvědčeni, že je to cesta správným směrem,“ 
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

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor je 
dosud jedinou environmentálně zaměřenou na-
dací v Libereckém kraji. Podnětem k jejímu za-
ložení bylo plošné odlesnění vrcholových partií 
a poškození lesů Jizerských hor v důsledku imis-
ní zátěže z tepelných elektráren v Polsku, Ně-
mecku a Čech. Hlavním posláním je podpora ob-
novy přírodě blízkých a ekologicky stabilnějších 
lesních ekosystémů a harmonické krajiny. Napl-
ňování tohoto záměru se neobešlo bez osvěto-
vých programů, seznamujících obyvatele s ochra-
nou přírody a s faktem, že smíšený les je sice 
nákladnější, ale zato stabilnější. Do obnovy pří-
rodní skladby lesů a podpory ekovýchovy věno-
vala Nadace zatím zhruba 17 mil. Kč.
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LIBERECKO A JABLONECKO INFORMUJE...

NOVÁ MAPA JABLONCE A LIBERCE PRO 
RODINY S DĚTMI
Chystáte-li se do Jizerských hor s dětmi, nezapo-
meňte se na jednom z informačních center obou 
měst stavit pro novou mapu Direction, speciálně 
pro vás sestavenou z tipů místních rodičů a pra-
rodičů. Unikátní mapa vznikla ve spolupráci Tech-
nické univerzity v Liberci a informačních center 

obou měst a je na první pohled odlišná od běž-
ných turistických map. Slouží jako návod (či směr, 
odtud označení mapy “direction”), kam se ve 
městě vydat, ať už se jedná o dětská hřiště, re-
staurace, vhodné pro rodiny s dětmi, či jednotli-
vé turistické cíle, které rodiny často vyhledáva-
jí.  Najdete tu i vyznačené trasy, kam se můžete 
vypravit na procházku s kočárkem či odrážedlem. 
Obsahuje například i komentáře a vlastní dojmy 
těch, co místa už navštívili.

JABLONECKO INFORMUJE...

UZAVÍRKA LIBEREC – JABLONEC NAD NI-
SOU PŘES KUNRATICE
společnost KORID LK připravila výluková opatře-
ní ve veřejné dopravě pro období uzavírky silnice 
III/29024 mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou. 
Uzavírka se dotkne především úseku Kunratice – 
Lukášov. Termín počátku uzavírky je již od 
29. března 2016. Uzavírka potrvá cca na 
26 měsíců, tj. do května 2018. (!)
Uzavírkou budou dotčeny linky 141, 940 a 955. 
Zatímco na linkách 940 a 955 dojde spíše k ča-
sovým úpravám, na lince 141 bude upravena tra-
sa následovně:
Liberec, aut. nádr. – Liberec, Fügnerova – Libe-
rec, U Lomu – mimo Kunratice a Lukášov (au-
tobusy pojedou bez zastavení přes Vratislavice 
nad Nisou a Proseč nad Nisou) – Jablonec n. Nis., 
Brandl (pro možnost přestupu na tramvaj v rela-
ci Mšeno – Vratislavice) – Jablonec n. Nis., Bel-
gická (možnost přestupu na MHD směr Lukášov) 

– Jablonec n. Nis., Rýnovice, samoobsluha – a dá-
le po své trase směr Mšeno – Jablonecké Pase-
ky a autobusové nádraží. Vybrané spoje pojedou 
též přes zastávku Východní.
Případné dotazy či připomínky k návrhu můžete 
zasílat standardním způsobem prostřednictvím 
našeho webového formuláře na www.iidol.cz 

POZVÁNKA NA 23. 4. ANEB ZMIZELÝ SVĚT 
JABLONECKÝCH TRAMVAJÍ…
10.00–11.00 a 14.30–15.30 h 
přednáška Boveraclubu o historii tramvajové do-

pravy v Jablonci nad Nisou 
10.15 a 15.30 h – jízda historickým autobusem 
po trase jabloneckých tramvají se zastávkami na 
významných místech, odborným výkladem  
a ukázkami historických fotografií
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foto – zdroj: Bovera Club
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FRÝDLANTSKO INFORMUJE…

FRÝDLANT PROPOJÍ PROPAGACI MĚSTA  
S PIVOVAREM
Na vzájemné propagaci v nadcházející turis-
tické sezoně se v březnu dohodli na radnici zá-
stupci města Frýdlant se Zámeckým pivovarem 
Frýdlant. Pivovar se dočkal znovuotevření v ro-
ce 2014 a od té doby je vyhledávaným turistic-
kým cílem, což zvyšuje povědomí o celém měs-
tě a výběžku.
Zámecký pivovar Frýdlant na sebe upozorňuje 
nejen přílivem turistů, ale také úspěchy. Nedáv-
no získal na prestižní Pivní pečeti 2016 dvě zla-
té a jednu stříbrnou pečeť. Podařilo se mu také 
uspět na soutěži o nejlepší turistickou atraktivitu, 
kterou vyhlašuje agentura CzechTourism. Bodo-
val v kategorii Fénix: znovuzrozený projekt  
a soutěž vyhrál i jako absolutní vítěz v hlasová-
ní veřejnosti.
Pivovar už dnes slouží jako přirozené informační 
centrum, do budoucna by se tato role měla ješ-
tě rozšířit. Také město oblíbený výletní cíl turis-
tů propaguje, naposledy na jednom z největších 

veletrhů cestovního ruchu u nás Holiday World 
v Praze. Součástí společné propagace budou bě-
hem hlavní turistické sezony nejen společné pro-
pagační materiály a propojené weby, ale i jedna 
novinka, kterou jistě turisté ocení. Město Frýd-
lant s pivovarem chystá i další užší spoluprá-
ci. Cíl je z pohledu města i pivovaru stejný. Zajis-
tit návštěvníkům co nejlepší a největší servis a 
nabídnout jim co nejvíce zajímavých aktivit pro 
smysluplné a zajímavé trávení volného času ve 
Frýdlantu a v jeho okolí. 
Celá zpráva na: www.mesto-frydlant.cz

11. ČERVNA SE BUDE FRÝDLANT BAVIT.
ZAPOJTE SE AKTIVNĚ I VY, VYZÝVÁ MĚS-
TO SPOLKY…
Velkou celodenní zábavnou akci, nazvanou jedno-
duše Frýdlant se baví, chystá na 11. června 2016 
město Frýdlant. Ani zdaleka se však nechce na 
přípravě akce podílet samo. Právě naopak. Vyzývá 
členy všech městských klubů a spolků, aby přiloži-
li ruku k dílu a pochlubili se tím, co dělají a co umí.
Frýdlant se baví – bude jednodenní celoměstská 
akce, do které mají možnost se zapojit všechny 
spolky nabízející volnočasové aktivity. Děti, mlá-
dež, dospělé i seniory. Prostě všechny. Město ta-
ké spolkům a klubům nabízí možnost být součástí 
výstavy o historii a současnosti zájmových sdruže-
ní ve Frýdlantu. 
Akce Frýdlant se baví má místním i návštěvníkům 
ukázat, čím vším Frýdlant žije, a že dokáže táh-
nout za jeden provaz. Vedle prezentace městských 
spolků a klubů bude připraven i bohatý kulturní 
program. Hlavními hvězdami v něm budou zpěvač-
ka Olga Lounová a rockový zpěvák Kamil Střihavka.

Celá zpráva na: www.mesto-frydlant.cz
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TANVALDSKO INFORMUJE…

NOVÁ MAPA KOŘENOVSKA ANEB JAK NE-
ZABLOUDIT V OKOLÍ ŠTĚPÁNKY...
Za tímto účelem byla vydána podrobná mapa Ko-
řenovska 1: 8 500, kde jsou zakreslena čísla po-

pisná i atraktivity místa (viz Muzeum vojenských 
opevnění, rozhledny, aj.). 
K celkové orientaci pěších turistů, cyklistů a ly-
žařů slouží pěkně zpracovaná část mapy s ná-
zvem Jizerské hory – Krkonoše západ v měřítku 
1: 45 000. 
Neváhejte a pro mapu pospíchejte do informační-
ho centra v Kořenově.
www.jizerkyprovas.cz 

ZAPIŠTE SI DO SVÝCH KALENDÁŘŮ!
POZVÁNKA NA TANVALDSKO  
V ČERVNU A V ČERVENCI
11.–12. 6. 2016
Slavnosti Járy Cimrmana v Liptákově
11. 6. slavnosti u Majáku Járy Cimrmana 

v Příchovicích
11. 6. představení Posel z Liptákova v Kině Jas 

Járy Cimrmana v Tanvaldu

12. 6. Spanilá jízda cyklostezkou Járy Cimrmana 
z Navarova přes Zlatou Olešnici do Tanvaldu, 
program u kostela sv. F.rantiška z Assisi, ale-
gorický pochod do Liptákova

2. 7. 2016
Den Zubačky s párou, slavnostní otevření 
rekonstruované výtopny v Kořenově 
/www.zubacka.cz/

• trasy zvláštních vlaků: Tanvald – Harrachov  
a zpět (2 x), Kořenov – Harrachov a zpět (3 x) – 
dle jízdního řádu

• vozidla: T426.0, M240.056, 310.0134, 
T435.0111, vozy Balm, Balm Bistro, Ce (Rybá-
ky)

• historický autobus Kořenov – Jizerka / Přícho-
vice U čápa

• kulturní program
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INFORMACE ODJINUD

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO 2016
16. 4. Jablonec nad Nisou – se můžete připo-
jit k úklidu jablonecké přehrady, s sebou doporu-
čujeme dobré boty a rukavice, sraz v 9.00 h  
u Rybářské bašty, Jablonec n. N.
15.–17. 4. Liberec, www.liberec.cz
16. 4. Liberec – Ostašov, 9.00 h, 
www.ostasov.eu
16. 4. Smržovka – od 9.00 h na různých mís-
tech Smržovky, jako vždy můžete uklízet oko-
lí svého bydliště, nebo se připojit ke skupinám, 
které budou pracovat v lesoparku u Parkhotelu, 

další ve Střední Smržovce se srazem u ovečkové-
ho betlému a v Dolní Smržovce U Ráje. 

Jak to všechno začalo…
Za vším stojí webová a mobilní aplikace Zmapuj 
To, prostřednictvím které mohou občané infor-
movat úřady o černých skládkách a dalších pro-
blémech ve svých městech a obcích.
První verze aplikace vznikla v květnu 2012. Teh-
dy začali lidé hlásit černé skládky o sto šest. Hlá-
šení přibývala, ale skládek neubývalo. Velmi 
rychle se totiž ukázalo, že není v silách úřadů 
uklidit všechny skládky a vyřešit každý nahláše-
ný problém.
A protože jsme nedokázali jen tak sedět v koutě  
a nečinně přihlížet, vykasali jsme si rukávy, řek-
li si: „Pojďme do toho!“ A tak jsme po vzoru svě-
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Akce v dubnu
CENTRUM BABYLON LIBEREC
Liberec, tel.: 485 249 202, www.BabylonLiberec.cz

21. 4. Babylon plný dětí
Všechny atrakce pro děti do 15 let v doprovodu 
platící dospělé osoby ZDARMA.
Přijďte si s dětmi zablbnout do aquaparku, 
lunaparku, zahrát si Adventure golf, Laser Game 
nebo si užít dalších radovánek v Centru Babylon.

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
Rezervace osobně u obsluhy herny nebo na  
tel.: 776 393 892.
6. 4. a 20. 4. OCHUTNÁVKA POTÁPĚNÍ 
V AQUAPARKU – „hledání pokladu“ – 
vyzkoušejte si potápění s profesionální potápěčskou 
výstrojí a instruktáží od firmy SNAKESUB. Vylovte 
si poklad v podobě dárků od CENTRA BABYLON 
nebo vstupenky 1+1 do AQUAPARKU. VŠE V CENĚ 
VSTUPNÉHO DO AQUAPARKU!!

SOLNO-JODOVÁ JESKYNĚ
Na dýchací potíže pomůže jeskyně s mořským 
klimatem. Solno-jodová jeskyně jedinečně nahrazuje 
pobyt u Mrtvého moře. V unikátním prostoru na 
vás čeká blahodárná relaxace v ovzduší nasyceném 
minerály. Mikroklima s výskytem jódu, hořčíku, 
sodíku a selenu pozitivně působí na fyzické 
a duševní zdraví člověka a pomáhá při léčbě 
astmatu, kožních onemocnění či revmatických obtíží.

INDOOR ADVENTURE GOLF v Lunaparku
V tajuplném sklepení Lunaparku bylo vybudováno 

18-ti jamkové hřiště s dobrodružnou tématikou 
Centra Babylon. Indoor adventure golf je vhodnou 
náplní volného času pro celé rodiny, školní i firemní 
soutěže a hlavně stimulací ke golfu opravdovému!

STAROČESKÁ STŘELNICE
Se skládá ze tří jednotlivých střelnic s použitím 
malých míčků.
Pohádková střelnice – míčky se sestřelují hodem na 
pohybující se figurky = terče.
Strašidelná střelnice – stejně jako u Pohádkové – 
hodem.
Mořská střelnice nabízí střelbu míčku pomocí praku, 
kde se míček umístí do košíčku praku, zamíří se  
a vystřelí na terč. Míčky se zapůjčují.

LASER GAME, po–pá pro skupiny 10.00–16.00 h 
a pro školní kolektivy během školního roku 10.00–
15.00 h
Nové vstupy, nová nabídka! Přijďte si zahrát se 
skupinkou přátel nebo využijte zvýhodněné nabídky 
jako zpestření hodiny tělesné výchovy pro své žáky.

23. 4. Fauna trhy, Liberecké terarijní trhy – 
pravidelné setkání milovníků zvířat, Konferenční 
sál / Výstava, prodej a nákup terarijních zvířat, 
okrasného ptactva, akvarijních ryb, krmného hmyzu 
a hlodavců, bezplatné veterinární poradenství, 
prodej techniky a literatury.

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

IV, út–ne 11.00 h, so–ne 16.00 h
Science show plná ohňů, výbuchů a kouře 
– Experimenty, které vám doma neprojdou

IV, so–ne 14.00 a 15.00 h
Hurá do Laboratoře – Tajemství 
mikrosvěta / Jak proměnit mobilní telefon na 
„kapesní“ mikroskop, předvedení USB mikroskopu, 
výroba vlastního preparátu, co všechno umí 
termokamera.

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

Planetárium v iQLANDII – nová projekce 
Výprava ke hvězdám – poprvé v ČR

Zveme tě do našeho Planetária na novou projekci 
Výprava ke hvězdám. V Česku poprvé k vidění 
jen u nás.
Cesta prostorem i časem, která nám umožní zažít 
zrod, život a zánik hvězd – včetně naší mateřské 
hvězdy. Zažijte unikátní exploze, při kterých 
se zrodily hvězdy naší noční oblohy. Navštivte 
podobné hvězdné systémy, jako je ten náš, 
objevte s námi místa mimo Sluneční soustavu  
a zažijte tak příběh, který nás všechny spojuje

Součástí programu je dvacetiminutový živý 
komentář našeho lektora – planetárníka – 
o aktuálním dění na noční obloze a projekce filmu.

Doporučujeme všem vesmírným fanouškům!

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

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

NOVINKY Z JIZEREK
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tového hnutí Let’s do it na jaře 2014 uspořádali 
první celorepublikovou úklidovou akci s názvem 
Ukliďme Česko.
A že se nám to povedlo! I přes nepřízeň poča-
sí se do akce zapojilo 6 000 dobrovolníků, kteří 
společnými silami uklidili na 350 tun odpadu. O 
tom, že to byl to úspěch, svědčí i naše vítězství v 
soutěži Energy Globe Award.
Motivace pro rok 2015 byla obrovská. Ani tento-
krát jsme nezklamali. 2. ročník předčil naše oče-

kávání. Díky silné mediální podpoře o nás bylo 
slyšet ve všech koutech republiky, a tak společ-
ně s námi nakonec uklízelo přes 31 000 dobro-
volníků!
Protože víc rukou víc uklidí, rozhodli jsme se ja-
ko Spolek Ekosmák spojit síly s Českým svazem 
ochránců přírody – dlouholetým organizátorem 
akce Ukliďme svět. Na začátku roku 2016 tak 
vznikla jediná úklidovka pod společným názvem 
Ukliďme svět, ukliďme Česko.

Věříme, že společnými silami letos do úklidu za-
pojíme až 100 000 účastníků. Stanete se jedním 
z nich?

Kontakt:
tel.: 777 176 674-5 
e-mail: info@uklidmecesko.cz
Zdroj: www.uklidmecesko.cz

NOVINKY Z JIZEREK
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IV, so–ne 16.00 h
Zábavná science show – show s Van de 
Graaffovým generátorem bezpečně nebezpečné 
experimenty

IV, so–ne 14.00 h
Hravá laboratoř – Neposedné textilie
 

Přijď si k nám vyzkoušet, jaká věda se skrývá  
v textilu. Doprovodný program Hravá laboratoř 
je ZDARMA v rámci vstupného do expozic.
Co jsou to textilie? Jak a kdy vznikly? Jaký je 
rozdíl mezi pleteninou a tkaninou? A jak vypadají 
pod mikroskopem bavlna, vlna, PES nebo PAN. PES 
není pes, takže neštěká. A jak taková vlna hoří  
a čmoudí? Co všechno obsahuje hygienická plena? 
Jak se stane ten zázrak, že z ovečky vzejde svetr?

To vše se dozvíš v rámci workshopu Neposedné 
textilie. Během 40 minut prozkoumáš pod 
mikroskopem různá vlákna a pokusíš se uhodnout, 
co se za preparátem skrývá, vyrobíš voděodolnou 
textilii a ověříš její funkčnost, vyzkoušíš si, jak hoří 
vlna a mnoho dalších pokusů.
 
Workshop probíhá pod dohledem našich 
zkušených lektorů, kteří vše srozumitelně 
vysvětlují a učí experimentovat i naše nejmenší 
návštěvníky

Přijď a odhal v sobě badatelské nadání!

Pravidelné akce Rodinného centra Aura Josefův Důl: 
http://www.centrumaura.cz/
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 více)
Aktuální otevírací dobu naleznete na:  
www.centrumaura.cz

DUBEN
1. 4. Velikonoční jarmark, ZŠ a MŠ Josefův Důl, 
www.zsjosefuvdul.cz
1. 4. Železnobrodské divadelní hry, ochotnická 
divadelní přehlídka, Železný Brod, www.zeleznybrod.cz
1. 4. Pohádka o mořské víle, podle 
H. Ch. Andersena, v rámci projektu Noc s Andersenem, 
hraje DS Burian Tanvald, Divadlo Josefův Důl, 18.30 h, 
http://divadlojosefuvdul.cz

1. 4. Noc s Andersenem, www.nocsandersenem.cz
Městská knihovna Jablonec n. N., 18.30–22.00 h, 
www.knihovna.mestojablonec.cz
Obecní knihovna a MŠ, Josefův Důl, 
http://knihovnajosefuvdul.webk.cz
Riedlova vila, Desná, 17.00 h, www.mesto-desna.cz
DDM Frýdlant, Malá mořská víla, přihlášky přijímá 
DDM Frýdlant (tel.: 482 312 270),  
www.mesto-frydlant.cz
1. 4. Operetní koncert, Gabriela Beňačková 
(soprán), Jakub Pustina (tenor) a Marta Vašková 
(klavír), Městské divadlo Jablonec n. N., 19.00 h, 
www.divadlojablonec.cz
1. 4. RUN’N’DÁL A CZE HUN, dvojkoncert, 
Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h,  
www.klubnarampe.cz
1. 4 Muzikantský bál, hrají orchestry Ladislava 
Bareše, Vladimíra Janského, COMBO 62, Retro Five, 
Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec, 
20.00 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
1. 4. Muzikantský memoriál, sál restaurace 
Beseda, Frýdlant, 20.00 h, www.mesto-frydlant.cz

1. 4. Striptýz show Magic Mike XXL, Centrum 
Babylon Liberec, 20.00 h, www.centrumbabylon.cz
2. 4. Komentovaná prohlídka CO krytu 
(podzemí), Liberec, nutná registrace: 
info@visitliberec.eu, www.visitliberec.eu
2. 4. Velká cena v plavání, závod o cenu 
TJ Bižuterie a města Jablonec n. N., plavecký bazén, 
Jablonec n. N., www.bija.cz
2. 4. FK Jablonec vs. FC Fastav Zlín, fotbalové 
utkání Synot ligy (změna termínu možná),  
Střelnice Jablonec n. N., 17.00 h, www.fkjablonec.cz
2. 4. Ples Neples, ples DDM Vikýř, Sál Chronos 
v jabloneckých Pasekách, 19.00 h, www.vikyr.cz
2. 4. První povelikonoční plesání Nadačního 
fondu Gago, Sál Expo, Centrum Babylon Liberec, 
20.00 h, www.BabylonLiberec.cz / Hraje skupina 
Woko, dražba prací dětí z dětského domova 
Krompach.
2. 4. Lanugo, koncert pop, rock, electro, jazz 
a soul, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h, 
www.klubnarampe.cz

2. 4. První povelikonoční plesání nadačního 
fondu GAGO, Centrum Babylon Liberec, 20.00 h, 
www.centrumbabylon.cz
2. 4. Maškarní tancovačka, sokolovna, 
Lučany n. N., 20.00 h, www.lucany.cz
3. 4. Pohádka: O Broučkovi, Kulturní centrum 
Vratislavice101010, Liberec – Vratislavice, 10.00 h, 
www.vratislavice101010.cz
3. 4. Kocour v botách, klasická pohádka v podání 
Hálkova městského divadla Nymburk, Městské divadlo 
Jablonec n. N., 15.00 h, www.divadlojablonec.cz
3. 4. Taneční galerie, taneční show, 
Dům kultury Liberec, 17.00 h, www.dkliberec.cz
3. 4. Argentinské tango, tanec pro každého, 
Topdance, sál u přehrady, Jablonec n. N., 18.00 h, 
www.topdance.cz
3. 4. Slza: Katarze Tour, koncert, Eurocentrum 
Jablonec n. N., 19.00 h, www.eurocentrumjablonec.cz
4.–7. 4. Jeden svět 2016, festival dokumentárních 
filmů o lidských právech, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 
17.30 a 20.00 h, www.klubnarampe.cz
4. 4.
17.00 h – Nemusíš s láskou, stačí s citem
19.00 h – Zahájení festivalu s projekcí filmu Mallory 
a besedou s Mallory
5. 4.
17.30 h – Pomozte najít Sunila Tripathiho
20.00 h – Švédská teorie lásky
6. 4.
17.30 h – Můj džihád
20.00 h – V paprscích slunce
7. 4.
17.30 h – Bábušky z Černobylu
20.00 h – Cowspiracy
4.–10. 4. Jeden svět 2016, festival, Kulturní a 
společenské centrum Lidové sady Liberec a také kino 
Varšava, www.jedensvet.cz
4. 4. Největší světové evergreeny, koncert, 
J. Heryánová Ryklová a F. Lamač, CVA Chrastava, 
18.00 h, www.chrastava.cz

5. 4. Baleárské ostrovy, cestopisné promítání, 
Městská knihovna Jablonec n. N., 14.00 h,  
www.knihovna.mestojablonec.cz
5. 4. Literární klub, Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, 16.00 h, www.kvkli.cz
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5. 4. Le thé o páté s Heléne, povídání o Bretani, 
La Kavárna, Jablonec n. N., 17.00 h, www.lakavarna
5. 4. Show: Radek Bakalář – Revolution of 
Magic Live, Kulturní centrum Vratislavice101010, 
Liberec – Vratislavice, 19.30 h, www.vratislavice101010.cz
5. 4. Blue Effect, koncert, Kulturní a společenské 
centrum Lidové sady Liberec, 19.30 h,  
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
5. 4. Tim Mitchell Band, Bedna klub Liberec, 
20.00 h, www.bednaklub.cz
6. 4. Vernisáž obrazů Terezy Kurovské, 
La Kavárna, Jablonec n. N., 19.00 h, www.lakavarna.cz
6. 4. Trio la Musica, Zuzana Rzounková – lesní 
roh, Marta Korduljaková – flétna, Daniela Kosinová – 
klavír, Městské divadlo Jablonec n. N., 19.00 h,  
www.divadlojablonec.cz
6. 4. Filmový klub: Zde Harold, Kulturní centrum 
Vratislavice101010, Liberec – Vratislavice, 19.30 h, 
www.vratislavice101010.cz
7. 4. Setkání sklářů i nesklářů, posezení s živou 
hudbou, budova muzea místní historie, Josefův Důl, 
18.00 h, www.centrumaura.cz / S sebou vzpomínky, 
fotografie a dobrou náladu.
7. 4. Jarní koncert, koncert Jabloneckého 
komorního orchestru, Koncertní sál ZUŠ, Jablonec n. N., 
18.00 h, www.zusjbc.cz
7. 4. Václav Hudeček & Lukáš Klánský, 
Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec, 
19.00 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
7. 4. Je v životě spravedlnost?, přednáška 
P. Březiny, Kulturní a společenské centrum Lidové sady 
Liberec, 19.00 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
7.–8. 4. Zpívání pod Smrkem, 14. ročník 
přehlídky pěveckých souborů, Nové Město p. Sm., 
10.00 h, www.nmps.cz
8. 4. Stále v pohybu, klub zdraví s hernou pro 
děti, MC Jablíčko, Jablonec n. N., 17.00 h,  
www.mcjablicko.cz
8. 4. Ortel, koncert, Dům kultury Liberec, 19.00 h, 
www.dkliberec.cz
8. 4. Visací zámek, pornopunk tour 2016, Kulturní 
a společenské centrum Lidové sady Liberec, 20.00 h, 
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
8. 4. Luboš Pospíšil, Bedna klub Liberec, 19.30 h, 
www.bednaklub.cz
8. 4. Slaměný klobouk, veselohra francouzského 
dramatika E. Labiche, hraje DS Jirásek Rokytnice n. 
Jizerou, Divadlo Josefův Důl, 19.30 h,  
http://divadlojosefuvdul.cz
8. 4. Cocote Minute, koncert, DJ, Klub Na Rampě, 
Jablonec n. N., 20.00 h, www.klubnarampe.cz
8.–9. 4. Jarní kurz malby, Dům dětí a mládeže – 
Větrník, Liberec,  
registrace: vendy.koskova@ddmliberec.cz
8.–10. 4. Dětská scéna 2016, krajská postupová 
přehlídka dětského divadla, Kino Junior, Jablonec n. N., 
16.00 h, www.eurocentrumjablonec.cz
9. 4. Liberecké Všeho Trhy, centrální parkoviště 
Home Credit Arény Liberec, 5.00–11.00 h,  
www.homecreditarena.cz
9. 4. Škola hrou – reedukační aktivity a hrátky, ZŠ 
U Soudu, Liberec, 9.00–11.30 h, www.pppliberec.cz
9. 4. Otevření dětského dopravního hřiště, 
Dětské dopravní hřiště Liberec, www.mpliberec.cz
9. 4. Vikýřácký Drak DDM Vikýř, soutěž 
plastikových modelářů, DDM Vikýř, Jablonec n. N., 
9.00 h, www.vikyr.cz

9. 4. Kouzelnický kurz s Alexem, lekce pro 
kouzelníky od 7 let, DDM Vikýř, Jablonec n. N., 9.00–
14.00 h, www.vikyr.cz
9. 4. Včelí medvídci zpívají, divadelní 
představení pro děti, hraje Divadlo Věž, Městské kino 
Frýdlant, divadelní představení, 10.00 h,  
www.mesto-frydlant.cz

9. 4. Sváťovo divadlo, NG Plaza Liberec, 
www.liberecplaza.cz
9. 4. Kočičkový bál, Pyramida, osada Jizerka, 
19.30 h, tel.: 483 384 985, jizerka@dudovi.cz / 
Na začátku večera recitál L. Pospíšila, k tanci hraje 
skupina VIP z Kutné Hory.

9. 4. Kurz: Sutašky, Dům dětí a mládeže – Větrník, 
Liberec, registrace: vendy.koskova@ddmliberec.cz, 
www.ddmliberec.cz
9. 4. Kurz: Malba na textil – mandaly, Dům 
dětí a mládeže – Větrník, Liberec, registrace:  
vendy.koskova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz

9. 4. Kurz: Tisk a domalba na textil, Dům dětí 
a mládeže – Větrník, Liberec, registrace:  
vendy.koskova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz
9. 4. Kurz: Tiffany, Dům dětí a mládeže – Větrník, 
Liberec, registrace: vendy.koskova@ddmliberec.cz, 
www.ddmliberec.cz
9. 4. Domácí fotbalové utkání: Synot liga 
2015/2016, FC Slovan Liberec, www.fcslovanliberec.cz
9. 4. Já Jůtuber Live, první živá divadelní SHOW 
s JůTubery na světě, nakoukni za oponu fenoménu 
zvaný YouTube, Kulturní a společenské centrum Lidové 
sady Liberec, 15.00 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
9. 4. Show: Electro Swing Tour, Kulturní 
centrum Vratislavice101010, Liberec – Vratislavice, 
20.00 h, www.vratislavice101010.cz
9. 4. Vltava 30 let, koncert originální kapely, 
Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h, 
www.klubnarampe.cz
9. 4. Slavnosti sv. Patrika, taneční zábava 
v irském stylu, hraje Rookery, s choreografiemi skupin 
Irské sestry, Keltský tygr a Divokej Ir, Eurocentrum 
Jablonec n. N., 20.00 h, www.eurocentrumjablonec.cz
9. 4. Višňovský fotbalový discoples, 
Kulturní dům Víska, 20.00 h, www.ob-vis.net
9.–10. 4. Jablonecká hala, soutěž v atletických 
disciplínách požárního sportu, Atletická hala Střelnice, 
Jablonec n. N., 8.30 h, www.sportjablonec.cz
10. 4. Dětská scéna 2016, přehlídka dětského 
divadla Otevřeno 2016, Kino Junior, Jablonec n. N., 
12.00 h, www.eurocentrumjablonec.cz
10. 4. Závod kočárků, strolleringové závody 
(sportovní chůze s kočárkem) odstartují současně  
v několika desítkách českých měst a letos poprvé  
i v Polsku, kategorie závodu: běh maminek s kočárky, 
běh tatínků s kočárky, závod nosících maminek  
a další, Jablonecká přehrada „U Prutu“, 15.00 h, 
www.mcjablicko.cz / Doprovodný program: ukázková 
lekce tance maminek s dětmi v šátku, vystoupení 
dětských mažoretek, malování na obličej, dětské 
dílničky, stánek šátkománie.
10. 4. Minidiskotéka Míši Růžičkové, 
s programem Čarodějnická show, Kulturní  
a společenské centrum Lidové sady Liberec, 16.00 h, 
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
10. 4. Generace Gospel Choir, koncert, 
kostel Povýšení sv. Kříže, Jablonec n. N., 17.00 h,  
www.starokatolici-jablonec.cz
11. 4. Žákovský večer ZUŠ, koncertní sál ZUŠ, 
Jablonec n. N., 18.00 h, www.zusjbc.cz
12. 4. Z pohádky do pohádky, Krajská vědecká 
knihovna v Liberci, 16.00 h, www.kvkli.cz
12. 4. Přednáška: Cestou necestou, 
Kulturní centrum Vratislavice101010, Liberec – 
Vratislavice, 18.00 h, www.vratislavice101010.cz
12. 4. Veselá trojka, uvádí agentura Žídek, 
Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec, 
18.00 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
12. 4. Neal Black, Bedna klub Liberec, 19.00 h, 
www.bednaklub.cz
12. 4. Rockování J. Černého, pořad hudebního 
publicisty, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h, 
www.klubnarampe.cz
13. 4. Večer s německým filmem, promítání 
snímku Za hranicí ticha nebo Poutnice ze Sans-Souci,  
Dům česko-německého porozumění Rýnovice, 
Jablonec n. N., 17.00 h, www.dumrynovice.org
13. 4. ZOO Objektiv, setkání s pracovníky ZOO 

Na začátku večera rec i tá l  Luboše Posp í š i l a
K tanc i  hra je skup i na VIP z Kutné Hory

v  s o b o t u  9 .  d u b n a  2 0 16
z a č á t e k  v  1 9 : 3 0  h o d i n

v s t u p n é  2 0 0  K č
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Liberec, 18.00 h, ZOO Liberec – budova ZOO Expo, 
www.zooliberec.cz
13. 4. Manželský čtyřúhelník, divadelní hra 
J. Zindulky, Kino Chrastava, 19.00 h, www.chrastava.cz

13. 4. Poslední ze žhavých milenců, uvádí 
agentura Žídek, Kulturní a společenské centrum 
Lidové sady Liberec, 19.00 h,  
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
13. 4. Stroy a Loco Loco, Bedna klub Liberec, 
19.00 h, www.bednaklub.cz
13. 4. Fotodílna opravdu pro každého, úpravy 
fotek v Zoneru se Z. Cincibusem, Klub Na Rampě, 
Jablonec n. N., 19.00 h, www.klubnarampe.cz
14. 4. Přehlídka školních pěveckých sborů, 
krajské kolo 26. celostátní dětské přehlídky, Městské 
divadlo Jablonec n. N., 9.00 h, www.divadlojablonec.cz
14. 4. Asonance: 40 let, koncert české folkové 
skupiny, která se zaměřuje na skotskou a irskou 
lidovou hudbu, Eurocentrum Jablonec n. N., 20.00 h, 
www.eurocentrumjablonec.cz

14. 4. Nezlomný Jura Havel, hovory a promítání 
o kajakování, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 19.30 h, 
www.klubnarampe.cz
14. 4. Kdeže loňské něhy jsou, hraje Krátké 
a úderné divadlo, Kulturní a společenské centrum 
Lidové sady Liberec, 19.30 h,  
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
14. 4. Caveman, Kulturní centrum Vratislavice 
101010, Liberec, www.vratislavice101010.cz
15. 4. Každému jeho psychoterapeuta, uvádí 
DS Trojan, Kulturní a společenské centrum Lidové sady 
Liberec, 19.00 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
15. 4. Hasičská aprílová zábava, 
Beseda Frýdlant, 20.00 h, www.mesto-frydlant.cz

15. 4. Horkýže Slíže, koncert, host The Paranoid, 
Eurocentrum, Jablonec n. N., 20.00 h,  
www.eurocentrumjablonec.cz

15. 4. Pankrác’ 45, napínavý příběh v podání 
Švandova divadla Praha, Městské divadlo, Jablonec n. N., 
19.00 h, www.divadlojablonec.cz

15. 4. Filip + Clox + Jinxx, Bedna klub Liberec, 
19.30 h, www.bednaklub.cz
15. 4. Mandrage, Dům kultury Liberec, 
www.dkliberec.cz
15. 4. Maxovský bál, hraje Universal Bohemia 
Band, taneční vystoupení Guys from Harbor  
a Angel Breakers, Parkhotel Smržovka, 20.00 h,  
tel.: 483 300 718
15. 4. Sprostá a ubohá a Papír, Sklo a Plasty, 
dvojkoncert, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h, 
www.klubnarampe.cz
16. 4. MČR v aquatlonu, měření sil nejlepších 
mužů a žen v kombinaci plavání a běh, Plavecký 
bazén, Jablonec n. N. v 9.45 h, Atletická hala na 
Střelnici ve 13.00 h, www.triclubjablonec.cz
16. 4. Ještěd SkyRace, Skiareál Ještěd, 
www.jestedskyrace.cz
16. 4. Po stopách jantarové komnaty, 
netradiční prohlídka zámku Frýdlant, pouze na 
objednání na tel.: 482 312 130, zámek Frýdlant, 9.30 h, 
zamek.rezervace@seznam.cz / Prohlídka pouze na 
objednávku.

16. 4.  Závod SpinFit Dětský MTB cup 2016, 
závod je součástí seriálu MTB CUP Libereckého kraje, 
Osečná, www.spinfit.cz
16. 4. Apríl na Divokém západě, Dům dětí 
a mládeže – Větrník, Liberec, www.ddmliberec.cz
16. 4. Jarní vyvětrání útulku, Centrum pro 
zvířata v nouzi – Archa Liberec, 13.00 h,  
www.zooliberec.cz/archa
16. 4. Fashion show, NC Géčko Liberec, 14.00–
17.00 h, www.ncgecko.cz
16. 4. Domácí fotbalové utkání: Synot liga 
2015/2016, FC Slovan Liberec, www.fcslovanliberec.cz
16. 4. Tančírna, pod dozorem tanečního mistra 
V. Čermáka, Kulturní a společenské centrum Lidové 
sady Liberec, 19.00 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
16. 4. Orientální rej, ples jabloneckého Studia 
Tasmina  a jejich hostů, sokolovna Kokonín,  
Jablonec n. N., 19.30 h, www.tasmina.cz
16. 4. Ples jabloneckých farností, taneční 
večer s velkým swingovým Orchestrem R. Janovského, 
Eurocentrum Jablonec n. N., 20.00 h,  
www.eurocentrumjablonec.cz
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16. 4. Když se zhasne, divadelní představení, 
Kulturní dům Horní Řasnice, www.hornirasnice.cz

16. 4. MUERTI A PROI!EKT, koncert punkových 
kapel, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h,  
www.klubnarampe.cz
17. 4. Pohádka: O červené Karkulce, Kulturní 
centrum Vratislavice101010, Liberec – Vratislavice, 
10.00 h, www.vratislavice101010.cz
17. 4. Jarní XC v pivovaru – Memoriál Marka 
Dvorského, MTB Kusovky 2016, 
Pivovar Vratislavice, www.kcpivovar.cz
18. 4. Dílna s Květou, městská knihovna, 
Smržovka, 15.00–17.00 h, pod vedením K. Merklové 
vyrábění ozdobného věnce z papíru pomocí big shotu, 
www.smrzovka.cz
18. 4. V srdci Amazonie, přednáška M. Hlaváčka, 
Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec, 
19.30 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
19. 4. Český ráj, promítání z cyklu „Krásy Čech, 
Moravy a Slezska“, Městská knihovna, Jablonec n. N., 
14.00 h, www.knihovna.mestojablonec.cz
19. 4. Hrajeme si, přemýšlíme, vyrábíme, 
Krajská vědecká knihovna v Liberci, 16.00 h,  
www.kvkli.cz
19. 4. Putinovi agenti, debata s novinářem 
týdeníku Respekt O. Kundrou, Městská knihovna 
Jablonec n. N., 16.30 h, www.knihovna.
mestojablonec.cz
19. 4. Setkání s občany, veřejná beseda 
s představiteli města a odborníky (pro městské části 
Šumava, Jablonecké Paseky), ZŠ Šumava – jídelna, 
Jablonec n. N., 17.00 h, www.mestojablonec.cz
19. 4. Workshop: Nebojme se fotografie  
10. díl, Kulturní centrum Vratislavice101010, Liberec 
– Vratislavice, 18.00 h, www.vratislavice101010.cz
19. 4. Polovecké tance – Šeherezáda, baletní 
provedení dvou skladeb ruské hudební klasiky  
v podání sólistů, baletu a orchestru Severočeského 
divadla Ústí n. L., Městské divadlo, Jablonec n. N., 
19.00 h, www.divadlojablonec.cz
19. 4. Robert Křesťan a Druhá tráva, koncert, 
Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec, 
19,30 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz

20. 4. Der Rüdiger, společná výstava gymnazistů 
z Jablonce a Kaufbaurenu o historii, současnosti 
a budoucnosti významného uměleckého díla, 
Metznerova rytíře Rüdigera, Dům česko-německého 
porozumění, Rýnovice, Jablonec n. N., 17.00 h,  
www.dumrynovice.org
20. 4. Jarní koncert, zpívají žáci hudební školy, 
Chrastava, 17.00 h, www.chrastava.cz

20. 4. Mše studia Paperash, „představení 
nezvratných i fyzických důkazů o virtuální povaze  
a víře ve světě, který díky projektu vzniká“, vernisáž, 
Galerie Kaplička, Mšeno, Jablonec n. N., 18.00 h, 
www.placjablonec.cz
20. 4. Komici s. r. o., Dům kultury Liberec, 19.00 h, 
www.dkliberec.cz
20. 4. Deminan Band, blues-rockový koncert 
argentinské kapely, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 
20.00 h, www.klubnarampe.cz
21. 4. Tradiční jarní cyklojízda, 
nám. Dr. E. Beneše, Liberec, www.cykliste.cz
21. 4. Zájezd na zahrádkářský veletrh do 
Lysé n. L., pořádá Město Lučany n. N., www.lucany.cz
21. 4. ZOO bez bariér – Den seniorů, 
ZOO Liberec, www.zooliberec.cz
21. 4. Patří Metznerova kašna do Jablonce?, 
beseda se studenty o názorech mladých lidí na 
obnovení Metznerovy kašny v Jablonci, Dům česko-
německého porozumění, Rýnovice, Jablonec n. N., 
10.00 h, www.dumrynovice.org
21. 4. Den Země, eko dílničky, stezky s úkoly, 
zvířátka a mnoho dalšího, Tyršovy sady, Jablonec n. N., 
10.00–17.00 h, www.jablonec.com, www.vikyr.cz
21. 4. Gottwaldovo Československo jako 
fašistický stát, večer s historikem a spisovatelem 
P. Placákem nad jeho texty, Městská knihovna 
Jablonec n. N., 17.00 h,  
www.knihovna.mestojablonec.cz
21. 4. Jarní koktejl ZUŠ, účinkují žáci hudebního, 
tanečního a literárně-dramatického oboru ZUŠ 
Jablonec n. N., Městské divadlo Jablonec n. N., 18.00 h, 
www.zusjbc.cz
21. 4. Salsa tančírna, latino tančírna vč. výuky 
základů salsy a bachaty s M. Rejmanem,  
Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 19.00–23.00 h, 
www.klubnarampe.cz
21. 4. Ty syčáci, koncert, Kulturní a společenské 
centrum Lidové sady Liberec, 19,30 h,  
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
21. 4. Jazz H Factor a jejich hosté, jazzový koncert, 
Klub Ex, Jablonec n. N., 19.30 h, www.klubex.cz
22. 4. Sedmiletá válka v Liberci: průvody 
vojsk, lazaret, ležení dělostřelců, nám. Dr. E. 
Beneše a Nerudovo nám., Liberec, www.archa13.cz
22. 4. Silné a slabé stránky osobnosti, co 

pro sebe a své děti může každý z nás udělat sám – 
diskusní odpoledne s hernou pro děti, MC Jablíčko, 
Jablonec n. N., 17.00 h, www.mcjablicko.cz
22. 4. Písňový a kytarový recitál Evy 
Henychové, kostel sv. Michaela Archanděla, 
Smržovka, 17. 00 h, www.smrzovka.cz  
22. 4. Dobytí severního pólu, hra Divadla Járy 
Cimrmana, Městské divadlo Jablonec n. N., 19.00 h, 
www.divadlojablonec.cz
22. 4. Koncert: Superhero Killers, Kulturní 
centrum Vratislavice101010, Liberec – Vratislavice, 
19.30 h, www.vratislavice101010.cz
22. 4. Roman Dragoun: 60 / Progras 2 & T4, 
dvojkoncert, Eurocentrum Jablonec n. N., 20.00 h, 
www.eurocentrumjablonec.cz

22.–23. 4. Soví noc, zajímavá akce k tomu, abyste 
se dozvěděli co nejvíce o opeřencích Jizerských hor, 
ekocentrum na Jizerce, rezervace nutná,  
www.projizerky.cz  
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22. 4. Stárplej 2016, soutěžní festival za účasti 
kapel Paper Cuts, Fixage, Amygdala, a The Boom, 
Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h,  
www.klubnarampe.cz
22. 4. Tančírna – Topdance, pravidelná páteční 
tančírna, sál u přehrady, Jablonec n. N., 20.00 h, 
www.topdance.cz
22. 4. Revival kapely Rammstein –  
R+ Members Club (a tribute to Rammstein), 
koncert, Restaurace Beseda Frýdlant, 20.00 h, 
předprodej MIC Frýdlant, www.facebook.com/
events/1962995883925817 / Support kapela RAiN.
22. 4. Ach ti Hilsnerové…, premiéra, Divadlo F. X. 
Šaldy Liberec, www.saldovo-divadlo.cz
23. 4. Liberecké Všeho Trhy, Home Credit Arena 
a Sport Park Liberec, 5.00–11.00 h,  
www.homecreditarena.cz
23. 4. Setkání turistů na Výhledech, 
37. ročník, tradiční jarní vycházka na Výhledy, start: 
Chrastava náměstí, 8.00–8.30 h, cíl: Výhledy 10.00–
13.00 h, trasa: pěší 12 km, tel.: 608 525 490,  
horac.jan@seznam.cz
23. 4. Tři dny – tři země – tři pochody, 
16. ročník turistického pochodu, start: Nové Město p. S. 
Jcamp, 8.00–9.00 h, cíl: stejné místo 16.30 h,  
trasa: pěší 11, 15, 27 km, tel.: 606 059 680, 
jmadera@centrum.cz
23. 4. Koberovské šlápoty, 40. ročník 
turistického pochodu, start: KD Koberovy 8.00–10.00 h, 
cíl: stejné místo 16.00 h, trasa: pěší 10 a 15 km, tel.: 
732 408 244, lida@klokoci.cz
23. 4. Výlet na Černou studnici a k pramenu 
Nisy, spojený s úklidem turistické stezky, sraz: 
Smržovka před budovou radnice, 9.00 h,  
www.smrzovka.cz 
23. 4. Sedmiletá válka v Liberci:  
bitva u Liberce, Rekreační a sportovní areál Vesec, 
Liberec, www.archa13.cz
23. 4. Sváťovo divadlo, NG Plaza Liberec, 
www.liberecplaza.cz
23. 4. Den Země a zahájení sezony, program 
pro rodiny, křtiny mláděte takina čínského (kmotrem 
bude Paulle Garand), soutěže, ZOO Liberec,  
www.zooliberec.cz
23. 4. Po stopách Heřmaničky, šachové setkání 
dětí a mládeže Frýdlantska, Heřmanice,  
www.hermanice.com
23. 4. Jarní časovka v Hodkovicích, 
Hodkovice n. M., www.sys.cyklomasters.cz
23. 4. Velká cena Městské policie Liberec, 
Liberec, Pavlovice, 11. ročník soutěže služebních psů
23. 4. Po stopách jantarové komnaty, 
netradiční prohlídka zámku Frýdlant, pouze na 
objednání na tel.: 482 312 130, zámek Frýdlant, 
13.00 h, zamek.rezervace@seznam.cz / Prohlídka 
pouze na objednávku.
23. 4. Zmizelý svět jabloneckých tramvají, 
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, Jablonec n. N., 
www.jablonec.com
10.00–11.00 a 14.30–15.30 h – přednáška 
Boveraclubu o historii tramvajové dopravy v Jablonci n. N.
10.15 a 15.30 h – jízdy historickým autobusem 
po trase jabloneckých tramvají se zastávkami na 
významných místech, s odborným výkladem  
a ukázkami historických fotografií
výstava dobových fotografií „Svět jabloneckých 
tramvají objektivem Erwina Cettinea“ (otevřena 

út–pá 10.00–12.00, 13.00–17.00 a so 10.00-13.00 
h, do 25. 6.)
23. 4. Jablonecká perlička, závod ve volném 
programu moderní gymnastiky, závodnice z celé ČR 
i zahraničí, Městská sportovní hala, Jablonec n. N., 
10.30 h, www.sokoljablonec.cz
23. 4. Jablonecký běh do pohody, sportovní 
událost v přátelském duchu pro celou rodinu, věkové 
kategorie od 2 do 100 let (součást seriálu běhů 
Eleven), jablonecká přehrada, 11.15 h,  
www.elevenbehy.cz
23. 4. Severočeské předkolo Porty, hudební 
soutěž, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 14.00 h, 
www.studiokokos.cz
23. 4. Soukromá sbírka papírové krásy, 
Muzeum papírové krásy Liberec, 14.00–16.00 h, 
papirovakrasa.wgz.cz
23. 4. FK Jablonec x 1. FC Slovácko, fotbalové 
utkání Synot ligy (změna termínu možná, Střelnice 
Jablonec n. N., 17.00 h, www.fkjablonec.cz
23. 4. Desenské divadelní předjaří, 4. 
představení – Návštěva staré dámy, hraje DS J. K. Tyl 
Josefův Důl, KD Sklář, Desná, 19.00 h,  
www.mesto-desna.cz
23. 4. Pálení čarodějnic, Kedr, Smržovka, 19.00 h, 
www.smrzovka.cz 
23. 4. Jak se u nás duchařilo – spiritismus 
v Krkonoších a Podkrkonoší, přednáška Bc. 
Veroniky Kinštové, Zemanův statek, Stanový – Zlatá 
Olešnice, 17.00 h, m.poloprudska@gmail.com 

23. 4. Marien a Berušky, koncert folkových kapel, 
Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 19.30 h,  
www.klubnarampe.cz
23. 4. Lyžařský bál, 10. jubilejní bál Ski klubu 
Jablonec na závěr lyžařské sezony, Eurocentrum 
Jablonec n. N., 20.00 h, www.eurocentrumjablonec.cz
23. 4. Shakespearské slavnosti, nejen 
ochotnická divadelní představení, Železný Brod,  
www.zeleznybrod.cz
23. 4. Vltava, koncert, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 
20.00 h, www.klubnarampe.cz
24. 4. Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři, 
první smržovská hledačka, ukázky 3D tisku, YoYo 
žonglování a základy YoYování pro všechny věkové 
kategorie, Parkhotel – lesopark, Smržovka, 11.00–
15.00 h, tel.: 602 411 387
24. 4. Jak se tvoří hledačky, Parkhotel, 
Smržovka, 15.00–18.00 h, tel.: 602 411 387,  
ivana@ivanahujerova.cz / Pro zájemce od 8 do 99 let. 
Přijďte všichni, kdo se chcete podílet na tvorbě 
hledaček ve Smržovce nebo se jen chcete dozvědět 
víc o tomto vzrušujícím fenoménu několika posledních 
let. Celým procesem vás povede B. Hušková.

24. 4. Severočeské předkolo Folkového 
kvítku, hudební autorsko-interpretační soutěž pro 
mládež do 18 let, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 
14.00 h, www.klubnarampe.cz
24. 4. Krkonošská dechovka, taneční odpoledne 
pro seniory, Eurocentrum Jablonec n. N., 14.00 h, 
www.eurocentrumjablonec.cz
24. 4. Broučci, pohádka J. Karafiáta v podání 
Slezského divadla Opava, Městské divadlo,  
Jablonec n. N., 15.00 h, www.divadlojablonec.cz
25. 4. Současná tvář Severní Koreje, 
přednáška N. Špitálníkové, Kulturní a společenské 
centrum Lidové sady Liberec, 19.30 h,  
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
25. 4. Dalibor Janda a skupina Prototyp, 
Dům kultury Liberec, 20.00 h, www.dkliberec.cz

26. 4. Juniorský maraton 2016, závod pro 
10 členná družstva studentů SŠ, nám. Dr. E. Beneše, 
Liberec, www.runczech.com
26. 4. Vrátka k muzice, Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, 16.00 h, www.kvkli.cz
26. 4. Císař Karel IV. – tentokrát jinak, 
zajímavé vyprávění o přípravě a instalaci výstavy 
„Karel IV. císař z boží milosti“ na Pražském hradě  
v podání její komisařky PhDr. Duni Panenkové, Dům 
Jany a Josefa V. Scheybalových, Jablonec n. N., 17.00 h, 
www.jablonec.com
26. 4. V jednom lese v jednom domku  
a pomluvy Dr. Watsona, netradiční divadelní 
představení R. Hancvencla a T. Hájka pro všechny 
věkové kategorie, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 
19.00 h, www.klubnarampe.cz
27. 4. Le thé o šesté s Heléne, o bretaňské 
kuchyni – crepes, galettes, La Kavárna, Jablonec n. N., 
17.00 h, www.lakavarna.cz
27. 4. Chlapec, který viděl pravdu, Léčivé 
divadlo G. Fillipi, Kulturní a společenské centrum 
Lidové sady Liberec, 18.00 h,  
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
27. 4. Hvězdné manýry, uvádí Divadlo bez opony 
– Divadlo Háta, Kulturní a společenské centrum 
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Lidové sady Liberec, 19,30 h, www.zooliberec.cz/
lidovesady/cz
27. 4. Hovory, ovšem, autorská poezie, próza 
a hudba, Dům česko-německého porozumění 
Rýnovice, Jablonec n. N., 18.00 h, www.dumrynovice.org
27. 4. Žákovský večer, koncertní sál ZUŠ, 
Jablonec n. N., 18.00 h, www.zusjbc.cz
27. 4. Viola a harfa, koncert Kristiny Fialové 
a Dominiky Ťukové, Městské divadlo, Jablonec n. N., 
19.00 h, www.divadlojablonec.cz
27. 4. Obrázky a příběhy z Camina, putování 
Jany Noskové, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 19.30 h, 
www.klubnarampe.cz
27. 4. Divadlo Háta: Hvězdné manýry, Kulturní 
a společenské centrum Lidové sady Liberec, 19.30 h, 
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
27. 4. Caveman, Kulturní centrum 
Vratislavice101010, Liberec – Vratislavice, 19.30 h, 
www.vratislavice101010.cz
27. 4. Léčivé divadlo Gabriely Filippi, Kulturní 
a společenské centrum Lidové sady Liberec,  
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
28. 4. ZOO bez bariér, speciální den pro seniory 
za vstup 20 Kč a dvě komentované prohlídky, ZOO 
Liberec, www.zooliberec.cz
28. 4. Setkání s občany, veřejná beseda 
s představiteli města a odborníky (pro městskou 
část Mšeno), ZŠ Mozartova – jídelna, Jablonec n. N., 
17.00 h, www.mestojablonec.cz
28. 4. Aranžujeme květiny, workshop pod 
vedením floristky E. Liepoldové (na téma Den matek), 
Palace Plus, Jablonec n. N., 17.30 h, www.palaceplus.cz
28. 4. Talkshow Zuzany Bubílkové, Kulturní 
a společenské centrum Lidové sady Liberec, 19,30 h, 
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
29. 4. Těla, koncert, restaurace Beseda v Rychnově u 
Jablonce n. N., 19.30 h, www.rychnovjbc.cz

29. 4. Songs from Utopia/Švýcarsko, koncert, 
Café J. O. Frýdlant, www.facebook.com/osvezovna
29. 4. Michal Hrůza, koncertní akustické turné 
„Hrůza v divadle“, Městské divadlo, Jablonec n. N., 
19.00 h, www.divadlojablonec.cz
29. 4. Větrno & Sekvoj, Kulturní a společenské 

centrum Lidové sady Liberec, 19.30 h,  
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
29. 4. Dr(o)bečky jedné herečky, představení 
Divadla Hnedle vedle, Parkhotel, Smržovka, 19.00 h,  
www.smrzovka.cz, rezervace možná na  
tel.: 483 369 325 / Večerní pořad plný legrace, 
pohody a bezva muziky s T. Bartákem, N. Konvalinkovou

29. 4. Voilá!, multižánrový hudební zážitek, Klub Na 
Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h, www.klubnarampe.cz
30. 4. Pochod krajem českých sklářů, 
42. ročník turistického pochodu, start: Alšovice 
sokolovna 6.00–10.00 h, cíl: stejné místo 12.00–
17.00 h, trasa: pěší 5–50 km, cyklo 50 km,  
tel.: 723 063 442, pulicek@volny.cz
30. 4. O Pirátovo voko, MTB Maratón, otevřený 
závod na horských kolech, muži 32 km, ženy 27 km, 
Liberec – areál TJ Sokol Ruprechtice, www.ovoko.
ruprechtice.com
30. 4. Historické jízdy do Kořenova na 
Zubačku, Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce, 
www.boveraclub.com
30. 4. Zahájení sezony na Zubačce, trasy 
zvláštních vlaků: Tanvald – Harrachov a zpět. Vozidla: 
T457.0, M240.056, vozy Balm, Balm Bistro, historický 
autobus Kořenov – Jizerka/ Příchovice U čápa, Hudba 
u města Vídně, www.zubacka.cz
30. 4. Čaroděje, (reje) v Lázních, čarodějnický 
tvořivý workshop pro děti a jejich rodiče,  
Oblastní galerie Liberec – Lázně, www.ogl.cz
30. 4. Audience Albrechta z Valdštejna, 
prohlídka zámku Frýdlant a setkání s vévodou, 9.00–
15.30 h, www.zamek-frydlant.cz
30. 4. Domácí fotbalové utkání: Synot liga 
2015/2016, FC Slovan Liberec, www.fcslovanliberec.cz
30. 4. Songs from Utopia, koncert, La Kavárna, 
Jablonec n. N., 19.00 h, www.lakavarna.cz
30. 4. Těla, Bedna klub Liberec, 20.00 h, 
www.bednaklub.cz

30. 4. Pálení čarodějnic
Bílý Potok, 18.00 h – lampionový průvod od OÚ na 
hřiště, www.bily-potok.cz

Jablonec n. N., lampionový průvod, ohňostroj na 
jablonecké přehradě:
15.00–19.00 h – jablonecká přehrada – zahrada 
penzionu Jablonec, hry a soutěže, taneční rej  
s kapelou Veranda, Miss čarodějnice a čaroděj, 
opékání buřtů, www.vikyr.cz
20.30–21.00 h – jablonecká přehrada – sraz 
účastníků průvodu v prostoru před Rybářskou baštou 
(konec hráze mezi „první“ a „druhou“ přehradou)
21.00–21.25 h – průvod projde pod vedením 
mažoretek DDM Vikýř Jablonecká jablíčka  
a bubenické skupiny Barrel Battery od Rybářské bašty 
směrem k prostoru před loděnicí
21.25 h – ohňostroj bude odpálen z hráze 
a pontonu na hladině, www.eurocentrumjablonec.cz

Josefův Důl, u budovy OÚ, www.josefuvdul.eu

Lázně Libverda, 17.00 h, www.laznelibverda.cz

Liberec, Čáry u arény, Home Credit Arena a Sport 
Park Liberec, 17.00 h, www.sportparkliberec.cz

Liberec, Čarodějnický rej, lampionový průvod 
z nám. Dr. E. Beneše na zahradu v Lidových sadech, 
17.00 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz

Lučany n. N., www.lucany.cz

Smržovka, Parkhotel, www.smrzovka.cz 
19.00 h – odchod lampionového průvodu v 19.00 h 
od budovy radnice 
19.45 h – zapálení vatry, dobroty z grilu a udírny
19.30–24.00 h – k tanci a poslechu zahraje DJ 
Michal Tůma

Železný Brod, hasičské hřiště, 18.00 h, 
www.zeleznybrod.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
út–ne 9.00–17.00 h
do 8. 5.
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).
do 24. 4. 2016
BAREVNÉ VÁNOCE
Vánoční ozdoby z exkluzivní muzejní kolekce 
s doprovodným samoobslužným programem, který 
Vás seznámí s rozličnými tvary vánočních ozdob.
Najděte sklo z doby Karla IV. 
Hledejte repliky skleněných pohárů a číší z doby Karla 
IV. ukryté ve stálých expozicích bižuterie  
a skla. Správně vyplněný soutěžní lístek postoupí do 
slosování o hodnotnou cenu.
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stálé expozice:
NEKONEČNÝ PŘÍBĚH BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA – ČESKÉ SKLO SEDMI 
STOLETÍ

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
15. 4.–13. 8.
Zmizelý Jablonec – Nostalgická ohlédnutí 
do minulosti
Připomínka města na dobových fotografiích, 
historických pohlednicích a dalších dokumentech. 
Výstava z cyklu Retro Jablonec, který se koná k 150. 
výročí povýšení Jablonce nad Nisou na město.
Vernisáž: 14. 4. v 17.30 h.

DŮM JANY A JOSEFA V. SCHEYBALOVÝCH
(budova bývalé fary naproti kostelu)
Kostelní ulice 1/6
Jablonec n. N.
tel.: 483 356 201
www.jablonec.com
út–pá 10.00–12.00 a 13.00–17.00 h, so 10.00–
13.00 h
(Expozice památníku Jany a Josefa V. Scheybalových  
v podkroví domu)
2. 2.–21. 4.
Jablonecké motivy ve výtvarné tvorbě 
druhé poloviny dvacátého století
Město doby nedávno minulé pohledem Viktora 
Vorlíčka, Václava Pokorného, Josefa V. Scheybala  
a dalších výtvarných umělců, doplněno tematickými 
školními pracemi současných studentů jablonecké 
uměleckoprůmyslové školy (k 150. výročí povýšení 
Jablonce na město).
26. 4.–25. 6.
Jablonec ve sbírkách manželů 
Scheybalových
Město Jablonec a život jeho obyvatel na různých 
archivních materiálech ze sbírek manželů 
Scheybalových uložených v Muzeu Českého ráje  
v Turnově (k 150. výročí povýšení Jablonce na město).
23. 4.–25. 6.
Svět jabloneckých tramvají objektivem 
Erwina Cettinea
Dobové fotografie z provozu tramvají na Jablonecku.

GALERIE KAPLIČKA
ve Mšeně, Jbc, www.placjablonec.com
výstavu lze prohlédnout oknem kapličky
www.placjablonec.cz
3. 3.–10. 4.
Oipooik: Marie Náměsíčná – hybné síly jižní 
tvárnosti
20. 4.–29. 5.
Mše studia Paperash – další zastávka na trati 
vývoje digitální hry Dark Train
Představení nezvratných i fyzických důkazů o virtuální 
povaze a víře ve světě, který díky projektu vzniká.
Vernisáž: 20. 4., v 18.00 h.

EUROCENTRUM JABLONEC N. N.
Jiráskova 9
Jablonec n. N.
www.eurocentrumjablonec.cz
po–pá 8.00–18.00 h
2. 3.–2. 5.
Výstava od „A“ do „Z“ – společná výstava 
fotografií Denisy Albaniové a Petra Zbranka
27. 4.–4. 5.
Výtvarné práce žáků a studentů – 19. ročník 
výstavy
Vernisáž: 27. 4. v 10.00 h
Aukce prací: 4. 5. v 16.00 h (výtěžek bude věnován 
dětskému oddělení Nemocnice Jablonec n. N.)
Otevřeno: po–pá 9.00–12.00 h

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
do 26. 4.
Retrospektiva – výstava tapiserií Bohdana Mrázka

GALERIE FR
Dům česko-německého porozumění
Jablonec n. N., Rýnovice
www.dumrynovice.org
www.facebook.com/Cafe-Galerie-FR-Rýnovice
út–so 13.00–19.00 h
Jablečné město
Bulvárně naučná výstava vytvořená ve spolupráci 
s uživateli facebookové stránky Jablečné město 
(celoroční výstava).
duben
Der Rüdiger – společná výstava gymnazistů 
z Jablonce a Kaufbaurenu o historii, současnosti 
a budoucnosti významného uměleckého díla, 
Metznerova rytíře Rüdigera.
Vernisáž: 20. 4. 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
Fotoklub Vikýř – výstava dětských fotografií
Ztichlý zpěv lesa – výstava věnovaná německy 
píšícím literátům spjatých s Jabloncem

MĚSTSKÉ DIVADLO JABLONEC N. N.
foyer divadla
Liberecká 5/1900
Jablonec nad Nisou
tel.: 483 310 064
www.divadlojablonec.cz
otevřeno v době představení
duben
Tapiserie – dřevo
Výstava děl Adély Rozinkové
Vernisáž: 22. 4. v 17.00 h

MUZEUM HRAČEK
U Zeleného stromu
Jablonec n. N.
www.muzeum-hracek-jablonec.cz
út–pá 10.00–12.00 a 13.00–17.00 h
so 11.00–16.30 h, ne 10.00–16.30 h
Loutky
Výroba loutek z připravených polotovarů, expozice 
hraček převážně z období 1940–1989.

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
16.–29. 4.   
Dan Dostál – Království mlhy
Vernisáž: 16. 4. v 17.00 h ve výstavní síni radnice.

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

OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC – LÁZNĚ
Masarykova 723/14
Liberec
tel.: 485 106 321
www.ogl.cz
28. 1.–8. 5.
Jana Kasalová – Odjinud
Jana Kasalová se řadí k umělcům pocházejícím 
z regionu, kteří ale svým významem jeho hranice 
dávno překonali. Autorka se věnuje kresbě, 
digitálnímu tisku a videu. V posledních několika 
letech řeší téma urbanismu velkoměst, ale  
i ztracených míst na mapách většinou v oblasti Sudet.
28. 1.–1. 5.
Wiliam Hogart – Úpadek nezastavíš
Hogart je stále aktuální pro svou schopnost ostře 
komentovat společenská tabu. Přestože ve své tvorbě 
vycházel z umělecké tradice 18. století, používal 
moderní a nadčasové prostředky. Obrazová vyprávění 
o zhýralém životě člověka byla masově rozšiřována 
nejen na anglické půdě.
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28. 1.–5. 6.
Výstava ze sbírek (regionální umění po roce 
1945)
Výstava Příběhy kraje byla koncipovaná jako 
doplněk stálé expozice Na vlnách umění II – Umění 
po roce 1945. Představuje výtvarné umělce spjaté 
s regionem, kteří se narodili mezi lety 1923 a 1948, 
a z prostorových důvodů ve stálé expozici zastoupeni 
nejsou.
10. 3.–5. 6.
Jaroslav Róna – Obraz a socha
Jaroslav Róna není jen vyznavačem postmoderních 
hrátek, ale jeho tvorba je také vážná. V Liberci 
představí svoje čtyři stěžejní témata, jimž se 
dlouhodobě věnuje. Vystavená díla jsou výběrem prací 
vzniklých po roce 2000.
10. 3.–22. 5.
Ateliér
Tvorba studentů v ateliéru je zaměřena na práci 
s elektronickým obrazem, s médiem rastrového 
zobrazování. Jedná se o obraz koncipovaný jako 
integrální součást stále rychleji se formulující  
a proměňující globální informační infrastruktury, který 
si osobuje prostor reálný i virtuální.
10. 3.–22. 5.
Jana Hunterová – Cosplayers
Jana Hunterová prošla pozoruhodným vývojem od 
výrazově subtilního černobílého dokumentu, ve 
kterém se již prokazoval její specifický fotografický 
„rukopis“, k barevným subjektivně laděným 
dokumentárním sériím. Její fotografické cykly vznikají 
po celém světě, kde také často vystavuje.

SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI
Masarykova 11
Liberec
tel.: 485 246 111
www.muzeumlb.cz
25. 2.–8. 5.
Geologie Liberecka
Výstava představí obor geologie jako nedílnou 
součást našeho života, jako základ našich vztahů 
s přírodou. Na přípravě výstavy se podílelo velké 
množství odborníků z několika předních institucí  
a podniků z celé ČR a poprvé budou prezentovány 
výsledky nejnovějších výzkumů v oblasti regionální 
geologie. Výstavu doplní ukázky hornin a minerálů 
z několika sbírek.
24. 3.–12. 6.
Krajinou znějícího ticha
Fotograf, muzikant, krajina jako příběh – to jsou 
atributy života a tvorby Jiřího Bartoše. Příběh  
o hledání a nacházení, o experimentu i jistotě, 
o harmonii a klidu, o tichu i neklidu. Výstava je 
ohlédnutím za tvorbou Jiřího Bartoše při příležitosti 
jeho životního jubilea. Dílo autora bude představeno 
výběrem jeho prací charakteristických jeho osobitým 
přístupem k tématům především krajiny a přírodních 
motivů.
24. 3.–12. 6.
Jiří Bartoš – fotografie
Autorská výstava u příležitosti životního jubilea 
fotografa Jiřího Bartoše.

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
březen–duben
Ondřej Maleček
Ondřej Maleček od svého nástupu na scénu 
současného umění se tematicky soustředí na 
vztah člověka a přírody, obrací se k paměti krajiny. 
Vstupuje do tvorby s romantickou nevázaností 
a otevřeností. Krajina je pro něj místem intenzivního 
prožitku, který je schopen rozdávat a sdílet.

OC FORUM LIBEREC
1. patro
Soukenné nám. 2a/669
Liberec
po–čt 10.00–18.00 h
pá–ne 10.00–20.00 h
1. 3.–15. 4.
Návrh územního plánu
Nový návrh územního plánu města Liberec je možné 
si podrobně prohlédnout v OC Forum. Od 1. března 
do 15. dubna jsou v rámci informační kampaně  
v přízemní pasáži vystaveny všechny důležité výkresy, 
včetně nově zpracovaného systému zeleně  
a přehledného schéma charakteru zástavby.

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM LIBEREC
nám. Dr. E. Beneše 23
460 59 Liberec 1
1. 3.–15. 4.
Velikonoční prodejní výstava výrobků 
chráněných dílen
Městské informační centrum nabízí možnost 
zakoupení výrobků chráněných dílen: Domov Harcov, 
Fokus, D. R. A. K. a Tulipan. Přijďte si vybrat dárek 
pro své blízké a zároveň podpořit další činnost těchto 
dílen.

GALERIE DIE AKTUALITÄT DES SCHÖNEN
Palachova 1404, Liberec
po–pá 14.00–18.30 h
17. 2.–30. 4.
Filip Dvořák – Barva soumraku

KAVÁRNA BEZ KONCEPTU
Husova 1094/87
Liberec
od 3. 3.
Jan Hubal – fotografie

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

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM 
LIDOVÉ SADY
Lidové sady 425/1
Liberec
www.zooliberec.cz/lidovesady
Experimentální studio, předsálí: 
Jak se tvoří město – prezentace výzkumu 
prací student TU v Liberci

Galerie na balkóně:
Martin Votava – Voda, voda, samá voda 
(fotografie)
Vyhlídková věž:
Markéta Urbanová – Andělé mezi námi 
(fotografie)

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

ART CAFE SMRK
Voroněžská 71/19
Liberec
www.facebook.com/ArtCafeSmrk

BEDNA KLUB LIBEREC
U Nisy 173 (naproti KÚLK)
po–so 16.00–21.00 h
www.bednaklub.cz
Program je zveřejňován na webových stránkách.

VODNÍ MLÝN
Krásný Les (č. p. 14)
so–ne 10.00–16.00 h
19. 3.–17. 4. 
Franz Clam-Gallas – Pocta šlechtici ducha 
a muži čin

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

FRÝDLANT, výstavní síň radnice
www.mesto-frydlant.cz
po–so 10.00–12.00 a 12.30–16.00 h
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4.–30. 4.
Luděk Prchal – výstava obrazů
Vernisáž: 4. 4. v 16.00 h.

MEZINÁRODNÍ CENTRUM DUCHOVNÍ 
OBNOVY
Klášterní 1
Hejnice
tel.: 482 360 211
www.mcdo.cz
I–XII, po–ne 8.00–17.00 h
2.–29. 4. 
Zdena Hrdinová – Zuzana Hutňanová 
– Daniela Doubková – Grafiky, malby, 
papírové objekty

MĚSTSKÁ GALERIE CHRASTAVA
Liberecká 40, Chrastava
tel.: 485 143 161, 604 118 296
www.chrastava.cz
1. 3.–27. 4.
Drahé kameny známé i tajemné

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
11. 3.–3. 4.
Tomáš Rýdl
Autorská výstava objektů využívajících výstavní 
prostor.

7. 4.–1. 5.
Česká čajová keramika pálená dřevem
Originální a klasické keramické čajové soupravy.

PROGRAM HRADY A ZÁMKY:
SZ Frýdlant, www.zamek-frydlant.cz
16. 4. Po stopách jantarové komnaty, 9.30 h, 
prohlídka pouze na objednávku na: zamek.
rezervace@seznam.cz
23. 4. Po stopách jantarové komnaty, 13.00 h, 
prohlídka pouze na objednávku na: zamek.
rezervace@seznam.cz
30. 4. Audience Albrechta z Valdštejna, 
prohlídka zámku a setkání s vévodou, 9.00–15.30 h

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


