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Vážení čtenáři a návštěvníci Jizerských hor.

Před měsícem jsem zmiňovala harmonizující kon-
cert přírody prostřednictvím živlů, který můžeme 
zažít v našich Jizerských horách. Dříve, než nás 
červen přehoupne přes Slunovrat a oslavy nástupu 
léta, můžeme si užívat jedny z nejdelších dní v roce 
a s nimi i další kouzla pro tento měsíc typická. Pro 
všechny pesimisty mám samé špatné zprávy – čer-
ven je úchvatný a jedinečný.

Za ranního brzkého rozbřesku nás provází opojný 
zpěv ptáků a zvuky probouzející se přírody. Vzduch 
voní po novém začátku za přítomnosti přibývajícího 
světla a rosy, kterou můžeme ochutnat skrze lehký 
tanec bosých nohou. Všechny neduhy se dříve léčily 
právě rosou. Ta je za odměnu všem „ranním ptáča-
tům“ – dává se na předpis každému, kdo je ochoten 
tento „lék“ časně z rána užívat. Nejenže pomáhá 
prokrvit organizmus, její kapky mají i omlazující 
účinky. Někdy je ještě zahalena bílým závojem mlhy 
tak, aby její tajemství bylo ukryto co nejdéle.

Slunovrat a následně Svatojánská noc je vyvr-
cholením celého roku, oslava nejdelšího dne v roce 
opředená mnoha mýty a tajemstvími. Čarovná 
moc bylin má nejsilnější účinky a většinou může-
me v přírodě zažít něco neobyčejného. Že se tomu 
nechce ani věřit? Vyzkoušet a procítit to můžeme 
každý. Doporučuji právě k tomuto datu zažít Sva-
tojánskou noc v Kittelově muzeu na Krásné – kaž-
doroční akci, která nám dává přesný návod na tak 
cenný prožitek. Ne nadarmo se právě s oslavami 
Slunovratu roztrhl pytel i na jiných místech. A kdo 
bude mít úplně největší štěstí, může spatřit poklad 
v právě otevírajících se jeskynních pokladnicích.

Neposledním červnovým zázrakem se stává ne-
uvěřitelný západ slunce. Provází přerod světla  
v temnější a méně známé, dávkuje nám harmonii 
tak, abychom ztratili obavy z přicházející temnoty. 
Někdy mám pocit, že je takovým průvodcem k naší 
vnitřní temnotě a abychom se v sobě nebáli objevit 
vše neviditelné, posílá nám na pomoc Lunu v záři-
vém hvězdném průvodu. I to nejtemnější má někde 
na konci svou hvězdu, světlo na konci tunelu. Je to 
naděje, že temné není strašidelné, ale že temné je 
přirozené a důležité, je to součást nás samých.

Vlastně mám čím dál větší pocit, že život je po-
hádka. Je to taková hra, kde jsou jasně daná pra-
vidla a my je musíme jen respektovat. Pak v té při-

rozené pokoře nemůžeme ztratit sama sebe. Chce 
to jen tu a tam poslechnout vílí volání a zatančit 
si na paloučku, přivonět si ke krásné či léčivé kvě-
tince, užít si nejdelší den v roce, koukat na hvězdy 
a poslouchat, co říká naše duše. A pokud je nám 
při tomto všem konání pěkně a nemáme strach vy-
právět tuto pohádku dál, tak je vše v pořádku. Lék 
přírody je všelék a je právě nyní odhalen.

Přeji všem pěkné prožití červnové pohádky, která 
právě nyní začíná.

Renata Van Vleet
Turistický region Jizerské hory

Červen a tradice… z pera Líby Novotné 

DEN 8. ČERVNA –  
MEDARDOVA KÁPĚ ČTYŘICET DNÍ KAPE

Svatý Medard se narodil kolem roku 459  
v severní Francii v rodině zámožného 
šlechtice, zemřel roku 556. Proslul mi-
mořádnou dobrotivostí, vždycky rozdal 
všechno, co měl. Ve svých 33 letech byl 
vysvěcen na kněze. Po bohabojném živo-
tě se už jako sedmdesátiletý stařec stal 
biskupem nejprve v Noyonu a po několi-
ka letech v Tournai, slavném sídle franc-
kých králů. Zavedl zde zajímavý obyčej, ja-
kousi každoroční volbu miss. Nešlo ani tak  
o krásu (i když ta není zanedbatelná ni-
kdy), útlý pas a míry přes prsa a boky tak 
jako dnes, ale o výběr dívky, která v uply-
nulém období – podle posouzení „odbor-
né komise“ – projevila v tomto kraji nejvíce 
požadovaných ctností: byla nejpracovitěj-
ší, nejhodnější k rodičům, nejlaskavější ke 

svým bližním atp. Vítězka byla veřejně ko-
runována věncem bílých růží a dostala 12 
tolarů, což byl celoroční výtěžek „přídělu 
půdy“, který náležel k Medardovu úřadu.

Nejpopulárnější pranostikou června  
a možná i celého roku je bezpochyby zná-
má průpovídka o Medardově kápi. Dešti-
vé přísloví se bohužel často splňuje a kazí 
dovolené na počátku léta.

Zatím nejstarším dokladem k historii Me-
dardovy kápě je zmínka v Životě  Viléma 
z  Rosenberka. Známý rožmberský kroni-
kář Václav Březan tam k roku 1582 uvá-
dí, že dne „8. junii, jinak den sv.Medarda, 
kterýž  deštěm  vládne,  byl  ten  den  jasný 
bez  deště“. Ze zdůrazněného faktu, že 
ten den nepršelo, vyplývá, že naši předko-
vé již koncem 16. století očekávali na Me-
darda spíše déšť. V Kalendáři historickém 
Daniela Adama z Veleslavína z roku 1590 
pak ke dni 8. června čteme: „Léta Páně DLVI
umřel  S.  Medardus  biskup  noviomenský  
a tornachský v Frankreichu. Při smrti jeho 
se praví, že horký déšť pršel, a protož když 
toho dne prší, mnozí za to mají, že ostatek 
měsíce, pro časté přívaly deště, mokrý bu-
de.“ S onou okřídlenou čtyřicítkou se te-
dy setkáváme již před více než čtyřmi sto-
letími. Tehdy však nebylo ještě ani stopy 
po rýmu, natož po kápi. První rýmovanou 
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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 nosi-
telů značky Regionální produkt Jizerské hory v novém 
kole certifikace na podzim 2014 rozrostla o další za-
jímavé výrobky. Dovolte, abychom vám je postupně 
všechny představovali v této rubrice. Máme Den dětí 

a konec školního roku, a proto možná oceníte někte-
ré výrobky našich šikovných výrobců, které by se nám 
mohly co nejvíce hodit jako dárek pro naše na prázd-
niny natěšené školáky.
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medardovskou pranostiku nacházíme až  
v Čelakovského Mudrosloví  národu  slo-
vanského ve příslovích z roku 1852 – čte-
me zde, že Medardova krápě – čtyřicet 
dní kape. Není zde sice ještě hledaná ká-
pě, ale „krápě“. Ta souvisí se slovem krá-
pat, krůpěj. Tedy volně řečeno: Když na 
Medarda krápe, čtyřicet dní kape. S na-
ší známou kápí se setkáváme až v roce 
1863 v článku F. J. Studničky. Jde o drob-
nou obměnu verze zaznamenané F. L. Če-
lakovským, neboť kápě zde znamená opět 
krůpěj, kapku. Slovenská obdoba této 
průpovídky říká, že: Medardova kvapka, 
štyridsať dní kvapká. Za to, že v některých 
z nás slovo kápě vyvolává představu mniš-
ské kapuce, může zřejmě Cyril Bouda, kte-
rý ilustroval výběr z Čelakovského Mud-
rosloví  a nakreslil Medarda, jemuž kape 
z kapuce jako vodníkovi ze šosu.

Druhou rýmovanou průpovídku zazna-
menal K. J. Erben v roce 1863: Medardův 
dýšť – čtyrycet dní plíšť. Plíšť je zastaralé 
a nářeční označení plískanice, tedy deště 
za větrného a chladného počasí.

Zajímavý je i původ oné „čtyřicítky“, kte-
rá se vyskytuje v řadě pranostik a nejen  
k tomuto dni. Setkáváme se s ní i v dalších 
průpovídkách během roku (ať přímo ne-
bo nepřímo v podobě 6 týdnů). Němec-
ký meteorolog a kulturní historik G. Hell-
mann se domníval, že neblahá „deštivá“ 
čtyřicítka je původu semitského. Bude to 
asi pravda, neboť např. známou biblic-
kou potopu vyvolal déšť trvající čtyřicet 
dní a čtyřicet nocí. Tvůrci našich pranos-

tik, horliví čtenáři bible, převzali zřejmě 
tuto číslovku jako obraznou časovou míru 
pro označování jevů, trvajících delší dobu. 
Stejně tak jako číslo sedm (rovněž biblic-
kého původu) pro označení krátkého ča-
sového úseku.

Mezi medardovskými pranostikami 
jsou však i takové, které se o dešti vů-
bec nezmiňují. 8. červen je z hlediska vý-
voje počasí kritický (critikus) a už v pra-
nostikálním kalendáři z roku 1617 Šimon 
Partlic konstatuje: Jaký  čas  bude  na  sva-
tého  Medarda,  takový  bude  čtyřicet  dní 
pořád. Později se objevila verze Jaké po-
časí  na  Medarda  bývá,  šest  neděl  trvání 
mívá. Podle tohoto pořekadla rozhoduje 
8. červen o tom, zda bude následovat del-
ší deštivé nebo suché období. Jasný den 
na Medarda tiší rolníkovo naříkání – říkali 
také naši předkové a bude-li v tento den 
opravdu slunce na obloze, mohou z toho 
mít radost hlavně ti, kteří se už v polovině 
června chystají na dovolenou.

DŘEVĚNÉ HRAČKY ZE SMRŽOVKY
SIEGFRIED KITTEL

Výrobou dřevěných hraček se zabývám již 
od roku 1999. Hračky vyrábím z kvalitního 
bukového a habrového dřeva z lesů Jizer-
ských hor. Dřevo se nechává minimálně pět 
let zrát a poté se dosouší. Díky této tech-
nologii výroby vzniká kvalitní česká hračka. 
Prioritou je také precizní opracování a tím je 
dosaženo vysoké kvality finálního výrobku. 
Hračky byly testovány ve zkušebním ústavu 
a splňují nejnáročnější Evropskou normu.
Hračky se zaměřují na rozvoj motoriky, 
fantazie a poznávání barev. Dřevěná hrač-

ka má v České republice neodmyslitelnou 
tradici a patří mezi nejoblíbenější hračky 
po mnoho generací.

Možnosti zakoupení:
•  v prodejně regionálních produktů ve 

Smržovce
•  na řemeslných trzích

Kontakt:
Siegfried Kittel
Jana Švermy 976, 468 51 Smržovka
e-mail: jana.kittelova@seznam.cz
tel.: 604 424 540 
www.drevena-hracka.eu

RUČNĚ ŠITÉ HRAČKY  
Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ 
TEREZA POKORNÁ, LIBEREC

Věřím, že každá dětská hračka vyráběná 
s láskou, je tak trochu kouzelná. Vyrábím 
waldorfské panenky, zvířátka z vlněné-
ho filcu, skřítky, víly, draky a pro miminka 
chrastítka a závěsné kolotoče. Pro své ruč-
ně šité hračky se nechávám inspirovat pří-
rodou. Vybírám čistě přírodní materiály  
a jemné, přirozené barvy. Hračky plním 
ovčí vlnou – materiálem teplým a měk-

kým, který má schopnost přijímat teplo  
a vůni dítěte.

Kontakt:
Tereza Pokorná
Krymská 517/50
460 06  Liberec
tel.: 777 171 815
pokorna.ter@gmail.com
www.fler.cz/elodea

Možnosti zakoupení:
•  e-shop na www.fler.cz/elodea
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HLAVOLAMY, PUZZLE A STAVEBNICE
LAMA STONE S. R. O., JABLONEC N. N.

Naše firma byla založena v roce 2003 jako 
chráněná dílna. Výroba je zaměřena na la-
serové gravírování a řezání organických ma-
teriálů. Zvláštní pozornost věnujeme výro-
bě stavebnic pro děti. Tyto stavebnice slouží 
nejen k technickému rozvoji dětí, ale ta-
ké ke snadnější výuce, například doprav-
ní značky a hodiny. Pro příští rok chceme 
připravit novou kolekci dřevěných hraček 
pro zrakově postižené. Prototypy staveb-
nic a hraček konzultujeme přímo se školka-
mi, školami a nevidomými. Na podzim letoš-
ního roku spouštíme pro snadnější přehled 

našich výrobků E-SHOP. V současné době je 
v nabídce jen část naší produkce. Budeme 
se snažit tuto nabídku co nejdříve doplnit 
o další produkty. Rádi uvítáme vaše nápa-
dy a podněty na další produkty s touto té-
matikou.

Možnosti zakoupení:
•  e-shop (na www.lamastone.cz)

Kontakt:
Lama Stone s. r. o.
Mlýnská 30
460 02 Jablonec nad Nisou 2
tel.: 774 851 582, 774 585 851
www.lamastone.cz

JAN A JIŘÍ PODHOROVI – 
REX MODEL HEJNICE

Na objednávku zákazníka vytvářím věrné 
modely historických lokomotiv nebo vozů 
a staveb – rozhleden a jiných významných 
budov. Podle historických fotografií a dal-
ších pramenů zpracovávám dokumentaci 
objektu a každý model skládám z vlastno-
ručně vyrobených dílů. V posledních letech 
jsem takto vytvořil například model parní 
lokomotivy Moravia, vozu koněspřežné drá-

hy „Hannibal“ a rozhleden Bramberk, Slo-
vanka nebo Černá studnice. Každý model je 
jedinečný a vzniká po individuálním jedná-
ní se zájemcem.

Kontakt:
REX MODEL – Jan a Jiří Podhorovi
Hejnice 537
463 62 Hejnice
tel.: 737 208 668, 731 831 549
e-mail: podhora.jan@seznam.cz

KRASOHRÁTKY –  
KREATIVNÍ SETY K DOTVÁŘENÍ 
PAVLA PETRNOUŠKOVÁ – KRASOHLED

Podle vlastních originálních vzorů a z pří-
rodních materiálů vyrábím Krasohrátky – 
kreativní sety k dotváření, šití, stříhání  
a lepení pro malé i velké. Dospělí i děti si na 
nich mohou procvičit jemnou i hrubou mo-
toriku. Krasohrátky jsou určené hlavně pro 
radost z tvoření, k obdarování i pro vlast-
ní potěchu.
Ve výtvarné dílně a regionální prodejně si 
u mě mohou malí i velcí vyzkoušet různé 
výtvarné techniky nebo nakoupit dárečky  
a pěkné věci od dalších místních výrobců.

Možnosti zakoupení:
•  www.krasohled.cz nebo www.fler.cz
•  obchod v Hrazené ulici v Liberci

Kontakt:
Pavla Petrnoušková
Jabloňová 666
463 61  Raspenava
tel.: 776 665 336
e-mail: pavla.petrnouskova@email.cz
www.krasohled.info

Obchod:
Kreativní dílna a obchůdek Krasohled
přízemí budovy Živé firmy Databox
Hrazená 1576/1
Liberec

Otevírací doba:
po–st, pá 10.00–17.00 h
čt 10.00–19.00 h
so–ne uveřejněno na www.krasohled.info/progra-
m-hrazena-liberec

Útulný prostor nabízí kromě výtvarného materiá-
lu, známých Krasohrátek, bytových dekorací z díl-
ny Pavly Petrnouškové, výrobků dalších tvůrců na-
šeho regionu, i škálu kreativních dílen pro všechny 
věkové kategorie.

Náplň programů v Krasohledu:
• kreativní dílničky pro děti předškolního věku
• kreativní dílny pro děti školního věku
• kreativní dílny pro ženy, kreativní dílny pro 

všechny věkové skupiny
• programy pro školy a školky
• příměstské tábory

Otevírací doba kreativních dílniček:
pondělí:
• 16.00–17.00 h: kreativní dílna pro děti před-

školního věku
úterý:
• 10.00–11.00 h: kreativní dílna pro rodiče s dět-

mi předškolního věku
• 16.00–17.30 h: dívčí klub
• 17.30–20.00 h: ženy (1. a 3. týden v měsíci)
středa:
• 16.00 17.00 h: kreativní dílna pro rodiče s dět-

mi předškolního věku
čtvrtek
• 15.30–17.00 h: kreativní dílna pro děti školní-

ho věku

Další důležité informace o kreativních dílnách Kra-
sohledu se dozvíte na www.krasohled.info/progra-
m-hrazena-liberec. Dílna Krasohled nabízí pestrou, 
přitažlivou činnost s mnoha překvapeními, stejně 
jako tajemný pohled do krasohledu.

Přejeme vám hodně veselých nápadů při tvoření!
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Novinky z Turistického regionu Jizerské hory

•  Jizerské noviny na léto 2016 v české ver-
zi a jejich příloha – Kalendář akcí – budou 
na pultech v první půlce června.
•  Dne 25. května se uskutečnilo setkání in-
formačních center na Bedřichově 

•  Ve spolupráci s Libereckým krajem při-
pravujeme propagaci Jizerských hor na 
veletrzích cestovního ruchu jak v tuzem-
sku, tak i v zahraničí. Tam, kde nebudeme 
přítomni osobně, zajistíme prospektový 

servis na stánku Libereckého kraje:

11. 6. 2016 Liberecký jarmark  
a krajské slavnosti

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

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

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

BERNARD ALOIS RAMBOUSEK
To, že je lyrickoepická skladba Máj Kar-
la Hynka Máchy prokazatelně nejvydáva-
nější českou knihou, je všeobecně známé. 
Překvapující však naopak může být spoji-
tost toho dílka s Jabloneckem. Velký po-
díl na tom má smržovský lékař Bernard 
Alois Rambousek.

Poprvé vyšel Máj v dubnu roku 1836. 
Bylo to jediné vydání, které vyšlo ještě za 
Máchova života. Autor ho vydal vlastním 
nákladem u tiskaře Jana Spurného v cel-
kovém počtu šesti set výtisků ve třech růz-
ných cenových skupinách podle jakosti pa-
píru a celkového vybavení. První německý 
převod pak spatřil světlo světa roku 1844. 
Jeho autorem byl Siegfried Kapper, lékař, 
básník, prozaik, literární kritik a překla-
datel poezie. O druhý převod básně do 
němčiny se v roce 1862 postaral voják, 
právník, překladatel a přítel Jana Neru-
dy Alfred Waldau, vlastním jménem Josef 
Jarosch. V roce 1871 pak následoval třetí, 
a to z pera lékaře Bernarda Aloise Ram-
bouska. Právě díky němu se tak dodnes 
jedná o jedinou německou verzi, která 
pochází od českého autora. Dlouhé roky 
se mělo za to, že je tento překlad ztrace-
ný, neboť nebyl nikdy vydán knižně, exis-
toval pouze v rukopise. Ten ale byl (a do 
dnešních dnů stále je) nezvěstný. V roce 
2009 však nalezl hispanista, literární his-
torik, překladatel a básník Miloslav Uličný 
jeho opis ve fondech Památníku národ-
ního písemnictví. Pořídil ho v roce 1883 
Antonín Pikhart, významný překladatel  
v oblasti španělského jazyka. Dodnes je 

tak pravděpodobně jediným existujícím 
rukopisným exemplářem Rambouskova 
převodu, neboť se Pikhart musel zavázat, 
že žádným způsobem neporuší práva ma-
jitelky rukopisu a neumožní jeho další ko-
pírování. Kdo ale byla majitelka rukopisu? 
To zůstává zahaleno rouškou tajemství. 
Snad jí byla Rambouskova žena, v době 
opisu již vdova.

A co víme o Bernardovi Rambouskovi? 
Budoucí lékař se narodil 20. srpna 1847 ve 
Dvoře Králové. Jeho otec byl povoláním mi-
str kolářský. Bernard měl tři sourozence – 
bratra Eduarda, který se později stal plu-
kovním lékařem, a dvě sestry Annu a Minu. 
Studovat začal na gymnáziu v Hradci Krá-
lové, v roce 1866 přestoupil na gymnázium  
v Německém Brodě. Už jako septimán na-
psal lyrické verše Tajemství mé a Sledná 
píseň má. V té době přeložil tři básně ra-
kouského satirika a literárního kritika židov-
ského původu Moritze Gottlieba Saphira.

Na mladého studenta zcela určitě mu-
sela zapůsobit osobnost profesora Kristi-
ána Stefana. Ten byl na hradeckém gym-
náziu jeho třídním profesorem, vyučoval 
zde češtinu, latinu a řečtinu. Patřil k po-
slancům zemského sněmu, kteří v letech 
1867–1868 protestovali proti politice 
ústřední vídeňské vlády ve věci českých 
zájmů a již roku 1867 byl pro svou politic-
kou činnost úřady z gymnázia propuštěn. 
Jako zvláštní se mohou jevit výkyvy, jaké 
vykazoval Rambouskův prospěch i hod-
nocení chování na obou gymnáziích. Jed-
nou měl dokonce z chování třetí stupeň 
známky, nicméně v závěru studií byl hod-
nocen dospělým s vyznamenáním. 

Náš regionální výrobce Ladislav Sluka 
– Kocour Pozdnický se zapojil do oslav 
výročí 700 let výročí od narození naše-
ho velikána Karla IV.
Přijďte se podívat na jeho povedené repli-
ky gotického nábytku na výstavu na Praž-
ský hrad a do regionálního muzea v Jílovém 
u Prahy!
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POZVÁNKA NA XI. ROČNÍK SPANILÉ 
JÍZDY CYKLOSTEZKOU JÁRY CIMR-
MANA 
A SLAVNOSTI POD MAJÁKEM JÁRY 
CIMRMANA 11. A 12. ČERVNA 2016

Na slavnosti, které jsou letos nově dvou-
denní, jsou opět zváni všichni příznivci 
cyklistiky, Cimrmanovy doby, laskavého 
humoru

V sobotu 11. 6. 2016 proběhne v Přícho-
vicích Slavnost pod Majákem Járy Cimr-
mana – slavnost k 3. výročí otevření Ma-
jáku a muzea J. Cimrmana.  Celodenní 
program v areálu U Čápa s duchem na-
šeho velikána v muzeu, na majáku i v le-
soparku. Dobové kostýmy i vozy, živá 
hudba, vystoupení, překvapení, stánky, 
slunce, občerstvení. 

V sobotu večer bude Žižkovským diva-
dlem Járy Cimrmana sehrána v Kině JAS 
Járy Cimrmana v 19.00 hodin divadelní 
hra POSEL Z LIPTÁKOVA.
V neděli dne 12. 6. 2015 bude slavnost 
začínat již v 9.30 h programem pro děti 
u kostela sv. Franiška z Assisi v Tanvaldu – 
Šumburku a v přilehlém parku.
Tradiční Spanilá jízda na velocipedech 
všeho druhu přijede ke kostelu kolem ho-

diny polední.
Spanilá jízda bude startovat na dvou 

stanovištích:
V 8.55 h start v Navarově u mostu, kde 

proběhne zároveň se slavnostním star-
tem i křest mostu. 

V 10.00 h bude Spanilá jízda odstartová-
na také ze Zlaté Olešnice Na Vrších.

Přesun Na Vrcha bude velocipedistům 
ulehčen převozem jejich kol. 

Do Tanvaldu ke slavnostem se pěší 
účastníci budou moci přesunout také vla-

Tipy na výlet 

V roce 1869 začal studovat lékařství na 
tehdejší Karlo-Ferdinandově univerzitě 
v Praze a o šest let později dosáhl dok-
torátu. Je dost zvláštní, že v podzimním 
semestru 1870/71 je veden jako Němec, 
zatímco v dalších semestrech jako Čech. 
Těžko usuzovat, proč se na začátku hlá-
sil k německé národnosti, zda to byl omyl 
v zápisu, nebo mu to přinášelo nějaké vý-
hody. Jisté však je, že na překladu Máje 
pracoval právě při svých studiích medicíny.

Brzy po promoci se odebral jako lé-
kař do Smržovky a v tomto městečku se 
již věnoval pouze své profesi lékaře. Pře-
zdívalo se mu lékař chudých. Bydlel v do-
mě čp. 635 na dnešním náměstí T. G. Ma-
saryka. Bohužel žádné konkrétní zprávy  
o jeho lékařské praxi se nedochova-
ly, snad i proto, že zde působil pouhých 
pět let. Zemřel velmi mlád, dne 10. ledna 

1880 ve věku nedožitých třiceti tří let po 
krátké těžké nemoci. V matrice zemřelých 
je jako příčina úmrtí uvedena tuberkuló-
za. Pochován byl na smržovském hřbito-
vě o tři dny později. Po lékaři zde zůsta-
la bezdětná mladá vdova Marie (rozená 
Grubnerová). Regionální noviny zazna-
menaly tuto smutnou událost následovně 
(překlad z němčiny):

Smržovka, 13. ledna († Med. Dr. A. B. Ram-
bousek). Za obrovské účasti lidí z blízka i z da-
leka se zde dnes konal pohřeb doktora lékař-
ství Aloise Bernarda Rambouska, zesnulého  
v květu let. Ze zdejších spolků byl korpora-
tivně zastoupen místní Mužský pěvecký sbor  
a Sbor dobrovolných hasičů a dále byla pří-
tomna deputace spolků z Lučan. Rakev byla 
zcela pokryta nádhernými věnci a palmovým 
listím. Do hrobu ho spustili jeho kolegové, pá-
ni doktoři Schmiedt, Weiskopf, Frank, Groh, 
Klein a další. Zesnulý je všeobecně považován 
za oběť svého povolání. Byl to lékař, který pra-
coval bez odpočinku, a i když již čtyři týdny cí-
til, že se v něm uhnízdila nemoc, nadále neú-
navně navštěvoval své pacienty, a to většinou 
pěšky. Ve všech, kdo ho znali, zanechal ty nej-
lepší vzpomínky.

text: Jitka Nosková 
Pramen:
ULIČNÝ, Miloslav. Nezvěstný Bernard Rambousek. 

In: Karel Hynek MÁCHA, Bernard Alois RAM-

BOUSEK. Máj. Der Mai. Praha: Splav!, 2010.  
S. 936. ISBN 978-904839-0-3

Fotografie:
1. Podobizna B. A. Rambouska, pořízená v Dráž-

ďanech (nedatováno).
2. Dům ve Smržovce čp. 635, kde Rambousek 

bydlel.
3. Úmrtní oznámení B. A. Rambouska
4. Úvodní verše Pikhartova opisu Rambouskova 

překladu Máje
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kem s odjezdem z Navarova v 9.47 h.
Program u kostela sv. Franiška z Assisi 

v Tanvaldu – Šumburku bude zahájen po-
ledním přivítáním spanilých jezdců, uvítá-
ním vážených hostů a malým seminářem.

Pokračovat bude liptákovským alego-
rickým průvodem, vstoupením pěvecké-
ho sboru, cvičením sokolů, vystoupením 
vlastenců z Českého Šumburku.

Těšit se účastníci mohou i na divadelní 
kusy sehrané profesionály i amatéry.

Od 10.00 h bude hrát tradičně orchestr 
O. V. J. Dixie, od 15.00 h bude hrát k dob-
ré náladě i k tanci Hudba u města Vídně.

K dobré hudbě bude možnost dobrého 
občerstvení.

Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko
Palackého 359
468 41 Tanvald

Kontaktní osoba: 
Ing. Kateřina Preusslerová
tel.: 737 761 659
e-mail: rozvoj.tanvaldska@seznam.cz
www.tanvaldsko.info

FRÝDLANT SE BUDE 11. ČERVNA 
SKVĚLE BAVIT – NA SVÉ SI PŘIJDE 
KAŽDÝ

Největší kulturně společenskou událos-
tí bude letos ve Frýdlantu akce s názvem 

„Frýdlant se baví“, která je naplánována 
na 11. června 2016.  Po většinu dne bude 
pódium na náměstí T. G. Masaryka patřit 
hudební produkci. Tady dostanou prostor 
místní kapely, ať už jde o Fband a Bezce-
ler z Frýdlantu nebo kapelu Rain z Raspe-
navy. Hlavními večerními hvězdami pak 
budou Olga Lounová, Kamil Střihavka  
s Leaders a kapela Claymore. 

Do přípravy se zapojila i řada frýdlant-
ských spolků a klubů. Většina se představí 
v prostorách městského parku a návštěv-
níci se mají na co těšit. Frýdlantské okres-
ní dráhy tam například postaví malou za-
hradní železnici, spolek RC Flying Club 

Frýdlant zase slibuje ukázku letu malých 
modelů na elektrický pohon. Ranč Zátoka 
bude vozit zájemce na koních a k vidění 
budou i další zvířata. Ukázku svých doved-

ností si připraví i Sbor dobrovolných hasičů 
Frýdlant nebo místní Hokejový klub, kte-
rý postaví na trávě plochu pro minihokej. 
Další spolky se pak představí přímo na ná-
městí. Divácky nejatraktivnější bude mód-
ní přehlídka, na které se v roli modelů  
a modelek budou střídat frýdlantští senio-
ři a děti z místních základních škol. 

Program akce „Frýdlant se baví“ pak 
doplní i prohlídky v kostele Nalezení sv. 
Kříže u městského parku. „Několikrát za 
den budou i komentované, takže návštěv-
níci se dozvědí řadu zajímavých informací 
o kostele i jeho vybavení, například plát-
nu Melchiora z Redernu. Prohlédnout si 
budou moci také ornáty, tedy oblečení 
duchovních, a poslechnout ukázku barok-
ního kázání. 

Zdroj: www.mesto-frydlant.cz

SPECIÁLNÍ DĚTSKÉ PROHLÍDKY NA 
FRÝDLANTU PO CELÝ ROK

Prohlídka i pro ty nejmenší na státním 
hradu a zámku ve Frýdlantě nabízí něko-
lik místností, kde mohou děti vidět, jak 
se dříve žilo a hospodařilo. Sednou si na 

"královské křeslo", vezmou si do ruky meč 
a na cestu si namalují obrázek.

Prohlídka je určena menším dětem a vede 
zhruba šesti hradními místnostmi, kde se 
dětští návštěvníci srozumitelnou formou 
dozvědí, jak se na frýdlantském hradě ži-
lo, jaké zde byly zvyky, jídelní zvyklos-
ti atp. Následně jsou pro děti připrave-

ny dvě místnosti, kde si mohou vystavené 
předměty osahat, posadit se na "králov-
ské" křeslo, vzít do ruky meč a také si ně-
co na památku namalovat. V těchto dvou 
místnostech si mohou rodiče svá dítka ta-
ké vyfotografovat.

Státní hrad a zámek Frýdlant speciální 
prohlídky červen 2016

4.–5. 6. Prohlídky zámku Frýdlant ke Dni 
dětí, 9.00–16.00 h, pro děti

18. 6. Prohlídky hradní knihovny zámku 
Frýdlant, 9.00–16.00 h, netradiční pro-
hlídka 

Kontakt:
tel.: 482 312 130
e-mail: zamek.rezervace@seznam.cz
www.zamek-frydlant.cz
Vstupné:
dospělí: 110 Kč
děti: 70 Kč
Rezervace není nutná.
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SEDMÁ SEZONA V KITTELOVĚ MU-
ZEU ZAHÁJENA – KITTELOVA PĚŠIN-
KA PRO BOSÉ NOHY

Odpísknutím na bezovou píšťalku zahá-
jilo Kittelovo muzeum na Krásné svou 
sedmou sezonu. Každoročně se mohou 
návštěvníci těšit na expozici s novým té-
matem na daný rok. Ta letošní je věnová-
na praní a také péči o prádlo a prádélko, 
aby bělostné krajky byly stále působivé. 
Nový dětský koutek v pokladně muzea 
je určen nejmladším návštěvníkům. Mo-
hou se zde poučit i pobavit. Novou inter-
aktivní tvář v Kittelově muzeu nyní na-
jdete venku. Jednou z letošních novinek 
jsou ´Vykopávky pro děti´ neboli Ausgra-
ben. V novém přírodním pískovišti si děti 
mohou zahrát na archeology a najít si ten 
svůj poklad. Tento dětský koutek připo-
míná vzácná historická naleziště pazour-
ku nedaleko odtud. (Archeologické nále-
zy a pradávnou minulost připomíná jedna 
celá místnost v Kittelově muzeu.)

Velký úspěch v neděli 1. máje slavila nově 
otevřená Kittelova pěšinka bosých nohou. 
Boty zouvali děti i dospělí a našlapovali 
po nejrůznějších terénech. Pěšinka připo-
mínající tvar (neuzavřené) ležaté osmičky 
je vysypaná kůrou, pískem, trávou, kame-
ny, oblázky, dřevem, smrkovými větvič-
kami, jehličím i pilinami, ale i jehnědami, 

kočičkami, šiškami, kaštany i skořápkami,  
a protože Kittelovo muzeum se nachá-
zí na Pěnčíně tak se zde dá projít i úse-
kem skleněných korálků. Trend bosé chů-
ze je celosvětový a v souladu se zdravým 
životním stylem. Osahávání si nejrůzněj-
ších terénů bosým chodidlem mohou být 
lidé lépe v kontaktu s terénem, se Zemí  
a poznat ´na vlastní chodidlo´ další rozmě-
ry chůze, které běžně nevnímáme. Týka-
jí se nejenom povrchu jemnosti, hladkosti, 
drsnosti, ale i různé teploty, podle toho, 
který terén se právě přechází. Kittelova 
pěšinka pro bosé nohy, stejně jako mu-
zeum s sebou nese téma zdraví, uzdravo-
vání a blízký vztah k přírodě. Navíc všem 
návštěvníkům nabízí zážitek, který je mů-
že dál inspirovat k dalším i delším vycház-
kám přírodou, možná i bez bot, vždyť 
chodit bosu je zdravé a přirozené. Jak 
pravil zenový mistr Lin-čch :́ „Zázrakem 
není chůze po vodě, ale chůze po Zemi.“
Kittelova pěšinka pro bosé nohy je volně 
přístupná.

Kittelovo muzeum je otevřeno: 
květen, červen, září – o víkendech,  
o prázdninách pak denně
www.kitl.cz 

TAJEMNÁ MÍSTA JIZERSKÝCH HOR

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

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

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

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

v  říši  fantazie?  Nevím.  Zkusím  vám  te-
dy vyprávět, proč jsem se do těch míst 
vydala já.

Zkusím vám vyprávět o své lásce k to-
muhle  koutu  země.  A  věřte  mi,  že  mi 
při tom vyprávění bude moc a moc líto, 
že moje děti už dávno chodí po horách 
samy. Protože na konci každé cesty  se 
zrodí pohádka a  já už  ji nemám komu 
vypravovat. Tak víte co? Já ji pošeptám 
vám a vy ji pak můžete vyprávět těm va-
šim mrňatům. A já vám budu tak trošku, 
docela maličko závidět.

Klára Hoffmanová

SEZNAM MÍST:
Lom Bukovec
Pramen Nisy
Dračí vrch

Protržená přehrada
Skalní hrad u Oldřichova v Hájích
Hajní kostel 
Trniště
Rašeliniště Na Čihadle

Dovolte, abychom Vás dnes pozvali na 
Dračí kámen, na místo opředené dalším 
tajemstvím. 
…

NOVINKY Z JIZEREK
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DRAČÍ KÁMEN
„Dítě školou povinné dovede to, co my ne …“

Znáte tu písničku? Dítě školou povinné 
dokáže fantazírovat. A my ne.

A proč vlastně?
V čem jsme my dospělí jiní než naše dě-

ti? Vždyť  i my  jsme byli dítky  školou po-
vinnými, přece nemůžeme být o tolik jiní!

Ale jak to dokázat?
Třeba tak, že ukážeme svým dětem, že 

se do pohádky dá dojet autobusem měst-
ské hromadné dopravy.

Vážně je to tak, věřte mi.
Stačí nasednout na třináctku nebo osm-

náctku a dojet do Kateřinek nebo dvacet-
čtyřkou  nebo  dvacetosmičkou  do  Radčic  
a  pak  už  je  to  jen  kousek  na  Dračí  vrch  
s  vrcholovým  skaliskem  Dračí  kámen.  Na-
konec  zbývá  ještě  sedmdesát  schodů  vy-
tesaných ve skále a jsme přímo v pohádce. 

Kdysi tu sídlil strašlivý drak. A protože 
všichni draci mají stejné chutě, požadoval 
i  tenhle  každého  30.  dubna  jednu  pan-
nu. Pak milostivě nechal obyvatele Kate-
řinek celý rok na pokoji. Dívku vybíral los. 
V podvečer byly do skalní mísy na vrcho-
lu  vysypány  lístečky  se  jmény  všech  svo-
bodných dívek a drak pak do nich foukal 
tak dlouho, až v míse zbylo jediné jméno. 
Nešťastnice pak byla přivedena k drakovi, 
který ji zardousil a sežral. Jednou padl los 
na dceru hajného. Měla sice před svatbou, 
ale její milý byl ve světě na vandru a nedá-
val o sobě vědět, a tak se její jméno ocitlo 
mezi svobodnými dívkami. 

Nešťastnice  si  na  svoji  poslední  cestu 
oblékla svatební šaty. Málo jí záleželo na 

tom, že zítra z nich zbudou jen zakrváce-
né cáry. Kdo ví, kde  je  její milý,  třeba  je  
i  on  na  druhém  břehu  a  setkají  se  na 
onom světě! Mladík však byl zdravý a či-
lý jako rybička. Právě se vrátil domů, když 
mu  lidé  řekli,  co  se  stalo.  Ani  nesundal 
vandrovní pytel a běžel na Dračí vrch. Ob-
luda se už už sápala na dívku, mladík str-
hl ze zad pytel a vytáhl z něj luk z tisové-
ho dřeva, napjal tětivu a přesným šípem 
draka zastřelil.

Svatba byla veliká,  slavná a veselá,  ra-
doval se celý kraj.

A  po  drakovi  tu  zůstala  jen  skalní  vy-
hlídka zvaná „Dračí kámen“.

Klára Hoffmanová

NA POVĚSTMI OPŘEDENÝ DRAČÍ VRCH
Krásná Studánka, železniční stanice – Radčice – Ka-
teřinky, horní rozcestí (3,5 km) – rozcestí Pod Dračím 
vrchem – Dračí vrch (4,5 km) – Fojtka, tisy (6 km) – 
naučná stezka Fojtecké tisy pod Dračí skálou (7 km) – 
přehrada Fojtka (10 km) – Mníšek, železniční stanice. 
Celkem 10,5 km.
Nepříliš náročný výlet na vyhlídkový vrchol, který si 
lze zpestřit návštěvou ojedinělého chráněného poros-
tu tisů a prohlídkou vodního díla Fojtka. Z Dračího vr-
chu strmější sestup.

U železniční stanice v Krásné Studánce vy-
hledáme zelené značky, které nás prove-
dou obcí Radčice. Zvolna stoupáme k roz-
cestím nad Kateřinkami a pod Dračím 
vrchem. Dračí vrch s mohutným skaliskem, 
na jehož vrchol vedou schody se zábrad-
lím, nabízí velmi působivý rozhled. 
Nad obcí Fotka se můžeme rozhodnout 
ke krátkému odbočení k přírodní památ-
ce Fojtecké tisy pod Dračím vrchem. Po 
návratu dojdeme na silnici v údolí. Po ní 
přijdeme zanedlouho k malé fojtecké 
přehradě. Doporučujeme pokračovat po 
nové vycházkové stezce na jejím západ-
ním břehu (vlevo), přejít po hrázi zpět na 
silnici a po žlutých značkách dojít na ná-
draží v Mníšku u Liberce.

Otokar Simm
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CHŘÁSTAL POLNÍ – PTÁK, O KTERÉM 
SE MLUVÍ, ALE MÁLOKDO HO VIDĚL

Přibližně o měsíc později než vlaštovky 
k nám koncem dubna přilétá i další taž-
ný pták – chřástal polní. Přes den ho prak-
ticky není možné vidět, neboť tou dobou 
odpočívá ve vysoké trávě, o to více je ale 
nápadný po setmění. Jeho nezaměnitel-
ný hlas (monotónně se opakující „réprép 
réprép“) totiž bývá důvodem bezesných 
nocí mnoha lidí, kterým se ozývá pod ok-
ny od poloviny května do července.

Chřástal polní je jen o něco málo vět-
ší nežli kos, šedavě žlutohnědý, svrchu 
černě skvrnitý, s hnědými, světle příčně 
proužkovanými křídly. Živí se hlavně hmy-
zem, červy nebo pavoukovci, částečně  
i semeny a zelenými částmi rostlin. Samci 
zůstávají se samicemi pouze krátce a poté 
se přesunují často stovky kilometrů dale-
ko vyhledat samice jiné. O mláďata se sta-
rá pouze samice.

Z dříve obývaných nížin se chřástali po-
stupně přesunuli do podhorských oblastí 
v nadmořské výšce 400 až 800 metrů nad 
mořem. Žijí v otevřené krajině nejčastě-

ji na loukách s výškou porostu nejméně  
20 cm, výjimečně i v plodinách jako je voj-
těška, jetel nebo obilí

Po skončení hnízdění v červenci nabe-
rou chřástali tukové zásoby a na přelomu 
srpna a září odlétají na jih do Afriky. Více 
než polovinu života tedy tráví v savanách 
střední a východní Afriky, kam letí přes 
Maďarsko, Turecko a Arabský poloostrov. 
Je až neuvěřitelné, že vzdálenost více než 
4 000 kilometrů překonává těžkopádně 
létající chřástal polní za pouhých 10 dní.

Ještě v 50. letech minulého století byl 
u nás chřástal vcelku běžným ptákem. Po 
rozorání mezí, scelení pozemků a díky vel-
koplošném hospodaření, kdy je najednou  
v červnu pokoseno velké území, klesl počet 
z původních více než 20 000 párů na pou-
hých 400. Z krajiny zmizely také meze nebo 
mokřiny, ve kterých chřástal také nacházel 
úkryt při hnízdění. Stal se z něho silně ohro-
žený druh nejen u nás, ale v celé Evropě. 

Pro ochranu chřástala je výhodou, že 
jeho hlas rozpozná i naprostý laik a mů-
že tak pomoci při sledování a sčítání. Dru-
hou podmínkou pro jeho přežití je vhodné 

Příroda Jizerských hor 

Foto: P. Šaj
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hospodaření na loukách. Jedinou možnos-
tí, jak chřástalům umožnit přežít, je pone-
chat část luk neposekaných až do polovi-
ny srpna, kdy už mají vyvedená mláďata. 
Nutné je kosit od středu ke krajům nebo 
od kraje ke kraji tak, aby se zvířata stihla 
ukrýt mimo sečenou lokalitu, a ponechá-
vat nedokosené kraje. Pro tyto způsoby 
hospodaření mohou zemědělci využít do-
tací, které jim vyrovnávají ztráty za nároč-
nější práci a případné ztráty na výnosech.
Dosavadní zkušenosti ukazují, že od zave-

dení těchto opatření před zhruba 10 lety 
vzrostly počty chřástala polního v ČR na 
současných asi 2 000 párů. Na Liberecku 
ale chřástala stále považujeme za velmi 
vzácný druh, vhodné podmínky k životu 
nachází již jen v podhorských oblastech 
na jihu CHKO Jizerské hory a také v rám-
ci rozvolněné zástavby v okolí měst. V ze-
mědělské krajině na Frýdlantsku a Semil-
sku téměř vymizel. Ohrožují ho i kočky 
domácí, lišky obecné a toulaví psi, někdy  
i prase divoké či krkavec.

Pokud tedy během jarní večerní procház-
ky zaslechnete ostrý zvuk připomínající 
rachot velikonoční řehtačky či alarm bu-
díku, vězte, že právě posloucháte roman-
tické vábení samce, který touží po nale-
zení partnerky. Svá pozorování můžete 
zaslat emailem na adresu jizhory@nature.
cz, nebo vložit do databáze birds.cz.

(Text: Ing. arch. Jana Mejzrová, upraveno 
podle Václava Tomáška)
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Novinky… aneb to, co se nikam nevešlo
LIBERECKO INFORMUJE…

VEDOUCÍ LIBERECKÉ FILMOVÉ KANCELÁŘE 
PAVLÍNA KUCHTOVÁ PREZENTOVALA MĚS-
TO LIBEREC NA FESTIVALU MFF CANNES
Vedoucí filmové kanceláře v Liberci Pavlíně 
Kuchtové se splnil sen. Nejenže se díky ní libe-
recká kancelář stala jakýmsi „skokanem roku", 
ale zastřešující organizací Czech Film Commis-
sion byla vyslána na mezinárodní filmový festi-
val v Cannes.
Filmová kancelář v Liberci vznikla loni v srp-
nu. Jejím cílem je zefektivnit spolupráci s filmo-
vými štáby. Vedoucí kanceláře Pavlína Kuchtová 
byla letos oceněna v soutěži Film Friendly Regi-
on2015, kde jí porota udělila zvláštní uznání za 
efektivitu a rychlost, se kterou v rámci magistrá-
tu vybudovala funkční kontaktní místo pro filma-
ře. Jako odměnu za odvedenou práci byla pozvá-
na na mezinárodní filmový festival do Cannes.
Autor: Gabriela Volná Garbová, http://liberecky.de-
nik.cz

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 pro-
chází po náměstí. Pokud bude v dobrém rozma-
ru, bude možné se s ním vyfotit a pro chytré děti, 
které budou dávat pozor během výkladu má při-
pravený i malý dáreček.
Trasa: nám. Dr. E. Beneše – Kostelní ulice – Soko-
lovské náměstí – Valdštejnské domky – Tovaryš-
ský 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 Měst-
ském informačním centru v Liberci.
www.visitliberec.eu

LESY NA LIBERECKU BUDOU DRUHOVĚ  
BOHATŠÍ
Přes 27 tisíc sazenic buků, dubů a jedlí za čtvrt 
miliónu korun obohatí druhovou skladbu obec-
ních lesů na Liberecku. Celkem 9 obcí se zapoji-
lo do projektu, jehož cílem je zvýšení biodiverzity 
lesních porostů, která je nezbytná pro jejich dlou-
hodobou, přirozenou a zdravou existenci. Nada-
ce pro záchranu a obnovu Jizerských hor zapla-
tí obcím náklady na samotné sazenice a přispívá 
tak k výsadbám těchto druhů dřevin, s jejichž pé-
čí se váží vyšší náklady. „Výsadby budou probí-
hat formou takzvaných podsadeb, které směřu-
jí ke vzniku vertikálně strukturovaného lesa. To 
znamená, že vznikne les vícepatrový. Takové le-
sy jsou odolnější zejména proti poškození větrem. 
Právě například jedle, díky své schopnosti růst ve 
stínu, jsou z pohledu struktury velmi důležité,“ ří-
ká Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchra-
nu a obnovu Jizerských hor, která projekt zaštiťu-
je a financuje.
Po dlouhém období pěstování stejnověkých mo-
nokulturních lesních porostů za významného po-
užití holosečného způsobu obhospodařování do-
chází v posledních letech k opětovnému návratu 
využívání jemnějších způsobů hospodaření v le-
sích. Projekt připravil a pro obce ho bude realizo-
vat odborný lesní hospodář s letitou zkušeností 
Jan Duda. Ten se stará o lesy celé řady obcí  
a snaží se prosazovat postupnou změnu druho-
vé skladby lesa tak i postupy směřující ke zvýše-
ní věkové a prostorové strukturovanosti porostů. 

„Obecným cílem hospodaření v lesích je dosaže-
ní stability, trvalosti a vyváženosti plnění všech 
funkcí lesa. Předpokladem pro jejich dosažení  
a udržení je respekt k lesu jako ekosystému se 
složitými vazbami,“ vysvětluje Duda.

Samotné obce se na projektu podílejí nemalým 
dílem. Celkový rozpočet překračuje 880 000,- Kč 
a obce uhradí přes polovinu těchto nákladů pod-
le toho, kolik sazenic se na jejich území bude sá-
zet. Jedná se o Hrádek nad Nisou, Rynoltice, Bí-
lý kostel, Kryštofovo údolí, Šimonovice, Dlouhý 
Most, Rádlo, Rychnov u Jablonce nad Nisou ale  
i krajský Liberec. „Duby a zvláště pak jedle vyža-
dují dlouhodobou a nákladnou ochranu proti po-
škození zvěří a je nezbytné kolem nich vybudovat 
dostatečně stabilní oplocenky. U buků zase bu-
de potřebné provádět opakované nátěry repelen-
ty,“ přibližuje Petrovský. Náklady na tato opatře-
ní i s celkovou následnou péčí dosáhnou částky 
655 000,- Kč a obce je budou hradit ze svých roz-
počtů. „O lesy v našem vlastnictví se snažíme pe-
čovat co nejlépe a s dlouhodobou vizí, která udr-
ží les stabilní i pro příští generace. Zodpovědnost 
při pečlivé obnově lesa přirozeným způsobem se-
bou nese vyšší náklady, které se však v budouc-
nu mnohonásobně vrátí,“ říká Josef Horinka sta-
rosta Hrádku nad Nisou, na jehož území přibude 
přes 9 000 mladých stromků.
Projekt byl zahájen již v loňském roce a nejdří-
ve bylo nezbytné vytipovat vhodné lokality i ade-
kvátní typy dřevin. Vysázeno tak bude celkově 
11 200 jedlí, 12 380 buků a 3 650 dubů. Před sa-
motnou výsadbou bylo nezbytné pro ochranu 
stromků vybudovat 4,3 km dostatečně pevných 
oplocenek. Po vyzvednutí sazenic z lesních ško-
lek probíhá pod odborným dohledem jejich vý-
sadba na připravené lokality. Celý projekt je rea-
lizován na ploše 3,6 hektaru a dokončen by měl 
být na podzim tohoto roku. V dalších letech bude 
probíhat následná péče například i formou ožíná-
ní či opravou oplocenek. „Péče o les je záležitostí 
dlouhodobou, a když dnes uděláte vše co nejlépe, 
po řadě let se Vám to v dobrém vrátí. Jsem si te-
dy jist, že takto kvalitně připravený projekt  
i jeho odborná realizace povede k mnohem kva-
litnějším, přirozenějším a stabilnějším lesům  
v budoucnu. Takto investovaný čas i peníze tedy 
zcela určitě mají smysl,“ líčí Duda.
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor  
v loňském roce dokončila jiný projekt přímo v Ji-
zerských horách a v jeho průběhu bylo vysázeno 
ve třech biocentrech necelých 84 tisíc sazenic pů-
vodních druhů dřevin na ploše přes 298 ha. Pro-
jekt byl úspěšný a tak se nadace rozhodla na něj 
navázat i v dalších územích. I přesto že se poda-
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JABLONECKO INFORMUJE...

HLASUJTE PRO POHLEDNICE STARÉHO 
JABLONCE
V souvislosti se 150. výročím povýšení Jablon-
ce na město se Jablonečané stále více  zajímají 
o jeho historii. Jablonecké kulturní a informační 
centrum proto v letních měsících připravuje vy-
dání souboru dobových pohlednic, jejichž výběr 
můžete ovlivnit i Vy. Od 1. do 15. června hlasuj-
te prostřednictvím facebooku na www.facebook.
com/jkicjablonec, nebo přijďte vyplnit anketní 
lístek. Ten je k dispozici v turistických informač-
ních centrech v Domě Scheybalových a přízemí 
budovy radnice, kde bude nabízený výběr dobo-
vých pohlednic k nahlédnutí. Nový soubor dobo-
vých pohlednic bude poté k zakoupení v obou in-
formačních centrech
www.jablonec.com

MAPA DIRECTION POTŘETÍ
Po úspěšném vydání prvního dílu série Mapy Di-
rection určeného studentům a druhého dílu pro 
rodiny s dětmi připravuje Technická univerzita 
Liberec ve spolupráci s turistickými informační-
mi centry Liberce a Jablonce díl třetí. Tentokrát 
se tvůrci mapy zaměří na dospělé návštěvníky 
obou měst, kteří hledají vhodnou aktivitu, dob-
rou restauraci nebo zábavu přiměřenou jejich vě-
ku a zájmům. 
Mapa je sestavována výhradně z tipů a doporu-
čení místních obyvatel. Máte-li, milí Jablonečané, 
dobrý tip pro ty, kteří jsou v našem městě popr-
vé nebo se u nás příliš ještě neorientují, budeme 
rádi, když se o něj podělíte.
Své tipy zasílejte prostřednictvím webové anke-
ty na  http://direction.tul.cz/, kde naleznete dal-
ší informace k připravované mapě, nebo vyplňte 
anketní lístek v informačních centrech  v Domě 
Scheybalových, či v přízemí budovy radnice.
www.jablonec.com

UZAVŘENÍ CESTY Z BEDŘICHOVA NA NO-
VOU LOUKU
Od začátku dubna došlo z důvodu rozsáhlé re-
konstrukce cesty z Bedřichova na Novou louku k 
jejímu uzavření pro veškerou dopravu a to až do 
30. června.
 „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 ja-

ko 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 záso-
bování Šámalovy chaty a zde ubytované hosty," 
dodal Korytář.
Celá trasa objížďky je také řádně označena do-
pravními značkami a provoz bude řídit semafor, 
jehož interval pro průjezd bude nastaven na 15 
minut. „Silnice bude uzavřena nejdéle do konce 
června 2016. V případě nedokončení prací, bu-
dou opravy pokračovat po letních prázdninách," 
zmínil místostarosta Bedřichova Vladimír Černý. 
Vzhledem ke zmiňované rekonstrukci, ochraná-
ři apelují na všechny pěší a cyklisty, aby dbali na 
Vládní cestě zvýšené opatrnosti.

JABLONECKÉ MUZEUM PŘEDSTAVUJE V 
SOFII SOUČASNÉ ČESKÉ UMĚLECKÉ SKLO
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 
se díky spolupráci s Českým centrem a velvysla-
nectvím v Sofii prezentuje v bulharském hlavním 
městě. Do prestižní Národní galerie přivezlo re-
prezentativní kolekci současného českého ateli-
érového skla.
Výstava nazvaná NO LIMITS je věnována podsta-
tě mnohotvárného českého tvůrčího přístupu ke 
sklu. Ukazuje ho na dílech otců-zakladatelů, pe-
dagogů středních škol, vysokých škol a lektorů, 
kteří přednášejí a předvádějí své sklářské umění 
v zahraničí. Otci-zakladateli českého ateliérové-
ho skla bývají nazývání Stanislav Libenský, kte-
rý tvořil ve dvojici s Jaroslavou Brychtovou, René 
Roubíček a Vladimír Kopecký. Díky nim a jejich 
pedagogickému přístupu se šíří věhlas českého 
skla jak doma, tak ve světě. Zdárně na ně však 
navazuje nová úspěšná generace sklářských vý-
tvarníků-pedagogů a lektorů, mezi něž patří Ilja 

Bílek, Stanislava Grebeníčková, František Janák, 
Vladimir Klein, Martin Janecký, Rony Plesl nebo 
Lada Semecká.

„Naším cílem je ukázat Českou republiku jako 
sklu zaslíbený prostor uprostřed Evropy, umělec-
ky otevřený a stále se vyvíjející. Jako zemi, kde 
působí tři generace sklářských výtvarníků-pe-
dagogů často světového věhlasu. Pro studium 
sklářského řemesla a umění prostě není lepší 
volby,“ dodává hlavní kurátor jabloneckého mu-
zea i výstavy Petr Nový. Výstavu představující dí-
la 20 výtvarníků působících na českých vysokých 
i středních školách a 5 v zahraničí žádaných lek-
torů doprovází obrazový katalog obsahující me-
dailony umělců a fotografie vystavených děl.
V bulharské metropoli se výstava NO LIMITS zdr-
ží dokonce května. U nás se na její reprízu může-
te těšit příští rok, kdy se v rámci Mezinárodního 
trienále skla a bižuterie JABLONEC 2017 před-
staví v kostele sv. Anny v Jablonci nad Nisou. 
Mezitím ještě na podzim 2016 zamíří do Museo 
de Arte Contemporáneo en Vidrio de Alcorcón 
ve Španělsku.

Kontakty:
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
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řilo domluvit s obcemi, které přispějí nemalým dí-
lem, bez dalších dárců a partnerů by byl celý pro-
jekt jen velice těžko realizovatelný. Zcela zásadní 
impuls poskytl i dar od firmy Škoda auto, a.s.  
v rámci grantového programu „Za každé pro-
dané auto v ČR jeden vysazený strom“. Přidáva-
jí se však i další regionálně působící společnos-
ti. Zároveň se zaměstnanci Škody auto nabídli, že 
na podzim by se sami do výsadeb zapojili svou 

dobrovolnickou prací. Nadace má s dobrovolní-
ky dobrou zkušenost i z jiných projektů a firmy 
se tímto způsobem stále častěji zapojují do ve-
řejně prospěšného dění ve svém okolí. „Toho si 
opravdu nesmírně cením, neboť krom poskytnu-
tých prostředků ukáží i své nasazení v osobní ro-
vině. Věřím, že se celý projekt podaří dotáhnout 
do zdárného konce a výsledek bude ku prospě-
chu přírodě i lidem,“ uzavírá Petrovský.

Kontakt:
Ondřej Petrovský
ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských 
hor
tel.: 605 701 503
e-mail: jizerky@ecn.cz
www.jizerky.ecn.cz

NOVINKY Z JIZEREK
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

NOVINKY Z JIZEREK
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

NOVINKY Z JIZEREK
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

NOVINKY Z JIZEREK
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

10



NOVINKY Z JIZEREK
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

NOVINKY Z JIZEREK
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

11

FRÝDLANTSKO INFORMUJE…

FRÝDLANTSKÝ BETLÉM DOČASNĚ  
UZAVŘEN
Frýdlantský betlém oznamuje, že z technických 
důvodů bude pro veřejnost uzavřen ve dnech 26. 6. 
až 2. 7. 2016.  Přístupný bude opět od 2. 7. dle 
otevírací doby. Děkujeme Vám za pochopení!
Mechanický Frýdlantský betlém je umístěný  
v podstávkovém domku nedaleko náměstí, vy-
značuje se mimořádně dochovanou původní me-
chanikou vyrobenou samotným tvůrcem Gusta-
vem Simonem, jenž jej tvořil 60 let. Na plochu  
o rozměrech 4x2 metry umístil 130 pohyblivých 
a 50 statických figur. Celý objekt byl zrekonstru-
ován, betlém prošel rukama restaurátorů v Tře-
bechovicích pod Orebem. V podkroví domku je 
možné navštívit expozici věnovanou historii, re-
konstrukci a restaurování Frýdlantského betlému.
Kontakt:
Lucie Kubátová
tel.: 605 106 298 (725 501 896)
e-mail: luca.kubatova@seznam.cz
Adresa:
Zahradní ulice
Frýdlant

RAZÍTKO ROZHLEDNY NA SMRKU I V TU-
RISTICKÉM INFORMAČNÍM CENTRU  
V LÁZNÍCH LIBVERDA
Do  letní sezony 2016 vstupuje informační cen-
trum v Libverdě s novým razítkem – rozhledny 
na Smrku. To mohou turisté získat přímo na roz-
hledně, často se však vracejí s tím, že si razít-
ko nemohli z toho či onoho důvodu na rozhled-
ně orazit. Aktuálně nějaký vandal odtrhl orážecí 
plochu a tím razítko znehodnotil.
Právě Lázně Libverda jsou jedním z nástupních 
míst trasy na Smrk. Turisté mají možnost kromě 
po červené turistické značce přes chatu Hubert-
ku, Francouzské kameny a Tišinu vystoupat na 

Smrk také po zelené. Tato trasa nově vznikla loň-
ského roku přeznačením KČT a míří směr Obří 
sud, Nové Město pod Smrkem – U Spálené hos-
pody k Purkmistrovu mostu, dále kolem Měděn-
ce, Streitova obrázku a Rapické hory na Smrk. Po 
dohodě s Městským úřadem Nové Město pod 
Smrkem jsme nechali vyrobit a umístili razítko 
také v informačním centru v Libverdě.
Získat ho můžete v době provozu „íčka“, tj. po–pá 
8.00–12.00 h a 13.00–16.00 h, so 8.00–10.30 h.
www.laznelibverda.cz

TÝM INFORMAČNÍCH CENTER NA FRÝD-
LANTSKU POSÍLÍ DVĚ NOVÁ INFORMAČ-
NÍ CENTRA
Červen letošního roku přináší na Frýdlantsku do 
nové turistické sezony dvě nová informační cen-
tra. Nově tak vedle informačních center ve Frýd-
lantě, Lázních Libverda a Hejnicích bude fungo-
vat 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 za-
řízení a také provozovatelem tohoto „íčka“ je 
příspěvková organizace města „Sportovní a re-
laxační centrum“, která již minimálně dva ro-
ky službu poskytování informací jak občanům 
města, tak i návštěvníkům supluje. Vznikem in-
formačního centra dojde ke sjednocení systému 
předávání informací mezi poskytovateli služeb,  
v rámci obce a blízkého okolí, a zájemci z řad ve-
řejnosti. Smyslem vybudování informačního cen-
tra v Novém Městě pod Smrkem není pouze pa-
sivní předávání informací, ale rovněž propagace 
všech zařízení, služeb a zajímavostí v Novém 
Městě pod Smrkem i v blízkém okolí. V součas-
né době se snaží úzce spolupracovat s informač-
ními centry v okolních obcích, v plánu je i zapoje-

ní do přípravy a realizace jednotlivých kulturních 
a společenských akcí pořádaných městem Nové 
Město pod Smrkem a jeho organizacemi. V ne-
poslední řadě zde bude možné získat informač-
ní materiály nebo upomínkové předměty. Dal-
ší služby jsou závislé na potřebách a na kapacitě 
samotného centra. Provozní doba v hlavní turis-
tické sezoně je plánována po celý týden a mimo 
sezonu podle skutečných potřeb.
Druhé informační centrum přináší Zámecký pivo-
var Frýdlant. Ten se stal za necelý rok a půl  své 
existence přirozenou součástí frýdlantského re-
gionu a začal tak opět plnit  svou sociálně-eko-
nomickou roli násilně přerušenou v roce 1950. 
Během posledního roku se pivovar stal vyhle-
dávaným samostatným turistickým cílem Frýd-
lantska. Díky své poloze pod hradem (pivovar 
byl vždy v majetku hradu, později zámku) je zá-
jmovým objektem turistů mířících na frýdlantský 
hrad i místem dotazů na další turistické zajíma-
vosti. Recepce pivovaru proto přirozeně začala 
plnit funkci informačního centra doplňující měst-
ské 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 povýši-
li recepci na nezávislé „íčko“ s rozšířenou oteví-
rací dobou prodlouženou o navazující otevírací 
dobu pivovarské krčmy. V současné době pro-
bíhá stavební dokončení úprav s tím souvisejí-
cích – pult dostane varní přikrývku a íčko tak bu-
de připomínat historickou varnu, v jejímž místě  
je dnes umístěno.
text: Veronika Pelikánová ve spolupráci s Pavlínou 
Vávrovou a Eliškou Walterovou

ZÁMECKÝ PIVOVAR FRÝDLANT PŘEDSTA-
VUJE NOVINKY PRO TURISTY
Přijďte si do Zámeckého pivovaru Frýdlant kou-
pit suvenýr v podobě výborného piva anebo tu-
ristické známky, turistické nálepky či vizitky.

NOVINKY Z JIZEREK
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

NOVINKY Z JIZEREK
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

NOVINKY Z JIZEREK
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

NOVINKY Z JIZEREK
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

NOVINKY Z JIZEREK
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

NOVINKY Z JIZEREK
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

TANVALDSKO INFORMUJE…

PIVO 12% SVĚTOBĚŽNÍK JC ZÍSKALO 
PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ REGIONÁLNÍ POTRA-
VINA LIBERECKÉHO KRAJE
Soutěž Regionální potravina je projektem Minis-
terstva zemědělství určeným na podporu malých 
a středních zemědělců a producentů potravin  
v jednotlivých krajích České republiky. Odborná 
komise soutěže, tvořená zástupci Ministerstva ze-

mědělství ČR, krajského úřadu, Státního země-
dělského intervenčního fondu, Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce, Státní veterinární sprá-
vy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komo-
ry ČR, ocenila v kategorii Alkoholické a nealkoho-
lické nápoje právě SVĚTOBĚŽNÍK JC CIMRMANŮV 
12° SVĚTLÝ LEŽÁK z našeho minipivovaru.
Stáváme se tak hrdými nositeli značky, která je 
zárukou místního regionálního původu s výjimeč-
nou kvalitou a chuťovými vlastnostmi.
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INFORMACE ODJINUD

Akce v červnu
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

4. 6. Den dětí na Zubačce
Zvláštní vlaky na Zubačce, 11. den dětí  
v Kořenově
Trasy zvláštních vlaků: ozubnicové vlaky Tanvald – 
Kořenov – Harrachov a zpět
Doprovodný program: jízdy důlního vláčku, 
historický autobus Kořenov – Jizerka / Příchovice  
a zpět, občerstvení.

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

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

1.–2. 6. Dětský den v Babylonu
Speciální akce BABYLON PLNÝ DĚTÍ, v rámci které bude 
mít po celý den každé dítě mladší 15 let v doprovodu 
dospělé platící osoby vstup na atrakci zdarma.
V rámci akce si rodiče a ostatní dospělí mohou 
společně s dětmi užít zábavu v AQUAPARKU se  
4 tobogany, vířivkou a unikátní LASER SHOW, 
návštěvu blahodárně působící SOLNO-JODOVÉ 
JESKYNĚ, zrcadlový LABYRINT či atrakce
staročeského LUNAPARKU. Akce navíc platí také pro 
interaktivní zábavu ve 4D KINĚ, LASER GAME  
a VIRTUÁLNÍ REALITĚ.

od 30. 4. Relaxační zahrada opět otevřena
V AQUAPARKU jsme pro vás opět zpřístupnili 
venkovní zahradu propojenou s vnitřním posezením. 
K odpočinku a relaxaci vám budou k dispozici 
relaxační lehátka a houpací sítě, které se nachází 
v příjemném prostředí osázeném venkovními 
rostlinami, jezírkem či kamennými skalkami.

4. 6., 18. 6. Tetování v LUNAPARKU
Každou druhou sobotu se můžete nechat tetovat. 
Vždy odpoledne od 13 hodin dětské tetování v ceně 
vstupného do LUNAPARKU.
1. 6., 15. 6. 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!!

25. 6. Fauna trhy
Liberecké terarijní trhy – pravidelné setkání 
milovníků zvířat, Konferenční sál, 9.00–13.00 h
Výstava, prodej a nákup terarijních zvířat, okrasného 
ptactva, akvarijních ryb, krmného hmyzu a hlodavců. 
Dále návštěvníkům nabízíme bezplatné veterinární 
poradenství, prodej techniky a literatury.

12% Světoběžník JC, světlý nefiltrovaný ležák, pi-
vo českého typu vyráběné tradičním technologic-
kým způsobem bez jakýchkoliv náhražek  
a pomocných látek. Kombinace čtyř druhů sladu 
dodává pivu zlatavou barvu, hustou pěnu a pl-
nost v chuti, české odrůdy chmele, kterým domi-
nuje Žatecký poloraný červeňák, přináší příjem-
nou hořkost a nezaměnitelné chmelové aroma, 
které podporuje i tzv. studené chmelení v ležác-
kém tanku.

Pivo je vyráběno v našem restauračním řemesl-
ném minipivovaru, který je součástí penzionu  
a areálu U Čápa. Jak název napovídá, pivo je za-
svěceno českému géniovi Járovi Cimrmanovi  
a můžete si ho vychutnat v restauraci točené pří-
mo z ležáckého tanku nebo přivést jako suvenýr 
či dárek v originální skleněné lahvi s pákovým 
uzávěrem při toulkách krajem Járy Cimrmana.
www.ucapa.cz
text a foto: Martin Rubáš
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Turistický region  
Jizerské hory a Víla Izerína  
na facebooku
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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!

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.
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.

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.

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.

Noční Cyber Párty – so, 20.00 h, Obchodní 
městečko, Cyber Café. Rezervace osobně u obsluhy 
herny nebo na tel.: 776 393 892.
1. 5. – 31. 8. Léto s dětmi – zvýhodněný 
ubytovací balíček
Užijte si u nás léto s dětmi v zábavním CENTRU 
BABYLON. Nabízíme výhodné ubytování 2 noci ve 
WELLNESS HOTELU BABYLON s dokonalou kombinací 
zábavy i relaxu v CENTRU BABYLON.
Služby v ceně balíčku:
•	 2x ubytování ve WELLNESS HOTELU BABYLON
•	 2X bohatá snídaně formou bufetu
•	 1x vstup do ZOO
•	 1x masáž 20 minut pro jednu dospělou osobu 

nebo 1x pedikůra pro jednu dospělou osobu
•	 3x lístek do 4D kina
•	 Parkování v parkovacím domě
•	 Wifi na pokoji
BALÍČEK POBYTU ZAHRNUJE NEOMEZENÉ VSTUPY 
DO AQUAPARKU se 4 tobogany, skluzavkou, divokou 
řekou a SAUNOVÝM SVĚTEM. V malebných zákoutích 
naleznete vodotrysky, gejzíry, vířivky a v romantických 
jeskyních unikátní akvária s mořskou faunou. Denně 

je k vidění 3D LASER SHOW – jedinečné představení 
barev a animací, doprovázené scénickou hudbou  
a dýmovými efekty. Možnost ranního plavání již od 
8.00 hodin.
LUNAPARKU ve stylu staročeské pouti. Pro radost 
malých i velkých zde máme houpačky, kolotoče, 
autodrom, divokého býka, horolezeckou stěnu či 
prolézačky a trampolíny. Součástí LUNAPARKU je  
i 18-ti jamkový INDOOR ADVENTURE GOLF.
science centra iQLANDIE, které nabízí svět ohromujících 
experimentů a chytré zábavy pro celou rodinu.
iQPARKU s více jak 200 interaktivními exponáty  
z nejrůznějších oblastí lidského života.

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

VI, po–ne 11.00 h, so–ne 16.00 h
Science show plná ohňů, výbuchů a kouře 
aneb Experimenty, které vám doma neprojdou

VI,  út–pá 15.00 h, so–ne 13.00 h
Malá science show s Van de Graaffovým 
generátorem nebo další fyzikální experimenty

VI, so–ne 14.00 a 15.00 h
Hurá do Laboratoře – Kouzelná zkumavka

VI, so–ne 13.00 a 15.00 h
Experimenty v TULaborce

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

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

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

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

Přijď oslavit vysvědčení do iQLANDIE  
a iQPARKU!

Přijď k nám 30. 6. 2016 se spolužáky, rodiči či 
prarodiči, tetičkami i strýci oslavit vysvědčení, 
poslední den školy, první hodiny prázdnin a ještě 
k tomu dostaneš slevu 50% z plné ceny 
vstupného!

iQLANDIA i iQPARK se připojuje ke gratulantům 
za vysvědčení a v tento slavnostní den nabízí 50% 
slevu na vstupné všem návštěvníkům.

Nepotřebuješ s sebou ani vysvědčení, prostě přijď

V iQLANDII na tebe čeká třeba humanoidní robot 
Thespian, tobogán, simulátor zemětřesení, vozítko 
Mars Rover, populární science show nebo zmrzlina  
v iQCafé.

V iQPARKU máme novou obří čelist, expozici 
Ordinace, stálici mezi populárními exponáty – 
nakloněný Titanik a taky populární science show.
Těšíme se na společné slavení!

Pravidelné akce Rodinného centra Aura 
Josefův Důl: http://www.centrumaura.cz/
středa 17.00–19.00 h – Šikovné ruce – vyrábění 
pro větší a velké
pátek 15.00–16.00 h – Tancování se Zlatkou 
věková kategorie 3–6 let
pátek 17.00–18.00 h – Taneční formace (6 a více)
Aktuální otevírací dobu naleznete na: www.
centrumaura.cz.

květen–září
Komentované prohlídky „Po stopách 
Liebiegů“, 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

Hejnické koncerty
bazilika Navštívení Panny Marie v Hejnicích
začátek vždy v 15.30 h, www.mcdo.cz

4. 6. Didgeridoo, Ondřej Smeykal
5. 6. Boni Pueri
18. 6. Stabat Mater – Antonín Dvořák, 
koncert sboru Ještěd
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ČERVEN

1. 6. Mezinárodní den dětí, Muzeum skla 
a bižuterie v Jablonci n. N., 9.00–17.00 h, www.msb-
jablonec.cz / Jako dárek k svátku dětí mají všechny 
děti a jejich doprovod volný vstup do celého muzea.
1. 6. Den dětí, pohádkový park plný úkolů pro děti, 
Tyršovy sady, Jablonec n. N., www.vikyr.cz 
Dopoledne školy, školky, odpoledne rodiny  
a veřejnost.
1. 6. Liberecká pětka, seriál běžeckých závodů, 
Rekreační a sportovní areál Vesec, Liberec,  
www.liberecka5.cz
1. 6. Den dětí a rodičů, ZŠ Broumovská (školní 
hřiště), Liberec, 15.00–17.30 h, www.zsbroumovska.cz
1. 6. Dechový orchestr ZUŠ, z cyklu Město plné 
tónů 2016, Mírové nám., Jablonec n. N., 16.00–
17.00 h, www.mestojablonec.cz
1.– 9. 6. Věž na triko, přijďte do MIC v Liberci 
ve triku „Do práce na kole“ a můžete s naším 
průvodcem zdarma vystoupat na radniční věž, po–pá 
9.00–15.00 h, so 9.00–11.00 h, www.visitliberec.eu
2. 6. Konrád Pohár časovek Liberecka 2016 
– Slovanka, časovka do vrchu 6 km cyklozávod, 
Janov n. N., odbočka na Hrabětice, www.kcpivovar.cz
2.–3. 6. Hejnické slavnosti, tradiční slavnost 
a bohatý doprovodný program, Hejnice,  
www.mestohejnice.cz / Hrají: No name, P. Callta, 
Abba w. Revival, Medvěd 009 aj.
2.–4. 6. Veletrh dětské knihy, MCU Koloseum, 
Liberec, www.veletrhdetskeknihy.cz
3. 6. Z pohádky do pohádky, akce pro děti, 
sokolovna Zásada, 16.15–17.00 h, www.zasada.cz
3. 6. Maxi Summer párty, Michal David revival, 
hudba od 60. let až po současnost, Frýdlant, sál 
restaurace Beseda, 20.00 h, www.mesto-frydlant.cz
3.–4. 6. Faking Hard Music Fest 4, hudební 
festival hard music, Železný Brod, www.zeleznybrod.cz
3.–5. 6. Železnobrodský jarmark, městská 
slavnost, Železný Brod, www.zeleznybrod.cz
4. 6. Líšenské pochody Českým rájem, 
46. ročník turistického pochodu, start: sokolovna 
Líšný 6.15 h, cíl: stejné místo 18.00 h, trasy: pěší 
6–50 km, tel.: 605 278 634, salabovi@lisny.cz,  
www.lisenske-pochody.cz
4. 6. Výstup na Smrk, 43. ročník turistického 
pochodu, start: Nové Město p. Sm. 7.00–9.00 h, cíl: 
Smrk 14.00h, trasa: pěší 15 km, tel.: 606 059 680, 
jmadera@centrum.cz
4. 6. Kácení Máje, Minkovice, www.ob-vis.net
4. 6. Okrsková soutěž hasičů, soutěž hasičů 
okrsků Desná – Kořenov, Pustiny, 9.00 h,  
www.jizerkyprovas.cz
4. 6. Bikeclinic Cup 2016, závod dětského MTB 
seriálu, Liberec, www.bikedlinic-cup.cz
4. 6. Nisa Marathon, vodácký závod korytem řeky 
Nisy, www.nisamarathon.cz
4. 6. Gryf Cup 2016, dětský turnaj sportovního 
karate, Sport Park Liberec, www.sportparkliberec.cz
4. 6. Projektový den, ZOO představí projekty, na 
kterých se podílí, ZOO Liberec, www.zooliberec.cz
4. 6. Galerie dětem, děti galerii, sobotní 
workshop k oslavě dětského dne určený rodičům  
a hlavně dětem, Oblastní galerie Liberec – Lázně, 
www.ogl.cz
4. 6. Den dětí, oslavy rychnovských hasičů, program 

pro děti, Rychnov u Jablonce n. N., www.rychnovjbc.cz

4. 6. Dětský den, Lázně Libverda, 
www.laznelibverda.cz
4. 6. Dětský den, Dětřichov, www.detrichov.net
4. 6. Dětský den, Bulovka, www.bulovka.eu
4. 6. Prohlídky ke Dni dětí, Státní hrad a zámek 
Frýdlant, 9.00–16.00 h, www.zamek-frydlant.cz
4. 6. Exkurze na Orchidejovou louku, výlet za 
živými orchidejemi v Jizerských horách, Orchidejová 
louka nedaleko Maxova, lektoruje botanička  
Mgr. Š. Králová, www.cmelak.cz
4. 6. Oslava měsíce myslivosti, Kunratice, 
11.00–18.00 h, www.obeckuntarice.cz
4. 6. Dětský den u Myslivců v Myslivecké 
chalupě, ul. Rašelinová, Smržovka, 11.00 h – 
myslivecká kuchyně, 13.00 h – program pro děti, 
www.smrzovka.cz
4. 6. Poznávací výlet do Českého ráje, pořádá 
Regionální muzeum Višňová,  
www.facebook.com/muzeum.visnova
4. 6. Ekofestival, Kulturní a společenské centrum 
Lidové sady Liberec, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
4. 6. Javorníčkův dětský den s Petrem 
Vackem, Všesportovní areál Obří sud Javorník, 
Liberec, 11.00–16.00 h, www.areal-obrisud.cz
4. 6. Dětský den – Pohádkový Josefův Důl, 
program pro děti s úkoly a odměnami, rodinné 
centrum Aura, Josefův Důl, 13.00–15.00 h, http://
centrumaura.cz
4. 6. Dětský den v Lesoparku, Lesopark, 
Smržovka, 13.00 h – Večerníčkův pohádkový les, 
14.00–17.00 h – výtvarné dílničky pro děti  
a diskotéka V. Josífka, www.smrzovka.cz
4. 6. Dětský den na Smeťáku, 
Dětské hřiště Smeťák, Liberec, 16.00–19.00 h,  
www.smetak-liberec.cz
4. 6. Muzejní noc, u Führichova domu, Chrastava, 
19.00 h, www.chrastava.cz / Noční provázení, country 
kapela, občerstvení zajištěno, oheň, opékání vuřtů.
5. 6. Dětský den u koní, Jezdecký klub Liberec, 
10.00 h, www.jkliberec.cz
5. 6. Aliquis, dobová hudba od středověku po 
baroko, kostel sv. Josefa, Krásná u Pěnčína, 14.00 h, 
tel.: 777 591 912
5. 6. Dětský den, start před základní školou Lučany 
n. N., 14.00 h, www.lucany.cz
5. 6. Dětský den, sportovní areál Desná, 14.00 h, 
www.mesto-desna.cz
5.–9. 6. Mezinárodní mistrovství psovodů 
služebních psů celní správy ČR, Heřmanice, 
www.hermanice.com
6. 6. Kurz zdravého vaření, DDM Vikýř Jablonec 
n. N., 17.00–21.00 h, www.vikyr.cz

7. 6. Iuventus, gaude!, benefiční koncert DPS pod 
vedením sbormistra T. Pospíšila, na klavír doprovází 
J. Lišková Kvochová, kostel sv. Archanděla Michaela, 
Smržovka, 18.00 h, www.smrzovka.cz
7. 6. Muzejní noc – podruhé, Živé obrazy 
z historie Jablonce – divadelní a taneční vystoupení 
z programu Muzejní noci pod Ještědem, připravili 
studenti Gymnázia Dr. A. Randy a Gymnázia  
U Balvanu, Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, 
Jablonec n. N., Památník www.jablonec.com
7. 6. Škola žen, Moliérova komedie 
s autobiografickými prvky, hraje Divadlo F. X. Šaldy, 
Letní scéna, Eurocentrum Jablonec n. N., 20.00 h, 
www.eurocentrumjablonec.cz

8. 6. SPS Janáček, koncert, Mírové nám., 
Jablonec n. N., www.mestoplnetonu.akcevjablonci.cz
8. 6. Mažoreťácké show, tradiční show 
mažoretek, výroční představení, Eurocentrum 
Jablonec n. N., www.vikyr.cz
8. 6. ZOO OBJEKTIV, setkání s pracovníky ZOO 
Liberec, 18.00 h, ZOO Liberec – budova ZOO Expo, 
www.zooliberec.cz
8. 6. Klavírní koncert Lany Genc, Technická 
univerzita Liberec, 19.00 h
8.–12. 6. Jizerskými horami na kole, 21. ročník 
cyklistických okružních výletů z Jizerky s průvodcem, 
start: 8. 6. Jizerka – Stará pila 16.00–20.00 h, cíl: 12. 
6. stejné místo 10.00 h, trasy: cyklo 30–100 km, tel.: 
606 342 755, penicka.libor@uhul.cz,  
http://kctjablonec.webzdarma.cz
9. 6. Konrád pohár časovek Liberecka 2016 
– Bílá kuchyně, cyklozávod, www.kcpivovar.cz
9. 6. ZOO bez bariér – pro děti s handicapem,
ZOO Liberec, www.zooliberec.cz
9. 6. Vyhlášení vítězů: Do práce na kole, 
nám. Dr. E. Beneše, Liberec, www.visitliberec.eu
9. 6. Mezinárodní den archivů, jablonecký 
archiv představí své poklady, SOKA v Turnovské ulici, 
Jablonec n. N., www.soalitomerice.cz
9. 6. Vernisáž výstavy FEMME FATALE, 
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n. N., 17.00 h, 
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www.msb-jablonec.cz / Slavnostní zahájení výstavy 
současné tvorby českých a polských sklářských 
výtvarnic.
9. 6. Irán, země neznámá, přednáška – projekce, 
Centrum Vlasty Buriana, Liberec, 17.30 h, www.
vlasta-burian.cz
9. 6. Volupsije, koncert country kapely, Frýdlantské 
kulturní čtvrtky, obřadní síň radnice, Frýdlant, 18.00 h, 
www.mesto-frydlant.cz

9. 6. Smetanovo trio, Kulturní a společenské 
centrum Lidové sady Liberec, 19.00 h,  
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
10. 6. Farmářský den, akce pro širokou veřejnost: 
dílna práce s proutím, bylinky a bylinkové čaje, vlněná 
dílna, včely a jejich svět, setkání s domácími zvířaty 
(koza, králík, morčata), mletí obilí, poznávání zeleniny, 
pěstované rostliny a co se z nich vyrábí, Ochutnávka 
farmářských produktů, Ekocentrum Jablonec n. N. 
(budova Eurocentra), 9.00–17.00 h, dopoledne pro 
školy, odpoledne pro veřejnost, www.jablonec.com
10. 6. Aquaphonic, Přehradní nádrž Harcov, 
Liberec, www.dkliberec.cz
10. 6. Koncert proti násilí na seniorech, 
předání ocenění Jablonecká pečovatelka, vystoupí 
duo Kamélie, Městské divadlo Jablonec n. N., 15.00 h,  
www.divadlojablonec.cz
10. 6. Událost v městečku Goga, premiéra, 
Malé divadlo Liberec, www.saldovo-divadlo.cz

10. 6. Noc kostelů, www.nockostelu.cz
Motto: „Jeho brány zůstanou ve dne 
otevřené, NOC tam už nebude.“ Srov. Zj 21,25

Bedřichov, kostel sv. Antonína Paduánského, 16.30 h – 
koncert, 19.00 h – prohlídka kostela a věže
Frýdlant, kostel Krista spasitele, koncert V. Kláskové 
a O. Poura, irská inspirace, www.mesto-frydlant.cz
Grabštejn, netradiční prohlídka hradu v netradičním 
čase, 18.00–20.00 h, www.hrad-grabstejn.cz 
Horní Řasnice, kostel Neposkvrněného početí 
Panny Marie, 18.00 h
Jablonec n. N., kostel sv. Anny a další modlitebny 
ve městě

Josefův Důl, kostel Proměnění Páně, 
www.josefuvdul.eu
Liberec – Hanychov, kostel sv. Bonifáce
Liberec – Ostašov, kostel sv. Vojtěcha
Liberec – Rochlice, kostel sv. Jana Křtitele
Liberec – Ruprechtice, kostel sv. Antonína 
Paduánského
Liberec – kostel Nalezení sv. Kříže
Liberec – kostel sv. Antonína Velikého
Liberec – Vratislavice, kaple Vzkříšení
Liberec – Vratislavice, kostel Nejsvětější Trojice
Liberec, modlitebna Českobratrské církve 
evangelické
Lemberk, netradiční prohlídky zámecké kaple 
Seslání Ducha svatého, oratoře, sákristie a varhanního 
kůru, program od 18.00 h, www.zamek-lemberk.cz
Smržovka, kostel sv. Archanděla Michaela, 
19.00–22.00 h, http://kostel-smrzovka.webnode.cz
18.50 h – Nechte zvon znít
19.00 h – Chorály J. S. Bacha v podání Hanse Laua
19.15 h – Vítejte v našem kostele – úvodní slovo  
P. Ajchlera, duchovního správce farnosti
19.25 h – Koncert Komorního kvarteta učitelů  
ZUŠ Tanvald a dívčího PS Harmonia ZUŠ Tanvald
20.25 h – Povídání o historii a současnosti kostela – 
Ing. Karel Koňařík
20.45 h – Setkání se sestrou Joannou z Wroclavi – 
vyprávění o její misijní činnosti doplněné hudbou  
a zpěvem s P. Ajchlerem
21.15 h – Chvilka ke ztišení, možnost prohlídky 
kostela, sakristie a věže s průvodcem
21.40 h – Kytarový recitál Petra Kopejsky
22.00 h – Meditace při svíčkách, čtení z přímluv, 
bohoslužba slova s písní a modlitbou
Světlá pod Ještědem, kostel sv. Mikuláše
Vlastibořice, kostel sv. Kateřiny

Přehled zapojených kostelů včetně programu nabízí 
stránky: www.nockostelu.cz.

10. 6. Mezinárodní folklórní festival, Letní 
scéna Eurocentra, Jablonec n. N., 10.00–20.00 h, 
zdarma, www.eurocentrumjablonec.cz

11. 6. Liberecké Všeho Trhy, hobby burza, 
parkoviště před Home Credit Arenou, Liberec,  
5.00–11.00 h, www.homecreditarena.cz
11. 6. Aukční síň, dražba historických pohlednic 
Liberecka a Jablonecka, Kulturní a společenské 
centrum Lidové sady Liberec, 8.00 h,  
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
11. 6. 130 let založení Hasičského sboru v 
Raspenavě, Raspenava, 9.00 h, www.raspenava.cz

11. 6. Kouzelnický kurz, DDM Vikýř, Jablonec n. N., 
9.00–14.00 h, www.vikyr.cz
11. 6. Jizerský drak – závod dračích lodí, 
jablonecká přehrada, www.jizerskydrak.cz
11. 6. Frýdlant se baví, bohatý kulturní program, 
prezentace volnočasových aktivit, náměstí a park, 
10.00 h, www.mesto-frydlant.cz
11. 6. Dětský den Kořenov, soutěžní odpoledne 
pro děti, hřiště TJ Slavoj, Kořenov, 14.00 h,  
www.jizerkyprovas.cz
11. 6. Kolo pro život – Ještěd Tour Kooperativy, 
závod horských kol pro celou rodinu, Ještědský hřeben, 
přes Šimonovice a zpět do Vesce, www.kolopro.cz
11. 6. Slavnost pod majákem J. Cimrmana, 
slavnost k 3. výročí otevření majáku, celodenní 
program, dobové kostýmy i vozy, živá hudba,  
areál U Čápa, Příchovice, www.ucapa.eu
11. 6. Antonínská pouť, kostel sv. Antonína 
a jeho okolí, Bedřichov, tel.: 483 380 034,  
www.bedrichov.cz
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11. 6. Liberecký jarmark, Liberec, 
www.visitliberec.eu. Slavíme 125 let od vztyčení rytíře 
Rolanda na radniční věž.
11. 6. Sváteční jízdy historické tramvaje 
v rámci akce „Liberecký“, trasa: Lidové sady – 
ZOO – Viadukt, Liberec, www.boveraclub.com
11. 6. Pochod kolem Černé studnice za 
Rudou Pivrncem ve stopách Horsta Urbana, 
12. ročník, start: 9.00–10.00 h Parkhotel Smržovka, 
trasy: pěší 7, 10, 15 km, cyklo 30 km,  
tel.: 721 065 905, 737 245 646, www.smrzovka.cz
11. 6. Frýdlant se baví, slavnost, vystoupí 
K. Střihavka a O. Lounová, Frýdlant, 10.00 h,  
www.mesto-frydlant.cz
11. 6. Exkurze do Nového pralesa, na vlastní 
oči uvidíte, jak se přeměňují nepřirozené smrkové 
monokultury na původní smíšené lesy plné života, 
možnost vlastnoručně zasadit stromek, www.cmelak.cz
11. 6. Neckyáda, plavidla na řece Jizeře, start lávka 
u SVČ Mozaika, 10.00 h, www.zeleznybrod.cz
11. 6. Staromilská pouť do Bzí, Bzí, 10.00 h, 
www.bzos.cz
11. 6. Indiánské léto, NC Géčko Liberec, 
14.00–17.00 h, www.ncgecko.cz
11. 6. Přehlídka harmonikářů v Jablonci n. N., 
Letní scéna Eurocentra, Jablonec n. N., 14.00–18.30 
h, zdarma, www.eurocentrumjablonec.cz

11. 6. A-Styl Show „Sen“, taneční show, Home 
Credit Arena, Liberec, 17.30 h, www.sportparkliberec.cz
11. 6. Jarní muzicírování, sbor dobrovolných 
muzikantů, Riedlova vila, Desná, 18.00 h,  
www.mesto-desna.cz
11.–12. 6. Rašovská pouť s dětským dnem, 
Restaurace v Trnčí, Liberec – Šimonovice, www.vtrnci.cz
12. 6. Neználkova šlápota, 3 km s pohádkovými 
stanovišti, cesta značena obrázky Neználka, start: 
Sokolovna Kokonín, Jablonec n. N., 8.30–10.30 h, 
www.dcneznalek.cz
12. 6. Otevření Zauhlovačky, Zauhlovací věž, 
Liberec – Vratislavice n. N.
12. 6. Spanilá jízda cyklostezkou Járy 
Cimrmana, Navarov – Zlatá Olešnice – Tanvald, 
www.tanvaldsko.info, www.tanvald.cz / Program 

v Tanvaldu za účasti Divadla Járy Cimrmana, 
alegorický průvod.
12. 6. Kmeny, představení subkultur, jablonecká 
přehrada, www.vikyr.cz
12. 6. Gody 2016, Kulturní a společenské centrum 
Lidové sady Liberec, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
12. 6. Kellys Enduro Race Ještěd, závod 
Specialized Enduro serie 2016, Liberec, Skiareál 
Ještěd – Skalka, www.enduroserie.cz
12. 6. Závod SpinFit Dětský MTB cup 2016, 
3. závod, součástí seriálu MTB CUP Libereckého kraje, 
Liberec, www.spinfit.cz
13. 6. Absolventský koncert hráčů 
Jabloneckého komorního orchestru 
a jejich hostů, Jablonec n. N.,  
www.mestoplnetonu.akcevjablonci.cz
13.–17. 6. Tradiční výstava „Bydlení  
a design“ – Škola Kateřinky, Kavárna Pošta, 
Liberec, www.skolakaterinky.cz
13.–30. 6. Autorská výstava nábytku – Škola 
Kateřinky, nám. Dr. E. Beneše, Liberec, 
www.skolakaterinky.cz
14. 6. Pasování na čtenáře, pro děti čtenáře 
z 1.–3. třídy, beseda, Frýdlant, obřadní síň radnice, 
10.00–14.00 h, www.mesto-frydlant.cz
14. 6. Tajemství rodu, autorské čtení P. Braunové, 
Frýdlant, obřadní síň radnice, 17.00 h,  
www.mesto-frydlant.cz
14. 6. Setkání s biotronikou, přednáška 
T. Pfeiffera, Spolkový dům Jablonec n. N., 18.00 h, 
www.dub.cz
14. 6. Červnový koncert, Nové Město p. Sm., 
sál v Dělnickém domě, 18.00 h, www.nmps.cz
14. 6. Koncert v rámci Dvořákova festivalu, 
divadlo, Železný Brod, 19.00 h,  www.zeleznybrod.cz
15. 6. Liberecká pětka, seriál běžeckých závodů, 
Rekreační a sportovní areál Vesec, Liberec,  
www.liberecka5.cz
15. 6. Den zdravotně postižených, Mírové 
nám., Jablonec n. N., 12.00–17.00 h, zdarma,  
www.eurocentrumjablonec.cz / Hraje J. Zonyga, 
moderuje J. Musil.
15. 6. Koncert ZUŠ, z cyklu Město plné tónů 2016, 
Mírové nám., Jablonec n. N., 16.00–17.00 h,  
www.mestojablonec.cz
15. 6. Ocenění nadaných žáků, Městské divadlo 
Jablonec n. N., www.mestojablonec.cz
15. 6. Výroční koncert Iuventus, gaude, 
Eurocentrum Jablonec n. N., 18.00 h,  
www.eurocentrumjablonec.cz / Hosté: Čekanky.
16. 6. Časostroj, 20. školní akademie ZŠ Liberecká, 
Eurocentrum Jablonec n. N., 16.16 h,  
www.eurocentrumjablonec.cz
16. 6. Reklama na nekonečno, vernisáž letní 
výstavy v kostele sv. Anny, Jablonec n. N.,  
16.00–18.30 h, www.jablonec.com
16. 6. Horská časovka, závod na silničních kolech, 
Zlatá Olešnice – Turnovská chata, start: restaurace 
V údolí, Zlatá Olešnice, 17.00 h,  
www.mtbteamprichovice.cz
16. 6. Vernisáž výstavy „Německočeská 
výstava v Liberci 1906“, Severočeské muzeum 
v Liberci, 17.00 h, www.muzeumlb.cz
16. 6. Přednáška O Jaronýmu Pražském, 
Frýdlant, městské muzeum Špitálek, 17.00 h,  
www.mesto-frydlant.cz
16. 6. Divadlo Kašpar: Něžná je noc, Kulturní 

a společenské centrum Lidové sady Liberec, 19.30 h, 
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
16.–18. 6. Bazar oblečení, hraček aj., 
Josefův Důl, budova knihovny, http://centrumaura.cz
17. 6. Závody dračích lodí o „Zlaté rouno“, 
pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií, Přehradní nádrž 
Harcov, Liberec, 8.00 h, www.rypsport.cz
17. 6. Orient show, divadlo, Železný Brod, 16.30 h, 
fcb / Rodinné centrum Andílek z. s.
17. 6. Velký koncert SPS Janáček a jeho 
hostů, Městské divadlo Jablonec n. N., 17.00 h, 
www.divadlojablonec.cz
17. 6. Absolvent, premiéra, Divadlo F. X. Šaldy 
Liberec, www.saldovo-divadlo.cz
17. 6. Dům Berdardy Alby, taneční podoba 
dramatu Federika Garcíi Lorky, hraje Divadlo F. X. 
Šaldy, Letní scéna, Eurocentrum Jablonce n. N., 20.00 h, 
www.eurocentrumjablonec.cz
17.–19. 6. Slavnosti řeky Nisy, Liberecký kraj, 
www.sundisk.cz
18. 6. Rozhledny Jablonecka, 35. ročník 
turistického a dálkového pochodu a cyklojízdy, start: 
od DDM Vikýř, Podhorská 49, Jablonec n. N., 5.30 h, 
cíl: stejné místo 22.00 h, trasy: pěší 10–80 km, cyklo 
10–100 km, tel.: 605 063 793, epa.pustai@seznam.cz, 
http://kctjablonec.webzdarma.cz
18. 6. Slavnosti na rozhledně Černá 
studnice, bohatý kulturní program, 10.00–20.00 h
18. 6. Slavnosti slunovratu, Martinská stěna – 
Kateřinky, Liberec, www.horskyspolek.cz
18. 6. Výlet do Muzea Karla Zemana, Praha, 
výlet s DDM Vikýř k závěru školního roku, Jablonec n. N., 
www.vikyr.cz
18. 6. Dětská hasičská soutěž, Dětřichov, 
www.detrichov.net
18. 6. Prohlídky hradní knihovnou, 
Státní hrad a zámek Frýdlant, 9.00–16.00 h,  
www.zamek-frydlant.cz
18. 6. Eurovandr, turistický pochod třemi státy, 
putování přes Německo do Čech, start: (Polsko) 
Dzialoszyn, cíl: (ČR) Andělka, 10.00–16.00 h,  
www.ob-vis.net
18. 6. Výšlap k vodopádům, zábavný pochod 
pro děti doplněný soutěžemi a hrami, Bulovka, 10.00 h, 
www.mesto-frydlant.cz

18. 6. Nisa, řeka, která spojuje, proplutí 
v Chrastavě, www.chrastava.cz / V Andělské Hoře pod 
mostem občerstvení, cimbálovka.
18. 6. Bootcamp cross, Home Credit Arena, 
Liberec, 11.00 h, www.homecreditarena.cz
18. 6. Dětský den, Loužnice, koupaliště, 13.00 h, 
www.louznice.com / Putování za pohádkou, stopovaná, 
cesta za loužnickými strašidly a další program.
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18. 6. Festival Karoliny Světlé, Světlá pod 
Ještědem, 13.30–21.00 h, www.karolinasvetla.cz
18. 6. Pozvánka do muzea, Soukromá sbírka 
papírové krásy, Liberec – Machnín, 14.00–16.00 h, 
papirovakrasa.wgz.cz
18. 6. Slavnost letního slunovratu 
v Harcově, Domov Harcov, Liberec, 14.00–19.00 h
18. 6. Příchovická pouť, kolotoč, houpačky, 
soutěže v netradičních disciplínách, u kostela sv. Víta, 
Příchovice, 14.00 h, www.jizerkyprovas.cz / Pořádá 
obec Kořenov a SDH Příchovice.
18. 6. Ostašovská noc, nohejbalové hřiště 
Ostašov, Liberec, 15.00 h, www.ostasov.eu
18. 6. Tulifest, festival začínajících kapel, 
Bedna klub, Liberec, www.sdruzenitulipan.cz
18. 6. Letní louka, závěrečné představení Taneční 
školy DaM, Eurocentrum Jablonec n. N., 17.00 h, 
www.eurocentrumjablonec.cz
18. 6. Depozit, frontmana P. Černého, setkání 
s kapelou, Parkhotel, Smržovka, 18.00 h,  
www.smrzovka.cz

19. 6. Decathlon Cup Bedřichov 2016, 2. kolo, 
15. ročník dětského závodu na horských kolech, 
Bedřichov, www.zsjanovjbc.com
19. 6. Den otců a hudební festival, nejen 
tatínkové, ale i jejich ratolesti se mohou těšit na 
bohatý program a sportovní soutěže, Jablonec n. N., 
zdarma, www.mestojablonec.cz
19. 6. Táta fest, oslava Mezinárodního dne otců, 
Frýdlant, park u kostela Nalezení sv. Kříže, 14.00 h, 
www.mesto-frydlant.cz

19. 6. Artování, tvořivé dílny, Liebiegův palác 
(bývalá galerie), Liberec, 11.00 h, bezmezer.weebly.com
20. 6. Vernisáž výstavy „20 let mého života“, 
karikaturista a grafik Vladimír Balcar představí své 
dílo, Riedlova vila, Desná, 17.00 h,  
www.mesto-desna.cz
21. 6. Den s Policií, 
nám. Dr. E. Beneše a ul. 5. května, Liberec
21. 6. Den otevřených sudů, Kitlovna, Pasířská 
60, Jablonec n. N., 10.00–18.00 h, www.kitlcz / 
Můžete nahlédnout do tajemství výroby jabloneckých 
syrobů, křest nového výrobku, komentované prohlídky 
provozovny, soutěž domácích bezových sirupů a další.
21. 6. Hrátky s pamětí, soc.-aktivizační služba pro 
seniory, Železný Brod, 10.00 h, www.zeleznybrod.cz
21. 6. Zahradní slavnost, Jedličkův ústav, Liberec, 
14.00 h, www.ju-lbc.cz
21. 6. Závěrečný koncert jabloneckého 
komorního orchestru ZUŠ, z cyklu Město plné 
tónů 2016, kostel sv. Anny, Jablonec n. N., 18.00 h, 
www.jablonec.com
21. 6. Závěrečný sborový koncert ZUŠ 
Železný Brod, divadlo, Železný Brod, 17.00 h, 
www.zeleznybrod.cz
22. 6. Festival talentů, nám. Dr. E. Beneše, 
Liberec, 13.00 h, www.mskoralek.cz
22. 6. BRASS Jablonec, z cyklu Město plné tónů 
2016, ZUŠ, Mírové nám., Jablonec n. N., 16.00–17.00 h, 
www.mestojablonec.cz
22. 6. Vernisáž výstavy „Prusko-rakouská 
válka 1866“, Severočeské muzeum v Liberci, 17.00 h, 
www.muzeumlb.cz
22. 6. Olympijský běh, Liberec, 18.00 h, 
www.olympijskybeh.cz
22. 6. František Nedvěd s kapelou, v rámci 
akce Město plné tónů, Eurocentrum Jablonec n. N., 
Letní scéna, 20.00 h, www.eurocentrumjablonec.cz
23. 6. Fragile, koncert slovenské vokální skupiny, 
host: Akcent (Liberec), Eurocentrum Jablonec n. N., 
Letní scéna, 20.00 h, www.eurocentrumjablonec.cz

23. 6. Vernisáž výstavy Jedním dechem, 
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n. N., 17.00 h, 

www.msb-jablonec.cz / Slavnostní zahájení profilové 
výstavy oceňovaného designového studia tvořeného 
Jakubem Janďourkem a Michaelou Tomiškovou.
23. 6. Komentovaná prohlídka výstavy 
„Německočeská výstava v Liberci 1906“, 
Severočeské muzeum v Liberci, 18.00 h,  
www.muzeumlb.cz
23. 6. Trojboy, koncert, Frýdlantské kulturní čtvrtky, 
v obřadní síni radnice, Frýdlant, 18.00 h,  
www.mesto-frydlant.cz
23. 6. Krátké a úderné divadlo, Kulturní 
a společenské centrum Lidové sady Liberec, 19.30 h, 
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
24. 6. Závěrečná show TK Xtream, 9. ročník, 
taneční představení, Eurocentrum Jablonec n. N., 
17.00 h, www.eurocentrumjablonec.cz
24. 6. Akademie žáků ZŠ a MŠ Josefův Důl, 
divadlo Josefův Důl, 17.00 h, http://zsjosefuvdul.cz
24. 6. Mozaykiáda, představení činnosti kroužků, 
SVČ Mozaika, Železný Brod, www.zeleznybrod.cz
24. 6. Red Bull Tour Bus, koncert, nám. Dr. E. 
Beneše, Liberec, 19.00 h, www.redbull.cz
24. 6. Dámský večírek, Centrum Vlasty Buriana, 
Liberec, www.vlasta-burian.cz
24. 6. Quo vadis, Kabelko?, premiéra autorské 
hry v podání DS Tyl Železný Brod, divadlo, 19.00 h, 
www.zeleznybrod.cz
24.–25. 6. Liberecký survival, závod dvojic, 
Liberec, www.libereckysurvival.cz
25. 6. Liberecké Všeho Trhy, hobby burza, 
parkoviště před Home Credit Arenou, Liberec, 5.00–
11.00 h, www.homecreditarena.cz
25. 6. O pohár obce Lázně Libverda, 
obranářský závod, kynologická soutěž, Lázně Libverda 
– kynologické cvičiště, 8.30 h, www.laznelibverda.cz
25. 6. O pohár obce Kunratice, hasičská soutěž, 
Kunratice, www.obeckunratice.cz
25. 6. Strážské slavnosti, Stráž nad Nisou, 
www.straznnis.cz
25. 6. Světový den žiraf, ZOO Liberec, 
www.zooliberec.cz
25. 6. Slavnosti vratislavického piva, Pivovar 
Konrad, Liberec – Vratislavice, www.pivo-konrad.cz
25. 6. Den sportu, Sportovní ulice, Smržovka, 
11.00 h, www.smrzovka.cz / Ukázky různých sportů 
(florbal, fotbal, volejbal, ping-pong, badminton 
atd.) s možností vyzkoušet si je, 15.30 h – ukázka 
požárního sportu v podání mladých smržovských 
hasičů, 16.00 h – vystoupení tanečního kroužku při 
ZŠ, 17.00 h – exhibiční fotbalové utkání fotbalistů TJ 
Spartak Smržovka a sportovních legend Harrachova, 
19.30 h – taneční zábava pod širým nebem s kapelou 
Dana Řičici.
25. 6. Volejbalový turnaj, Frýdlant – staré kurty, 
9.00 h, www.mesto-frydlant.cz
25. 6. Janovský jarmark, akce po celý den, 
bohatý doprovodný program, Janov n. N.,  
www.janov-n-n.cz
25. 6. Bulovské léto 2016, oslavy 670. výročí 
založení obce, 10.00 h, www.bulovka.eu
25. 6. Svatojánská noc, povídání a čtení nejen 
o svatojánské tradici, Kittelovo muzeum, Krásná – 
Pěnčín, www.kitl.cz / Akce pro všechny, dílničky pro 
děti a soutěž v kosení trávy, večerní prohlídka muzea 
při svíčkách, po celý den bude hořet oheň před 
muzeem s možností opékání buřtů. Komentované 
prohlídky Burku.
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25. 6. Rockfest Těpeře, hudební festival, Těpeře, 
16.00 h, www.zeleznybrod.cz
25. 6. Hudební léto v kostele, 4. ročník, 
zahajovací koncert, Horní Řasnice, kostel 
Neposkvrněného početí Panny Marie, 18.00 h,  
www.hornirasnice.cz
26. 6. Svatojánská pouť, Proseč pod Ještědem, 
svatojanskapout.kallib.cz
26. 6. Cesta za pohádkou, akce pro děti, 
start: ZŠ Lučany n. N., 14.00 h, www.lucany.cz
27. 6. Dívčí válka, open air hry Divadla F. R. Čecha, 
Eurocentrum Jablonec n. N., Letní scéna, 19.00 h, 
www.eurocentrumjablonec.cz
28. 6. Den IZS, tržnice Železný Brod, 9.00–15.00 h, 
www.zeleznybrod.cz
28. 6.  Dětský den v kasárnách, 
kasárna Liberec, www.cbrn-liberec.army.cz
28. 6. Příhody kluka bombarďáka, z cyklu 
Město plné tónů 2016, Mírové nám., Jablonec n. N., 
16.00–17.00 h, www.mestojablonec.cz
28. 6. Akademie ZUŠ Chrastava, vystoupení 
žáků ZUŠ, Chrastava, 17.00 h, www.chrastava.cz
28.–29. 6. Jak se rodí řemeslo, nám. Dr. E. 
Beneše, Liberec, www.skolakaterinky.cz
29. 6. Liberecká pětka, seriál běžeckých závodů, 
Rekreační a sportovní areál Vesec, Liberec,  
www.liberecka5.cz
29. 6. Den integrovaného záchranného 
systému, přehlídka IZS pro děti i dospělé, Jablonec 
n. N., Horní náměstí 9.00–16.00 h, jablonecká 
přehrada 16.20 h, zdarma, www.jablonec.cz
29. 6. Myjenněkdy + Jazztet ZUŠ, Město plné 
tónů 2016, Mírové nám., Jablonec n. N., 16.00 h, 
www.mestojablonec.cz
29. 6. Jaroslav Svěcený, koncert předního 
českého virtuosa, molo jablonecké přehrady,  
www.mestoplnetonu.akcevjablonci.cz
29. 6. Den bláta, blátivá kuchyně, Železný Brod, 
fcb / Rodinné centrum Andílek z. s. 
30. 6. Za jedničky a dvojky do zoo zdarma, 
ZOO Liberec, www.zooliberec.cz
30. 6.–1. 7. Rallye Vltava, 
Liberec, www.rallye-vltava.cz

Bedřichovské hudební léto, 5. ročník, 
Bedřichov, www.bedrichov.cz

18. 6. Divadýlko z pytlíčku „Hrátky 
s odpadky“, pohádkové představení nejen pro děti, 
amfiteátr u kostela (popř. Horský hotel Jelínek), 15.00 h
2. 7. Zlatý holky, pěvecká a hudební skupina, 
písně o horách, kostel 19.00 h
9. 7. Luděk Vele, sólista opery ND s klavírním 
doprovodem, kostel, 19.00 h
23. 7. Cricket a snail, housle a akordeon, 
amfiteátr u kostela (popř. uvnitř kostela) 
30. 7. František Lamač, houslista, kostel
6. 8. Berušky, dívčí country skupina, amfiteátr 
u kostela (popř. uvnitř kostela)
13. 8. Květa Barešová – Kunze, amfiteátr 
u kostela (popř. uvnitř kostela)
19. 8. Petr Chalupa, písně Karla Kryla, amfiteátr 
u kostela (popř. uvnitř kostela)
20. 8. Zlaté saxofony, host J. Bubeník, Zámecké 
saxofonové kvarteto, kostel, 19.00 h
27. 8. Vážně i nevážně za hudbou, Komorní 
orchestr Classicis Tanvald, kostel, 19.00 h

VÝSTAVY
MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI 
NAD NISOU
hlavní budova
U Muzea 398/4
Jablonec n. N.
tel.: 483 369 011
www.msb-jablonec.cz
I–VI, IX–XII, út–ne 9.00–17.00 h
VII–VIII, po–ne 9.00–17.00 h
17. 5.–11. 9. 
Olgoj Chorchoj – výstava ve výstavě
31. 5.– 4. 9.
Jaroslav Bejvl – výstava ve výstavě
14. 6.–16. 10. 
Hanuš Lamr - výstava ve výstavě
1. 6.
Mezinárodní den dětí
Volný vstup do muzea pro všechny děti do 15 let.
10. 6.–9. 10.
FEMME FATALE
Exkluzívní přehlídka současné tvorby českých  
a polských sklářských výtvarnic. 
Vernisáž: 9. 6. v 17.00 h.
16. 6.
„Proměny Jizerských hor díky působení 
člověka obecně a průmyslu zvlášť“
Přednáška libereckého výtvarníka a nakladatele 
Romana Karpaše s promítáním unikátních 
historických fotografií, ateliér, 17.00 h, vstup zdarma.
24. 6.–9. 10.
Jedním DECHEM
První profilová výstava oceňovaného designového 
studia tvořeného Jakubem Janďourkem a Michaelou 
Tomiškovou.
Vernisáž: 23. 6. v 17.00 h.
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.

stálé expozice:
NEKONEČNÝ PŘÍBĚH BIŽUTERIE 
ČAROVNÁ ZAHRADA - ČESKÉ SKLO SEDMI 
STOLETÍ

MĚSTSKÁ GALERIE MY
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových
Kostelní 1/6
Jablonec n. N.
tel.: 483 356 202
út–pá 10.00–12.00 a 13.00–17.00 h
so 10.00–13.00 h
15. 4.–13. 8.
Zmizelý Jablonec – Nostalgická ohlédnutí 
do minulosti
Připomínka města na dobových fotografiích, 
historických pohlednicích a dalších dokumentech. 
Výstava z cyklu Retro Jablonec, který se koná  
k 150. výročí povýšení Jablonce nad Nisou na město.

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).

KOSTEL SV. ANNY
Kostelní ul.
Jablonec n. N.
kostel je přístupný po domluvě TIC v Domě manželů 
Scheybalových (budova naproti)
tel.: 774 667 677
VII–VIII, v rámci akce Jablonecké kostely otevřeny 
přístupný každé út 10.00–17.00 h
17. 6.–24. 9.
Reklama na nekonečno – 10. jubilejní výstava 
skupiny uměleckých kovářů Kovový projekt 
k výročí města.
Vernisáž: 16. 6. v 17.00 h.

BUDOVA RADNICE – INFORMAČNÍ 
STŘEDISKO
Mírové nám. 19
Jablonec n. N.
www.mestojablonec.cz
po a st 7.30–17.00 h
út a čt 7.30–16.00 h, pá 7.30–15.00 h
leden–prosinec
Městské symboly“ – odhalení znaku na schodišti 
radnice, výstava v přízemních prostorách radnice

EUROCENTRUM JABLONEC N. N.
Jiráskova 9, Jablonec n. N.
www.eurocentrumjablonec.cz
po–pá 8.00–18.00 h
4. 5.–26. 6. 
Fomaklub Liberec – fotografie
28. 6.–29. 8.
Nekras – 20 let
Vernisáž: 28. 6. v 17.00 h.

UNIVERZITNÍ GALERIE N
Jehlářská 520/14
Jablonec n. N.
tel.: 485 354 447
galerie.n@tul.cz 
www.ft.tul.cz/depart/kde
út–pá 13.00–17.00 h
4. 5.–1. 6. 
Na velikosti nesejde - výstava šperkařky Lídy 
Šikolové a ilustrátorky Andrey Tachezy.
8. 6.–28. 6. 
Výstava semestrálních prací studentů TUL, 
katedry designu, oboru sklo a šperk. Vernisáž a módní 
přehlídka 7. 6. v 17.00 h.
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GALERIE FR
Dům česko-německého porozumění
Jablonec n. N., Rýnovice
www.dumrynovice.org
www.facebook.com/Cafe-Galerie-FR-Rýnovice
út–so 13.00–19.00 h
Jablečné město
Bulvárně naučná výstava vytvořená ve spolupráci 
s uživateli facebookové stránky Jablečné město 
(celoroční výstava).
18. 5.–10. 6.
Když se babička vdávala
Výstava starých svatebních fotografií Jablonečanů.

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
do 30. 9.
Ztichlý zpěv lesa – výstava věnovaná německy 
píšícím literátům spjatých s Jabloncem

MĚSTSKÉ DIVADLO JABLONEC N. N.
foyer divadla
Liberecká 5/1900
Jablonec nad Nisou
tel.: 483 310 064
www.divadlojablonec.cz
otevřeno v době představení
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
11.–24. 6.
Martin Jošt Pouzar a František Holubec

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.–26. 6.
Fotošálek
Výstava fotografií sdružení Fotošálek. Sdružení 
Fotošálek působí v Liberci asi osm let. V současné 
době jej tvoří osm fotografů: Anička Nováková, 
Ála Havlová, Jana Hanová, Verča Pavlíková, Martin 
Votava, Ibrahim Al Sulaiman, Míra Pažout a Ivan 
Brabec. Jednotlivé fotografy spojuje zájem o člověka 
– fotí portréty i sociální dokument, street foto  
i reportáž, cestovní fotografii i akty.

RIEDLOVA VILA DESNÁ
www.mesto-desna.cz
út 10.00–12.00 a 13.00–16.00 h
čt 10.00–12.00 a 13.00–17.30 h
so 13.00–17.00 h
červen –srpen
Dvacet let mého malování – Vladimír Balcar
Vernisáž: 20. 6. v 17.00 h

OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC – LÁZNĚ
Masarykova 723/14
Liberec
tel.: 485 106 321
www.ogl.cz
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.

SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI
Masarykova 11, Liberec
tel.: 485 246 111
www.muzeumlb.cz
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.
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.

17. 6.–11. 9.
Německočeská výstava v Liberci 1906
Výstava představí Německočeskou výstavu v roce 
1906 z mnoha pohledů.
Návštěvníci se seznámí nejen s historickým  
a politickým kontextem vzniku tohoto velkolepého 
výstavního podniku, ale i s architekturou původních 
výstavních pavilónů, pohlednicemi, fotografiemi, 
novinami, suvenýry, technickými zajímavostmi apod.
Dobová atmosféra bude navozena inscenovanou 
výzdobou výstavního sálu jako při návštěvě císaře 
Františka Josefa I. v muzeu i s ukázkou pamětní knihy 
s jeho podpisem.
23. 6.–25. 9.
Prusko-rakouská válka 1866
Výstava se bude zabývat jedním z největších 
vojenských střetů 19. století. Kromě bitvy u Hradce 
Králové a dalších menších střetů došlo ke dvěma 
vojenským potyčkám i v okolí Liberce – u Dlouhého 
Mostu a Stráže nad Nisou. Právě těmto událostem 
i prusko-rakouské válce jako celku se bude věnovat 
výstava Severočeského muzea, která kromě řady 
exponátů představí i dva velkoformátové obrazy 
ze sbírek Vojenského historického ústavu v Praze 
zobrazující válečné události roku 1866 na Liberecku.

BOTANICKÁ ZAHRADA LIBEREC
Purkyňova 630/1
Liberec
10. 6.– 30. 9.
Venezuela – země, kde botanici musí být 
dobrodruhy
Stěžejním obsahem je bohatá fotodokumentace 
krajin, rostlin a živočichů. Je provázena vždy přesným 
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pojmenováním a krátkým výstižným komentářem. 
Jedna z nejzajímavějších flór světa bude představena 
na příkladech vzácných, často nedostupných, vesměs 
krásných na pohled.

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.

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

OC FORUM LIBEREC
1. patro
Soukenné nám. 2a/669
Liberec
www.forumliberec.cz
po–ne 10.00–19.00 h
6.–19. 6.
Kdo si hraje, nezlobí
Zveme vás na interaktivní výstavu zajímavých 
exponátů tradiční české stavebnice Seva. Na výstavě 
se můžete inspirovat a pohrát si v herní zóně. Ta bude 
otevřena v 1. patře u skleněného výtahu.

NG OC PLAZA
Liberec
www.liberecplaza.cz
18. 5.–18. 6.
Domovy liberecké Thálie
Výstava o začátcích divadelního života a jeho 
stěhování v Liberci.

KRAJSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA
Rumjancevova 1/1362
460 53 Liberec
www.kvkli.cz
1.–30. 6.
Děti a úsměvy léta
Výstava fotografií z volnočasových akcí pro děti. 
Pořádá: o. s. Častoboř ve spolupráci s KVK v Liberci.
1. 6.–1. 7.
Když se sféry rozezní...
Výstava fotografií a fotokoláží. Pomocí umělého 

osvětlení a dalších výtvarných doplňků vytvořili 
členové Fotokroužku v Hrádku nad Nisou soubor 
fotografií o vesmíru.
6.–28. 6.
Čiročirý romantik Jaroslav Vodrážka
Výstava Slovenského národního muzea v Martině 
k 120. výročí narození Jaroslava Vodrážky, českého 
grafika, ilustrátora, malíře a pedagoga.
6.–28. 6.
Zlatá stuha
Výstava ilustrací, které byly nominovány nebo 
oceněny Zlatou stuhou. Každoroční žeň toho 
nejlepšího, co se urodilo na poli původní české 
ilustrační tvorby pro děti.
6.–30. 6.
Kresby a malby studentů Univerzity třetího 
věku
Práce studentů U3V. Pořádá: Univerzita třetího věku 
TUL a KVK Liberci.
7.–16. 6.
Stop smrtelným nehodám
Putovní výstava fotografií dopravních nehod.

CENTRUM BABYLON
Královská zahrada
www.centrumbabylon.cz
po–ne 10.00–20.00 h
30. 4.–15. 9.
Panenky v Liberci
Přijďte si prohlédnout část soukromé sbírky, která 
celkově čítá přes 1 150 panenek všech druhů  
a velikostí, panenky porcelánové, vinylové, z plastu, 
kaučuku, jak panenky slavných návrhářů, tak panenky 
z hračkářství nebo tržnice, panenky Barbie, panenky 
rebornované, panenky od prvního momentu narození, 
až po dědečky s babičkami.
1. a 2. června, u příležitosti Mezinárodního dne dětí, 
se mohou malí návštěvníci navíc zapojit do výtvarných 
soutěží o sladké odměny a setkat se s princeznou, 
která bude provádět světem panenek a poodhalí  
i tajemství jejich výroby.
30. 4.–15. 9.
Prodejní výstava terarijních zvířat  
a kaktusů
Živé hady, ještěry i pavouky mohou vidět návštěvníci 
nové prodejní terarijní výstavy, kterou v prostoru 
Babylonského městečka pořádá zkušený chovatel  
a terarista Karel Zavadil. 

CENTRUM VLASTY BURIANA
Široká 179/38
460 01 Liberec
www.vlasta-burian.cz
út–pá 13.00–16.30 h
2.–30. 6.
Vít Příkaský – Barvy mého světa
Výstava obrazů.

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
červen–červenec
Experimentální studio a předsálí, galerie na balkóně, 
vyhlídková věž:
Praha – fotografie
36. Národní soutěž amatérské fotografie pod záštitou 
Svazu českých fotografů a Nipos – Artama

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
po–pá 8.00–12.00 a 13.00–16.00 h
so 8.00–10.30 h
5. 5.–13. 7.
Sagrada Familia – galerie generací – 
výstava fotografií, fotoobrazů

FRÝDLANT, Městské muzeum Špitálek
www.mesto-frydlant.cz
květen, říjen, listopad – st, pá, so 10.00–12.00 h  
a 12.30–16.00 h
červen, září – denně mimo pondělí 10.00–12.00 h  
a 12.30–16.00 h
červenec, srpen – denně mimo pondělí 10.00–12.00 h
 a 12.30–17.00 h
2. 6.–28. 8.
Víly pana Andersena

FRÝDLANT, VESTIBUL RADNICE
www.mesto-frydlant.cz
VI, po–so 9.00–16.00 h
VI, po–so 9.00–17.00 h
6. 6.–10. 7.
Od podzimu k létu
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MĚSTSKÁ GALERIE CHRASTAVA
Liberecká 40
Chrastava
tel.: 485 143 161, 604 118 296
www.chrastava.cz
do 26. 6.
Čáry, máry barvy – práce žáků ZUŠ Chrastava
do 26. 6.
Obrazy z polského partnerského města 
Lwówek Śląski 
Vernisáž: 3. 6. v 17.00 h

MUZEU HISTORICKÉ HASIČSKÉ TECHNIKY
Chrastava
tel.: 485 143 161, 604 118 296
www.chrastava.cz
18. 5.–31. 12.
Poštovní známky s hasičskou tématikou 
z celého světa

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
VII–VIII, út–ne 10.00–12.00 a 13.00–16.00 h

3.–19. 6.
SVČ Mozaika
Práce dětí nejen z výtvarných kroužků.
25. 6.–3. 7.
New Archelogy / Eliška Lhotská a její hosté
Výstava autorských šperků.

PROGRAM HRADY A ZÁMKY:

SZ FRÝDLANT, www.zamek-frydlant.cz
28. 3.–30. 10. Speciální dětské prohlídky 
po celý rok – jsou určeny menším dětem a vedou 
zhruba šesti hradními místnostmi, kde se dětští 
návštěvníci srozumitelnou formou dozvědí, jak se na 
hradě žilo, jaké zde byly zvyky, jídelní zvyklosti atp., 
následně jsou pro děti připraveny dvě místnosti, kde 
si mohou vystavené předměty osahat, posadit se na 
„královské“ křeslo, vzít do ruky meč a také si něco 
na památku namalovat. V těchto dvou místnostech si 
mohou rodiče svá dítka také vyfotografovat.
4.–5. 6. Prohlídky ke Dni dětí s překvapením
18. 6. Mimořádné prohlídky hradní 
knihovnou s vystavenými grafikami  
a fotografiemi Clam-Gallasů a Frýdlantu, 
na objednávku na tel. 482 312 130

SH GRABŠTEJN, www.hrad-grabstejn.cz
7.–10. 6. Školní výlety: Divadýlko Matýsek
10. 6. Noc kostelů – netradiční prohlídka hradu 
v netradičním čase, 18.00–20.00 h
24. 6. Oslava letního slunovratu – koncert 
skupiny Blueray, provazochodci, fireshow, prohlídka 
bez průvodce, 18.00–23.00 h

SZ LEMBERK, www.zamek-lemberk.cz
10. 6. Noc kostelů – netradiční prohlídky zámecké 
kaple Seslání Ducha svatého, oratoře, sákristie  
a varhanního kůru, program od 18.00 h

SZ SYCHROV, www.zamek-sychrov.cz
11. 6. Zahajovací koncert 61. ročníku 
festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov – 
koncert nese název „Kouzelný Dvořák“, zazní árie  
a melodie z Rusalky, Jakobína, Moravských dvojzpěvů, aj.
19. 6. Velká módní show – spodní historické 
prádlo od baroka po 50. léta 20. století, zámecká 
galerie, 14.30 h
25. 6. Od opery k muzikálu, hudební pásmo, díla 
B. Smetany, A. Dvořáka, G. Pucinniho, F. Lehára,  
J. Strausse, R. Frimla a dalších, zámecká oranžerie
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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


