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NOVINKY Z JIZEREK
Slovo k zamyšlení
Vážení čtenáři a návštěvníci Jizerských hor.
Čeká nás jeden z nejkrásnějších, nejbarevnějších
a nejvoňavějších měsíců v roce. Těch NEJ bychom
našli mnohem více i vzhledem k tomu, že slunce
nabírá na síle a zahaluje Zemi do objetí svých paprsků. Tato životadárná energie je pro nás obrovským darem… a jako s každým darem bychom s ní
měli zacházet s úctou a rozmyslem.
Již mnohokrát jsem zmiňovala živly – Vodu
a Zemi – v souvislosti s Jizerkami. Avšak Oheň je
právě ten, který mi vyvstal v mysli tentokrát. Možná i proto, že při psaní těchto řádků se v širokém
dalekém okolí připravují oslavy Filipojakubské noci
a zapalování tradičních ohňů. Oheň nás však provází nejenom při pálení dřeva, koukání do krbů či
kamen, ale dokáže i pohladit tím nejněžnějším dotykem slunečních prodloužených rukou.
Jako každý živel je i Oheň silný, svéhlavý, dominantní, a také škodící a zraňující – pokud je s ním nakládáno bezohledně, neuctivě a prospěchářsky v negativním slova smyslu. Dokáže nám ukázat svou sílu,
naproti tomu naší malost a podřízenost, skrze kterou
nás vede k lásce k přírodě a k lásce k nám samotným.
Na druhé straně je Oheň nádherným symbolem
– symbolem tepla domova. Kde je pomyslné teplo,
tam jsou splněny podmínky pro bohatý, láskyplný
a smyslný život. Oheň je život! Je to také síla v nás,
jak je popisováno v mnoha moudrých knihách. Síla,
která nám je srze tento živel předávána. Máme
také možnost nechat skrze plameny Ohně odejít
i vše nepotřebné – naše smutky, špatné myšlenky
a jiné. Oheň je zároveň symbolem nových začátků.
Jak to říkávaly naše babičky: „Voda odnese, Oheň

spálí, Vzduch roznese a Země vstřebá – svádí“. ani víla nepomůže! Zaklapnout počítač, udělat
Chytrá slova spojují všechny živly v jeden celek. Je- si čas na návštěvu hor a nechat všechny starosti
doma, …bez vaší vůle nebudou „koláče“. V Jizerden bez druhého nemůže být.
Až budete ležet na voňavě rozkvetlé jizersko- ských horách máte jedinečnou možnost „vstát jak
horské louce v opojení slunečních paprsků, s ne- Fénix z popela“ a stát se silnou a vyrovnanou osobbem plným hrajících se obláčků a možná i v blízkos- ností. Je to tajemství, které víla prozradí jen těm
ti bublajícího pramene či říčky, tak to je přesně ten „neuspěchaným“. Proto bedlivě naslouchejte horám
moment propojení a splynutí. Tyto dary naleznete a až zazní první tóny koncertu určeného právě pro
na každém kroku v našich horách. Je to koncert Vás, nepromarněte svou šanci.
Přeji všem krásný harmonizující květen s mnoha
přírody harmonizující naše uspěchané životy a prokoncerty v lůně Jizerských hor.
pisující lahodné tóny až k naší duši.
A pokud nebudete vědět, jak je zaslechnout,
stačí požádat naší milou vílu Izerínu. Víly jsou přeci Renata Van Vleet
strážkyněmi přírody a s živly umí pracovat na jed- Turistický region Jizerské hory
ničku. Ale je tu vlastně ještě něco, bez čeho vám www.jizerky.cz
INTERNETOV

NOVI

Květen a tradice…
SVATÝ JENE Z NEPOMUKU,
DRŽ NAD NÁMI SVOJI RUKU…
V církevním kalendáři je u data 16. květen uveden sv. Jan Nepomucký. Je to jeden z mála českých světců, který byl uctíván i v zahraničí. Od konce 17. století byl
velmi často malován, vytesáván z kamene nebo vyřezáván do dřeva – stal se
nedílnou součástí českého baroka. Ještě dnes ho můžeme vidět na zídkách kamenných mostků přes říčky a potoky, na
křižovatkách cest nebo u silnic. Vzorem
pro řadu dalších se stala socha z pražského Karlova mostu.
Jan Nepomucký bývá zobrazován většinou jako stojící postava v kanovnickém rouchu, s černým čtyřhranným biretem na hlavě, s krucifixem a palmovou
ratolestí v ruce. Skoro nikdy nechybí pět
hvězd okolo jeho hlavy. Podle pověsti je
zahlédli rybáři ve vodě, a tak našli Janovo

z pera Líby Novotné

foto – zdroj: wikipedie

utopené tělo. Že by byl Jan Nepomucký
tak špatný plavec? – řekne si možná ten,
kdo o něm jaktěživ nic neslyšel. Vzdělanější jedinci však vědí, že byl v roce 1393
na rozkaz krále Václava IV. mučen a umírající shozen z Kamenného mostu do Vltavy (dodnes je toto místo označeno červenou mramorovou deskou).
Ihned po smrti byl Jan považován za
mučedníka a začaly se o něm vyprávět legendy. Nejznámější je ta, že byl zpovědníkem královny Žofie, manželky Václava
IV., a odmítl králi prozradit její tajemství,
které se dozvěděl při zpovědi. Nic nevyzradil ani na mučidlech, a proto byl utopen. Když byl začátkem 18. století v rámci
příprav na svatořečení otevřen ve svatovítské katedrále jeho hrob, byl prý v lebce nalezen zcela neporušený jazyk jako
zázračný důkaz. Tento příběh se rychle šířil, protože zachování zpovědního tajem-
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foto – zdroj: wikipedie

ství oceňovala nejen církev, ale i obyčejní věřící. Jan Nepomucký byl svatořečen
v roce 1729.
Už okolo roku 1600 byl pokládán za
jednoho z patronů české země. Měl ale
trochu smůlu v tom, že jeho kult prosazovali habsburští panovníci jako protiklad
tradici svatého Václava, patrona české
země, a proto ho někteří vlastenci neměli rádi. Mezi prostým lidem byl však oblíben. Byl ochráncem kněží a zpovědníků,
stal se patronem mostů, lodníků, vorařů,
mlynářů a dalších profesí. Lidé věřili, že
je sv. Jan Nepomucký ochrání také před
povodněmi. Z četnosti povodní v posledních letech ale soudím, že se dnes k němu už nikdo moc nemodlí. A pokud jde
o pranostiky, lidovou jsem našla jenom jednu: "Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla
zdéli lokte mívá." Tu druhou vymyslel spisovatel Karel Čapek: "Na svatého Nepomuka umrzne ti nos i ruka". Novodobě je
sv. Jan Nepomucký prý i patronem řidičů

foto – zdroj: wikipedie

a měl by bdít nad bezpečností na silnicích.
Tak až 16. května budete projíždět
okolo nějaké sochy sv. Jana Nepomuckého, nezapomeňte ho zablikáním světly
nebo zahoukáním pozdravit!
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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 rozrostla o další zajímavé výrobky. Dovolte, abychom vám je postupně
všechny představovali v této rubrice. Máme tu jaro,

a proto možná oceníte některé výrobky našich šikovných výrobců, které by se nám mohly co nejvíce hodit.
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kékoli téma. Moje díla nacházejí uplatnění
v okrasných i užitkových zahradách, v interiérech či na dětských hřištích, nebo v parcích.
Každý kus je originál.

DŘEVOŘEZBY ZE SMRŽOVKY
LUKÁŠ RÓKA, SMRŽOVKA

Výrobě dřevěných soch či plastik – DŘEVOSOCHÁNÍ se věnuji od roku 2009. Práce se dřevem je mi blízká. S motorovou pi- Možnosti zakoupení:
lou umím zacházet už od dětství. K sochám • v průběhu dřevosochařských a řezbářjsem se dostal náhodou, díky seznámení se
ských sympózií
sochaři, kteří tvořili svá díla pro vznikající • po osobní domluvě – výběr z galerie
arboretum v sousedství. Moje výrobky jsou
na www.drevorezbyroka.com
převážně z tvrdého dřeva (buk, dub, jasan), • možnost objednání konkrétní sochy
které opracovávám tradičními postupy pomocí motorové pily a ručních dlát a dopl- Kontakt:
ňuji různými povrchovými úpravami. Ve své Lukáš Róka
tvorbě jsem se zaměřoval zejména na pří- Rybniční 1210, Smržovka 468 51
rodní motivy, nyní se soustředím na účelové tel.: 721 625 420
věci, jako jsou například zvoničky, a také na e-mail: lukasdakar@seznam.cz
figurální tvorbu, na přání však zpracuji ja- www.drevorezbyroka.com
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lů ovcí z Frýdlantska a Liberecka, vlna není
chemicky ošetřená. Látky barvím přírodními barvami.

FUTONY A KONOPNÝ TEXTIL KONOPÍK
LUKÁŠ VEJNAR – KONOPÍK,
BÍLÝ POTOK
V dílně v Bílém Potoce vyrábím futonové
matrace s rohoží z konopí a ovčí vlny a potahem z konopné látky, polštářky plněné vlnou, konopnými nebo pohankovými slupkami a se lněnými povlaky a různé drobnosti
– tašky, kapsičky na doklady a peněženky
z konopné látky, zdobené lněnými aplikacemi. Ovčí rouno pochází z vlny od chovate-

Kontakt:
Lukáš Vejnar
Letná 1032, Lomnice nad Popelkou /
dílna: Bílý Potok čp. 116
463 63 Bílý Potok
tel.: 737 600 514
e-mail: lukas.vejnar@gmail.com
www.konopeak.cz
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Možnosti zakoupení:
• na různých jarmarcích, trzích a ekologicky zaměřených festivalech
• ve vybraných obchodech s rukodělnými výrobky
• na www.konopeak.cz a www.fler.cz/
konopik
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písemných pramenů, obrazů i textilií. Jeho
ruční výroba z něho činí originální předměty s dlouhou životností, které mají svou duši. Krásu měkkého dřeva rád doplňuji ručně
kovanými doplňky, plochou řezbou a zdobím gotickou šablonovou malbou.

Tento nositel značky se významně podílí na celostátních oslavách
700letého výročí Karla IV. a tímto
velmi úspěšně reprezentuje značku
Regionální produkt Jizerské hory.
GOTICKÝ NÁBYTEK
LADISLAV SLUKA –
KOCOUR POZDNICKÝ, HUŤ
„Gotika není starý zapomenutý sloh,
gotika je filosofie a životní styl“
Kocour

Možnosti zakoupení:
• e-shop na internetu
• po telefonické domluvě v dílně
• na výstavách
• na historických akcích a bitvách

Vyrábím gotický nábytek i nábytek inspirovaný gotikou. A to v malých sériích na strojích nebo za použití starého ručního nářadí s postupy doby středověku. Nábytek se
hodí nejen na historické akce, do památkových objektů a expozic, ale i do chalup jen
tak pro radost. Je vyráběn podle dochovaných exponátů muzeí celé Evropy, či podle

Kontakt:
Ladislav Sluka – Kocour Pozdnický
Huť 12, Huť, 468 26
tel.: 777 275 718
kocour@gotickynabytek.cz
www.gotickynabytek.cz
www.baroko.cz
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Značku Regionální potravina Libereckého kraje získalo nově devět výrobků a z toho dva nositelé značky
Regionální produkt Jizerské hory
Celkem 9 výrobků s výjimečnou kvalitou
a chuťovými vlastnostmi z Libereckého kraje ocenila odborná komise soutěže Regionální potravina 2016. O tuto značku, která

je zárukou místního regionálního původu,
se letos ucházelo 93 produktů od 27 výrobců. O logo soutěžily v devíti kategoriích, silné zastoupení bylo v kategoriích Masné
výrobky tepelně opracované, Sýry včetně
tvarohu a Alkoholické a nealkoholické nápoje.
Výrobky hodnotila osmičlenná komise tvořená zástupci Ministerstva zemědělství ČR,

Kategorie:

krajského úřadu, Státního zemědělského
intervenčního fondu, Státní zemědělské
a potravinářské inspekce, Státní veterinární
správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR.
K udělení značky Regionální potravina Libereckého kraje 2016 navrhla hodnotitelská komise 9 výrobků z následujících kategorií:

Výrobek a výrobce:
DEBRECÍNKA
KAREL KLOUČEK ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ s. r. o.

1.

Masné výrobky tepelně opracované včetně uzených mas

2.

Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy
a polokonzervy

JELENÍ KLOBÁSA
FOLDA, s. r. o.

3.

Sýry včetně tvarohu

BIO OVČÍ TVAROH TUČNÝ
Mgr. Jana Rosenbaumová

4.

Mléčné výrobky ostatní

FILOUNSKÉ BIO PODMÁSLÍ KYSANÉ
Martin Šourek

5.

Pekařské výrobky včetně těstovin

CELOZRNNÝ KOLÁČ SE SEZÓNNÍM OVOCEM
Koláčkova pekárna s. r. o.

6.

Cukrářské výrobky včetně cukrovinek

MIKULŮV MRAK
Mikula Turnov, s. r. o.

7.

Alkoholické a nealkoholické nápoje

SVĚTOBĚŽNÍK JC CIMRMANŮV 12° SVĚTLÝ LEŽÁK
Pivovar Příchovice s. r. o.

8.

Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě

ČESKÝ ČESNEK Z PODKRKONOŠÍ
Jan Hradecký

9.

Ostatní

OVOCNÝ SORBET LEDA OSTRUŽINA
David Stárek
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Soutěž Regionální potravina je projektem
ministerstva zemědělství určeným na podporu malých a středních zemědělců a producentů potravin v jednotlivých krajích České republiky. Oceněný výrobek získá právo
zdarma užívat značku Regionální potravina
po dobu čtyř let na obalu svého výrobku.
V současné době značku nosí 475 produktů
ze 13 regionů Čech a Moravy. Administraci značky provádí Státní zemědělský intervenční fond. Podrobné informace o soutěži
můžete najít na webových stránkách www.
regionalnipotravina.cz.

NOVINKY Z JIZEREK

Každoročně se mohou producenti ucházet i o titul Výrobek Libereckého kraje roku
z odvětví zemědělství – potravinářství, letos bude vyhlášen již jeho 13. ročník.
V květnu bude soutěž vyhlášena a zájemci budou mít šanci své výrobky přihlašovat, jejich zhodnocení provede odborná
porota v červnu a v rámci Krajských Dožínek 2016 budou oznámeny výsledky. „Za
dobu existence soutěže známé i pod zkráceným názvem Výrobek roku Libereckého
kraje o titul soutěžilo už téměř 400 regionálních výrobků, což svědčí o velké zájmu.

Očekáváme, že i letos se bude o udělení titulu ucházet hodně výrobců a tímto všechny k přihlášení vyzýváme,“ dodal Josef Jadrný, náměstek hejtmana pověřený řízením
resortu životního prostředí a zemědělství.
kontakt:
Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
tel.: 485 226 302, 732 765 215
zdroj: www.kraj-lbc.cz
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Novinky z Turistického regionu Jizerské hory
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 měsíčníku Novinky z Jizerek.

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

• Dne 25. května se uskuteční setkání informačních center na Bedřichově.
• Ve spolupráci s Libereckým krajem připravujeme propagaci Jizerských hor na
veletrzích cestovního ruchu jak v tuzem-

Z JIZEREK
sku, NOVINKY
tak i v zahraničí.
Tam, kde nebudeme
přítomni osobně, zajistíme prospektový
servis na stánku Libereckého kraje.
6.–7. 5. 2016 TOURTEG 2016 – Jelenia
Góra
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• Přípravy podkladů pro Jizerské noviny
na léto 2016 v české verzi a jejich přílohy –
Kalendáře akcí – jsou v plném proudu.
Na pultech by měli být 1. 6. 2016.

INTERNETOV

Osobnosti – rodáci Jizerských hor
FRANZ VON NEUMANN
I když Franz von Neumann nepocházel
z našeho kraje, jeho stopy jsou v něm výrazné. Nepřehlédnutelné jsou jeho stavby
radnic v Liberci a Frýdlantě.
Narodil se ve Vídni dne 16. ledna 1844
do známé architektonické rodiny. Jeho
otec Franz von Neumann starší byl známým vídeňským architektem. Matka se
jmenovala Josepha, rozená Nitsche. Franzův mladší bratr Gustav se narodil o dvanáct let později a i on propadl kouzlu tohoto povolání. Franz vystudoval v letech
1861–1863 Technickou vysokou školu ve
Vídni, poté byl přijat na Akademii výtvarných umění. Svoji kariéru začal jako
žák slavných vídeňských architektů Eduarda van der Nüll, Augusta Sicarda ze Sicardsburgu a Friedricha von Schmidta.
Akademii ukončil v roce 1868, kdy se stal
asistentem svého učitele a věhlasného architekta Friedricha von Schmidta. Ten začal projektovat vídeňskou radnici a Franz
byl od samého počátku zapojen do tohoto velkého projektu a spolupracoval
na jejích plánech. V roce 1875 byl dokonce pověřen vedením stavby. U příležitosti
dokončení stavby radnice v roce 1883 mu
byl jako uznání za jeho službu udělen titul stavební rada.
Ve spolupráci se Schmidtem vznikly
také v letech 1878–1883 arkádové domy
v blízkosti radnice. Poté už ale pracoval
převážně samostatně. Zaměřil se zejména na návrhy vil, obytných a úředních bu-

dov, projektoval, i když spíše výjimečně,
návrhy kostelů. Jeho pozornosti neunikly ani rozhledny či hvězdárny. V počátcích
své tvorby se zaměřoval výlučně na novorenesanční architekturu, později svoji
práci rozšířil i na ostatní historizující slohy.
V roce 1889 vstoupil do komunální politiky a jedenáct let působil jako radní rakouské metropole. V roce 1900 byl na
světové výstavě v Paříži vyznamenán stříbrnou medailí za celoživotní dílo. To už
ale u nás stály obě radnice, které projektoval. První z nich, liberecká, je bezesporu
jednou z nejmonumentálnějších a nejvýstavnějších objektů svého druhu v celých
Čechách. Její stavba souvisela s celou přestavbou starého centra Liberce a s nutností nahradit nevyhovující renesanční radnici. Proto už od padesátých let 19. století
začal magistrát vykupovat domy na severní frontě náměstí a roku 1881 začal
s jejich demolicí. Na stavbě nové radnice
se podílela většina významných institucí
a osobností města, například místní spořitelna nebo průmyslník a politik Franz
Liebieg mladší. Přípravy byly zahájeny
v roce 1886, kdy byl pro stavbu radnice
magistrátem zřízen stavební výbor, na jehož popud byli osloveni významní, německy hovořící architekti. Byli jimi Paul
Wallot, Georg von Hauberrisser, Hermann Ende a Wilhelm Böckmann, Franz
von Neumann, Ludwig Tischler, Andreas
Streit či Alexander Wielemans von Monteforte z Vídně. Vítězem se stal nako-
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nec právě Franz se svým monumentálním
projektem ve formách zaalpské renesance, odvolávajícím se na radnici vídeňskou.
Vliv nové liberecké radnice byl natolik
dalekosáhlý, že po jejím vzoru začala své
staré radnice přestavovat či nahrazovat
novostavbami i okolní města. Nejvýrazněji se tento trend projevil ve Frýdlantě,
bývalém centru panství. Ve snaze vyrovnat se Liberci oslovili i zde Franze. A pro
něj to určitě byla zajímavá práce. S libereckou radnicí stavba vykazuje řadu podobností, i když je skromnějších rozměrů.
Je na ní použito forem německé neorenesance, vycházejících ze slezské a severoněmecké cihlové architektury. Stavba budovy, která měla být ukázkou síly místního
průmyslu, byla zahájena v roce 1893 na
místě čtyř zbořených domů a hlavním investorem byla stejně jako v Liberci místní spořitelna. Stará renesanční radnice ve
středu náměstí byla zbourána o rok později. Nejhonosnějším prostorem radnice
je vedle obřadní síně vstupní hala ve zvýšeném přízemí, zaklenutá křížovými klenbami se dvěma řadami sloupů. Dokončena byla v roce 1896, tedy přesně před sto
dvaceti lety.
Ne příliš známá je Franzova spoluúčast
na stavbě radnice v Bílině. Právě on je autorem původních sešitů skic. Několik let
po jeho smrti pak projekt přepracoval Friedrich Kick a přestože ho výrazně modernizoval, původní prostorový koncept včet-

ně návrhu na vystavění nárožní věže do
velké míry respektoval. Radnice byla navržena jako polyfunkční budova – kromě
obecního úřadu zde sídlila celá řada dalších institucí. Našly zde své umístění například policie, důchodový úřad, spořitelna či městská knihovna. První patro bylo
provedeno velmi honosně a reprezentativně, mělo symbolizovat majestát rozvíjejícího se průmyslově-lázeňského města
a správního střediska.
Franz je v Česku kromě těchto radnic
autorem též novogotické rodinné hrobky
podnikatele Gustava Richtera na hřbitově v Raspenavě. Dalším jeho počinem byla
mohutná kamenná romantická rozhledna na Pradědu. Stavba rozhledny, nesoucí název Habsburgwarte, byla zahájena
v roce 1904 a dokončena až v roce 1912,
to už ale Franz nežil. Bohužel nebyla postavena příliš kvalitně a v roce 1959 se
zřítila. Byla to však ve své době nejvýše
položená a nejmohutnější rozhledna v republice. Dnes její replika stojí v Německu
na vrchu Wetzstein.
Coby významná osobnost nevyhnul se
Franz ani aktivní politické kariéře. V letech 1891–1894 působil jako člen městské
rady, v letech 1889–1900 byl členem zastupitelstva vídeňského okresu.
I v osobním životě se mu dařilo. Za ženu si vzal Karoline Angerer. Z jejich svazku
se narodilo pět dětí, synové Franz, Josef
a Richard, dcery Lina a Anna. Jeho životní
pouť se uzavřela 1. února 1905. Bylo mu
šedesát jedna let. Postihl ho infarkt, když
čekal na nádraží na vlak. Pohřben byl na
vídeňském ústředním hřbitově.
text: Jitka Nosková
Pramen:
Franz Neumann jun. Architektenlexikon.
Wien 1770-1945 [online]. [cit. 2016-04-10].
Dostupné z: http://www.architektenlexikon.
at/de/426.htm

Franz von Neumann. Liberec: Reichenberg: architektura na severu Čech. [online]. [cit. 201604-10]. Dostupné z: http://liberec-reichenberg.
net/autori/karta/jmeno/29-franz-von-neumann
Fotografie:
1. Podobizna Franze von Neumanna (zdroj:
www.ceske-dejiny.cz).
2. Dobová fotografie obou libereckých radnic. Stará radnice byla zbourána v roce 1893
(zdroj: http://liberec-reichenberg.net/stavby/
karta/nazev/24-radnice).
3. Dobová pohlednice s frýdlantskou radnicí
a náměstím z roku 1912 (zdroj: http://liberecreichenberg.net/stavby/karta/nazev/91-namesti-t-g-masaryka-regenerace).
4. Rozhledna na vrchu Wetzstein v oblasti
Thüringen je replikou původní stavby na Pradědu (zdroj: https://de.wikipedia.org/wiki/
Praděd).
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Tipy na výlet
KITTELOVA POUŤ NA KRÁSNÉ –
1. KVĚTNA 2016
Kittelův areál – Krásná,
Pěnčín u Jablonce n. N.
Program:
9.30 h Zahájení poutě
Výstava betlémů z misijních zemí –
Salletini na misiích
V budově fary v patře: jsou připraveny interaktivní dílničky pro děti, prodejní výstava skla studia Olivových a výstavky rukodělných prací.
Armillaria – ČSOP: tvůrčí dílničky,
infomateriály.
V budově fary přízemí: kavárnička, divadélko pro děti „Matičky“ v 11.30
a 13.30 h s novými pohádkami.

NOVINKY Z JIZEREK

10.00 h Slavnostní poutní Mše svatá v kostele sv. Josefa, hlavním cebrantem bude P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CScR
generální vikář Litoměřické diecéze.
11.30 h Kytarový koncert Vojtěcha Jelínka –
studenta konzervatoře v Pardubicích – fara
Zahájení sezony 2016 – Kittelovo muzeum
12.00 h Slavnostní otevření Kittelova muzea
– křest knihy Doktor Kittel – doplněné
a rozšířené vydání
– aktualizovaná naučná stezka Kittelovskem
12.30 h Pěvecký sbor Generace Gospel Choir
– v kostele sv. Josefa
13.15 h Huntířovský smíšený pěvecký sbor
– pod vedením Mgr. Paldusové – před farou
13.45 h Kvartet Ad libitum + Anička, Maruška, Jarmila Klokočníkovi –
v kostele sv. Josefa
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14.00 h Divadlo Studia Hamlet z Železného
Brodu: Kytička pro Emu – v Kittelově domě
14.30 h Folklorní soubor Nisanka a Malá
Nisanka z Jablonce n. N. – pásmo tanců
říkadel a písniček
15.00 h Jablonecká píšťalka – soubor zobcových fléten
15.30 h Smíšený pěvecký sbor Janáček
z Jablonce nad Nisou, v kostele sv. Josefa

NOVINKY Z JIZEREK

Po celou dobu poutě je možné zakoupit levné domácí občerstvení ve farské kuchyni, u hasičů, ve stáncích Kitl s. r. o. a Kozí farmy Pěnčín. Na posezení jste
vítaní všude.
Koníčci pí. Šeflové povozí děti na louce u kostela,
možná bude i hříbátko.
DOPRAVA LINKOVÝMI AUTOBUSY:
z Železného Brodu – přes Čížkovice do Jablonce n. N.:
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repliky Smržovského grimoáru.
Další část expozice je věnovaná škole našich
předků a lidovým řemeslům.
Pro milovníky prehistorie je určena expozice pravěkých sekerek – nerost pro jejich výrobu se těžil před asi 7 000 lety nedaleko
Krásné.
V Kittelově muzeu je možno zakoupit Kittelovské suvenýry a seznámit se s dalšími
produkty firmy Kitl.

KITTELOVO MUZEUM V SEZONĚ
2016

Nenechte si ujít výlet do Kittelova muzea
v Pěnčíně – Krásné na Jablonecku. Muzeum jako každoročně otevírá „Pouť svatého Josefa“, která se koná 1. května 2016.
Na pouti proběhne například znovu pokřtění rozšířeného vydání knihy Doktor Kittel nebo slavnostní otevření naučné stezky Kittelovsko. Kittelovo muzeum
připravuje pro letošní rok novinky pro
své návštěvníky – například „stezku bosých nohou“, „questing neboli hledačku“
nebo hledání vykopávek v pískovišti pro
nejmenší návštěvníky.

Co je nového v Kittelově muzeu?
Stezka bosých nohou
Questing neboli hledačka
Hledání vykopávek v pískovišti
Nová dvoudílná turistická vizitka
Kdy do Kittelova muzea?
V, VI, IX / so–ne 10.00–18.00 h
pracovní dny po předchozím objednání
na tel.: 602 175 116, 483 000 483
VII–VIII / po–ne 10.00–18.00 h

Kdo byl tajemný doktor Kittel?
Jan Josef Antonín Eleazar Kittel (1704–
1783), slavný lékař a léčitel z pomezí Jizerských hor, Krkonoš a Českého ráje,
opředený mnoha mýty a pověstmi. Jeho
současníci si neuměli jeho léčebné úspěchy, bohatství a slávu vysvětlit jinak než
tím, že zaprodal svoji duši ďáblu.
Co nabízí Kittelovo muzeum?
Interaktivní expozice je koncipována tak,
aby zaujala návštěvníky každého věku.
Nahlédnete do doby našich babiček z oblasti vaření, pečení, bylinkářství, vyšívání, praní nebo výroby skleněných šperků. Znalost
léčivých bylinek si můžete ověřit v bylinkové zahrádce přímo před muzeem.

7.15, 7.18, 9.15, 10.20, 11.15, 13.10, 13.15 h
z Jablonce n. N. – přes Čížkovice do Železného Brodu:
8.15, 9.15, 10.15, 11.55, 12.15, 13.55, 14.15 h
a zpět z Čížkovic do Jablonce n. N.:
11.38, 13.38, 15.38, 16.38, 17.38 h
zpět z Čížkovic do Železného Brodu:
10.29, 12.29, 14.29, 15.35, 16.29, 18.29 h

Jak se dostat do Kittelova muzea?
Autem nebo autobusem:
Krásná č. p. 11 – z Jablonce nad Nisou směr Železný
Brod, 468 21 Pěnčín, u Jablonce n. N.
GPS: N 50° 41' 41'' E 15° 12' 53''
Před farou je možnost parkování pro osobní automobily i autobusy
Linkovým autobusem:
Linka Jablonce nad Nisou – Železný Brod, cesta trvá cca 20 minut, výstup na zastávce Pěnčín, Krásná – škola.
V tajuplné Kittelově pracovně si můžete
přečíst informační tabule o doktoru Kittelovi a jeho životu, o Burku i o Kittelovsku.
K nahlédnutí jsou zde magické knihy včetně

Rezervace prohlídek na:
tel.: 602 175 116
www.kittel.cz
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PROLÍNÁNÍ – SEN O JIZERSKÝCH
HORÁCH 2016 aneb Smržovský
jarmark a Den jizerskohorských
jídel – 21. května 2016

•

•
program:
•
• 9.30–15 h – Program o. s. Penthea – kontaktní letové ukázky, půjčeni dravce na ruku, výklad
•
sokolníků; v 11 a 14 h „Dravci a sovy v letu“
• 10–12 a 13–15 h – Setkání s vílou Izerínou
•
– vyzkoušejte si, jak dobře znáte přírodu Jizerských hor
• 10–15 h – Jízda na koních
děla Michaela
• 10–15 h – Prohlídka kostela sv. Archan- • 13.00–16.00 h – Zámeček – Muzeum míst-

ní historie a výstava „Krásy přírody okem
starého objektivu“ – fotografie Simony
Boorové
13.30 h – Vystoupení tanečního kroužku
ZŠ Smržovka pod vedením Lucie Rakušanové
Stan jizerskohorských jídel
Myslivecka kuchyně od 11.00 h v Myslivecké chalupě
Osvětový program – ekovýchova se zaměřením na třídění odpadů
Ukázky řemesel – výroba houslí, fujar; kovář,
košikář, paličkování, tkalcovství, výroba skleněné bižuterie a figurek, mačkání skleněných perlí, ruční zpracování ovčí vlny, pletení z pedigu
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a proutí, ketlování, zdobení perníčků
• Výrobky se značkou Regionální produkt
Jizerské hory – www.jizerske–vyrobky.cz
• Značka Regionální potravina – Liberecký
a Královehradecký kraj
• Chráněné a terapeutické dílny – o. s. Tulipan, Domov Maxov, Domov Harcov
• Jak žijí včely a jak vzniká med – úl s živými včelami
• Živá zvířátka – ovce, krávy, prasátka, drůbež,
koně, králíci
• Hledáme jména pro telátka – přijďte a pomozte najít jména pro dvě telátka, která přijedou z lučanské Farmy Na Gruntě
• Smržovské hledačky aneb Bez mobilu, bez
majlu, věnujem se detailu
• KniHA–HA–HA – kupte si knihu „jen tak pro
radost“, zakoupením knihy podpoříte děti, které letos objevily kouzlo čtení
• Buchta pro svatého Michaela – přineste buchtu, koláč, štrúdl, makovec, kompot, víno,
špek, kořaličku, med, klobásku, křížalu či jakoukoli jinou dobrotu, podpoříte tak finanční sbírku
na další opravy v kostele sv. Archanděla Michaela
• Výtvarné techniky pro děti i dospělé
• Stánkový prodej – občerstvení slané i sladké
• K tanci i poslechu hraje 16.00–22.00 ho statečné Naboso z Krkonoš

Přineste v sobotu 21. května od 9.00 hodin do smržovského lesoparku u Parkhotelu ochutnat i těm, kdo by se k vaší dobrotě
jinak nedostali.
Nabídneme ji ve veselém stánku s nápisem
Buchta po kouskách nebo po kapkách za
poplatek dobrovolný či mírný – předem
stanovený a celý výtěžek bude věnován na
další opravy smržovského kostela sv. Archanděla Michaela. Chcete-li věnovat svoji dobrotu, a do lesoparku přijít nemůžete,
můžete ji přinést do kulturního střediska –
Zámečku nejpozději v pátek 20. května do
13.00 hodin.
Děkujeme. Těší se na vás Spolek Michael
Stánek KniHA-HA-HA
Často dostáváme do smržovské knihovny
knihy, které už doma nechcete nebo je máte dvakrát. Některé knihy zařazujeme do
vlastního fondu, ostatní nabízíme ke koupi za symbolickou částku 5 Kč. Výtěžek použijeme na zakoupení knížek pro děti, které letos objevily kouzlo čtení.
Ve stánku KniHA-HA-HA se těšíme na vaši
návštěvu a předem děkujeme za podporu.
Výtvarné a rukodělné techniky
Malování na hedvábí, malování dřevěných
výřezů – Základní škola Smržovka
Hrátky s provázky a papírem – Romana
a Radka Sekyrovy

Informace navíc:
Přineste buchtu nebo koláč, štrúdl, makovec, kompot, víno, špek, kořaličku, med,
klobásku, křížaly či jakoukoliv domácí dobrotu.
Předvádění řemesla, některá s možností
Pečete či vyrábíte dobroty všelijaké a za- vyzkoušet si…
tím vás chválí „jen“ vaše nejbližší rodina • pletení z pedigu, tkaní na stavu – Domov Maa sousedé?
xov/ Horní Maxov

• kovář – Josef Cvrček/ Železný Brod
• pletení proutěných košíků – Jaroslav Novotný/
Lučany nad Nisou
• výroba fujar – Radek Musil/ Kamenický Šenov
• výroba houslí – Jaroslav Kohout/ Branžež
• výroba skleněných figurek a bižuterie – žáci
Střední školy řemesel a služeb/ Jablonec n. N.
• výroba skleněných korálků – Petr Klamt/ Zásada
• práce s ovčí vlnou – Iva Olšová/ Semily
• paličkování – Zuzana Galuszková/ Desná
• zdobení perníčků – Jiřina Růtová/ Všelibice
Kdo k nám přiveze svá zvířata?
• Martin Jiřička, Farma Na Gruntě/ Lučany n. N.
• Radek Zelníček, stáj Aneta/ Smržovka
• Zdeněk Keller, Nová Ves n. N./ Jablonec n. N.
Smržovské hledačky aneb Bez mobilu,
bez majlu věnujem se detailu
Hledačka neboli quest je cesta, zábava
i poučení. Hráli jste někdy šipkovanou nebo
hledali poklad? Určitě ano. I v questingu si
něco podobného vyzkoušíte. Vydáte se na
cestu, budete hledat indicie a luštit tajenku. Nepotřebujete více než list papíru, na
kterém je, většinou formou veršů, popsaná
trasa podle orientačních bodů. Splníte úkoly, vyluštíte tajenku a poklad bude váš. Je
to jednoduché. Tato hra není omezena věkem, stačí umět číst a sledovat okolí.
www.smrzovka.cz
fota: M. Rajtarová, M. Vacková, B. Svobodová
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ASTRONOMICKÝ DEN NA JIZERCE
SE BLÍŽÍ,
DOČKÁTE SE JIŽ 28. KVĚTNA 2016

Je připraven bohatý program pro děti
i dospělé, pozorování Slunce přes den,
večerní a noční pozorování oblohy, vstup
zdarma.

Populárně-astronomický program –
Sklárna, Jizerka:
13.00 h Krtek astronaut osobně – 5. výročí
jeho letu v raketoplánu Endeavour
13.15 h Gravitační vlny – nové okno do vesmí-

ru – Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. (profesor astrofyziky na ČVUT o zásadním
objevu letošního roku)
15.15 h Obloha pro celou rodinu – interaktivní přednáška nejen pro děti – Mgr.
Martin Gembec (Česká astronomická
společnost)
16.30 h Kosmonautika převážně nevážně –
Milan Halousek (Česká kosmická kancelář, předseda Astronautické sekce ČAS)
17.45 h Malá oslava narozenin Rákosníčka
40. narozeniny skřítka neposedy
13.00–18.00 h Vědecká show iQLANDIA
Liberec – každých 30 minut
• výstava fotografií, expozice astronomické techniky, kapka jizerskohorské tmy a další atrakce
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za jasného počasí večerní pozorování Jupiteru,
• Marsu, Saturnu a také objektů vzdáleného vesmíru.
Akci pořádá Astronomický ústav Akademie věd
ČR, Klub astronomů Liberecka – pobočka České
astronomické společnosti, Sundisk, s. r. o. a Hvězdárna Turnov.
Akci podpořil Liberecký kraj a záštitu převzal náměstek hejtmana Libereckého kraje pro životní
prostředí a zemědělství Josef Jadrný.
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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-

V srdci Bukovce se probudila víla Izerína
a otevřela svůj poklad dětem. To, které
projde osm tajemných míst Jizerských
hor, dostane Izerínin penízek. Jenže dítě se nemůže pustit samo na cestu za
pohádkami a tajemstvími. Potřebuje
vás – maminky, tatínky, babičky, dědečky, a kdo ví, kdo ještě je na téhle cestě může doprovázet. A vy jste už zajisté dávno pochopili, že na světě jsou
jiné poklady, jiná bohatství než penízky víly Izeríny. Jak vás tedy nalákat na
cestu za dětskými poklady? Co vám nabídnout místo mince, která platí pouze
v říši fantazie? Nevím. Zkusím vám tedy vyprávět, proč jsem se do těch míst
vydala já.
Zkusím vám vyprávět o své lásce k tomuhle 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 vašim mrňatům. A já vám budu tak trošku,
docela maličko závidět.
Klára Hoffmanová

ně známých míst v Jizerských horách je
označeno malou kovovou volně přístupnou známkou. Po objevení všech známek,
jejich obkreslení na leták a předání v jednom z informačních center bude úspěšným soutěžícím předán dárek – skleněný

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

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

Můj život není zdaleka tak pestrý jako život kamenného rytíře z Karlova mostu.
Paty jsem z Čech vytáhla jen několikrát
a nepřivezla jsem z cest ani lva, ani čarovný meč, který srazí hlavy všem nepřátelům země české najednou. (Mimochodem,
napadá vás taky ta hříšná myšlenka, kolik
a jakých hlav by se válelo po zemi?) Přes to
mám i já svou jantarovou horu. Není sice
z jantaru, ale z čediče, o její přitažlivosti
však nemůže být pochyb. Mám na to svědky.
Jen se podívejte na fotografie Jizerky.
Najdete jen málo těch, na nichž se Bukovec neukáže alespoň kousíčkem. Jeho majestátný zjev odlišující se od okolní přírody neustále přitahuje váš zrak. Mnoho se
namluví o Safírovém potoku, Hnojovém
domě a podobně, ale když dojde na lámání chleba, stejně si každý při slově Jizerka vybaví nejdřív Bukovec.
Bukovec je skutečně výjimečný. Oproti
ostatním horám je mladý, proto je taky tak
vysoký, vznikl až ve třetihorách a je tvořen
v Jizerkách nepříliš častou horninou čedičem. Ta má tu vlastnost, že není tak kyselá
jako okolní žula a když se rozpadá, vzniká
z ní výživná zemina, ve které se dobře daří
právě bukům. Odtud Bukovec.
A jako každé mládí, je i Bukovec volnomyšlenkář. Proto to byl právě on, kdo poskytl ochrannou náruč princezně Izeríně,
když utíkala před nedobrovolnou svatbou. Stará pověst vypráví, že zámek jejího otce stál v těch místech, kde dnes do

Dovolte, abychom Vás dnes pozvali na
Hajní kostel na Frýdlantsku. Pověst s místem spojená se tematicky hodí k právě
prožitým Velikonocím.
BUKOVEC
Znáte „Staré pověsti české“ od Aloise
Jiráska?
Že se ptám. Abyste neznali. To by byla ostuda!
Zalistujte trochu v paměti. Jedna pověst vypráví o rytíři Brunclíkovi. To je ten,
jehož socha stojí na Karlově mostu. Ten,
co mu u nohou leží lev. Lev z našeho státního znaku.
Rytíř Brunclík projel kus světa a v jedné končině narazil na jantarovou horu, která si dokázala přitáhnout vše živé
v okolí padesáti mil. Její sílu dokázal překonat jenom pták Noh. Díky věrnému sluhovi, který rytíře zašil do zvířecí kůže, se
Brunclík dostal jako kořist do hnízda ptáka Noha a po mnohých peripetiích zpátky do Čech.
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krajiny shlíží rozhledna Štěpánka. Odtud
prý princezna utíkala se starým sluhou až
pod Bukovec, který jí otevřel svoji jeskyni,
aby se mohla ukrýt ona, její sluha i poklady, které vzala doma.
Marně ji hledali otcovi vojáci. Teprve
když na cesty vyrazil krásný mladý princ,
kterého měla Izerína už dávno ráda, vystoupila princezna z nitra hory. Aby však
byla vyzkoušena síla princovi lásky, strop
jeskyně se propadl a celý poklad zasypal.
Princ byl ale rád, že našel svoji milou a ze
ztráty pokladu si nic nedělal.
To vypráví stará pověst. Ale my víme své.
Princezna Izerína v Bukovci žije dodnes.
Jen už není princeznou, ale vílou a svoje
poklady ukryla ve skalách a potocích celých Jizerských hor. Mnoho lidí už je hledalo a někteří je možná i našli, jak o tom
svědčí mnohá tajemná znamení vytesaná
do skal, ale víle je to jedno. Stará se o celé
Jizerské hory a má práce nad hlavu.

NOVINKY Z JIZEREK

NAUČNOU STEZKOU TŘI ISERINY NA
BUKOVEC A K RAŠELINIŠTÍM JIZERKY
Jizerka, parkoviště – zastavení č. 1 NS Tři iseriny –
Bukovec, lom – Bukovec vrchol – Jizerka centrum, pomník a chata Pyramida – národní přírodní rezervace
Rašeliniště Jizerky, zastavení č. 13 – po silničce návrat na parkoviště.
Celkem 5 km.
Nenáročná vycházka krajem víly Izeríny.

Klára Hoffmanová

Námaha během většího stoupání bude
odměněna řadou působivých výhledů.
Od železniční stanice půjdeme krátce po
červených značkách. U rozcestníku značených cest narazíme na zelené značky, které
nás budou provázet po celý výlet. Projdeme kolem chatového tábora a zvolna stoupáme k lesu. Po vstupu do lesa se výstup
postupně stane namáhavějším. Značení se
vyhýbá tzv. Liščí chatě (soukromý objekt)
a vede nás romantickým údolím Černého
potoka až k odbočce k vodopádu. Jeho
návštěvu bychom neměli vynechat, patří
k nejhezčím v Jizerských horách. Po jeho
prohlídce se vrátíme zpátky na odbočku
a vystoupáme po široké cestě do první velké 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 skalám vyhlídkového Frýdlantského cimbuří či
pokračovat dále do hor.
Otokar Simm
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Příroda Jizerských hor
S jarem vstupuje do našeho internetového měsíčníku i nové téma – příroda Jizerských hor. Setkáváme se s ní na každém
kroku, jen někdy nemáme dost času se zastavit, blíže se o ni zajímat a prožít zážitek z jejího pozorování. Někdy chybí i dostatek informací. Pokusíme se vám proto
postupně přírodní zajímavosti Chráněné
krajinné oblasti Jizerské hory i jejího okolí přiblížit.
UPOLÍN NEJVYŠŠÍ –
SYMBOL CHKO JIZERSKÉ HORY
Upolín je již téměř padesát let symbolickou rostlinou Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Snad proto, že rozkvétá
na jednom z nejkrásnějších míst a také na
symbolickém místě v Jizerkách, na Upolínové louce na Jizerce pod Bukovcem,
a každoročně tu na stráni nad říčkou Jizerskou vytváří žlutý koberec květů.
Žlutá květina rozkvétá v pozdním jaru až časném létě na vlhkých loukách, ve
světlých lesích a lesních okrajích, na prameništích v Jizerských horách. Rozšířený
je ale roztroušeně i jinde v Čechách a po
střední, východní a jihovýchodní Evropě.
Svojí výškou až 60 cm, jak už název napovídá, výrazně převyšuje okolní luční porost a žluté kuličky květů vypadají jak korálky rozhozené po zelené louce. Květy
citrónově a žloutkově žluté barvy, zvnějš-

ku často nazelenalé, jsou uspořádány většinou jednotlivě a mívají průměr až 3 cm.
Podíváme-li se na jeho dlanité pětidílné listy, napadne nás příbuznost se sasankami, jaterníky, orlíčky, konikleci, oměji i obyčejnými pryskyřníky. Všechny tyto
rostliny patří mezi velkou rodinu (čeleď)
pryskyřníkovitých.

NOVINKY Z JIZEREK

Dříve nebyl upolín odlišován od upolínu
evropského, který se ale v Čechách nevyskytuje a od něhož se liší jen velmi málo
v tvaru drobných plodů. Slovensky se upolín nejvyšší výstižně nazývá žltohlav najvyšší.
Různé kulturní formy upolínu s jednoduchými nebo plnými květy jsou pěstovány jako zahradní rostliny a je možné je
koupit v mnoha zahradnictvích. Není tedy žádný rozumný důvod divoce rostoucí
rostliny trhat, vyrývat a odnášet si domů.
Jednak jsou na své místo vázané a jinde by
přežily jen obtížně, hlavně jsou chráněné
zákonem včetně prostředí, ve kterém rostou, a za jejich ničení lze uložit i pokutu.
Rostlina je navíc jedovatá podobně jako mnohem častější pryskyřník prudký,
takže je dobré se jí nedotýkat ani s ní jinak nemanipulovat.
Lépe je kochat se pohledem na koberce
žlutých „hlaviček“ na rozkvetlých loukách
na Jizerce, v Jindřichově, Horním Polubném, Rejdicích, tedy všude tam, kde vlhké
louky nebyly v minulosti odvodněny. Jistě
vám to na sklonku jara přinese radost do
vaší duše a pocit, že příroda poskytuje nejen hmotné požitky.
Na příkladu upolínu je vidět, že ochrana mokřadů a vlhkých luk před odvodňováním nebo zavážením má smysl.
www.nature.cz

INTERNETOV

NOVI

Turistický region Jizerské hory a Víla Izerína na facebooku
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Novinky… aneb to, NOVINKY
co se nikam nevešlo
Z JIZEREK

LIBERECKO INFORMUJE…

PODVEČERNÍ DĚTSKÁ PROHLÍDKA CENTRA LIBERCE
Pojďte s námi zažít netradiční prohlídku centra
města s překvapením.
Originální trávení pátečního večera nabízí spe-

ciální komentovaná prohlídka centra Liberce, na
které se děti i jejich rodiče dozví zajímavosti
z dějin našeho města. Během prohlídky možná
potkáte i radničního rytíře, který se občas prochází po náměstí. Pokud bude v dobrém rozmaru, bude možné se s ním vyfotit a pro chytré děti,
které budou dávat pozor během výkladu má připravený i malý dáreček.
Trasa: nám. Dr. E. Beneše – Kostelní ulice – Sokolovské náměstí – Valdštejnské domky – Tovaryšský vrch – Frýdlantská ulice – Divadlo F. X. Šaldy
– nám. Dr. E. Beneše.
Kapacita prohlídky je omezená, proto je dobré
se předem objednat: info@visitliberec.eu nebo
tel.: 485 101 709.
Začátek prohlídky/ sraz s průvodcem je v Městském informačním centru v Liberci.
www.visitliberec.eu

ocenění Film Friendly získala v loňském roce.
Liberci, jmenovitě Pavlíně Kuchtové, udělila porota zvláštní uznání za efektivitu a rychlost, se
kterou v rámci magistrátu vybudovala funkční kontaktní místo pro filmaře. „Liberecká filmová kancelář začala pod městem fungovat až v létě
2015, ale stihla se zapojit do natáčení hned několika velkých projektů, mimo jiné čínského seriálu
Last Visa nebo pilotního dílu pro seriál Spark americké stanice ABC. Lokační manažeři si vstřícnost
a spolupráci v Liberci nemohou vynachválit“, říká
Nela Cajthamlová za Czech Film Commission…
zdroj: tisková zpráva 25. 4. 2016, www.czechtourism.cz/pro-media/tiskove-zpravy/soutez-o-titulfilm-friendly-2015-zna-viteze-nej/

INTERNETOVÝ IN

NOVIN
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

NOVINKY Z JIZEREK

MĚSTO LIBEREC DOSTALO V PLZNI VELKOU
POCHVALU ZA SPOLUPRÁCI S FILMAŘI
Titul Film Friendly určený regionálním subjektům,
které jsou nejvstřícnější k filmařům a zároveň filmovou produkci využívají pro marketing destinace, putuje za rok 2015 do Karlovarského kraje…
… Z přihlášených subjektů zaujalo organizátory
soutěže vedle vítězného Karlovarského kraje také
město Liberec či Filmová kancelář Jeseníky, která

3. 5. ODSTÁVKA PLAVECKÉHO BAZÉNU,
BAZÉN LIBEREC, WWW.BAZEN-INFO.CZ
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LIBERECKO A JABLONECKO INFORMUJE...
MAPA JABLONCE A LIBERCE
PRO RODINY S DĚTMI
Chystáte-li se do Jizerských hor s dětmi, nezapomeňte se na jednom z informačních center obou
měst stavit pro novou mapu Direction, speciálně
pro vás sestavenou z tipů místních rodičů a prarodičů. Unikátní mapa vznikla ve spolupráci Technické univerzity v Liberci a informačních center

NOVINK

obou měst a je na první pohled odlišná od běžných turistických map. Slouží jako návod (či směr,
odtud označení mapy “direction”), kam se ve
městě vydat, ať už se jedná o dětská hřiště, restaurace, vhodné pro rodiny s dětmi, či jednotlivé turistické cíle, které rodiny často vyhledávají. 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.
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JABLONECKO INFORMUJE...
CO SE DĚJE V ČAROVNÉ ZAHRADĚ?
Až do 8. května je návštěvníkům Muzea skla
a bižuterie v Jablonci nad Nisou nepřístupná stálá expozice Čarovná zahrada – české sklo sedmi
století. Co se tam děje?
Na tuto otázku odpovídá ředitelka muzea Milada
Valečková: „Připravujeme v ní novou formu prezentace ateliérové tvorby sklářských výtvarníků.
Dojde k instalaci sádrokartonové dělící příčky
a zasazení složité kovové konstrukce, která ponese police pro vystavení vybraných uměleckých
děl, namísto dosavadní prezentace na samostatných podstavcích.“ Výsledek by měl přinést nejen
větší bezpečnost vystavených děl, ale také jejich
lepší vyznění a nerušený pohled na dominantní
skleněnou plastiku Reného Roubíčka EXPO2.
Jako kompenzaci pro návštěvníky muzeum prodloužilo výstavu vánočních ozdob a navíc poskytuje snížené vstupné. Nové uspořádání expozi-

UZAVŘENÍ CESTY Z BEDŘICHOVA NA NOVOU LOUKU
Od začátku dubna došlo z důvodu rozsáhlé rekonstrukce cesty z Bedřichova na Novou louku
k jejímu uzavření pro veškerou dopravu a to až
do 30. června.

ce si budou moci návštěvníci prohlédnout od 10.
května nebo při tradiční muzejní noci, která se
připravuje na pátek 20. května.
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
U Muzea 398/4
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 369 011
e-mail: info@msb-jablonec.cz
www.msb-jablonec.cz

„Vzhledem k opravě mostu přes Červený potok
nebude možný průchod ani pro pěší a cyklisty,"
informoval Tomáš Korytář ze Správy Chráněné
krajinné oblasti Jizerské hory.
Pro motorovou dopravu na Novou Louku byla jako objížďka zvolena Vládní cesta od chaty
U Trompetra až na Novou louku. „Po dohodě
státního podniku Lesy České republiky a obce
Bedřichov bude ale vjezd na tuto cestu omezen
pouze pro dopravní obsluhu, to znamená zásobování Šámalovy chaty a zde ubytované hosty,"
dodal Korytář.
Celá trasa objížďky je také řádně označena dopravními značkami a provoz bude řídit semafor,
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jehož interval pro průjezd bude nastaven na 15
minut. „Silnice bude uzavřena nejdéle do konce
června 2016. V případě nedokončení prací, budou opravy pokračovat po letních prázdninách,"
zmínil místostarosta Bedřichova Vladimír Černý.
Vzhledem ke zmiňované rekonstrukci, ochranáři apelují na všechny pěší a cyklisty, aby dbali na
Vládní cestě zvýšené opatrnosti.
UZAVÍRKA LIBEREC – JABLONEC
NAD NISOU PŘES KUNRATICE
Vážení cestující,
společnost KORID LK připravila výluková opatření 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 časovým úpravám, na lince 141 bude upravena trasa následovně:
Liberec, aut. nádr. – Liberec, Fügnerova – Liberec, U Lomu – mimo Kunratice a Lukášov (autobusy pojedou bez zastavení přes Vratislavice
nad Nisou a Proseč nad Nisou) – Jablonec n. Nis.,
Brandl (pro možnost přestupu na tramvaj v relaci Mšeno – Vratislavice) – Jablonec n. Nis., Belgická (možnost přestupu na MHD směr Lukášov)
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– Jablonec n. Nis., Rýnovice, samoobsluha – a dále po své trase směr Mšeno – Jablonecké Paseky
a autobusové nádraží.
Vybrané spoje pojedou též přes zastávku Východní.

FRÝDLANTSKO INFORMUJE…
DNE 11. ČERVNA SE BUDE FRÝDLANT BAVIT.
ZAPOJTE SE AKTIVNĚ I VY, VYZÝVÁ MĚSTO SPOLKY…
Velkou celodenní zábavnou akci, nazvanou jednoduše 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 přiložili 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, mládež, dospělé i seniory. Prostě všechny. Město také spolkům a klubům nabízí možnost být součástí výstavy o historii a současnosti zájmových
sdružení ve Frýdlantu.
Akce Frýdlant se baví má místním i návštěvníkům ukázat, čím vším Frýdlant žije, a že dokáže
táhnout za jeden provaz. Vedle prezentace městských spolků a klubů bude připraven i bohatý
kulturní program. Hlavními hvězdami v něm budou zpěvačka Olga Lounová a rockový zpěvák
Kamil Střihavka.
Celá zpráva na: www.mesto-frydlant.cz

Případné dotazy či připomínky k návrhu můžete
zasílat standardním způsobem prostřednictvím
našeho webového formuláře na www.iidol.cz
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
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nějším exponátům patří pozůstatky 500 let staré chlebové pece, které se přímo v objektu špitálu
našly. Návštěvníci tam mohou vidět i původní zdivo, které v některých místech expozice zůstalo odhaleno, přiznané jsou i původní dřevěné trámy.
V expozici je i model někdejší frýdlantské radnice,
do kaple špitálu se vrátila původní Pieta. Součástí muzejní zahrady je funkční replika středověké
chlebové pece, v níž se při různých akcích pečou
chlebové placky.
Zdroj: www.libereckadrbna.cz

INTERNETOVÝ IN

století. Nová expozice by měla frýdlantské muzeum zatraktivnit a vytvořit z něj oblíbený turistický
cíl jak pro české, tak pro polské návštěvníky. Frýdlant chce moderní formou představit historii města. Reálně, na reálných věcech a exponátech a na
archeologických nálezech, ukázat lidem, jak vypadal Frýdlant, jak se vyvíjel, především s akcentem
na 15. a 16. století. Radnice tak plánuje ve Špitálku využít moderní technologie, jako je holografická projekce.
Bývalý špitál stojí na nároží ulic Míru a Kodešovy.
Budova je součástí městské památkové zóny, kterou je centrum Frýdlantu od roku 1992. Podle dochované dokumentace byla stavba špitálu zahájena v květnu 1561 a financovali ji měšťané. Po
INTERNETOVÝ
INFORMAČNÍválce
MĚSÍČNÍK /správu
DUBEN 2014
třicetileté
objektu převzala šlechta.
NOVINKY
JIZEREK
SoučasnouZklasicistní
podobu získal špitál při přeFRÝDLANT CHCE V MUZEU ŠPITÁLEK VYstavbě po požáru na konci 18. století. Sloužil jaBUDOVAT INTERAKTIVNÍ EXPOZICI
ko útulek pro nemocné, chudé a přestárlé, sociální
funkci plnil donedávna.
Město Frýdlant plánuje vybudovat interaktivní exŠpitálek dnes vystavuje nálezy z nedávných archepozici v muzeu Špitálek, které vzniklo rekonstrukologických průzkumů na území města. K nejcencí někdejšího městského špitálu postaveného v 16.

NOVIN

TÝM INFORMAČNÍCH CENTER NA FRÝDLANTSKU POSÍLÍ DVĚ NOVÁ INFORMAČNÍ CENTRA
Červen letošního roku přináší na Frýdlantsku do
nové turistické sezony dvě nová informační centra.
Nově tak vedle informačních center ve Frýdlantě,
Lázních Libverda a Hejnicích bude fungovat
i v Novém Městě pod Smrkem a Zámeckém pivovaru Frýdlant.
V Novém Městě jde o logický krok pramenící ze
zvýšené aktivity v oblasti cestovního ruchu ve
městě a tím i zvýšené poptávky návštěvníků po
informacích cestovního ruchu. Iniciátorem zařízení a také provozovatelem tohoto „íčka“ je příspěvková organizace města „Sportovní a relaxační
centrum“, která již minimálně dva roky službu poskytování informací jak občanům města, tak i návštěvníkům supluje. Vznikem informačního centra
dojde ke sjednocení systému předávání informací
mezi poskytovateli služeb, v rámci obce a blízkého
okolí, a zájemci z řad veřejnosti. Smyslem vybu-
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dování informačního centra v Novém Městě pod
Smrkem není pouze pasivní předávání informací,
ale rovněž propagace všech zařízení, služeb a zajímavostí v Novém Městě pod Smrkem i v blízkém
okolí. V současné době se snaží úzce spolupracovat s informačními centry v okolních obcích, v plánu je i zapojení do přípravy a realizace jednotlivých kulturních a společenských akcí pořádaných
městem Nové Město pod Smrkem a jeho organizacemi. V neposlední řadě zde bude možné získat
informační materiály nebo upomínkové předměty.
Další služby jsou závislé na potřebách a na kapacitě samotného centra. Provozní doba v hlavní turistické sezoně je plánována po celý týden a mimo
sezonu podle skutečných potřeb.
Druhé informační centrum přináší Zámecký pivovar Frýdlant. Ten se stal za necelý rok a půl své
existence přirozenou součástí frýdlantského regionu a začal tak opět plnit svou sociálně-ekonomickou roli násilně přerušenou v roce 1950. Během
posledního roku se pivovar stal vyhledávaným samostatným turistickým cílem Frýdlantska. Díky své
poloze pod hradem (pivovar byl vždy v majetku

NOVINKY Z JIZEREK

hradu, později zámku) je zájmovým objektem turistů mířících na frýdlantský hrad i místem dotazů na
další turistické zajímavosti. Recepce pivovaru proto přirozeně začala plnit funkci informačního centra doplňující městské informační centrum, zároveň
se pivovar také nenásilně mění v centrum regionální potraviny. Lidé mířící pro místní pivo také kupují kozí sýry, masné výrobky místních řeznictví a pěstitelů a plánujeme i farmářské trhy. To vše vedlo
k tomu, aby v letošní turistické sezoně povýšili recepci na nezávislé „íčko“ s rozšířenou otevírací dobou prodlouženou o navazující otevírací dobu pivovarské krčmy. V současné době probíhá stavební
dokončení úprav s tím souvisejících – pult dostane
varní přikrývku a íčko tak bude připomínat historickou varnu, v jejímž místě je dnes umístěno.
text: Veronika Pelikánová

HRAD A ZÁMEK FRÝDLANT BUDE MÍT
VLASTNÍ FILM
Dokumentární film o státním hradu a zámku Frýdlant jde se svou postprodukcí do finále.

Tvůrcem snímku je Jakub Kulda. Dokument bude
mít více jak 30 minut a divák se podívá do míst,
která jsou v klasické expozici prohlídkové trasy,
avšak z netradičních úhlů pohledu. Poprvé tak
budou mít všichni možnost, podívat se na pokoje z jiného místa, než zpoza provaz. Na krátkou
dobu se diváci podívají i do velice krásných prostor frýdlantské zbrojnice. Nebudou chybět ani
záběry z hradní věže do okolí. Jantarovou komnatu však diváci čekat nemohou.
Film vznikl pod záštitou kastelánky hradu a zámku, paní doktorky Jany Pavlíkové. Také díky Národnímu památkovému ústavu, který natáčení
povolil, bez jakýchkoli poplatků. Film by také nebyl dokumentem, bez kvalitního mluveného slova pana Roberta Pánka, který komentář namluvil bez nároku na honorář.
INTERNETOVÝ
INFORMAČNÍfilmu
MĚSÍČNÍK /chystá
DUBEN 2014
Premiéru
tvůrce snímku na jaro toNOVINKY
JIZEREK
hoto roku.ZProzradil
už, že se bude konat přímo
na zámku. Na ukázku z filmu se můžete podívat
na https://youtu.be/yRLqsjpfZm4.
Autor: Jakub Kulda, zdroj: www.frydlantsko.eu
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Za tímto účelem
byla vydána
podrobná mapa Kořenovska 1: 8 500, kde jsou zakreslena čísla poINTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
pisná i atraktivity
místa (viz
Muzeum vojenských
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opevnění, rozhledny, aj.).
K celkové orientaci pěších turistů, cyklistů a lyžařů slouží pěkně zpracovaná část mapy s názvem Jizerské hory – Krkonoše západ v měřítku
1: 45 000.
Neváhejte a pro mapu pospíchejte do informačního 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, alegorický 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
INTERNETOVÝ
INFORMAČNÍ
MĚSÍČNÍK / DUBEN
2014
• vozidla:
T426.0,
M240.056,
310.0134,
NOVINKY
JIZEREK
T435.0111,Zvozy
Balm, Balm Bistro, Ce (Rybáky)
• historický autobus Kořenov – Jizerka / Příchovice U čápa
• kulturní program

DOBRÁ ZPRÁVA PRO ŘIDIČE
Od soboty 16. 4. 2016 se na letní sezonu opět
otevřela silnice silnice II/290 v úseku Desná –
Černá říčka – přehrada Souš, přes Smědavu do
Bílého potoka a Hejnic.
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
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Akce v květnu
ZVLÁŠTNÍ VLAKY NA ZUBAČCE
V ROCE 2016
Dovolujeme si vás pozvat na jízdy Zubačky –
nostalgických vlaků s doprovodným programem na
nejstrmější a jediné ozubnicové železnici v České
republice. V době od 1. 4. do 31. 10. 2016 je
plánována výluka traťové koleje v úseku Kořenov
– Harrachov. Z tohoto důvodu budou zvláštní
osobní vlaky Zubačky v roce 2016 vedené jen v trati
Tanvald – Kořenov – Harrachov a zpět.
www.zubacka.cz

Centrum Babylon Liberec
Liberec, tel.: 485 249 202
www.centrumbabylon.cz
Lunapark – Narozeninová párty
Užijte si veselé odpoledne na pouti se svými
kamarády. Vyzkoušejte atrakce a pochutnejte si
na sladkých dobrůtkách. Objednávky vždy předem
na zabava@centrumbabylon.cz nebo na tel.:
485 249 951. Max. počet zúčastněných 20–25
osob. Možnost objednání dortů či cukrářských
výrobků z naší jedinečné cukrárny – nabídku na
vyžádání zašleme e-mailem.

Noční Cyber Párty – so, 20.00 h, Obchodní
městečko, Cyber Café
Rezervace osobně u obsluhy herny nebo na tel.:
776 393 892.
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!!
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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.

NOVINKY Z JIZEREK

Vyrob si zkumavku, která svítí, zkumavku
Chameleona, která mění barvy nebo zkumavku,
která slouží jako hasicí přístroj. Pouze v iQLANDII!
Zdarma v rámci vstupného.
Zveme tě na workshop, kde máme zkumavek, až ti
budou oči přecházet!
Nejen, že si nějaké zkumavky vyrobíš, ale
ukážeme ti, že jedna baňka může sloužit jako
lednice a druhá jako topení.
Můžeš si také zahrát na nerozhodného chemika
a vyrobit si zkumavky různých barev. Některé
polymery dokážou na posezení spořádat mnoho
vody. Zkus nakrmit našeho polymerního hladovce.
Máme pro tebe připraveno šest stanovišť:
• Posviť si zkumavkou
• Vodní jedlík
• Zkumavka chameleonem
• Jedna chladí, druhá hřeje
• Nerozhodný chemik
• Neviditelný hasicí přístroj
A jestli chceš zjistit předem, co tě během
workshopu čeká, můžeš zhlédnout pár dílů z
našeho pořadu PokusiQ na stream.cz:
• Zelí chameleonem
• Superabsorbent
• Domácí hasičák

Workshop vedou naši zkušení odborní
lektoři (třeba bude během tvé návštěvy přítomen
zrovna někdo z našeho pokusíqového teamu!) a
můžeš se ho zúčastnit zdarma v rámci vstupného.
Stačí si vyzvednout rezervační lístek na pokladně.
Kapacita omezena!
V, so–ne 13.00 a 15.00 h
Experimenty v TULaborce

iQLANDIA
Nitranská 10, Liberec 7
tel.: 724 586 230
www.iQlandia.cz
V, po–ne 11.00 h, so–ne 16.00 h
Science show plná ohňů, výbuchů a kouře
aneb Experimenty, které vám doma neprojdou
V, út–pá 15.00 h, so–ne 13.00 h
Malá science show s Van de Graaffovým
generátorem nebo další fyzikální experimenty
V, so–ne 14.00 a 15.00 h
Hurá do Laboratoře – Kouzelná zkumavka
Nový workshop – Kouzelná zkumavka
každý víkend v květnu (od sedmého) a v červnu
v 14.00 a 15.00 h

1. 5., 16.00 h
Čarodějnická science show plná ohňů
a výbuchů – v případě příznivého počasí venku ve
Vodním světě
1. 5., 14.00 a 15.00 h
Raketový workshop – vyrob si vlastní raketku
a odpal ji

V, so–ne 14.00 h
Hravá laboratoř – Experimentování
v laboratoři – Workshop Willyho Wonky (výroba
žvýkačky, limči …)

Nový program – workshop Willyho Wonky
každý víkend v květnu a dubnu od 14.00 h
Willy Wonka, výrobce té nejlepší čokolády na světě,
alespoň podle filmu Karlík a továrna na čokoládu,
nás inspiroval k novému programu.
Přijď si k nám vyrobit vlastní žvýkačku nebo
limonádu a zároveň se dozvědět i zajímavé
informace z potravinové chemie.
Během workshopu se můžeš naučit, jak se vyrábí
žvýkačky, jednu si sám zkusíš vyrobit a třeba i
vyžvýkat. Co si myslíš, že na výrobu potřebuješ?
Surovin je hodně, ale mezi ty základní patří arabská
guma, voda a speciální sirup. A přijdou ti stávající
příchutě nudné? Zkus namíchat tu svou a třeba
z tebe bude nová žvýkačková hvězda.
Pokud ti nebude stačit žvýkací guma, ukážeme ti,
jak si doma připravit vynikající limonádu.
A pokud chceš být na workshop připraven co
nejlépe, doporučujeme před návštěvou zhlédnout
film plný čar, kouzel a laskomin Karlík a továrna na
čokoládu.
Workshop probíhá pod dohledem našich
zkušených lektorů, kteří vše srozumitelně
vysvětlují a učí experimentovat i naše nejmenší
návštěvníky.
Přijď a odhal v sobě nového Willy Wonku!

Pravidelné akce Rodinného centra Aura
Josefův Důl: www.centrumaura.cz
středa 17.00–19.00 h – Šikovné ruce – vyrábění
pro větší a velké
4. 5. Den matek
11. 5. Škrabošky
18. 5. Korálkový strom
25. 5. Větrníky
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.

20. 5. 17.00–22.00 h
Muzejní noc plná experimentů
u Severočeského muzea

KVĚTEN

iQPARK
Košická 6, Liberec 7
tel.: 724 586 230
www.iqpark.cz
V, po–ne 11.00 h
Malá science show – show s Van de Graaffovým
generátorem a další experimenty
V, so–ne 16.00 h
Zábavná science show – show s Van de
Graaffovým generátorem bezpečně nebezpečné
experimenty

květen–září
Komentované prohlídky centra Liberce
– Architektura městské čtvrti Perštýn,
historie rodiny Liebiegů a průmyslová
historie Liberce, Liberec, každý čtvrtek od 16.00 h,
registrace a start: Městské informační centrum
Liberec, www.visitliberec.eu
květen–listopad
Prohlídky libereckého podzemí (krytu CO)
s průvodcem, Liberec, každá první sobota v měsíci,
registrace: Městské informační centrum Liberec,
www.visitliberec.eu
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1. 5. Kittelova pouť, tradiční prvomájová akce,
Krásná – Pěnčín, Kittelovo muzeum, www.kitl.cz
Otevření Kittelova muzea, křest rozšířeného vydání
knihy Doktor Kittel a slavnostní otevření naučné
stezky Kittelovsko, stánky s různými regionálními
dobrotami a rukodělnými výrobky.
1. 5. Liberecký Majáles 2016, Koleje Technické
univerzity Liberec
1. 5. 1. máj, retro pochod Rychnov u Jablonce n. N.,
10.30 h, www.rychnovjbc.cz
1. 5. Prvomájový výstup na tanvaldský
Špičák, 17. ročník,11.00–15.00 h,
ivana@ivanahujerova.cz / Rozhledna a Chata Špičák
během akce otevřeny, na vrcholu každý, kdo dorazí
pěšky, obdrží číslovaný diplom, v prodeji budou opět
příležitostné pohlednice.
1. 5. Prvomájový Veterán Festival, areál
Pivovaru Konrad, Liberec – Vratislavice n. N., 9.00–
14.00 h, www.automuzeum.cz
1. 5. Extraliga 2015/2016: domácí utkání
VK Dukla Liberec, Liberec, www.vkdukla.cz
1. 5. Zahájení sezony JK Liberec,
Jezdecký klub Liberec, www.jkliberec.cz
1. 5. První májová mše svatá, slavnostní
posvěcení obrazu Panny Marie Guadalupské (dar
panu faráři Andršovi během jeho cesty po Mexiku),
kostel Navštívení Panny Marie, Hejnice, www.mcdo.cz

1. 5. Taneční odpoledne s TanzBandem
Svijanka, Kulturní a společenské centrum Lidové
sady Liberec, 14.00–18.00 h,
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
2. 5. W. A. Mozart, přednáška o hudbě
s V. Štrynclovou – klavír, Městská knihovna Jablonec
n. N., 10.00 h, www.knihovna.mestojablonec.cz
2.–7. 5. Sympozium Desná 2016 –
Dřevosochání motorovou pilou,
zahrada Riedlovy vily, Desná, www.mesto-desna.cz
3. 5. Pietní akt, Železný Brod, 13.00 h,
www.zeleznybrod.cz
3. 5. Koncert ZUŠ, Severočeské muzeum v Liberci,
17.00 h, www.muzeumlb.cz
3. 5. Setkání s občany, veřejná beseda
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s představiteli města a odborníky (pro městské části
Kokonín, Vrkoslavice), Kulturní dům Kokonín,
Jablonec n. N., 17.00 h,
www.mestojablonec.cz
4. 5. Liberecká pětka, seriál běžeckých závodů,
Rekreační a sportovní areál Vesec, Liberec,
www.liberecka5.cz
4. 5. Aukce výtvarných prací žáků a
studentů, Eurocentrum Jablonec n. N., výstavní
pavilon, 16.00 h – aukce s výtěžkem pro dětské
oddělení jablonecké nemocnice,
www.eurocentrumjablonec.cz
4. 5. Fomaklub Liberec, vernisáž výstavy,
Eurocentrum Jablonec n. N., 17.00 h, fotografií,
www.eurocentrumjablonec.cz
4. 5. Za krásami Makedonie a Albánie,
beseda s cestovatelem P. Hihlánem, Frýdlant,
restaurace Dajána, 17.30 h, www.mesto-frydlant.cz

4. 5. Komentovaná prohlídka výstavy
Krajina znějícího ticha, Severočeské muzeum
v Liberci, 18.00 h, www.muzeumlb.cz
5. 5. Den vzpomínání na oběti holocaustu,
nám. Dr. E. Beneše, Liberec, www.kehila-liberec.cz
5. 5. Naše ulice slaví, zábavné odpoledne pro děti
i dospělé, ul. 5. května, Liberec
5. 5. Dílnička ke Dni matek, výroba drobných
dárečků (přihlášky předem), DDM Vikýř, Jablonec n. N.,
17.00–18.00 h, www.vikyr.cz
5. 5. Ivo Kahánek, Kulturní a společenské centrum
Lidové sady Liberec, 19.00 h,
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
5. 5. Večerní tančírna, nám. Dr. E. Beneše,
Liberec, www.saldovo-divadlo.cz
5.–8. 5. Josefodolské divadelní jaro 2016,
26. ročník Krajské postupové přehlídky venkovských
divadelních souborů, Josefův Důl,
www.divadlojosefuvdul.cz
5.–8. 5. Evropský pohár lodních modelářů,
kemp Kristýna, Hrádek n. N., www.vikyr.cz
6. 5. Hudební zastavení s dechovým
souborem z Kals am Grossglockner,
nám. Dr. E. Beneše, Liberec, www.visitliberec.eu

6. 5. Salsa & Latina, tančírna, Topdance – sál,
Jablonec n. N., 18.30 h, www.topdance.cz
6. 5. Vivaldianno – město zrcadel, Home Credit
Arena, Liberec, 19.00 h, www.homecreditarena.cz
6. 5. Ohňostroj na stavidlech, Železný Brod,
19.00 h, www.zeleznybrod.cz
6. 5. Neřež, koncert, Klub Na Rampě, Jablonec n. N.,
21.00 h, www.klubnarampe.cz
6.–8. 5. WTF?! – festival současného divadla,
Malé divadlo Liberec, www.saldovodivadlo.cz
7. 5. Vítání ptačího zpěvu, Jablonec n. N.,
u jablonecké přehrady, 6.00 h, www.jablonec.com
7. 5. Lužická padesátka, 45. ročník turistického
pochodu, start: ZŠ T. G. Masaryka, Hrádek n. N. 6.00–
10.00 h, cíl: stejné místo 18.00 h, trasa: pěší 10–50
km, zdenavachkova@seznam.cz
7. 5. Raspenavský pochod Jizerkami,
43. ročník turistického pochodu, start: Raspenava, ZŠ
6.30–9.30 h, cíl: stejné místo 17.30 h, trasa: pěší 10,
20, 30 km, cyklo 30, 60 km, tel.: 732 386 602,
jana.lipenska@raspenava.cz

7. 5. Vlastivědný výlet Partnerského spolku
Smržovka, návštěva hřebčína v Kladrubech n. L.,
zámku Karlova Koruna, případně města Poděbrady,
info na tel.: 728 754 317, 483 369 332
7. 5. Spolu na Ještěd, Ještěd, sraz na konečné
MHD v Horním Hanychově, 8.30–11.00 h
7. 5. Komentovaná prohlídka CO krytu
(podzemí), Liberec, registrace na Městském
informačním centru Liberec, tel.: 485 101 709,
www.visitliberec.eu
7. 5. Jarní pohádkohraní pro děti a rodiče,
lesopark Vratislavice n. N., 10.00–16.30 h
7. 5. Jak chodil Kuba za Markytou a Tři
přadleny, Naivní divadlo Liberec, 10.00 h,
www.naivnidivadlo.cz
7. 5. Příchovická proudnice, oblíbená hasičská
celodenní soutěž v požárním útoku, na parkovišti
pod kostelem U Čápa, Příchovice, www.ucapa.eu
Dopoledne soutěží děti, odpoledne dospělí.
7. 5. Mezinárodní pouť smíření, kostel
Navštívení Panny Marie, Hejnice, 10.30 h – mše
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svatá, 13.30 h – koncert Chrámového sboru od
sv. Antonína z Padovy, www.mcdo.cz
7. 5. První pivní slavnosti v Pivovaru REZEK,
Zásada, www.pivovarrezek.cz

NOVINKY Z JIZEREK

7.–8. 5. Regata – Cena Primátora, závody
v jachtingu a windsurfingu, jablonecká přehrada,
www.tjdelfin.cz
7.–8. 5. Velká Desenská pouť, Desná,
www.mesto-desna.cz
8. 5. Memoriál Oldřicha Hrdličky st., 56.
ročník silničního běhu pro dospělé, start: Oldřichovské
sedlo – Hausmanka, 9.00 h, cíl: Lázně Libverda,
www.laznelibverda.cz

8. 5. Minimaraton, zájezd na maraton do Prahy,
www.vikyr.cz
8. 5. Oslava Dne vítězství, akce Českého svazu
bojovníků za svobodu k 71. výročí konce II. sv. války,
květinové uctění u pomníku vítáno,
park gen. K. Mrázka, Jablonec n. N., 14.00 h,
www.mestojablonec.cz
8. 5. Komorní duo, koncert, M. Mikhailova
a L. Janeček vystoupí v rámci oslav ukončení
2. světové války, obřadní síň radnice Frýdlant, 17.00 h,
www.mesto-frydlant.cz

8. 5. Dálkový pochod Ještěd – Kozákov, start:
před Hotelem Ještěd, cíl: SVČ Mozaika Železný Brod,
www.mozaikazb.cz
8. 5. Jak mámin mazánek přemohl draka,
loutková pohádka, hraje LS Prokůpek, Zásada,
sokolovna, 16.00 h
7. 5. Den maminek, tvořivá dílna věnovaná výrobě
dárků pro maminky, Oblastní galerie Liberec – Lázně,
www.ogl.cz
7. 5. Doma, autorské čtení smržovské rodačky M.
Staffenové, výstavní síň, smržovský Zámeček, 17.00 h,
www.smrzovka.cz

8. 5. Zahájení bikové sezony, Bikecentrum
Libverda, Lázně Libverda, 9.00 h,
www.bikecentrumlibverda.cz / Testování kol
a koloběžek zdarma, základní jarní servis kola
zdarma, ukázka hasičské techniky a práce horské
služby, speciality na grilu, na čepu výborný Albrecht
z místního Zámeckého pivovaru Frýdlant.
8. 5. S rodinou do Vesce, Rekreační a sportovní
areál Vesec, Liberec, www.skijested.cz
8. 5. Sváteční jízdy historické tramvaje, trasa:
Lidové sady – ZOO – Rybníček, Liberec,
www.boveraclub.com
8. 5. Pokládání věnců u pomníku obětem
Pochodu smrti, sraz: 10.00 h před budovou
radnice, Smržovka, www.smrzovka.cz

7. 5. Extraliga 2015/2016: domácí utkání
VK Dukla Liberec, www.vkdukla.cz
7. 5. FK Jablonec vs. FK Teplice, fotbalové
utkání týmů A, 28. kolo, Střelnice Jablonec n. N.,
17.00 h, www.fkjablonec.cz
7. 5. Cesta k Oněginovi, vystoupení Tanečního
studia Magdaléna, Jablečné lázně, Jablonec n. N.,
20.00 h, www.jablecnelazne.cz

8. 5. Májový koncert, kostel sv. Bonifáce, Liberec,
18.00 h
9. 5. Uctění památky obětí – pietní akt
k ukončení 2. světové války, Jablonec n. N., prostor
Památníku obětí II. světové války v Rýnovicích,
Jablonec n. N., 13.00 h, www.mestojablonec.cz
9. 5. Astronomické setkání, veřejné pozorování
s výkladem u příležitosti vzácného úkazu – přechodu
planety Merkur přes Slunce, před ZŠ Rýnovice,
Jablonec n. N., 13.00–17.00 h, www.klubnarampe.cz
9. 5. Žákovský večer ZUŠ, koncertní sál ZUŠ
v Jablonci n. N., 18.00 h, www.zusjbc.cz
9. 5. Koncert vítězů, koncert vítězů soutěže pro
41 zemí světa, Městské divadlo, Jablonec n. N., 19.00 h,
www.divadlojablonec.cz
9. 5. Astroseminář, pozorování oblohy, Klub Na
Rampě, Jablonec n. N., 19.00 h, www.klubnarampe.cz
10. 5. VZP – měření dermatoskopem,
nám. Dr. E. Beneše, Liberec
10. 5. Kanárské ostrovy, cestopisné promítání,
Městská knihovna Jablonec n. N., 14.00 h,
www.knihovna.mestojablonec.cz
10. 5. Závislost na alkoholu a rodina, povídání
se S. Lacinovou, terapeutkou pro závislosti,
Městská knihovna Jablonec n. N., 17.00 h,
www.knihovna.mestojablonec.cz
10. 5. Koncert ZUŠ, Severočeské muzeum v Liberci,
17.00 h, www.muzeumlb.cz
10. 5. DNA, komedie Divadla Bolka Polívky Brno,
Městské divadlo Jablonec n. N., 19.00 h,
www.divadlojablonec.cz
10. 5. Show skupiny Screamers: Ženy za
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pultem, Kulturní a společenské centrum Lidové sady
Liberec, 19.30 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
10. 5. Schola Gregoriana Pragensis – Carolus
IV. – Rex et Imperator, slavnostní koncert
k jubileu města, kostel sv. Anny, Jablonec n. N., 18.00 h,
www.jablonec.com / Program nastudovaný pod
vedením D. Ebena u příležitosti 700. výročí narození
Otce vlasti, www.jablonec.com
PRIMÁTOR STATUTÁRNÍHO MĚSTA JABLONEC NAD NISOU PETR BEITL
A JABLONECKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM, O. P. S.
VÁS ZVOU NA
SLAVNOSTNÍ KONCERT
K OSLAVĚ 150. VÝROČÍ POVÝŠENÍ JABLONCE NA MĚSTO A OTEVŘENÍ
LETOŠNÍ SEZÓNY V KOSTELE SV. ANNY

SCHOLA
GREGORIANA
PRAGENSIS
POD VEDENÍM DAVIDA EBENA

koncert
Carolus IV.
Rex et
Imperator
Z KATEDRÁLY, UNIVERZITY I Z ULICE: FASCINUJÍCÍ
OBRAZ HUDEBNÍHO ŽIVOTA ZA KARLA IV.

•

10.
5. 2016 •18.00
KOSTEL SV. ANNY V JABLONCI NAD NISOU
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11.–14. 5. Nisa Film Festival, Kino Varšava
a zahraničí, www.neissefilmfestival.de
12. 5. Konrád Pohár časovek 2016 – Milíře,
časovka do vrchu 3,3 km, Proseč n. N.,
www.kcpivovar.cz
12. 5. Od Plastimatu k Magně, koncert
a další program, nám. Dr. E. Beneše, Liberec,
www.magnabohemia.cz
12. 5. Vernisáž výstavy Karel IV. očima dětí,
Frýdlant, vestibul a prostory radnice, 13.30 h,
www.mesto-frydlant.cz
12. 5. Kytička písniček, přehlídka pěveckých
sborů při mateřských školách, Eurocentrum Jablonec
n. N., 16.00 h, www.eurocentrumjablonec.cz
12. 5. Setkání s občany, veřejná beseda
s představiteli města a odborníky (pro městské části
Rýnovice, Lukášov), ZŠ Rýnovice – jídelna, Jablonec n. N.,
17.00 h, www.mestojablonec.cz
12. 5. Frýdlantské kulturní čtvrtky, úvodní
koncert 9. ročníku kulturních čtvrtků, vystoupí FBAND,
obřadní síň radnice Frýdlant, 18.00 h, www.mestofrydlant.cz

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS: MAREK ŠULC,
STANISLAV PŘEDOTA, MARTIN PROKEŠ, MICHAL MEDEK,
ONDŘEJ MAŇOUR, TOMÁŠ LAJTKEP, ONDŘEJ HOLUB,
HASAN EL-DUNIA

Vstupné 150,– / 90,– (senioři, studenti, ZTP). MÍSTA NEJSOU ČÍSLOVÁNA. Kostel bude
otevřen od 17.30 h. Podlaha je temperovaná, ale v kostele je po zimě chladno, nutné
teplé společenské oblečení. Prodej vstupenek od 25. 4. v turistickém infocentru v Domě
Jany a Josefa V. Scheybalových a na místě před koncertem. Kostelní 1/6, 466 01 Jablonec
nad Nisou, info@jablonec.com, www.jablonec.com, tel. 774 667 677, 483 356 201
FB: www.facebook.com/jkicjablonec

.

11. 5. O holčičce, která zlobila, pohádka pro
děti od 3 let, hraje Divadlo Kasperle, Kino Junior,
Jablonec n. N., 10.30 h, www.eurocentrumjablonec.cz
11. 5. Otevřená radnice, Železný Brod, 13.00–
17.00 h, www.zeleznybrod.cz
11. 5. Domácí fotbalové utkání: Synot liga
2015/2016, FC Slovan Liberec, www.fcslovanliberec.cz
11. 5. Český den proti rakovině, 20. ročník
charitativního prodeje kytiček, Dům česko-německého
porozumění Rýnovice, Jablonec n. N., 17.00 h,
www.dumrynovice.org / Snímek Poutnice ze Sans-Souci.
11. 5. Noc literatury 2016: večer
s detektivkou, veřejné čtení detektivních příběhů,
Městská knihovna, Jablonec n. N., 18.00 h,
www.knihovna.mestojablonec.cz
11. 5. Světový den orientačního běhu
v ZOO, ZOO Liberec, www.vlio.cz/zoo2016
11. 5. ZOO OBJEKTIV, Setkání s pracovníky ZOO
Liberec, 18.00 h, ZOO Liberec – budova ZOO Expo,
www.zooliberec.cz
11. 5. Muzeum od půdy ke sklepům,
komentovaná prohlídka budovy s ředitelem
J. Křížkem, Severočeské muzeum v Liberci, 18.00 h,
www.muzeumlb.cz
11. 5. Její pastorkyňa – L. Janáček, slavnostní
zahájení, z cyklu Město plné tónů 2016, hraje Slezské
divadlo Opava, 19.00–21.30 h, Městské divadlo
Jablonec n. N., www.mestojablonec.cz
11. 5. Hickory Project, premiéra bluegrassové
skupiny v České republice, host: Handl, Eurocentrum
Jablonec n. N., 20.00 h, www.eurocentrumjablonec.cz
11. 5. Blues Caravan – Layla Zoe, Ina
Forsman a Tasha Taylor, koncert, Klub Na
Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h, www.klubnarampe.cz

12. 5. (Ne)vinný večer s Dominique, povídání
o vínech s degustací, La Kavárna, Jablonec n. N.,
19.00 h, www.lakavarna.cz
12.–13. 5. Pohár rozhlasu, 48. ročník soutěže
školních družstev (8.–9. třídy), Atletický stadion na
Střelnici, Jablonec n. N., 8.00–13.00 h,
www.poharrozhlasu.cz
12.–15. 5. Dům a zahrada Liberec, prodejní
výstava, výstaviště Liberec, www.diamantexpo.cz
13. 5. Oslava dne rodin, den otevřených dveří
v Centru pro rodinu Jablíčko – stolní hry, herna,
diskuze o potřebách jabloneckých rodin, Centrum
Jablíčko, Jablonec n. N., 16.00–19.00 h,
www.centrumjablicko.cz
13. 5. Karel IV. v našem životě, přednáška při
příležitosti 700. výročí narození Karla IV., přednáší
Dr. M. Svoboda, obřadní síň radnice Frýdlant, 17.00 h,
www.mesto-frydlant.cz
13. 5. Jekyll a Hyde, premiéra, Malé divadlo
Liberec, www.saldovo-divadlo.cz
13. 5. Vladivojsko, koncert české metalové

zpěvačky, textařky a skladatelky Vladivojny La
Chia, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 21.00 h,
www.klubnarampe.cz
13.–15. 5. Sedmero – psí zkoušky agility,
Jezdecký klub Liberec, www.dogzone-liberec.cz
13.–29. 5. Výstava Motýli, výstava živých motýlů,
OC Nisa Liberec, www.nisaliberec.cz
14. 5. Liberecké Všeho Trhy, hobby burza,
parkoviště před Home Credit Arenou, Liberec, 5.00–
11.00 h, www.homecreditarena.cz
14. 5. Krajem Karoliny Světlé, 37. ročník
turistického pochodu, start: Český Dub sokolovna
7.00–13.00 h, cíl: stejné místo 18.30 h, trasa:
pěší 8–30 km, vozíčkáři 8 km, tel.: 728 060 020,
skoda.cdub@seznam.cz
14. 5. Jarní běh o(kolo) ZOO Liberec,
www.zooliberec.cz
14. 5. Soutěž lodních modelářů, veřejná soutěž
lodních modelářů do 18 let, Novoveské koupaliště,
Jablonec n. N., 8.30 h, www.vikyr.cz
14. 5. Historický pochod za pokladem,
putování podle brožury „Deset pověstí z Frýdlantska,
tenisové kurty – rozhledna, Frýdlant, 9.00 h,
www.mesto-frydlant.cz
14. 5. Velká a malá ťapka v pohádkovém
lese, start: před DDM Liberec – Větrník, 9.00 h,
www.ddmliberec.cz
14. 5. Korálkování ve Špitálku, prstýnkování –
výroba prstýnků z korálků, muzeum Špitálek Frýdlant,
9.30–12.00 h, www.mesto-frydlant.cz
14. 5. Budulínek, Naivní divadlo Liberec, 10.00 h,
www.naivnidivadlo.cz
14. 5. Otevírání lázeňské sezony a Svěcení
pramene, panem R. D. ICLic. Pavlem Andršem,
Lázně Libverda, lázeňská kolonáda, 10.00 h,
www.lazne-libverda.cz
14. 5. Novoměstský blešák, Nové Město p. Sm.,
sál Dělnického domu, 10.00–17.00 h, www.nmps.cz
14. 5. Semifinále ME na ploché dráze, Plochá
dráha, Liberec, www.motolbc.cz
14. 5. Projektový den, děti ze ZŠ představují
jednotlivé ochranářské projekty ZOO Liberec
a prodávají vlastnoručně vyrobené suvenýry na
podporu projektů, ZOO Liberec, www.zooliberec.cz
14. 5. Exkurze do Mokřadů Jablonné
v Podještědí, terénní seminář s ukázkou výsledku
proběhlé revitalizace mokřadní s ornitologem Mgr.
M. Pudilem, za příznivého počasí dojde i k odchytu
ptactva do sítí a kroužkování, www.cmelak.cz
14. 5. Jarní bazar, 6. ročník akce ve spolupráci
s Technickým muzeem, Bílý Potok, zdarma,
www.keramikastrunovi.cz / Den plný zábavy, tvoření
a poznání uprostřed překrásné přírody Jizerských
hor. V letošním roce se také uskuteční Letecký den.
Doprava: každou hodinu do stanice Bílý Potok p. Sm.
jezdí vláček a od nádraží po turistické červené cca
700 metrů k JT Muzeu a ke kostelu, kde se nachází
naše galerie, ateliér.
14. 5. Pohádkoland, šmoulí hudební show, Home
Credit Arena, Liberec, 16.00 h,
www.homecreditarena.cz
14. 5. Slavnostní mše a koncert Generace
Gospel Choir, mše svatá k 700. výročí narození
Karla IV., kostel Nalezení sv. Kříže, Frýdlant, 17.00 h,
www.mesto-frydlant.cz / Koncert Generace Gospel
Choir, 18.00 h. Součástí je výstava klauzurních prací
studentů SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou.
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14. 5. FK Jablonec vs. 1. FK Příbram, fotbalové
utkání týmů A, 30. kolo, Střelnice Jablonec n. N.,
17.00 h, www.fkjablonec.cz
14. 5. Tanec a handicap 2016 Dualita, společný
projekt pěti integrovaných tanečních souborů, v nichž
působí handicapovaní i zdraví umělci, Městské divadlo
Jablonec n. N., 18.30 h, www.divadlojablonec.cz
14. 5. Stárplej, soutěžní festival za účasti kapel
Esthetics, Meredith Hunter a Street’n’Banana, Klub
Na Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h,
www.klubnarampe.cz
14. 5. Kabaret de sade, vystoupení uměleckého
gangu – depresivní děti touží po penězích, Jablečné
lázně, Jablonec n. N., 20.00 h, www.jablecnelazne.cz
14. 5. ABBA Stars Revival, Disco Satelit, Liberec,
22.30 h, www.discosatelit.cz

15. 5. Pohádková cesta s Andílkem „bez
signálu“, Železný Brod, 9.00–12.00 h,
fcb / Rodinné centrum Andílek z. s.
15. 5. Den offline s Jablíčkem, MC Jablíčko,
Jablonec n. N., 10.00 h, výlet na chatu Proseč v rámci
Dne rodiny (přihlášky předem), www.centrumjablicko.cz
15. 5. Den offline, výlet s překvapením, Centrum
Aura, Josefův Důl, sraz: 10.00 h, www.centrumaura.cz
15. 5. Dechová hudba Český ráj, taneční
odpoledne pro seniory, Eurocentrum Jablonec n. N.,
14.00 h, www.eurocentrumjablonec.cz
15. 5. Rodina Nadoraz – den rodiny, jablonecká
přehrada U prutu, 14.00 h, www.vikyr.cz / Akce pro
celou rodinu – sportovní aktivity, výtvarné dílničky,
taneční workshop, poznávací trasa, skákací hrad,
maxi deskové hry, živá hudba.
15. 5. FBAND – frýdlantské kulturní čtvrtky,
Frýdlant, obřadní síň radnice, 18.00 h,
www.mesto-frydlant.cz
15. 5. Argentinské tango, tanec pro každého,
Topdance – sál, Jablonec n. N., 18.00 h,
www.topdance.cz
16. 5. Armádní koncert, nám. Dr. E. Beneše,
Liberec, www.visitliberec.eu
16. 5. Dílna s Květou, městská knihovna
Smržovka, 15.00–17.00 h, www.smrzovka /
Pracovníci dílen Domova Maxov pod vedením
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K. Merklové naučí všechny zájemce vyrobit závěs
s filcu pomocí big shotu.
16. 5. Koncert učitelů ZUŠ, Koncertní sál ZUŠ
Jablonec n. N., 18.00 h, www.zusjbc.cz
16. 5. Hodina před svatbou, drama Divadla
Rokoko Praha, Městské divadlo Jablonec n. N., 19.00 h,
www.divadlojablonec.cz
17. 5. Hrátky s pamětí, sociálně-aktivizační
služba pro seniory, Železný Brod, 10.00 h,
www.zeleznybrod.cz
17. 5. Koncert ZUŠ, Severočeské muzeum v Liberci,
17.00 h, www.muzeumlb.cz
17. 5. Hlasy přírody v barokní hudbě, koncert
pro housle, violoncello, cembalo kostel sv. Jakuba
Většího, Železný Brod, 17.00 h, www.zeleznybrod.cz
17. 5. Jak se fotí planety, astronomické okénko
M. Gembece, Městská knihovna Jablonec n. N., 17.00 h,
www.knihovna.mestojablonec.cz
17. 5. Setkání s občany, veřejná beseda
s představiteli města a odborníky, Eurocentrum
Jablonec n. N., malý sál, 17.00 h,
www.mestojablonec.cz
17. 5. Ani za milion, detektivní komedie,
Městské divadlo Jablonec n. N., 19.00 h,
www.divadlojablonec.cz
17. 5. Divadlo Víti Marčíka, pohádka pro
dospělé a děti „O holčičce, která se ještě nenarodila,
Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 19.00 h,
www.klubnarampe.cz
18. 5. Liberecká pětka, seriál běžeckých závodů,
Rekreační a sportovní areál Vesec, Liberec,
www.liberecka5.cz
18. 5. Kolik počítače, jaký telefon?,
interaktivní beseda s lektorem Mgr. I. Pavelčákem, MC
Mateřídouška, Hejnice, 16.30–18.30 h,
www.materidouska.info
18. 5. Raw food, přednáška s degustací,
La kavárna, Jablonec n. N., 17.00 h, www.lakavarna.cz
18. 5. Komentovaná prohlídka stálé
uměleckoprůmyslové expozice, Severočeské
muzeum v Liberci, 18.00 h, www.muzeumlb.cz
18. 5. Petra Janů, koncert zpěvačky se skupinou
Amsterdam, Městské divadlo Jablonec n. N., 19.00 h,
www.divadlojablonec.cz
18. 5. Společná věc 2016, koncert, multimediální
projekt spojující historický nástroj Vodnářský zvon
s unikátní velkoplošnou parabolickou projekcí,
Eurocentrum Jablonec n. N., 19.00 h, www.dub.cz
19. 5. O Balynce dobrém štěněti, divadlo,
Železný Brod, 8.30 a 10.00 h, www.zeleznybrod.cz
19. 5. Terénní botanicko-zoologický
seminář, Jablonné v Podještědí, pro pedagogy
všech stupňů škol, koordinátory EVVO, lektory
NNO a dalších organizací, kteří si chtějí prakticky
procvičit určování rostlin a živočichů pod vedením
profesionálních přírodovědců, www.cmelak.cz
19. 5. Vernisáž výstavy Bakalaureáty 2016,
Severočeské muzeum v Liberci, 16.00 h,
www.muzeumlb.cz
20. 5. Muzejní noc pod Ještědem, téma
Vzpomínky
– 18.00–24.00 h, zdarma včetně jízdy historickým
autobusem
- koordinovaný program partnerů v podobě kulturních
vystoupení a tvůrčích dílen.

- Dům Jany a Josefa V. Scheybalových,
Jablonec n. N., www.jablonec.com
- Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n. N.,
www.msb-jablonec.cz / Výtvarná dílna – Ozdob
si své JOJO, středověká hudba skupiny Duro Nux,
vystoupení rytířského souboru Grex-Sever Liberec,
kvíz pro děti a rodiče, občerstvení.
- iQLANDIA, Muzejní noc plná experimentů
u Severočeského muzea, 17.00–22.00 h, www.
iQlandia.cz
- Oblastní galerie Liberec, www.ogl.cz
- Severočeské muzeum v Liberci, www.
muzeumlb.cz
- Technické muzeum Liberec,
www.technickemuzeumliberec.cz
- Oblastní galerie Liberec, výtvarné workshopy,
komentované prohlídky expozic, pohádková
představení apod., www.ogl.cz
- Severočeské muzeum v Liberci, zpřístupněná
věž a terasa, výtvarná dílna, komentované prohlídky
expozice hud. automatů, módní přehlídka atd.
www.muzeumlb.cz
- Technické muzeum Liberec, vyplňování
kvízu „Chytré dítě“, promítání videí na plátně,
komentované prohlídky,
www.technickemuzeumliberec.cz
Doprava mezi Libercem a Jabloncem n. N. zajištěna
historickým autobusem.
Noční jízdy historických tramvají, trasa: Lidové sady –
ZOO – Rybníček, Liberec, www.boveraclub.com

Muzejní noc pod Ještědem – informace
z Jablonce navíc
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových se
letošním námětem muzejní noci vrací do doby konce 19.
století až poloviny 20. století, kdy se Jablonec stal díky
svým továrníkům a exportérům jedním
z nejvýznamnějších průmyslových center nejen
v Čechách, ale i daleko za hranicemi našeho státu.
Prostřednictvím oživlých obrazů v podání studentů
jabloneckých gymnázií se návštěvníci přesunou do
historie města, kde se tehdy odehrával čilý kulturní
a veřejný život. Pro nejmenší diváky si studenti připravili
pohádku a na konec celé večerní akce
i půlnoční překvapení. Návštěvníkům k dokreslení
celkové dobové atmosféry pomohou nejen výstavní
expozice, ale i stylová hudba. Chybět nebude ani tradiční
dílna, ve které se letos bude vyrábět zábavné JO-JO.
Jablonecké účastníky muzejní noci – Dům Jany
a Josefa V. Scheybala a Muzeum skla a bižuterie
propojí poznávací trasa s kvízem zaměřená na
historické stavby. Za správné odpovědi čeká na
každého soutěžícího v obou organizacích odměna.
V muzeu si organizátoři po celý večer připravili
program v duchu středověku.
Připomenou tak dobu první zmínky o Jablonci a 700.
výročí od narození Karla IV.
Tak jako minulé roky i letos muzejní noc probíhá
současně i v sousedním Liberci. Doprava z Liberce
do Jablonce a zpět historickým autobusem je navíc
obohacena o možnost zastavení v Automuzeu ve
Vratislavicích.
19. 5. Jazzový koncert, Art Café, budova Oblastní
galerie – lázně, Liberec, www.art-cafe-liberec.cz
20. 5. Tančírna, pravidelná tančírna, Topdance –
sál, Jablonec n. N., 20.00 h, www.topdance.cz
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20. 5. Napříč Amerikou, cestopisný film p. Šťastného,
kino Frýdlant, 18.00 h, www.mesto-frydlant.cz

20. 5. Žerty Antona Pavloviče, hraje Zbytek
HADu a hosté, sál Beseda, Rychnov u Jablonce n. N.,
18.30 h, www.rychnovjbc.cz
20. 5. Klara, hudební projekt Kláry Vytiskové,
zpěvačky roku Cen Anděl 2015, Klub Na Rampě,
Jablonec n. N., 21.00 h, www.klubnarampe.cz
21. 5. Loupežnická pěšina pěšky i na kole,
44. ročník turistického pochodu, start: hřiště FK
Mníšek u Liberce 7.00–9.00 h, cíl: stejné místo 18.00 h,
trasa: pěší 8–45 km, cyklo 30, 50, 80 km,
tel.: 728 409 789, bozena.zdenkova@centrum.cz
21. 5. Poznávací zájezd na zámek Kuks,
pořádají Lučany n. N., www.lucany.cz
21. 5. Prolínání – Sen o Jizerských horách
2016 aneb Smržovský jarmark a Den
jizerskohorských jídel, 10. ročník tradiční
květnové akce, areál lesoparku u Parkhotelu,
Smržovka, 9.00 h, tel.: 483 369 325, 727 806 195,
www.smrzovka.cz / Můžete se těšit na ukázky řemesel
(kovářství, košíkářství, paličkování, výroba houslí,
fujar, skleněných korálků aj.), výstavu domácích zvířat,
smržovskou hledačku, setkání s Vílou Izerínou, stánek
smržovské knihovny, osvětový program v oblasti
třídění odpadů, na dravce a sovy v letu, stánky
s občerstvením a stan jizerskohorských jídel.
21. 5. Svatojánská krojovaná pouť ke
kostelíku Na Poušti, Železný Brod,
www.zeleznybrod.cz
21. 5. Horním Pojizeřím a Železnobrodskem,
historická orientační rally veteránů, start na hasičském
hřišti, Železný Brod, 9.00 h, www.zeleznybrod.cz
21. 5. Výtvarná dílna: Plstěné drobnosti,
muzeum Špitálek Frýdlant, 9.30-13.00 h,
www.mesto-frydlant.cz
21. 5. Slavnost Nisanky, koná se u rozhledny
Nisanka, 10.00 h, www.novavesnn.cz / Bohatý
kulturní program.
21. 5. O beránkovi, který spadl z nebe,
Naivní divadlo Liberec, 10.00 h, www.naivnidivadlo.cz
21. 5. ABB MTB Cup 2016, open závod horských
kol v krajině Jizerských hor pro veřejnost z celé ČR,
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areál ABB Elektro-Praga, Jablonec n. N., start: 10.30 h,
trasa: vede na pět rozhleden – Bramberk, Slovanka,
Královka, Tanvaldský Špičák a Černá studnice (dlouhý
okruh 54 km, krátký okruh 33 km a dětský závod na
3 a 6 km), www117.abb.com, www.sundisk.cz
21. 5. Antický festival, celodenní program pro
celou rodinu, Curia Vitkov, 11.00 h, www.curiavitkov.cz
21. 5. Country memoriál Martina Chaloupky,
Kryštofovo Údolí, 12.00 h
21. 5. Pozvánka do muzea, Soukromá sbírka
papírové krásy, Liberec – Machnín, 14.00–16.00 h,
papirovakrasa.wgz.cz
21. 5. Muzejní noc ve Višňové, přednáška
o Podstávkové architektuře na Frýdlantsku, 17.00 h,
přednáší Dr. Milan Maršálek CSc., po přednášce
možná návštěva muzea,
www.facebook.com/muzeum.visnova
21. 5. Hardcore Show! koncert kapel Jovanera,
Plan To Kill a Plan B, Klub Na Rampě, Jablonec n. N.,
20.00 h, www.klubnarampe.cz
21.–22. 5. Noční výsadek, noční hra jabloneckým
okolím pro dospělé a děti s doprovodem, www.vikyr.cz
22. 5. Decathlon Cup Bedřichov 2016, 1. kolo
cyklistického dětského závodu, 15. ročník, stadion,
Bedřichov, www.zsjanovjbc.com
22. 5. Skokové závody, Jezdecký klub Liberec,
www.jkliberec.cz
23. 5. Teď ne! …aneb Na tohle teď není ta pravá
chvíle, komedie, Městské divadlo Jablonec n. N.,
19.00 h, www.divadlojablonec.cz
24. 5. Lednicko-valtický areál, cestopisné
promítání z cyklu „Krásy Čech, Moravy a Slezska“,
Městská knihovna Jablonec n. N., 14.00 h,
www.knihovna.mestojablonec.cz
24. 5. Výlet do Jeruzaléma, cestopisný pořad
M. Vika, Městská knihovna Jablonec n. N., 17.00 h,
www.knihovna.mestojablonec.cz
24. 5. Setkání s občany, veřejná beseda
s představiteli města a odborníky (pro městskou část
Žižkův Vrch), ZŠ Pasířská – jídelna, Jablonec n. N.,
17.00 h, www.mestojablonec.cz
24. 5. Pražské Jaro začíná v Jablonci –
Iuventus, gaude!, předpremiéra koncertu pro
festival Pražské jaro, kostel sv. Anny, Jablonec n. N.,
18.00 h, www.jablonec.com, ww.zusjbc.cz
24. 5. Jan Burian, hudební večírek českého
písničkáře, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h,
www.klubnarampe.cz
24.–25. 5. ČPZP: vyšetření mateřských
znamének, nám. Dr. E. Beneše, Liberec,
www.spoluprotimelanomu.cz
25. 5. Májový koncert Smržováčku, kostel
sv. Archanděla Michaela, Smržovka, 17.00 h,
www.smrzovka.cz / Dobrovolné vstupné bude
věnováno na další opravy kostela.
25. 5. Žákovský večer ZUŠ, koncertní sál ZUŠ
Jablonec n. N., 18.00 h, www.zusjbc.cz
25. 5. Hovory, ovšem, autorská poezie, próza
a hudba, Dům česko-německého porozumění
Rýnovice, Jablonec n. N., 18.00 h, www.dumrynovice.org
26. 5. Hudebně divadelní předváděčka,
komponovaný pořad hudebního a divadelního
oddělení, kino Junior, Jablonec n. N., www.vikyr.cz
26. 5. Jablonecký hudební festival, koncert
k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby,
Městské divadlo Jablonec n. N., 17.00 h,
www.divadlojablonec.cz

26. 5. Koncert smyčcového oddělení ZUŠ,
koncertní sál ZUŠ Jablonec n. N., 17.00 h,
www.zusjbc.cz
26. 5. Setkání s občany, veřejná beseda
s představiteli města a odborníky (pro městskou část
Proseč nad Nisou), Hasičská zbrojnice Proseč n. N.,
17.00 h, www.mestojablonec.cz
26. 5. Frýdlantské kulturní čtvrtky, liberecký
dixieland Old Stars, hudebně-taneční večer, sál
restaurace Beseda, Frýdlant, 18.00 h,
www.mesto-frydlant.cz
26. 5. Salsa tančírna, latino tančírna vč. výuky
základů tanců salsa a bachata, Klub Na Rampě,
Jablonec n. N., 19.00 h, www.klubnarampe.cz
26. 5. Divadelní spolek Nakafráno: Rajská,
Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec,
19.30 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
26.–29. 5. Duhová bouře, festival hudební
mládeže, Liberec (ZOO, zámek, ulice…),
www.hudebnimladez.cz
27. 5. Jablonecká 6hodinovka, 11. ročník
cyklistických závodů na horských kolech, www.vikyr.cz
27. 5. Jak přežít zmrzlinovou sezonu, klub zdraví
s hernou pro děti Centrum Jablíčko, Jablonec n. N.,
17.00–19.00 h, www.centrumjablicko.cz
27. 5. Thaïs, premiéra, Divadlo F. X. Šaldy Liberec,
www.saldovo-divadlo.cz
28. 5. Liberecké Všeho Trhy, hobby burza,
parkoviště před Home Credit Arenou, Liberec, 5.00–
11.00 h, www.homecreditarena.cz
28. 5. Liberecké vejšlapy – Memoriál
Františka Korala, 42. ročník turistického pochodu,
start: TJ Lokomotiva Liberec, 7.00–9.00 h,
cíl: Bedřichov, 17.30 h, trasy: pěší 8–30 km, cyklo
20–45 km, postižení 8, 15 km, tel.: 739 541 628,
b.pohl@seznam.cz / Akce je zařazená do oblastní
a celostátní akce EURORANDO 2016, je zaměřena na
prohlídku vodních energetických zařízení v Jizerských
horách, (vodní elektrárna Rudolfov, technicko-přírodní
naučná stezka + přehrada na Černé Nise, přehrada
Josefův Důl, protržená přehrada na Bílé Desné…)
28. 5. PS8., hasičská soutěž, 10. ročník, Předlánce
u Frýdlantu, 9.30 h, www.mesto-frydlant.cz

28. 5. Pietní shromáždění k 46. výročí tragédie
ČS horolezců 31. 5. 1970 v Peru u památníku
EXPEDICE PERU v Bedřichově
28. 5. Jablonecký Dračí den, jablonecká
přehrada, pláž „U prutu“, 9.00–17.00 h,
www.rkdragonsjablonec.cz / Dětský den (trampolína,
koloběžky, opičí dráha, stromolezectví, projížďky
na lodích) a závod dračích lodí (kategorie i pro
amatérské posádky).
28. 5. Novoměstský Sršáň, 14. ročník závodu
smíšených párů v netradičním triatlonu, který sestává
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z jízdy na kánoi, kole a běhu, koupaliště Nové Město
p. Sm., www.hknmpsm.cz
28. 5. Rychnovské slavnosti, slavnosti města
s bohatým kulturním programem,
Rychnov u Jablonce n. N., www.rychnovjbc.cz
28. 5. Volunteer´s day, dobrovolníci přijďte
pomoci s údržbou areálu, Centrum pro zvířata
v nouzi, Liberec, archa.zooliberec.cz
28. 5. Wake Pool 2016, koupaliště Sluníčko,
Liberec – Vratislavice, 10.00 h
28. 5. Den Otevřených dveří v Mokřadech
Jablonné, zábavný den v Mokřadech Jablonné
v Podještědí, komentované prohlídky mokřadů,
bádání v tůních pro děti (lovení a pozorování vodních
živočichů), souběžně probíhající městské slavnosti na
náměstí, www.cmelak.cz
28. 5. Astronomický den na Jizerce, tradiční
akce, Jizerka, před Panským domem, 13.00–23.59 h /
Bohatý program pro děti i dospělé, za jasného počasí
pozorování Slunce ve dne, večerní a noční pozorování
oblohy.

28. 5. Dětský den Maršovice, fotbalové hřiště,
13.00 h / Soutěže, hasičská - vojenská - zdravotní
technika, Studio Kokos, skákací hrad, surf, hudební
vystoupení, koně apod.
28. 5. Den dětí, tradiční dětský den v ZOO, ZOO
Liberec, www.zooliberec.cz
28. 5. Dětský den, veletrh prázdninových aktivit,
NC Géčko Liberec, 14.00–17.00 h, www.ncgecko.cz
28. 5. Biblické písně op. 99 a duchovní
skladby, Antonín Dvořák, koncert, kostel Navštívení
Panny Marie, Hejnice, 15.30 h, www.mcdo.cz /
Veronika Matysová – zpěv, Tomáš Flégr – varhany.
28. 5. Stabat Mater, koncert, kostel sv. Archanděla
Michaela, Smržovka, 16.00 h, www.smrzovka.cz
Zpívá Chrámový sbor od sv. Antonína Velikého
pod vedením sbormistra B. Eliáše, za hudebního
doprovodu B. Joneše, dobrovolné vstupné bude
věnováno na opravu kostela.
28. 5. Zapomněli na mě!, premiéra pohádky,
Naivní divadlo Liberec, 18.00 h, www.naivnidivadlo.cz
28. 5. Horečka sobotní noci, party, Klub Na
Rampě, Jablonec n. N., 21.00 h, www.klubnarampe.cz

VÝSTAVY
NOVINKY
Z JIZEREK
k svátku „Nanebevzetí Panny Marie“ a oslavě „Dne dětí“

SOBOTA 28. 5. 2016 od 10 hodin
U kapličky Navštívení Panny Marie slavnostní svěcení zvonu.
Na návsi u řemeslných stánků s perníky, keramikou, skleněnými figurkami,
mýdly, aj. budete mít možnost nejen si výrobky zakoupit, ale i se inspirovat
ukázkami řemesel nebo si spolu s dětmi něco vyrobit.
00

10

v kapličce poutní Mše svatá a vysvěcení zvonu

1100

na návsi zahraje pro děti „Divadýlko Veselé loutky“ pohádku „O maminkách, které se ztratily“

00

12

na návsi bude hrát dobový ﬂašinetář pan Václavík

1230 a 1500
30

13

00

na hřišti vystoupí folklorní soubor „Šafrán“
na návsi zazpívá seniorský pěvecký soubor „Izerína“

30

14 a 15

na hřišti vystoupí dobová skupina šermířů „SHŠ Fratres in Armis“

1100 - 1700

na hřišti budou pro děti připraveny atrakce - staročeský kolotoč, střelnice, jízda na ponících, a také koně s povozem, které zájemce provezou obcí

1100- 1700

na návsi se představí řemeslné stánky a tvořivé dílny: Jílovské perníčky – Karla Srbová , Nadine – natura (bylinné sirupy, čaje, koupelové soli),

Skleněný ráj - Marcela Kaplanová, Iva Smištíková – keramika, batikování, jas.nadka – dekorace zdobené malbou, Mýdlárna v Ráji, Domov Maxov - chráněná dílna

Nebude chybět ani občerstvení! Na hřišti budou nabízeny sejkory, gulášek, kýta a klobásky na grilu, pivo, limonáda… Na návsi
posedíte ve venkovní kavárně a vinárně a samozřejmě bude otevřena naše restaurace U Dubu.

29. 5. Konrád Pohár časovek 2016 –
Kryštofák, časovka do vrchu 5,7 km, převýšení 260 m,
Kryštofovo Údolí, www.kcpivovar.cz
29. 5. Den otevřeného podstávkového
domu, bohatý kulturní program, Kittelův dům na
Krásné, www.kittel.cz
29. 5. Dětský den u bazénu s Tadeáškem,
zábavný program s hasiči, mažoretkami aj., okolí
Plaveckého bazénu, Jablonec n. N., 14.00–18.00 h,
www.tadeaskovyjeslicky.cz
29. 5. S čerty nejsou žerty, pohádkový příběh
Divadelního souboru DS Vojan Desná, Městské
divadlo Jablonec n. N., 15.00 h,
www.divadlojablonec.cz
29. 5. Jak doktoři vyléčili velrybu, pohádka
pro děti od 4 let v podání spolku loutkářů Vozichet
a Vikýř Jablonec, Klub Na Rampě, Jablonec n. N.,
17.00 h, www.klubnarampe.cz
30. 5. Absolventský koncert ZUŠ, kostel
sv. Anny, Jablonec n. N., www.jablonec.com
30. 5. Sen o Smržovce, sál Parkhotelu, Smržovka,
17.00 h, www.smrzovka.cz / Veřejná prezentace
plánů rozvoje Smržovky v dalších letech. Představení
konkrétních záměrů, jako např. koncepce lesoparku,
rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka, možné využití
areálu Viaflexu nebo plánovaná výstavba rozhledny
na skalní vyhlídce Finkstein.
31. 5. Den podstávkových domů, v rámci akce
pořádané v SRN, kdy poslední květnovou neděli je
pro zájemce přístupno několik stovek podstávkových
domů v Horní Lužici, bude přístupný pro veřejnost
i statek a skanzen Český svět v Dolní Řasnici –
výměnek, tkalcovský dům, špýchar, kovárna,
tel.: 603 903 238, 485 124 394, ceskysvet@seznam.cz,
www.ceskysvet.info, www.umgebindeland.de
31. 5. Klavír pod širým nebem, z cyklu Město
plné tónů 2016, akce ZUŠ Jablonec n. N. na náměstí
Dr. Farského, Jablonec n. N., 13.00–17.30 h,
www.mestojablonec.cz
31. 5. Podvečer s dramaťákem, ukázka činnosti
dramatického kroužku ZUŠ Železný Brod, divadlo,
18.00 h, www.zeleznybrod.cz

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
VII–VIII, po–ne 9.00–17.00 h
Upozornění!
Do 8. 5. 2016 bude z technických důvodů uzavřena
stálá expozice skla. Návštěvníkům bude poskytováno
snížené vstupné.
do 8. 5. 2016
OKOUZLENI PERLIČKAMI – Sbírka Bertranda
Frieda
Perličkové kuriozity, originální módní doplňky
a interiérové vybavení ze soukromé sbírky
francouzského sběratele Bertranda Frieda (ve
spolupráci se společností Preciosa – ORNELA).
do 8. 5. 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.
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.

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
po–pá 9.00–12.00 a 13.00–17.00 h, so 10.00–13.00 h
(Expozice památníku Jany a Josefa V. Scheybalových
v podkroví domu)
26. 4.–27. 9.
Jablonec ve sbírkách Jablonecké motivy na
střeleckých terčích
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).
do 25. 6.
Jablonecké tramvaje objektivem E. Cettinea
Dobové fotografie z provozu tramvají na Jablonecku
(k 150. výročí povýšení Jablonce na město).
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NOVINKY Z JIZEREK

GALERIE KAPLIČKA
ve Mšeně, Jbc, www.placjablonec.com
výstavu lze prohlédnout oknem kapličky
www.placjablonec.cz
do 29. 5.
Mše studia Paperash – další zastávka na trati
vývoje digitální hry Dark Train.

18. 5.–10. 6.
Když se babička vdávala
Výstava starých svatebních fotografií Jablonečanů.
Jablečné město
Bulvárně naučná výstava vytvořená ve spolupráci
s uživateli facebookové stránky Jablečné město
(celoroční výstava).

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.
Výstava výtvarných prací dětí a žáků
„Co bych daroval svému městu k 150.
narozeninám“.
Na závěr výstavy 4. 5. v 16.00 h proběhne aukce
výtvarných děl – výtěžek bude věnován tradičně
dětskému oddělení Nemocnice v Jablonci nad Nisou,
www.mestojablonec.cz
4. 5.–26. 6.
Fomaklub Liberec – fotografie libereckého
sdružení fotografů
Vernisáž: 4. 5. 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

UNIVERZITNÍ GALERIE N
Jehlářská 520/14, Jablonec n. N.
tel.: 485 354 447
galerie.n@tul.cz
www.ft.tul.cz/depart/kde
út–pá 13.00–17.00 h
4. 5.–1. 6.
Na velikosti nesejde
Výstava šperků (Ludmila Šikolová), kreseb a koláží
(Andrea Tachezy).

MĚSTSKÉ DIVADLO JABLONEC N. N.
foyer divadla
Liberecká 5/1900
Jablonec nad Nisou
tel.: 483 310 064
www.divadlojablonec.cz
otevřeno v době představení
22. 4.–25. 5.
Adéla Rozinková – tapiserie – dřevo
26. 5.–30. 6.
Maturita 2016
Výstava vybraných návrhů letošních absolventů SUPŠ
a VOŠ.
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
14. 5.–3. 6.
Olejomalby a fotografie
Pavel a Petr Wohl, Marek Ondrovič a Petr Hendl

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
do 7. 5.
Der Rüdiger – Kdyby kašna mohla vyprávět
Společná výstava gymnazistů z Jablonce
a Kaufbeurenu o historii, současnosti a budoucnosti
Metznerova uměleckého díla.

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
1.–28. 5.
Krásy přírody okem starého objektivu –
fotografie Simony Boorové
Autorka by chtěla výstavou přiblížit nadšení ze svých
toulek přírodou a podělit se o krásu, která všude
kolem nás je. „Stačí ji jen vnímat srdcem.“

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.
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.
26. 5.–4. 9.
Machinárium
26. 5.–4. 9.
Jan Krtička – Romantická krajina
26. 5.– 25. 9.
Mark Ther
26. 5.–4. 9.
Jan Ságl
SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI
Masarykova 11
Liberec
tel.: 485 246 111
www.muzeumlb.cz
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25. 2.–8. 5.
Geologie Jizerských hor a 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.
Krajina 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.
4.– 29. 5.
Příběhy české přírody
Výstava fotografií nabízí výjimečné pohledy na českou
přírodu a krajinu prostřednictvím děl amatérských
i předních českých profesionálních fotografů.
Hlavním záměrem organizátorů výstavy je inspirovat
návštěvníky k hledání a pozorování bohatství
přírody všude kolem nás, i v našem nejbližším okolí.
Podstatná část výstavy vzešla z nejlepších snímků
soutěžících fotografů z letní soutěže vyhlášené
společností Beleco.
20. 5.–5. 6.
Bakalaureáty 2016
Tradiční výstava závěrečných bakalářských prací
studentů Katedry designu Fakulty textilní TUL, která
od roku 1995 každoročně probíhá v Severočeském
muzeu. I v roce 2016 tu návštěvníci budou moci
zhlédnout originální oděvy nejrůznějšího typu, bytové
textilie, tapiserie, umělecké sklo, design, šperky či
prostorové objekty. Součástí zahájení bude velká
módní přehlídka ve vestibulu Severočeského muzea.
TECHNICKÉ MUZEUM LIBEREC
Masarykova 424/5
Liberec
www.technickemuzeumliberec.cz
6. 5.–4. 10.
Trabanty v Čechách
Historie vozů Trabant sahá do roku 1957 a od té
doby se z této značky stal skutečný pojem. Čas je
však neúprosný a i z tohoto automobilu, který lze
považovat za jeden ze symbolů minulého režimu,
se pozvolna stává historie. Pojďme si ji proto
připomenout.
14. 5.–30. 9.
Železnice na historických pohlednicích
Výstava si klade za cíl přiblížit návštěvníkům muzea
železniční dopravu na Liberecku, a to prostřednictvím
historických pohlednic. Pozornost jistě upoutají známá
místa za časů, které si již ovšem nepamatujeme.
Podle dobových obrázků si lze domyslet, jak moc
železnice a na ní se prohánějící vlaky ovlivnily nejen
vzhled krajiny, ale i možnosti dopravy.

NOVINKY Z JIZEREK

GALERIE PROSTOR 228
Studničná 227/9
Liberec
www.prostor228.cz
út, st 9.00–13.00 a 14.30–19.00 h
květen–červen
Martin Mainer
Martin Mainer je jednou z nejvýraznějších osobností
současné české malby generace osmdesátých let
vyznačující se smyslovým, emocionálním
a expresívním malířským rukopisem.
CENTRUM VLASTY BURIANA
Široká 179/38
460 01 Liberec
út–pá 13.00–16.30 h
19. 2.–5. 5.
Třemi zeměmi na karneval v RIU
Výstava autorský fotografií Miroslava Macháčka.
6.–31. 5.
LVT aneb Liberec ve tvářích
Výstava portrétních fotografií více, či méně známých
osobností LIBERECKA. Uvidíte portréty lidí, kteří
zanechali velkou stopu ve svém oboru a tím udělali
čest našemu krásnému městu.
KODAP
1. máje 97/25
Liberec
po–čt 7.30–16.00 h, pá 7.30–15.00 h
1. 4.–31. 5.
Zlata Hyláková

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, vestibul radnice
www.mesto-frydlant.cz
po–pá 8.00–16.00 h, so 10.00–16.00 h
12.–31. 5.
Karel IV. očima dětí
Výstava dětských výtvarných prací.
Vernisáž: 12. 5. v 13.30 h

MEZINÁRODNÍ CENTRUM
DUCHOVNÍ OBNOVY
Klášterní 1
Hejnice
tel.: 482 360 211
www.mcdo.cz
I–XII, po–ne 8.00–17.00 h
3.–30. 5.
Zaostřeno na Jizerky
Výstava vzešla z nejlepších snímků fotografické
soutěže, kterou pořádá Nadace pro záchranu
a obnovu Jizerských hor již popáté. Do uzávěrky
dorazilo 216 snímků od 59 autorů a o výběr těch
nejlepších, které si můžete na výstavě prohlédnout, se
postarala odborná porota. Jeden snímek vybrala
i široká veřejnost v internetovém hlasování.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM
LIDOVÉ SADY
Lidové sady 425/1
Liberec
www.zooliberec.cz/lidovesady
květen–červen
Experimentální studio a předsálí, galerie na balkóně:
Bakamay – výtvarný ateliér Liberec (kresba, malba,
grafika)
Vyhlídková věž:
Bořivoj Černý – dokumentární 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.
GALERIE INFORMAČNÍHO CENTRA LÁZNĚ
LIBVERDA
Lázně Libverda 17
tel.: 482 322 457

MĚSTSKÁ GALERIE CHRASTAVA
Liberecká 40
Chrastava
tel.: 485 143 161, 604 118 296
www.chrastava.cz
květen–červen
Práce žáků ZUŠ Chrastava
MĚSTSKÁ GALERIE VLASTIMILA RADY
Železný Brod
www.zeleznybrod.cz
X–III, so–ne 13.00–16.00 h
IV–VI, IX, út–ne 13.00–16.00 h
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VII–VIII, út–ne 10.00–12.00 a 13.00–16.00 h
7. 4.–1. 5.
Čavany a Yunomi – čajová keramika pálená
dřevem
Originální a klasické keramické čajové soupravy ze
sbírky Petra Holmana.
6.–29. 5.
Jana Šrámková / Tavená plastika a Tomáš
Košťál / Fotografie
Autorská výstava umělců.

PROGRAM HRADY A ZÁMKY:

NOVINKY Z JIZEREK

SZ FRÝDLANT, www.zamek-frydlant.cz
14.–15. 5. Zpřístupnění hradní věže Indiky,
mimořádné zpřístupnění věže, prohlídky 9.00–16.00
h, rezervace není nutná
28. 5. Večerní prohlídky zámku s květinami
a hudbou, 20.00–22.00 h, doporučujeme rezervaci
(tel.: 482 312 130)
SZ SYCHROV, www.zamek-sychrov.cz
SH GRABŠTEJN, www.hrad-grabstejn.cz
SZ LEMBERK, www.zamek-lemberk.cz

22

INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

NOVINKY Z JIZEREK

23

INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

NOVINKY Z JIZEREK

24

INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

NOVINKY Z JIZEREK

25

INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

NOVINKY Z JIZEREK

26

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
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