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Vážení čtenáři a návštěvníci Jizerských hor.

V pořadí osmý měsíc v roce je ve znamení lva a ve 
znamení letní hvězdné oblohy, která umí plnit přá-
ní. I když jsou hvězdy daleko a vypadají, jakoby do 
našich pozemských životů vůbec nepatřily, ale jen 
na nás zdálky nahlížely, přesto jsou odrazem světla, 
které je spojeno se živlem ohně. Je to oheň, který 
z nesmírné dálky plyne k našim zrakům, spousty 
let a je možné, že „hvězda“, kterou jsme měli mož-
nost zahlédnout a oslnila naše zraky svou krásou, 
již v tomto přítomném okamžiku neexistuje. Je ne-
představitelné, jak vše napohled blízké může být 
vzdálené a jak napohled zářící může být v reálném 
okamžiku již tmavé a vyhaslé.

Ne vše, co naše oko zahlédne, vyjadřuje realitu 
okamžiku. U hvězd to platí o to víc. Je proto velmi 
poučné navštívit naší Jizerskou oblast tmavé oblohy, 
která díky svému relativně malému světelnému zne-
čištění může odrýt krásu a tajemno letní jasné oblo-
hy, Mléčné dráhy a padajících hvězd – tzv. Perseid. 

Ležet jen tak na louce a pozorovat tmavé nebe 
plné zářivě mrkajících světélek, je neobyčejně sil-
ným zážitkem léta. Básník by nazval tento okamžik 
romantickým vybočením z běžného denního života, 
astrolog jej vyhledává jako zdroj neprobádaných 
fyzických zákonů a jako výzvu k objevení neob-
jeveného, děti si jej mohou spojit s pohádkovými 
příběhy, jejichž vyprávění se za atmosféry srpnové 
noci nabízí. Každý si najde to své…

A to, co nás spojuje při pohledu na hvězdnou 
noční oblohu? Přeci Jizerské hory a jejich tichá 
uklidňující příroda, obrovský respekt z neznámého 
a neuvěřitelně velkého prostoru nad námi, úcta  
k životu, který je nám zde vyměřen, pokora ve srov-

nání se s přírodou a jejími zákony… a v srpnu nás 
samozřejmě spojuje i touha spatřit co nejvíce pada-
jících hvězd, na které když se díváme, se mohou vy-
plnitnaše nejtajnější přání. A pokud jsou stejná přá-
ní od různých lidí vyslána ve stejnou dobu, jejich 
moc se magicky zvětší a přání se stane silnějším.

Víte, jaké přání mám já? Jelikož jsme na loňském 
ročníku Dětského dne na Jizerce 3. října 2015 křtili 
planetku Izerynu, kterou 30. září 2000 objevili as-
tronomové Peter Kušnirák a Petr Pravec dalekohle-
dem z observatoře Astronomického ústavu AV ČR  
v Ondřejově, přeji si, aby planetka Izeryna ve spoje-
ní s naší vílou Izerínou ochraňovala naše hory, aby 
byly stále tak krásné, zdravé a plné milých a pří-

rodumilujících lidí a bytostí. Přeji si, aby náš Jizer-
skohorský domov byl domovem všem, kteří si vlasti, 
živlů a tradice umí vážit a dal jim tak sílu a odvahu 
takový krásný domov ochraňovat. Přeji si, aby svět-
lo, které na nás doléhá shora, rozsvítilo naše srdce. 
Jak to říkala liška v příběhu Malého prince?!: „Tady 
je to mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme 
jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“

Krásné prázdninové pozorování noční oblohy  
a vyplnění všech přání vyslovených v našich tajem-
ných Jizerkách.

Renata Van Vleet
Turistický region Jizerské hory

Srpen a tradice… z pera Líby Novotné 

PODÍVEJ, KVETE RŮŽE

České Růženy slaví svůj svátek 13. břez-
na. V církevním kalendáři je ale 23. srpna 
(kromě Sandry) zaznamenáno také jmé-
no Růženy z Limy, ve světě nazývané Rosa 
de Lima. Tato Růžena působila na počát-
ku 17. století v Limě, hlavním městě Peru. 
Původně se jmenovala Isabela, ale Rosa jí 
začali říkat už od dětství pro její velkou 
krásu (rosa znamená v románských jazy-
cích růže). Svůj život zasvětila péči o ne-
mocné chudáky. Starala se o tehdy zvláště 
opovrhované Indiány, poskytovala jim ve 
svém domě útulek, léky a ošetření.

Květina, po které dostala dívka z Limy 
jméno, je symbolem lásky a krásy. Ve volné 
přírodě na celém světě roste více než še-
desát druhů růží, počet pěstovaných kul-
tivarů se odhaduje na více než deset tisíc  
a každý rok přibývají nové. O vzniku růže 

se bájí, že: „Bohyně  Venuše  napomínala 
sličného Adonia, náruživého lovce po pla-
ché zvěři, aby nevydával se u veliké nebez-
pečenství  života,  leč  marna  byla  její  slo-
va lásky. Když jednou poranění lítá šelma 
v  zuřivém  vzteku  napadla  nešťastného  ji-
nocha a mohutné kly v nevinné jeho krvi 
koupala, snesla se krásná Venuše z výšiny 
olympské,  aby  uslyševsi  nářek  umírající-
ho svého miláčka, přispěla mu ku pomoci. 
Ale pozdě přišla! Aby  těžký  svůj  žal a zá-
rmutek nevýslovný umírnila, pokropila pl-
ným proudem řinoucí se krev jinochovu li-
bovonným  nektarem,  nápojem  to  bohů.  
A sotva krve dotkl se nápoj, již zedmula se 
krev sličného Adonia a z ní stejnobarevná 
vypučela  růže“. Růžové sady patřily k pý-
chám mocných, ale nestaly se jejich výsa-
dou, neboť kytička růží kvůli svému čas-
tému výskytu mohla potěšit i ty nejchudší. 
Růže bývala ozdobou malých zahrádek 
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Regionální produkt Jizerské hory 

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

V pátém ročníku certifikace se rozsáhlá skupina 
nositelů značky Regionální produkt Jizerské hory 
v novém kole certifikace na podzim 2014 rozrost-
la o další zajímavé výrobky. Dovolte, abychom vám 
je postupně všechny představovali v této rubrice.  

Máme zde prázdniny, a proto možná oceníte někte-
ré výrobky našich šikovných výrobců, které by se nám 
mohly co nejvíce hodit anebo i lahodně chutnat.
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pod okny, byla součástí ornamentů, kte-
rými si lidé zdobili domy, džbány a kera-
miku, nebo výšivek na lidových krojích. Při 
čtení Malovaného kvítí (vonička z české li-
dové poezie) jsem nabyla dojmu, že něja-
ká ta růže, červená nebo bílá, byla u vše-
ho, co se na venkově šustlo. Ať to bylo na 
Chrudimsku („Červená růžičko, vítr s tebe 
věje, kdo se na mě hněvá, ať se na mě smě-
je) nebo na Plzeňsku („Na našem dvoře je 
pěkná  růžička,  na  našem  dvoře  je  pěkná 
růže. Jak je ta růžička, tak je má dívčinka, 
na mě se dívá, jen se usmívá“) či v Kopani-
cích („Červená ružička na šípkovém prútku, 
žjadný  člověk  něví  o  mojém  zármutku“). 
V lidové poezii jsou mládenci a děvčata 
velmi často „jak z růže květ“, eventuelně 

„jako bila ruža“. Značné oblibě se mezi lid-
mi těšila i šípková růže a to nejen pro svůj 
půvabný květ. Šípky jako lék byly využívá-
ny v lidovém léčitelství a je tomu tak do-
dnes. Babky kořenářky dobře věděly, že lé-
čebné uplatnění šípků je všude tam, kde 
je třeba dodat do organismu zvýšenou 
dávku vitaminu C, např. při chřipce a na-
chlazení, při nemocech cév, paradontóze  
a k celkovému posílení organismu.

K růžím se váže i půvabná pověst svědčí-
cí o lásce našich předků k víře a svědomí. 
Nedaleko Litomyšle je místo, nazývané 

„Růžový palouček“. Podle pověsti zde vy-
rostly rudé růže ze slz českých bratří, kte-
ří byli po bitvě na Bílé hoře pro své nábo-
ženské přesvědčení nuceni opustit svou 
vlast. Dříve, než odešli do vyhnanství, se-
šli se na palouku nedaleko vísky Moraši-
ce, aby se rozloučili a naposledy společně 
pomodlili na rodné půdě. Bylo to velmi 
smutné loučení a není divu, že se při tom 
tekly slzy. Z nich pak – jak vypravuje po-
věst – vypučely růže a rostou na tom mís-
tě dodnes.

Už před tisíciletími začali v Orien-
tě květinám přisuzovat různý symbolic-
ký význam. Řeč květin, jejich barev a vů-
ní byla tak bohatá, že se z ní dal pořídit 
slovník. Ještě v 19. století napsaly někte-
ré dámy o řeči květin hotové tlustopisy. 
Řekové a Římané ve srovnání s Orientem 
si na květy tolik nepotrpěli. Znali v pod-
statě jen růži, lilii, krokus, narcis, mečík, 
mák a laskavec. Zato ve středověku přišly 
květiny zase ke cti a jejich symbolické řeči 
využívali v plné míře rytíři, potulní básní-

ci a pěvci. Nejvíce opěvovaná byla vždyc-
ky růže. Bývala vždycky nejen symbolem 
lásky, ale také přátelské důvěry. „Sdíleti 
s  někým  něco  důvěrně,  aby  tajemstvím 
zůstalo,  vyjadřovalo  se  slovy  „sub  rosa“, 
totiž  pod  vínkem  růžovým.  Ten  způsob 
odtud  pochází,  že  se  účastníci  při  slav-
ných  hodech  (u  Římanů)  zdobívali  věn-
ci,  zvláště  růžovými,  a  vůbec  za  nesluš-
né považovalo se, aby to, co při hodech 
v důvěrném hovoru se mluvilo, bylo roz-
nášeno.“ Byla tedy i znakem mlčenlivosti. 
A právě na tuto stránku její mluvy si vzpo-
mněli v 15. století mniši v pochmurných 
klášterech a páni konšelé na radnicích  
a počali si zavěšovat nad stůl růži na zna-
mení, že to, co se v místnosti mluví, nemá 
se sdělovat dalším osobám. Pro jistotu si 
ji dávali malovat i na strop. Sdělovat ně-
komu něco sub rosa, tedy pod růží, zna-
menalo jednat krajně důvěrně, pod peče-
tí tajemství. Půvabný zvyk zavěšovat nad 
stůl růži už bohužel vymizel a i proto se 
možná také dnes tolik „drbe“ a některá 
tajemství bývají často veřejná.

TRADIČNÍ PIVA KONRAD Z LIBERCE – 
VRATISLAVICE NAD NISOU
HOLS, a. s.

Pivovar ve Vratislavicích byl založen roku 
1872 a již za 15 let uměl vyrobit přes 100 000 
hl piva. Příznivé místní podmínky a vlastní  
sladovna od dob sládka Josefa Konra-
da umožňují udržovat vysoký standard  
a kvalitní chuťový zážitek při hašení žízně. 
Pivovarští upřednostňují české suroviny  
a používají tradiční recepty, čímž udržu-
jí konkurenceschopnost piva doma i v za-
hraničí.
V nabídce pod značkou KONRAD je pět dru-
hů světlých piv (až do 14°) a čtyři druhy spe-
ciálních piv (tmavé, polotmavé, červené, ne-
alkoholické) v sudech a v lahvích 0,5 a 0,3l.

V roce 2013 rozšiřujeme nabídku se znač-
kou Regionální produkt Jizerské hory také 
o Vratislavický ležák.

Možnosti zakoupení:
•  v prodejně v pivovaru
•  ve velkoobchodech (Makro, Spar, Globus 

atd.) a vybraných prodejnách potravin
•  MIC Liberec (certifikovaná prodejna)

Kontakt:
HOLS, a. s.
Pivovar Liberec – Vratislavice
Pivovarská 164
463 11 Liberec 30 – Vratislavice nad Nisou
tel.: 485 393 122, fax: 485 393 228
e-mail: hostas@hols.cz
www.hols.cz

SIRUPY, MEDOVINY  
A MEDICINÁLNÍ VÍNA
KITL s. r. o.
Inspirováni příběhy proslulého dokto-
ra Jana Josefa Antonína Eleazara Kittela 
z 18. století, vyrábíme nápoje, které léčí, 
léky, které chutnají. Jedná se o sirup pro 
přípravu domácích limonád Kitl Syrob, si-

rup na povzbuzení Kitl Životabudič a si-
rup pro období chřipek a nachlazení Kitl 
Meducínka. Z medicinálních vín vyrábíme 
Kitl Šláftruňk na dobrou noc a Kitl Medo-
vinu na zahřátí těla i duše.

Medicinální nápoje se dříve využívaly 
k léčení, dnes je nahradila chemie. Tradi-
ci vína a bylinek chceme vrátit zpátky tak, 
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HARRACHOVSKÉ PIVO
SKLÁRNA A MINIPIVOVAR NOVOSAD 
A SYN HARRACHOV S. R. O.

Minipivovar vaří tři druhy kvasnicových 
piv – František (světlý ležák), Čerťák (tma-
vý ležák) a Huťské pivo (světlé výčepní). 
Naše pivo je nefiltrované a nepasterizova-
né, takže si zachovává blahodárné vlast-
nosti a mnoho vitamínu B. Harrachovské 
pivo je výjimečné tím, že při výrobě po-
užíváme vodu z pramene zřízeného před 
více než 150 lety Janem Nepomukem Har-
rachem. Chemicky neupravovaná voda  

z tohoto pramene přispívá k výsledné 
chuti a kvalitě našeho piva.

Možnosti zakoupení:
•  v pivovaru
•  v regionálních prodejnách

Kontakt:
Sklárna a minipivovar Novosad & syn Harrachov s. r. o.
Nový Svět 95
512 46 Harrachov
tel.: 481 528 141
obchod@sklarnaharrachov.cz
www.sklarnaharrachov.cz

ŠPERKY Z UŠLECHTILÝCH DŘEV  
A RELIÉFY Z HEJNIC
JOSEF MRŇÁK

Více než 20 let vyrábím dřevěné šperky  
a doplňky: přívěšky, spony do vlasů, 
na pásky i na kravaty, náušnice, bro-
že, kroužky na šátky i motýlky ze dře-
va. Používám ušlechtilé dřevo českého 
a evropského původu i dřevo z tropic-
kých oblastí celého světa. Ruční leštění, 
přírodní barva a kresba dřeva dodávají 
výrobkům výjimečný vzhled. Vyřezávám 

také štítky pod myslivecké trofeje a dře-
věné reliéfy.

Možnosti zakoupení:
•  v domácí dílně (po předchozí domluvě)
•  v galerii Studna v Liberci (Pražská ulice)
•  na řemeslných trzích v celé ČR

Kontakt:
Josef Mrňák
Hejnice 204
463 62 Hejnice
tel.: 482 322 659, 723 509 772

ORIGINÁLNÍ ŠPERKY
TEREZA PLÁŠILOVÁ, LIBEREC

Zajímavé a netradiční šperky vyrábím z poly-
merové hmoty Kato Polyclay. Náušnice, ná-
hrdelníky, náramky a korále vytvářím pod-
le vlastní fantazie, každý kousek je originál. 
Mohou zdobit i vás!

Možnosti zakoupení:
•  na řemeslných jarmarcích

•  ve vybraných obchodech v regionu  
i mimo něj

•  na e-shopu: www.kousektebe.cz 

Kontakt:
Tereza Plášilová
Roháčova 283/10
460 14 Liberec
tel.: 603 529 122
e-mail: info@kousektebe.cz
www.kousektebe.cz
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aby i nadále lidem pomáhaly. Kromě vý-
roby a prodeje medicinálních nápojů pro-
vozujeme sezónně otevřené Kittelovo 
muzeum na Krásné – Pěnčíně.

Možnosti zakoupení:
•  v prodejnách zdravé výživy a lékárnách
•  na turistických místech
•  na e-shopu

•  v prodejnách se značkou Regionální 
produkt Jizerské hory

Kontakt:
Kitl s. r. o.
Pasířská 60
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 000 483
e-mail: kitl@kitl.cz
www.kitl.cz
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Novinky z Turistického regionu Jizerské hory

•  Jizerské noviny na léto 2016 v české verzi – a je-
jich příloha Kalendář akcí – jsou k dispozici na pul-
tech informačních center Jizerských hor anebo ke 
 

 stažení na www.jizerky.cz a to v české, německé, 
anglické a polské verzi.
•  Ve spolupráci s Libereckým krajem připravuje-
me propagaci Jizerských hor na veletrzích cestovní-

ho ruchu jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Tam, kde 
nebudeme přítomni osobně, zajistíme prospektový 
servis na stánku Libereckého kraje.

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

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

Pro více informací nás neváhejte kontak-
tovat na e-mailové adrese info@jizerky.cz.
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VÝZVA PRO JIZERSKÉ NOVINY – ZIMA 
2016–2017

Vážení přátelé.
Podzim nám brzy zaklepe na dveře a pro 
nás nastává čas příprav zimní turistické na-
bídky v podobě Jizerských novin a jejich 
přílohy – Kalendáře akcí zima 2016–2017.
Jste pořadateli zajímavých akcí? Máte za-

jímavou nabídku pro turisty? Přejete si, 
aby se o vaší akci, zajímavosti či turistické 
novince dozvědělo co nejvíce lidí?
I my máme zájem návštěvníkům Jizerských 
hor předložit nabídku co nejpestřejší! 

Vaše tipy pro zimní sezonu 2016–2017, 
akce, které připravujete v termínu od lis-
topadu 2016 do května 2017, zasílejte na 

adresu info@jizerky.cz a to nejpozději 
do 30. 9. 2016.
Vše, co do Jizerských novin nevměstnáme, 
určitě rádi uveřejníme na našich webových 
stránkách www.jizerky.cz nebo v pravidel-
ných měsíčních Novinkách z Jizerek.

Těšíme se na Vaši spolupráci a příspěvky.

NOVINKY Z JIZEREK
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

Osobnosti – rodáci Jizerských hor
ALFRED TECHNIK
Publicista, reportér, spisovatel, inženýr, 
proděkan, vedoucí katedry rozhlasu na 
Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy  
a především rodák ze Smržovky – to vše je 
spojeno se jménem Alfreda Technika.

Narodil se dne 6. srpna 1913 ve Smržov-
ce v č. p. 1044 v dnešní Jiřetínské ulici, je-
ho otec byl zámečníkem, matka textilní 
dělnicí. Tu však ztratil velmi brzy, už ja-
ko dvouletý. Když vychodil obecnou školu, 
začal jezdit z Tanvaldu vlakem do turnov-
ské reálky. Z okna vídal svárovskou továr-
nu, a snad právě proto bylo o několik let 
později jedno z jeho prvních rozhlaso-
vých pásem, vysílané 29. března 1937, vě-
nované krvavé události roku 1870 ve Svá-
rově. Po složení maturitní zkoušky začal 
studovat geodézii na ČVUT v Praze, avšak 
uzavření vysokých škol v roce 1939 stu-
dia přerušilo. Jeho zájem o literární práci 
ho zavedl do Československého rozhlasu, 
kde působil jako redaktor v reportážním 
oddělení. Po válce studia dokončil a své 
odborné znalosti uplatnil v přednáško-
vém oddělení a později ve stavební kan-
celáři rozhlasu. Poté byl zaměstnán ve 
Spojprojektu jako inženýr pro průzkum-
né práce projektů rozhlasových a televiz-
ních vysílačů a retranslačních stanic. 

Už jako student se seznámil s lidmi, kte-
ří stavěli a udržovali pražskou kanalizač-
ní síť. Jejich práce, veřejnosti málo známá 
a přitom zajímavá, ho zaujala a rozhodl 
se o ní napsat. Tak vznikla jeho první kni-
ha Muži  pod  Prahou. Román byl vyzna-
menán první cenou v soutěži o literární 
dílo z dělnického prostředí. Námět kni-
hy byl použit pro krátký film, který dostal 
na Filmovém festivalu v Benátkách v roce 
1948 stříbrnou medaili. Psal i poezii, nej-
více však jeho talent vynikl v reportážích. 
Jeho texty byly publikovány v periodikách 
Lidové  noviny,  Národní  práce,  Český  děl-
ník, Květy, Mladý svět a dalších. Ve svých 
reportážích se věnoval nejrůznějším té-
matům, ať už to byly příběhy obyčej-
ných lidí, nebo procházka nedělní Prahou.  
V době války se snažil nenápadně při-
pomínat a zdůrazňovat motivy tolik po-
třebného vlastenectví. Jeho přičiněním 
vznikly v rozhlase první živé reportáže. 

Tenkrát to ale vůbec nebyla jednoduchá 
práce, nestačilo vzít do ruky magnetofon  
a jít. Bylo to složité zařízení, které se mu-
selo převážet autem. Jeho nejslavnější re-
portáž vznikla v poslední den války, dne 

9. května 1945, a velmi emotivně zachy-
covala události v pražských ulicích. O pár 
dní později přivítal v Praze společně s dal-
šími kolegy z Československého rozhlasu 
prezidenta Edvarda Beneše po jeho ná-
vratu z Londýna při cestě na Pražský hrad. 
O tři roky dříve dostal nelehký úkol – ko-
mentovat převoz ostatků zastupujícího 
říšského protektora Reinharda Heydricha 
na Pražský hrad. Odmítnutí takové práce 
tehdy bylo srovnatelné s rozsudkem smrti. 
Jistě pro něho nebylo jednoduché najít ta 
správná slova, která by splňovala povinné 
vyjádření úcty k zemřelému a přitom na-
značovala odpor k nacismu. 

V padesátých letech vznikl jeho bala-
dicky laděný román o Romech Tuláci věč-
né  krve. Jejich způsob života i myšlení 
poznal už v dětství v okolí svého rodiš-
tě. Svoje znalosti a zkušenosti z měření 
podzemních prostor pak použil v romá-
nu Mlýn na ponorné řece. Příběh situoval 
do oblasti Moravského krasu na počátku  
18. století. Ústřední postavou je mlynář 
Shořalý, který je potomkem starého sa-
motářského rodu, který víc než na tomto 
světě žije v podzemí v krasových jeskyních. 
Režisér František Vláčil natočil v roce 1961 
podle románu svůj druhý celovečerní film 
Ďáblova  past s Miroslavem Macháčkem 
v hlavní roli. Do rodného kraje se vrátil ro-
mánem Svárov o svárovské stávce, v němž 
se jeho sociální cítění promítlo do tragic-
kého osudu šestnáctileté Pavlíny Linko-
vé z Albrechtic. Podle tohoto románu byl  
v roce 1974 natočen režisérem Karlem Ka-
chyňou film Pavlínka. Filmaři si pro natá-
čení vybrali lokality v Desné, Velkých Ha-
mrech a Příchovicích.

Od roku 1968 byl tiskovým tajemníkem 
Federálního výboru pro pošty a komuni-
kace a zároveň od následujícího roku na 
poloviční úvazek odborným asistentem 
na Fakultě sociálních věd a publicistiky 
Univerzity Karlovy, v roce 1972 pak pře-
jmenované na Fakultu žurnalistiky. V ro-
ce 1973 přešel na fakultu jako vedoucí 
katedry rozhlasu, o rok později byl jme-
nován profesorem a stal se proděkanem 
pro politicko-výchovnou práci. V témže 
roce mu vydalo Středočeské nakladatel-
ství knihu Zelený zápisník, ve které se vy-
znal v duchu lyrických črt Tomečkových  
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a Vrbových z lásky k myslivosti v kraji ryb-
níků a lesů jižních Čech. V roce 1975 mu 
Univerzita Karlova udělila Mírovou me-
daili. Do důchodu odešel o pět let poz-
ději. Posledním jeho velkým zájmem byla 
postava šumburského léčitele Jana Jo-
sefa Antonína Eleazara Kittela, o němž 
chtěl napsat vědeckou studii. Tu však již 
nedokončil, neboť po těžké nemoci dne  
17. prosince 1986 ve věku sedmdesáti tří 
let zemřel. Zůstala po něm manželka  

Kamila a syn Petr, oba lékaři. Poslední 
rozloučení se konalo o jedenáct dní poz-
ději ve strašnickém krematoriu. Na sklon-
ku letošního roku tak uplyne třicet let od 
jeho smrti.

text: Jitka Nosková 

Prameny:
Alfréd Technik. In: Český rozhlas [online].  

[cit. 2016-07-18]. Dostupné z: http://www.
rozhlas.cz/historie/vyroci/_zprava/6288

SOkA Jablonec nad Nisou, fond NAD 1086 –  
Mikolášek Vladimír, osobní fond Železný Brod

Fotografie:
1. Podobizna Alfreda Technika (nedatováno)
2. Technikovo novoroční přání, které na sklonku 

roku 1946 rozesílal svým přátelům. Jeho kari-
katura věrně odrážela šíři jeho zájmů a aktivit.

3. Pomníček Pavlíny Linkové ve Velkých Ha-
mrech, jedné z obětí Svárovské stávky 31. 
března 1870 a hlavní postavy filmu Pavlínka.

RORÝS OBECNÝ –  
FANTOM JARNÍ OBLOHY
Nemusíte bydlet v divočině, abyste spat-
řili pozoruhodné a vzácné živočichy v je-
jich přirozeném chování. Pokud žijete na 
sídlišti a pozdvihnete na jaře a v létě hla-
vu k nebi, můžete pozorovat prvotřídní 
letce, kteří mohou být směle označováni 
za Messerschmitty mezi ptáky. Jedná se  
o rorýse obecné, jediné zástupce řádu 
svišťounů na našem území (patří do něho 
i exotičtí kolibříci). 

Rorýs dorůstá až 17 cm, s rozpětím kří-
del až 48 cm, je štíhlý, černohnědý se svět-
lým hrdlem, dlouhými srpovitými křídly, 
vidlicovitým ocasem a nápadně krátkým 
zobákem. Při letu vydává typicky piskla-
vý hlas. 

Prakticky celý svůj život tráví v obla-
cích, po zemi není schopen se pohybovat 
a vzlétnout z ní mu činí nesmírné obtíže. 
Důvodem jsou zkrácené a zvláštně uzpů-
sobené nohy se všemi prsty směřujícími 
dopředu. Ve vzduchu je však skutečným 
akrobatickým mistrem a patří také mezi 
nejrychlejší ptáky na světě. Dospělý pták 
dokáže letět rychlostí přes 210 kilometrů 
za hodinu. Jeho manévrovací schopnost  
z něho činí téměř nepolapitelného fanto-
ma oblohy, pouze výjimečně se stává ko-
řistí ostříže lesního či puštíka obecného. 
Denně nalétá asi 800 kilometrů a při ne-
přízni počasí může odletět na několik dní 
až 1 000 kilometrů daleko do slunných lo-
višť. Není výjimkou, že od prvního vylét-
nutí z hnízda se mladý rorýs postaví na 
nohy až po několika letech. Ve vzduchu 
rorýs tráví také noc a za letu tedy také 

spí a to zpravidla při klesání pouze něko-
lik vteřin, kdy jedna hemisféra odpočívá  
a druhá funguje jako jakýsi autopilot.

K nám přilétá koncem dubna a ihned si 
hledá vhodné dutiny k zahnízdění, dnes 
často ve fasádách a atikách bytových do-
mů. Každý pár má svou dutinu, kterou vy-
užívá každý rok a dojde-li k jejímu zničení, 
pár již v daném roce nejspíše nezahnízdí. 
Počátky hnízdění rorýsů na budovách ne-
lze dohlédnout, ale jistě souvisí s budová-
ním vyšších staveb – tvrzí, kostelů a hra-
dů a vícepatrových městských dřevěných 
domů. Postupně tito ptáci opouštěli svá 
tradiční hnízdiště – štěrbiny ve skalách, 
jes¬kyně a stromové dutiny a přizpůsobili 
se životu v blízkosti člověka. Dnes hnízdí 
zhruba 95 % rorýsů ve městech a obcích. 
Jejich obyvatelům pomáhají lovem „ob-
tížného hmyzu“, neboť hlavní složku je-
jich potravy tvoří komáři, mšice a mouchy.

Rorýsi se u nás zdržují jen 4 měsíce (od 
dubna do srpna), na zimu odlétají do af-
rických zimovišť. Poprvé hnízdí zpravidla 
až ve třetím roce života, kdy se mladí ptá-

ci s navigační schopností srovnatelnou  
s moderními GPS přístroji poprvé od na-
rození vracejí do míst, kde spatřili světlo 
světa. Rodiče se o mláďata starají s vel-
kým úsilím, jeden pár rorýsů za den ulo-
ví přes 20 tisíc kusů potravy. 

Jednou z největších hrozeb pro rorýse 
je ztráta možností pro hnízdění, kterou  
v posledních letech způsobuje hlavně ne-
ohleduplné zateplování fasád. 

Rorýs obecný je zvláště chráněným 
druhem. V současnosti v ČR hnízdí asi 60 
tisíc párů, jeho početnost v poslední do-
bě klesá, na Liberecku poměrně výrazně. 

Jak rorýsům pomoci?
Najdete-li rorýse na zemi, pokuste se 

jej opatrně zvednout, aby mohl vzlétnout, 
nebo zavolejte pracovníky záchranné sta-
nice – pro Liberec a okolí je to záchran-
ná stanice ZOO Liberec (tel.: 728 040 610).

Máte-li informace o hnízdění, může-
te je zadat na portál Birds.cz, případně 
kontaktovat pracovníky Agentury ochra-
ny přírody a krajiny ČR, nejblíže je Regio-
nální pracoviště Liberec (tel.: 482 428 999).

Rady o správném postupu při opravách 
a zateplování fasád i spoustu dalších uži-
tečných informací najdete na www.rory-
si.cz.

Užitečná je i publikace Ochrana rorý-
sů a netopýrů při rekonstrukcích budov – 
ke stažení na http://www.ceson.org/do-
cument/brozura_final.pdf.

Text: Jana Mejzrová,  
upraveno podle Václava Tomáška
Foto: https://cs.wikipedia.org

Příroda Jizerských hor 

Tipy na výlet 
ART FESTIVAL RYCHNOV U JABLONCE 
NAD NISOU 2016

Program je určený pro rodiče s dětmi, do-
spělé, studenty i žáky, seniory, profesioná-
ly i neprofesionály, ale také pro úplné za-
čátečníky.
Pokud zde budete chtít vytvořit vlastní dí-
lo, ozvěte se nám – domluvíme se ohledně 
materiálu, ubytování a stravy.

Program:
6. 8. – sobota  
Rychnov u Jablonce nad Nisou, v sále Beseda
9.00 h zahájení
10.00–11.00 h jóga
11.00–17.00 h kresba pravou mozkovou hemi 
  sférou
11.00–13.00 h 3D papier TH
15.00–17.00 h 3D papier TH
17.00–18.00 h taneční dílna

18.00 h přednáška: Archeologie
20.00 h koncert: Jiří a HANG, KAYA
  taneční vystoupení Lucie Slaninové

7. 8. – neděle 
Rychnov u Jablonce nad Nisou, v sále Beseda
10.00–11:00 h jóga
11.00–17.00 h kresba pravou mozkovou hemi-
 sférou
11.00–13.00 h 3D papier TH
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KŘEHKÁ KRÁSA 2016 NETRADIČNĚ  
V DUCHU VÁNOČNÍM

Na již pátý ročník výstavy skla a bižuterie 
„Křehká krása 2016“ se můžete těšit ve 
dnech 11.–14. srpna. V areálu jablonecké-
ho Eurocentra se opět představí 45 výrob-
ců skla a bižuterie, kteří ve svých prezen-
tačních a prodejních stáncích představí 
svoje poslední kolekce.

Připraven je i rozsáhlý program před-
vádění vybraných technik zpracování 
skla a bižuterie, který se letos netradičně 
ponese v duchu českých Vánoc. „Jedná 
se o prezentaci projektu České Vánoce 
připravovaného s agenturou CzechTou-
rism. Přední výrobci ukáží, jak se vyrá-
bí a dekoruje tento tradiční český vývoz-
ní artikl a dají návštěvníkům možnost si 
předváděné techniky vyzkoušet“, uvedl 
Pavel Kopáček, předseda Svazu výrobců 
skla a bižuterie, hlavního pořadatele vý-
stavy.

Také doprovodný program nabídne ně-
kolik novinek. Preciosa Group představí 
kromě soutěže „Mistr křišťálu“ atraktivní 
šaty z populární televizní show Stardan-
ce. Obvyklý program na letní scéně je le-
tos obohacen o večerní koncert v pátek  
12. srpna, kdy vystoupí od 18 hodin elek-
trické smyčcové trio INFLAGRANTI s do-
provodnou kapelou. „Vloni tyto pů-
vabné dámy absolvovaly velmi úspěšné 
celorepublikové turné s frontmanem sku-
piny Kabát, Pepou Vojtkem“, láká za pořa-
datele Milan Kohout. Každý den bude sa-
mozřejmě k vidění módní přehlídka Made 
in Jablonec 2016. Pořadatelé nezapomně-
li ani na děti, pro které je připraven dět-
ský koutek s krásnou princeznou a kreativ-
ní dílna. Postaráno bude i o občerstvení.

Pro návštěvníky připravilo bohatý pro-
gram i Muzeum skla a bižuterie v Jablon-
ci nad Nisou. Vedle stálých expozic „Ne-
konečný příběh bižuterie“ a „Čarovná 
zahrada – české sklo sedmi století“ bu-

15.00–17.00 h 3D papier TH
17.00–19.00 h taneční dílna
20.00 h koncert Petr Brousil

8. 8. – pondělí  
Rychnov u Jablonce nad Nisou, v sále Beseda
10.00–11.00 h jóga
11.00–13.00 h 3D papier TH
15.00–17.00 h 3D papier TH
17.00–18.00 h taneční dílna
18.00 h přednáška: Astrologie
20.00 h konstelace: nalezení vlastní krea-
 tivity

9. 8. – úterý 
Rychnov u Jablonce nad Nisou, v sále Beseda
10.00–11.00 h jóga
11.00–13.00 h 3D papier TH
15.00–17.00 h 3D papier TH
17.00–18.00 h taneční dílna
18.00 h přednáška: Archeologie
20.00 h volná zábava

10. 8. – středa 
Rychnov u Jablonce nad Nisou, v sále Beseda
10.00–11.00 h jóga
11.00–13.00 h 3D papier TH
 enkaustika
15.00–17.00 h 3D papier TH
 enkaustika
17.00–18.00 h taneční dílna
18.00 h přednáška: O manufaktuře na  
 výrobu dóz z tvrzeného papíru –  
 Mgr. Jindřich Kurfiřt
20.00 h koncert: Karla Salabová a kontrabas

11. 8. – čtvrtek 
Rychnov u Jablonce nad Nisou, v sále Beseda
10.00–11.00 h jóga
11.00–17.00 h grafická dílna

11.00–13.00 h 3D papier TH
15.00–17.00 h 3D papier TH
17.00–18.00 h taneční dílna
18.00 h přednáška: O místní věhlasné  
 malířské škole, která dala základ  
 všem umělecko-průmyslovým  
 školám v kraji – Mgr. Jindřich  
 Kurfiřt
20.00 h večer s poezií a Martinem Trdlou

12. 8. – pátek  
Liebiegův palác Liberec  
(bývalá Oblastní galerie)
10.00–11.00 h jóga
11.00–17.00 h malířská dílna
11.00–13.00 h 3D papier TH, tvorba lampiónků

15.00–17.00 h   tvorba lampiónků
17.00–18.00 h taneční dílna
18.00 h divadelní performance
20.00 h koncert: Jiří a HANG
 tanec Lucie Slaninová
 Jan Mašek alias HANZÍK

13. 8. – sobota  
Liebiegův palác Liberec  
(bývalá Oblastní galerie)
11.00–17.00 h tvorba lampiónků
18.00 h vernisáž
 taneční vystoupení Lucie Slaninová
19.00 h koncert: Martin Trdla s kapelou  
 NÁDOBY (ex depressive code)

14. 8. – neděle 
Liebiegův palác Liberec 
(bývalá Oblastní galerie)
11.00 h výstava, dopolední relaxace, re-
kapitulace, jamování,
 odpovědi na všetečné otázky 
 návštěvníků a chytání lelků
17.00 h oficiální zakončení

Pokud nevíte, co s volným prázdninovým 
časem, zúčastněte se našeho festivalu.  
V případě, že zde vytvoříte vlastní papíro-
vou skulpturu či jin dílo z recyklačních ma-
teriálů nebo namalujete originální graffi-
ti, budete mít průvodní program festivalu 
(koncerty, přednášky, …). Zdarma.

Kontakt:
Zdeňka Svobodová
BEZMEZER. o. p. s.
tel.: 605 936 120
bezmezer380@gmail.com
www.bezmezer.weebly.com
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TAJEMNÁ MÍSTA JIZERSKÝCH HOR

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

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

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

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

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

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

Klára Hoffmanová

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

Dovolte, abychom Vás dnes pozvali na 
rašeliniště Na Čihadle, na místo, kde za-
číná příběh jizerskohorské vody.
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dou moci navštívit aktuální výstavy „Fem-
me Fatale“ a „Jedním dechem“ nebo se 
zapojit do soutěže „Najděte sklo z doby 
Karla IV“. Ve vestibulu je pak čeká tvůr-
čí dílna, kde si vyrobí tradiční české papí-
rové vánoční ozdoby zdobené balotinou.

Křehká krása je již nedílnou součástí 
prázdninového kulturního a turistického 
programu Jablonce nad Nisou. Návštěvní-
kům nabízíme 4 dny plné zážitků v krásném 

výstavním areálu. Chceme podpořit tradič-
ní bižuterní a sklářský průmysl a představit 
ho v plné kráse. Jsme potěšeni zájmem vy-
stavovatelů a partnerů letošního ročníku, 
kteří letos areál zaplnili do posledního mís-
tečka“, doplňuje Pavel Kopáček. Vstupné 
na Křehkou krásu je 50,- Kč, děti do 15 let  
mohou přijít v doprovodu rodičů zdar-
ma. Vstupenka platí po celou dobu výsta-
vy včetně vstupu do Muzea skla a bižuterie.

Partnery výstavy jsou Ministerstvo kultury ČR, 
Česká centrála cestovního ruchu CzechTou-
rism, Liberecký kraj, Statutární město Jablonec 
nad Nisou, Muzeum skla a bižuterie v Jablon-
ci nad Nisou, Preciosa a.s., Jablonecké kultur-
ní a informační centrum, Eurocentrum, Powi-
at Jelenogorski, Texo Plus s.r.o. a BusLine a. s.

www.svsb.cz

ČIHADLA
Jako dítě jsem četla knížku Josefa Věromí-
ra Plevy „Kapka vody“. Pan Pleva jako spi-
sovatel i člověk dávno upadl v zapomnění, 
i když trochu neoprávněně.  

Ale jeho představa, jak by to vypadalo, 
kdyby si kapka vody pamatovala všechno, 
co se stalo od chvíle, kdy se voda zrodila, 
mě fascinuje dodnes. Řekněte sami, ne-
ní to nádherná představa, že každá kap-
ka vody s sebou nese paměť celých dějin 
Země? Tedy skoro celých. Protože přeci to 
jen nějakou chvilku (měřeno časem geo-
logů) trvalo, než Země vychladla natolik, 
aby se na jejím povrchu mohla vytvořit 
moře a oceány. Asi proto mě tak okouz-
lují rašeliniště. Jsou plná vodních kapiček, 
dokonce i mech rašeliník má ve svých líst-
cích kapsičky, do kterých si jednotlivé ka-

pičky střádá. A já si představuju, že jsou 
to vlastně knihovny, v nichž je ulože-
ná paměť Země. Rašeliniště mi připada-
jí strašně stará a tajemná. Já vím, že zas 
tak strašně stará nejsou, ale tajemná jsou 
určitě. Rostou na nich úplně jiné rostliny 
než jinde na horách a co jednou schvá-
tí, už nikdy nenavrátí. Jako peklo. Vyprá-
ví se, že v takovém rašelinovém jezírku 
se klidně utopí jezdec na koni nebo po-
voz s celým spřežením. Jednomu dřevaři 
spadla do vody jezírka Na Čihadle sekera 
a představte si, že ji za čas někdo vylovil 
z rybníka až ve Slezsku. Na rozdíl od pek-
la, které je černé a horké, jsou rašeliniště 
černá a studená. Teda v hloubce. Na povr-
chu jsou plná života, který má pevný řád 
a naruší-li ho někdo, tak ten život rych-
le zaniká. Rašeliniště jsou pro hory velmi 

důležitá, především jako zásobárna vody. 
To věděli staří horalé už dávno a dávno. 
Proto stvořili ošklivého skřítka, který ži-
je právě tady na Čihadlech a hlídá rašeli-
niště před lidmi, kteří by mu chtěli škodit. 
A staré proroctví praví, že v den, kdy na-
stane konec světa, zřítí se vrcholová skála 
Ořešníku, největší čihadelské jezírko pře-
teče a voda a kamení zničí celé Hejnice  
a největší kámen se dovalí až na náměs-
tí ve Frýdlantě. Ale vy se ničeho nebojte  
a určitě se jděte na Čihadla podívat.  
A kdybyste čirou náhodou ošklivého 
skřítka potkali, pěkně ho pozdravte. Aby 
viděl, že to s tím naším světem ještě ne-
ní tak špatné, že tu pořád žijou slušní lidé  
a že by bylo škoda takový krásný svět ni-
čit.

Klára Hoffmanová
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K TAJUPLNÉMU RAŠELINIŠTI  
NA ČIHADLE 
Chata Smědava, parkoviště, autobusová zastávka – 
Štolpišská silnice – Na Kneipě, kiosek (3 km) – rašeli-
niště Na Čihadle, vyhlídková věž – zpět ke kiosku  
Na Kneipě (4,5 km) – odbočka k vrcholu Jizery (6 km) 

– Jizera a zpět na Štolpišskou silnici (9 km) – Smědava. 
Celkem 10,5 km, bez výstupu na Jizeru 7,5 km.
Výlet s možností výstupu na druhý nejvyšší vrchol čes-
ké části Jizerských hor.

Od chaty Smědava stoupá červeně znače-
ná Štolpišská silnice nejprve strměji, pak 
již pozvolna až ke kiosku Na Kneipě. Od-
tud dojdeme zanedlouho po asfaltové sil-
ničce k rašeliništi Na Čihadle. Vpravo při 
cestě můžeme zahlédnout Gackův po-
mníček, který připomíná neobjasněnou 
vraždu z roku 1927. Na okraji rašeliniš-
tě bude od léta 2012 stát nová vyhlídko-
vá věž, z níž přehlédneme velkou část vr-

choviště s několika jezírky. Cestou zpátky 
doporučujeme odbočit po žlutých znač-
kách na vrchol Jizery, který patří k nejlep-
ším vyhlídkovým místům celého pohoří.  
Z Jizery se musíme vrátit na Štolpišskou 
silnici, po které dojdeme zpět do výcho-
zího místa.

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

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY 3. A 4. TŘÍD
Statutární město Liberec s partnerským městem 
Žitava vyhlašuje literární soutěž pro žáky 3. a 4. 
tříd ZŠ na téma: „Jak být rytířem dneška.“

Organizační pokyny:
• literární soutěže se může zúčastnit každé dí-

tě, které navštěvuje 3. nebo 4. ročník zá-
kladní školy v Liberci

• maximální rozsah práce je formát A4 (příběh 
může být i kratší, nehodnotí se délka, ale 
celková kvalita práce)

• vymyšlený nebo skutečný příběh musí mít 

dobrý konec, nesmí se odchýlit od zadaného 
tématu

• styl zpracování tématu je volný (komiks, po-
hádka, báseň či jiný literární útvar)

• autoři prací uvedou na samostatném listě, 
jméno, adresu a kontakt (telefon, e-mail)

• účastí v soutěži dává autor souhlas k pří-
padnému uveřejnění své práce v Radničním 
zpravodaji

• ze všech došlých prací budou vybráni finalis-
té, kteří se zúčastní tematického celodenní-
ho programu, v jehož závěru proběhne slav-
nostní vyhlášení vítězů (9. září 2016)

Své práce odevzdávejte do 15. srpna 2016  
v Městském informačním centru v Liberci.

Případné dotazy zasílejte na e-mail: kuchtova.
pavlina@magistrat.liberec.cz

ZASTAVTE ROBOTY!
Roboti profesora Chaose šíří vir, díky němuž mo-
hou ovládat každý domácí spotřebič na planetě. 
Chtějí tak ochromit celou civilizaci. 
Můžeme je zastavit. Když spojíme síly. Máme 
čas do konce prázdnin! Přidejte se – celá rodi-
na. Pro vybrané agenty jsou připraveny supermo-
derní ceny.
V Jizerských horách najdeš hned 6 míst, kde mů-
žeš získat agentskou odbornost. Více informací na 
http://decko.ceskatelevize.cz/zastavte-roboty

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

9

JABLONECKO INFORMUJE...

JABLONECKÁ KULTURNÍ SEZONA
V roce 2016 slaví Jablonec nad Nisou významná 
výročí. 150 let od povýšení na město a 660 let 

od první písemné zmínky o existenci. Přijeďte do 
Jablonce slavit na mimořádné kulturní akce:

MĚSTO PLNÉ TÓNŮ
Unikátní kulturní propojení zajímavých lokalit ve 

městě a uměleckých programů různých hudeb-
ních i divadelních žánrů. Promenádní koncerty, 
koncert na mole přehrady, scéna na náměstí  
i v amfiteátru, www.mestoplnetonu.cz
www.jablonec.com
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FRÝDLANTSKO INFORMUJE…

FRÝDLANT MÁ V LÉTĚ CO NABÍDNOUT
Léto nemusíte trávit jen v zahraničí u moře, i v na-
ší republice je krásně. A ve Frýdlantě dvojnásob. 
Na své si tu přijde každý. Frýdlant nabízí kultur-
ní památky, wellness, i nádhernou přírodu, kde lze 
sportovat, provozovat turistiku nebo jen relaxovat.
Každý, kdo ve Frýdlantě žije nebo k nám přijede 
na výlet či dovolenou, by si neměl nechat ujít ná-
vštěvu místních památek. Město Frýdlant zve na 
radnici, kde si lze prohlédnout historické prosto-
ry radnice, městské muzeum ve druhém patře  
a zajít lze i na radniční věž. Jen o malý kousek 
dál je pak turistům k dispozici muzeum Špitálek 
nebo Frýdlantský betlém. Za pozornost stojí  
i městská památková zóna a frýdlantské kostely.
Ve Frýdlantě stojí za všimnutí i náměstí T. G. Ma-
saryka, které je velmi často oceňováno architek-
ty a v létě turisty vábí a baví netradičními vodo-
trysky, které ze země vyvěrají vždy každou celou 
hodinu v místě sousedícím s kašnou.
Nad městem se tyčí hrad a zámek Frýdlant, kte-
rý je ve správě Národního památkového ústa-
vu. Hned pod ním pak můžete svlažit hrdlo v no-
vě obnoveném Zámeckém pivovaru Frýdlant, kde 
pořádají také turistické prohlídky.

Volný čas pak můžete ve Frýdlantě strávit s dět-
mi třeba na novém hřišti u ZŠ Purkyňova, kde si 
mohou zajezdit na oválu s dopravními značkami, 
pumptracku, pohrát si na prolézačce z lan nebo 
na herních prvcích, které mají podobu zvířátek. 
Nebo zajděte do městského kina.
Požadavky na wellness, odpočinek a koupání 
pak může splnit Antonie hotel.
Frýdlant pak má co nabídnout i milovníkům tu-
ristiky a přírody. Hned nad městem se tyčí roz-
hledna, okolí je přímo ideální k procházkám po 
lese a okolních obcích. A kdo by chtěl vyrazit 
na kolo, má šanci na nedalekém Singltreku pod 
Smrkem.
Užijte si léto u nás, ve Frýdlantu!
www.mesto-frydlant.cz

BAZÉN V NOVÉM MĚSTĚ POD SMRKEM 
KONČÍ PRAVIDELNOU ODSTÁVKU
Sportovní a relaxační centrum, p. o. Nové Měs-
to pod Smrkem informuje o ukončení pravidelné 
odstávky ke dni 10. 8. 2016. Odstávka probíhá 
každoročně z důvodu provedení oprav a revizí 
na zařízení bazénu. Na návštěvníky se celý tým 
opět těší v nové sezoně.
Sledujte aktuální dění na:  
http://ubytovani-relax.com

MODERNIZACE ŽEL. ST. RASPENAVA  
A FRÝDLANT
Železniční stanice v Raspenavě a Frýdlantu a vy-
brané úseky tratí čeká od podzimu 2016 do 
jara 2017 největší modernizace v jejich historii, 
která cestujícím přinese:
Přímé vlaky z Liberce do Hejnic a Bílého Potoka 
p. S. v prosinci 2017 zkrátí svůj prostoj v Raspe-
navě, kde odpadne objíždění přes frýdlantskou 
stranu stanice.
Nová nástupiště v Raspenavě a Frýdlantu budou 
bezbariérová ve stejné výšce, jako je podlaha vo-
zů Regiospider.
Konec ručního přestavovaní výhybek ve stani-
cích a zvýšení rychlosti mezi Frýdlantem a Mníš-
kem zvýší časové rezervy jízdního řádu. Provoz 
vlaků na celém Frýdlantsku tak bude stabilnější 
s lepší možností vyrovnání případných zpoždění.
Stávající zabezpečení provozu telefonickou do-
mluvou výpravčích bude nahrazeno moder-
ním automatickým systémem omezujícím lid-
ské chyby.
Nově zabezpečené přejezdy odstraní zpomalení 
vlaků mezi Raspenavou a Hejnicemi.
Práce začnou již v létě. Od podzimu 2016 do jara 
2017 je nutné počítat s četnými výlukami a ná-
hradní autobusovou dopravou.
Zdroj: www.iidol.cz
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Turistický region Jizerské hory a Víla Izerína na facebooku
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Akce v srpnu
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. www.zubacka.cz
6. 8. Modelářská sobota na Zubačce
Zvláštní vlaky na Zubačce, zvláštní vlaky 
s historickou motorovou lokomotivou 
Brejlovec, výstava modelů v Kořenově
Trasy zvláštních vlaků: ozubnicové vlaky Tanvald – 
Kořenov – Harrachov a zpět, Kořenov – Harrachov  
a zpět
Doprovodný program: jízdy důlního vláčku, 
historický autobus Kořenov – Jizerka / Příchovice  
a zpět, občerstvení.
20. 8. Borůvková parní sobota na Zubačce
Zvláštní vlaky na Zubačce, zvláštní vlaky  
s parní lokomotivou
Trasy zvláštních vlaků: ozubnicové vlaky Tanvald – 
Kořenov – Harrachov a zpět, Kořenov – Harrachov  
a zpět
Doprovodný program: jízdy důlního vláčku, 
historický autobus Kořenov – Jizerka / Příchovice  
a zpět, občerstvení.
Změna programu vyhrazena!

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“: 22. + 23. srpna

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

PRÁZDNINY V BABYLONU ZA KAŽDÉHO 
POČASÍ
1. 7.–31. 8. 2016
Všichni víme, že prázdniny jsou především  
o zábavě a v Babylonu se rozhodně nudit nebudete! 
Vždyť jenom AQUAPARK nabízí celou řadu aktivit. 
Oblíbený spacebowl a další tři tobogany, laser 
show, aquazorbing, Saunový svět i Sluneční terasu 
s lehátky, atrakcemi a občerstvením. Nebude chybět 
ani oblíbené potápění s profesionální výbavou  
a instruktáží od společnosti Snakesub. Každý víkend 
je zpestřen animačním programem pro malé i velké!

Dále na Vás čeká LUNAPARK ve stylu staročeské 
pouti se spoustou atrakcí nejen pro děti, jako 
je například autodrom nebo oblíbený simulátor 
divokého býka „Torro“. I do LUNAPARKU každou 
prázdninovou sobotu i neděli zavítá Babyloňan 
s pestrým doprovodným programem.

Své reflexy si otestujte při LASER GAME, 
adrenalinové hře, která vás na několik minut 
vytrhne z reality a probudí ve vás bojovníka.

Malý rodinný souboj můžete svést i na BOWLINGU. 
K dispozici vám jsou čtyři profesionální dráhy 
značky Brunswick, přičemž dvě z nich jsou opatřeny 
výsuvnými dětskými mantinely.

To pravé dobrodružství naleznete za dveřmi 4D 
KINA, kde si můžete vybrat z 10 projekcí.

Celé léto také probíhá soutěž POZNEJ 
BABYLON!. Stačí přijít k nám do Babylonu, 
posbírat správné odpovědi do soutěžního 
dotazníčku, a získat tak možnost vyhrát balíček 
vstupů do zábavních částí Centra Babylon.

Relaxační zahrada v AQUAPARKU
Mimo sluneční terasy můžete k opalování využít  
i menší a klidnější relaxační zahradu, na kterou je 
rovněž přímý přístup z AQUAPARKU. K odpočinku 
a relaxaci vám budou k dispozici lehátka a houpací 
sítě, které se nachází v příjemném prostředí 
osázeném venkovními rostlinami, jezírkem či 
kamennými skalkami.

Zabalte si na prázdniny & dítě zdarma
Užijte si naplno luxusní pobyt ve WELLNESS 
HOTELU BABYLON. A nejen sami, ale vezměte  
s sebou i své malé ratolesti! I letos platí akce – ke 
každé platící osobě má dítě mladší 12 let 
ubytování zdarma. Pokud máte více dětí, 
tak pobyt za každé další mladší 12 let je za 
zvýhodněnou cenu 750 Kč/noc.

LASER GAME
Přijďte si se svými přáteli zpestřit prázdniny a užít 
si při laser game jedinečnou atmosféru v podzemí. 
Nechte se vytrhnout z reality a probuďte v sobě 
bojovníka. Využijte přitom výhodné skupinové ceny.
Pro skupinu – min. 6 osob/60 Kč/os/1hra

4D KINO
Usedněte do jednoho z osmi sedadel, nasaďte 
si speciální brýle a vydejte se na cestu plnou 
dobrodružství. Navštivte Mars, vycestujte do 
Arktidy nebo třeba i do samotného středu Země. 
Ten správný adrenalinový zážitek na Vás čeká 
při projížďce na horské dráze, či při průjezdu 
strašidelným dolem. Vybrat si můžete celkem z 10 
projekcí. Věřte, že jedna jízda Vám stačit nebude. 
Proto neváhejte a zakupte si balíček tří projekcí za 
zvýhodněnou cenu 120 Kč.

Noční Cyber Párty
Každý pátek a každou sobotu od 20.00 h, Obchodní 
městečko, Cyber Café. Každý účastník dostane něco 
malého na zub. Rezervace osobně u obsluhy herny 
nebo na tel.: 776 393 892. 
Vstupné 149 Kč/osoba. 

iQLANDIA
Nitranská 10, Liberec 7
tel.: 724 586 230
www.iQlandia.cz
VIII, po–ne 11.00 a 16.00 h

Science show plná ohňů, výbuchů a kouře 
aneb Experimenty, které vám doma neprojdou

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

VIII, po–ne 14.00 a 15.00 h
Hurá do Laboratoře – Věda v kuchyni, jak 
si vyrobím mléčnou duhu, jak změřím pH pomocí 
zelí, makromulekulární kuchyně a další kuchyňské 
pokusy

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

VIII, po–ne 10.15, 14.15, 17.15 h 
Nová badatelská aktivita – Svět očima 
termokamery.
Přijď k nám experimentovat s termokamerou  
a zkoumat věci, které pouhým okem neprokoukneš.

VIII, několikrát denně – Badatelské aktivity 
v expozicích – Prozkoumejte horniny a minerály, 
Testování smyslů, Život s bílou holí, Odnes 
si nanovlákno, Lego Mindstorms
- denně – Show v expozicích – Pokecej 
s robotem Thespianem, Symfonie blesků a Ohnivé 
tornádo
- celodenně – Dočasná výstava „Tajné 
zbraně 2. světové války“
- soboty – Komentovaná prohlídka po 
útrobách iQLANDIE
- denně – Kriminálka iQLANDIA – pomocí 
forenzních věd odhal pachatele zločinu.

27. 8. 10.00–16.00 h
Mimořádný workshop – hlavolamy J. Flejberka 
– originální workshop, kde si budeš moci vyzkoušet 
mnoho hlavolamů za přítomnosti RNDr. Jaroslava 
Flejberka, který je jedním z nejvýznamnějších 
sběratelů hlavolamů v Česku.
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iQPARK
Košická 6
Liberec 7
tel.: 724 586 230
www.iqpark.cz

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

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

VIII, so–ne 14.00 h
Hravá laboratoř – Experimentování 
v laboratoři – Workshop Sherlocka Holmese, 
odhal tajemství neviditelného písma nebo si 
vyzkoušej daktyloskopii

6. 8. a 8. 8. 14.00 h
Výroba zmrzliny o teplotě -196 °C – vyrob 
si kuličkovou zmrzlinu z kapalného dusíku, která 
tuhne při -196 °C.

Pravidelné akce Rodinného centra  
Aura Josefův Důl 
středa 17.00–19.00 h – Šikovné ruce – vyrábění pro 
větší a velké. Aktuální otevírací dobu naleznete na:  
www.centrumaura.cz

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

Jablonecké kostely otevřeny
V letní sezoně mezi 12. 7.–31. 8. 2016 se v Jablonci 
nad Nisou otevřou vždy na jeden den v týdnu čtyři 
sakrální stavby. Budou zpřístupněné kostely sv. Anny, 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Dr. Farského – všechny 
v centru města – a jako letošní novinka i kostel 
Nejsvětější Trojice ve Mšeně. (Z důvodu rekonstrukce 
letos nebude přístupný kostel Povýšení sv. Kříže 
na náměstí B. Němcové.) Zájemcům otevřou své 
brány každé úterý od 10.00 do 17.00 h. Oblíbenou 
součástí cyklu jsou podvečerní koncerty v jednom  

z kostelů vždy od 17.00 h, tam si můžete vychutnat 
koncert ve varhanním duchu, letos navíc v kombinaci 
s dalšími hudebními nástroji nebo zpěvem.

Kontaktní osoba: 
Petra Handlířová
tel.: 775 585 047
handlirova@jablonec.com
www.jablonec.com

Koncerty, od 17.00 h koncert v jednom z kostelů:
2. 8. Táňa Gricová (varhany) – Anna 
Veverková (housle), kostel Nejsvětějšího srdce 
Ježíšova na Horním nám.
9. 8. Přemysl Kšica (varhany) – Radovan 
Skalický (fagot), kostel Nejsvětější Trojice ve 
Mšeně
16. 8. Jiřina Dvořáková Marešová (varhany) 
– Jan Žďánský (violoncello), kostel Dr. Farského 
na náměstí Dr. Farského
23. 8. Michal Novenko (varhany), 
kostel sv. Anny v Kostelní ulici
30. 8. Jan Gottwald (varhany) – Eva Maria 
Tockner, Rakousko (flétna), kostel Nejsvětějšího 
srdce Ježíšova na Horním nám.

červen–září
Komentované prohlídky Liebiegovým 
městečkem (libereckou čtvrtí Perštýn), 
Liberec, každý čtvrtek od 16.00 h, registrace, prodej 
vstupenek a start: Městské informační centrum 
Liberec, doporučujeme včasnou rezervaci míst, www.
visitliberec.eu

červenec–srpen
Léto na náměstí, pláž s doprovodným programem, 
nám. Dr. E. Beneše, Liberec, www.visitliberec.eu

červenec–srpen
Podvečerní dětská prohlídka centra Liberce, 
Liberec, každý pátek od 18.00 h, registrace, prodej 
vstupenek a start: Městské informační centrum 
Liberec, doporučujeme včasnou rezervaci míst – 
kapacita prohlídkové skupiny je omezena, www.
visitliberec.eu

SRPEN
30. 7.–7. 8. Svijany Open 2016, tenisový turnaj, 
Liberecký tenisový klub, Liberec, www.ltkliberec.cz
2. 8. Táňa Gricová (varhany) – Anna 
Veverková (housle), koncert v kostele 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním nám., 
Jablonec n. N., z cyklu Jablonecké kostely otevřeny, 
www.jablonec.com
3. 8. Viktor Mazáček – housle / 
Ladislav Horák – akordeon, koncert pod širým 
nebem z cyklu Město plné tónů 2016, Mírové nám., 
Jablonec n. N., 16.00 h, www.mestojablonec.cz
4. 8. Bent Knee (USA), syntéza art rocku, 
barokního popu a avantgardní hudby, Eurocentrum 
Jablonec n. N., Letní scéna, 17.00 h, zdarma,  
www.eurocentrumjablonec.cz
4. 8. Standard a latina, pravidelné prázdninové 
taneční lekce pro začátečníky, Topdance – sál  
(u jablonecké přehrady), 19.00 h, www.topdance.cz

4. 8. Zlatka Bartošková, Mandragora a Eridu 
The Backwards, Sluneční lázně, Jablonec n. N., 
(u jablonecké přehrady), 17.00–22.00 h,  
www.mestoplnetonu.cz/
17.00 h – Zlatka Bartošková – přední česká 
šansoniérka
19.00 h – Mandragora a Eridu – soul rocková 
kapela
20.00 h – The Backwards – úspěšná revivalová 
skupina
4. 8. Barbecue, koncert, Frýdlantské kulturní čtvrtky, 
v obřadní síni radnice Frýdlant, 20.00 h,  
www.mesto-frydlant.cz
4. 8. Letní aktivní čtvrtek, speciální prázdninová 
nabídka, Železný Brod, www.zeleznybrod.cz
4.–6. 8. Keltská noc, hudební festival 
v Harrachově, doskočiště mamutího můstku,  
www.keltskanoc.cz
5.–6. 8. Jbc Fest, open-air hudební festival – 
2 dny zábavy, 3 scény, 20 kapel, akrobatická show, 
doprovodný program na jednom unikátním místě, na 
Tajvanu, přehrada Jablonec n. N., 13.00–22.30 h,  
www.jbcfest.cz / Pátek: Overhype, Hentai 
Corporation, The Atavists, UDG, Pipes and Pints, 
Visací zámek a domácí kapely. Sobota: Twisted 
Rod, Vypsaná fixa, Rabies, Status Praesents, Muerti, 
Skampida, Prague Conspiracy, Vladimir 518 a The 
Rocket Dogz, Mydy Rabycad a domácí kapely.
5. 8. Petr Bende & Band & Grajcar, koncert 
zpěváka s kapelou a cimbálovou muzikou z cyklu 
Město plné tónů 2016, Letní scéna, (za nepřízně 
počasí Velký sál) Eurocentrum Jablonec n. N., 19.00 h,  
www.divadlojablonec.cz
5. 8. Stezka odvahy, pochod kolem druhé 
přehrady plné strašidel, start u „druhé“ přehrady, 
Jablonec n. N., 20.30–21.30 h, www.centrumjablicko.cz
5. 8. Sto zvířat, koncert z cyklu Město plné tónů 
2016, Letní scéna, (za nepřízně počasí Velký sál) 
Eurocentrum Jablonec n. N., 21.00 h,  
www.divadlojablonec.cz
6. 8. Extreme Cup 2016, závody dálkově řízených 
modelů aut, Sport Park Liberec, 8.00 h,  
www.sportparkliberec.cz
6. 8. Komentovaná prohlídka libereckého 
podzemí (krytu CO), prohlídky v časech: 8.30, 
10.00 a 11.30 h, rezervace míst předem nutná, 
prodej vstupenek: Městské informační centrum 
Liberec, www.visitliberec.eu
6. 8. Dixieland Křižany, Křižany, 
www.dixieland-krizany.cz

6. 8. Noční zásah, Rekreační a sportovní areál 
Vesec, Liberec, www.skijested.cz
6. 8. Lužecký pohár, 13. ročník hasičské soutěže, 
Frýdlant, 16.00 h, www.mesto-frydlant.cz
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6.–7. 8. Návštěva soukromé zahrady Hennie 
Dennenberg, zahrada rozmanitých forem 
a tajemných zákoutí, arboretum Bulovka, 13.00–
17.00 h, vstup volný, www.arboretumbulovka.com
6.–7. 8. Oslavy 70. let založení fotbalu ve 
Višňové, areál TJ JISKRA Višňová, 12.45 h, 
www.ob-vis.net 
7. 8. Mariachi Azteca de Praga (Mexiko/ČR), 
mexická lidová hudba, Tyršovy sady, Jablonec n. N., 
15.00 h, vstup zdarma, www.eurocentrumjablonec.cz

8. 8. FK Jablonec/ FC Hradec Králové, utkání 
juniorské fotbalové ligy, areál Břízky, Jablonec n. N., 
14.00 h, www.fkjablonec.cz

9. 8. Přemysl Kšica (varhany) – Radovan 
Skalický (fagot), koncert v kostele Nejsvětější 
Trojice ve Mšeně, Jablonec n. N., v rámci „Jablonecké 
kostely otevřeny“, www.jablonec.com
10. 8. Duo Monika Havrdová – flétna + 
Tomáš Honěk – kytara, koncert, Mírové nám., 

před jabloneckou radnicí, 16.00 h,  
www.divadlojablonec.cz
10. 8. Dopoledne na dopravním hřišti, 
Podskalí 9, Jablonec n. N., dopravní hřiště, 9.00 h –  
preventivní program pro děti – jak se chovat na 
silnicích, na přechodech i chodnících,  
www.centrumjablicko.cz
10. 8. Prázdninová tančírna, tanec pro každého, 
Topdance – sál (u jablonecké přehrady), 20.30 h, 
www.topdance.cz
10.–12. 8. Liberecký flašinetář 2016, 
Severočeské muzeum v Liberci, www.muzeumlb.cz
11. 8. Jablonecké kulturní léto, Eurocentrum 
Jablonec n. N., Letní scéna, 17.00 h, vstup zdarma, 
www.eurocentrumjablonec.cz
11. 8. Letní aktivní čtvrtek, speciální 
prázdninová nabídka, Železný Brod,    
www.zeleznybrod.cz
11. 8. Komentovaná prohlídka výstavy 
„Německočeská výstava v Liberci 1906“, 
Severočeské muzeum v Liberci, 18.00 h,  
www.muzeumlb.cz

11.–14. 8. Křehká krása 2016, mezinárodní 
výstava českého skla, bižuterie a vánočních ozdob,  
5. ročník, Eurocentrum Jablonec n. N. a Muzeum skla 
a bižuterie v Jablonci n. N., 10.00–18.00 h,  
www.msb-jablonec.cz, www.svsb.cz

Program na Letní scéně Eurocentra:

čtvrtek 11. 8.
10.45 Old Boys – dixieland
13.00 Módní přehlídka Made in Jablonec 2016 / 1. část
14.00 Swing Grass Revival – swing, bluegrass
15.30 Nonstop – country
17.00 Módní přehlídka Made in Jablonec 2016 / 2. část

pátek 12. 8.
12.30 Namoll – bluegrass
14.00 Módní přehlídka Made in Jablonec 2016 / 1. část
15.00 Big Band Železný Brod
16.30 Módní přehlídka Made in Jablonec 2016 / 2. část
18.00 Inflagranti – dívčí elektrické smyčcové trio

sobota 13. 8.
12.30 Old Stars Dixieland
14.00 Módní přehlídka Made in Jablonec 2016 / 1. část
15.00 Big‘O‘Band – taneční orchestr
17.00 Módní přehlídka Made in Jablonec 2016 / 2. část

neděle 14. 8.
11.00 Volupsije – country
12.30 Módní přehlídka Made in Jablonec 2016 / 1. část
13.30 Yellow Cap (Německo) – ska
15.00 Made in Jablonec 2016 / 2. část

Po dobu konání výstavy ukázky výroby a dětská herna 
(v areálu Eurocentra), tvůrčí dílna s výrobou vánočních 
ozdob z kartonu (ve vestibulu muzea).

12. 8. Mezinárodní den slonů, ZOO Liberec, 
www.zooliberec.cz
12. 8. Slavnosti svijanského piva, před Domem 
kultury Liberec, www.pivovarsvijany.cz
12. 8. Letní olympijské hry s Jablíčkem, 
sportovní a kondiční odpoledne pro děti od 3 do 8 let 

s doprovodem, jablonecká přehrada – park pod hrází, 
15.00 h, www.centrumjablicko.cz
12. 8. Operní Gala, závěrečný koncert 
Mezinárodního pěveckého a dirigentského kurzu se 
zaměřením na tři opery W. A. Mozarta, z cyklu Město 
plné tónů 2016, Městské divadlo Jablonec n. N., 
19.00 h, www.divdlojablonec.cz
12.–13. 8. Jindřichovické dny, tradiční slavnosti 
v Jindřichovicích pod Smrkem, www.jindrichovice.cz
12.–14. 8. Art festival, Vila Johanna Liebiega 
mladšího (bývalá galerie), Liberec,  
www.bezmezer.weebly.com
13. 8. Liberecké Všeho Trhy, hobby burza, 
parkoviště před Home Credit Arenou, Liberec, 5.00–
11.00 h, www.homecreditarena.cz
13. 8. Poutní mše svatá, kaple, Dobrá Voda, 
Jablonec n. N., 10.00 h, www.farnostjablonec.cz
13. 8. Tvořivé dílny na Štěpánce, program pro 
děti, Příchovice, www.turnovska-chata.cz
13. 8. ArmyRun, Sportovní areál Ještěd, Liberec, 
www.armyrun.cz
13. 8. Hudební festival na Bramberku, 
rozhledna Bramberk, Lučany n. N., 13.00 h,  
www.lucany.cz / Bohaté občerstvení, prodej 
upomínkových předmětů, program pro děti.
13. 8. Prázdninové dílničky, NC Géčko Liberec, 
14.00–17.00 h, www.ncgecko.cz
13. 8. MČR flat track, Plochá dráha Liberec, 
Liberec 15.00–20.00 h, www.motolbc.cz
13. 8. Open Air Festival 4, hudební festival, 
hasičské hřiště, Železný Brod, 15.00 h,  
www.zeleznybrod.cz
13. 8. Varhanní koncert Přemysla Kšici, 
Bazilika Navštívení Panny Marie v Hejnicích, 15.30 h, 
www.mcdo.cz
13. 8. FK Jablonec/ FC Slovácko, utkání 
1. fotbalové ligy, stadion Střelnice, Jablonec n. N., 
17.00 h, www.fkjablonec.cz
13.–14. 8. Josefodolská pouť, pouťové atrakce, 
prodej výrobků chráněných dílen a Rodinného centra 
Aura, občerstvení, v sobotu večer pouťová zábava  
v budově muzea místní historie, Josefův Důl,  
http://josefuvdul.eu/category/aktualne
13.–14. 8. Tkací dílnička, pokračování v rámci 
prohlídky, Zemanův statek, Stanový, 10.00–17.00 h
13.–14. 8. Svatovavřinecká pouť, za 
hasičárnou, Chrastava, www.chrastava.cz / Atrakce, 
stánky, občerstvení, posezení s hudbou a tancem.

13.–20. 8. Letní Jazzová dílna Karla 
Velebného, týdenní seminář za účasti předních 
českých jazzových sólistů a zahraničních lektorů, 
www.ljdfrydlant.cz
14. 8. Bikeclinic Cup, závod dětského MTB seriálu, 
Liberec, bikedlinic-cup.cz
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14. 8. Memorial Václava Vele, cyklistický závod, 
časovka, start u hasičského hřiště, Železný Brod, 
10.30 h, www.mvv.wbs.cz
14. 8. Vrchovská pouť, Zásada – Zbytky, 13.00 h, 
www.zasada.cz / Tradiční pokrmy, hudba, vláček.

14. 8. Promenádní koncert, z cyklu Město plné 
tónů 2016, Tyršovy sady Jablonec n. N., 15.00 h, 
www.mestojablonec.cz
14. 8. SPS sv. Cecílie z Poděbrad, koncert, 
kostel sv. Josefa, Krásná u Pěnčína, 15.00 h,  
tel.: 777 591 912

14. 8. Rozmarné léto, poetický příběh jednoho 
léta, hraje Rádobydivadlo Klapý, Městské divadlo 
Jablonec, 19.00 h, www.divadlojablonec.cz
15.–19. 8. Kamenosochání, Kulturní 
a společenské centrum Lidové sady Liberec,  
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
16. 8. Jiřina Dvořáková Marešová (varhany) 
– Jan Žďánský (violoncello), koncert v kostele 

Dr. Farského na náměstí Dr. Farského Jablonec n. N.,  
v rámci „Jablonecké kostely otevřeny“,  
www.jablonec.com
16. 8. Mladá Evropa, mezinárodní atletický závod 
juniorů o 23 let, stadion na Střelnici, Jablonec n. N., 
17.00 h, www.atletikajbc.cz
16. 8. Zouk & latin dance, taneční lekce pro 
začátečníky (v srpnu pravidelně v úterý), Topdance – 
sál (u jablonecké přehrady), 20.00 h, www.topdance.cz
16.–19. 8. Super Ball, MS ve freestyle fotbalu – 
kvalifikace, Sportpark Liberec, www.superball.name
17. 8. Hovory o srpnu 1968, M. Brož představí 
libereckého novináře a literáta L. Příhodu a jeho knihy 
o událostech ze srpna 1968 na Liberecku  
a Jablonecku, Dům česko-německého porozumění, 
Rýnovice, Jablonec n. N., 17.00 h, www.dumrynovice.org
17. 8. Prázdninová tančírna, tanec pro každého, 
Topdance – sál (u jablonecké přehrady), 20.30 h, 
www.topdance.cz
18. 8. Fofoulah (Senegal/Gambie/Velká Británie), 
západoafrické rytmy, dub, rock funk a jazz, 
Eurocentrum Jablonec n. N., Letní scéna, 17.00 h, 
zdarma, www.eurocentrumjablonec.cz
18. 8. Růže mezi trním, koncert muzikantů 
z divadla F. X. Šaldy, Frýdlantské kulturní čtvrtky,  
v obřadní síni radnice Frýdlant, 18.00 h,  
www.mesto-frydlant.cz
18. 8. Letní aktivní čtvrtek, 
speciální prázdninová nabídka, Železný Brod,  
www.zeleznybrod.cz
19. 8. Procházka vídeňskou operetou, 
účinkují: I. Veberová (soprán), Z. Jehličková (soprán), 
L. Havlák (tenor), I. Havláková (klavírní doprovod), 
v rámci festivalu Město plné tónů, Letní scéna, 
Eurocentrum Jablonec, 17.00 h,  
www.eurocentrumjablonec.cz
19.–20. 8. Fryyfest, 8. ročník, 2 pódia, 2 dny 25 
super kapel, koupaliště Nové Město p. Sm., od 15.00 h, 
vstupné dobrovolné, www.fryyfest.cz / Hrají kapely: 
Limetál, Komunál, Ivory (Bělorusko), Merlin Dan 
Horyna, RAiN, Silenat Session atd.
19.–21. 8. Letní slavnost Eurion, areál 
lesoparku u Parkhotelu, Smržovka, tel.: 483 369 325, 
727 806 195, www.smrzovka.cz

19.–26. 8. Smrkoši, prázdninový týden v Poustce 
u Frýdlantu se dřevem, nářadím a keramikou pro 
kluky, www.nabidylku.eu

20. 8. Vratislavické slavnosti, Liberec – 
Vratislavice n. N., www.vratislavice.cz
20. 8. Super Ball, MS ve freestyle fotbalu – finále, 
nám. Dr. E. Beneše, Liberec, www.superball.name
20. 8. Štěpánův jarmark na Štěpánce, 
celodenní akce, tradiční jarmark, Příchovice,  
www.turnovska-chata.cz
20. 8. Dubgang 2016, setkání majitelů upravených 
vozů, Autokemp Liberec, www.dubgang.cz
20. 8. Závody do vrchu, Sportovní areál Ještěd, 
Liberec, www.skijested.cz 
20. 8. Štvanice na Schwanitze aneb poklad 
na Pohanských kamenech, pověst o pokladu na 
Pohanských kamenech, program pro děti u muzea  
a velká bitka mezi vojáky a loupežníky na Pohanských 
kamenech, vstupné dobrovolné, Višňová, 17.00 h, 
www.facebook.com/muzeum.visnova
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20. 8. Přehrada Art Fest 2016, multižánrový 
festival pod širým nebem s muzikou, ohnivou show 
předních českých skupin a dalším programem 
(famfrpál, slackline, workshopy), Tajvan, jablonecká 
přehrada, 14.00 h, www.fireshowjbc.cz
20. 8. ZasTenRock, hudební festival, Zásada, 
www.zasada.cz
20. 8. Mníšecký festival, letní hudební festival, 
hřiště, Mníšek u Liberce, www.obec-mnisek.cz
20. 8. Beat The Flag Fest, 5. ročník, koupaliště 
Sluníčko, Chrastava, 16.00–22.00 h, www.chrastava.cz

21. 8. Extreme Cup 2016, závody dálkově 
řízených modelů aut, Sport Park Liberec, 8.00 h, 
www.sportparkliberec.cz
21. 8. Promenádní koncert, z cyklu Město plné 
tónů 2016, Tyršovy sady Jablonec n. N., 15.00 h, 
www.mestojablonec.cz
21. 8. The Priester Sisters, koncert, swing, 
boogie-woogie, Tyršovy sady, Jablonec n. N., 15.00 h, 
zdarma, www.eurocentrumjablonec.cz

22. 8. FK Jablonec/ AC Sparta Praha, utkání 
juniorské fotbalové ligy areál Břízky, Jablonec n. N., 
14.00 h, www.fkjablonec.cz
23. 8. Exkurze u hejnických hasičů, akce 
s MC Mateřídouška, sraz u kostela v Hejnicích, 9.00 h, 
www.materidouska.info
23. 8. Hrátky s pamětí, soc.-aktivizační služba pro 
seniory, Železný Brod, 10.00 h, www.zeleznybrod.cz
23. 8. Jekyll a Hyde, (Letní setkávání s divadlem – 
balet Divadla F. X. Šaldy), nám. Dr. E. Beneše, Liberec, 
www.saldovo-divadlo.cz
23. 8. Michal Novenko (varhany), koncert 
v kostele sv. Anny v Kostelní ulici, Jablonec n. N., 
v rámci „Jablonecké kostely otevřeny“,  
www.jablonec.com
23. 8. Zouk & latin dance, taneční lekce pro 
začátečníky, Topdance (sál u jablonecké přehrady), 
20.00 h, www.topdance.cz
24. 8. Petr Nouzovský – violoncello + Patrick 
Vacík – kytara, koncert, z cyklu Město plné tónů 
2016, Mírové nám., Jablonec n. N., 16.00 h,  
www.mestojablonec.cz
24. 8. Prázdninová tančírna, tanec pro každého, 
Topdance – (sál u jablonecké přehrady), 20.30 h, 
www.topdance.cz
25. 8. Festival cizinců a národnostních 
menšin, nám. Dr. E. Beneše, Liberec, 
www.ksk-liberec.cz
25. 8. Yo Soy Indigo (USA/UK/CZ/SK/SE), fúze 
mnoha vlivů kapelou označovaná jako folk-funk, 
Eurocentrum Jablonec n. N., Letní scéna, 17.00 h, 
zdarma, www.eurocentrumjablonec.cz
25. 8. Letní aktivní čtvrtek, speciální 
prázdninová nabídka, Železný Brod,    
www.zeleznybrod.cz
25.–28. 8. Bohemia Cantat, festival sborového 
zpěvu, Liberec, ww.bohemiacantat.cz
26. 8. Evropská noc pro netopýry, Panský lom 
u Hanychovské jeskyně, Liberec, www.ceson.org
26. 8. Loučení s létem, koupaliště Sluníčko, 
Chrastava, 15.00 h, www.chrastava.cz / Soutěže, 
tvořivé dílničky, sportování, hudba, občerstvení, oheň, 
opékání buřtíků.

27. 8. Liberecké Všeho Trhy, hobby burza, 
parkoviště před Home Credit Arenou, Liberec, 5.00–
11.00 h, www.homecreditarena.cz
27. 8. Rozloučení s prázdninami, celodenní 
program, divadelní představení, zdobení loutek, 
překvapení, Turnovská chata, Příchovice,  
www.turnovska-chata.cz
27. 8. Dětský den s SBD Sever a ČS obcí 
legionářskou, Rekreační a sportovní areál Vesec, 
Liberec, www.sbdsever.cz
27. 8. Ahoj prázdniny!, u ovečkového betlému na 
rozhraní ulic Občanská a Vřesová, Smržovka,  
15.00 h – rozverná pohádková šhow Zubatá story 
v podání DS Vojan Desná – Mladá Haluz a LSD,  
16.30 h – cesta kouzelným lesem ve znamení tradic 
a zvyků, které nás provázejí po celý rok, vezměte si 
s sebou baterku, po absolvování cesty je připravena 
diskotéka a opékání buřtíků.
27. 8. Slavnosti piva, 1. ročník pivních slavností, 
Mírové nám., Dolním nám. a Letní scéna Eurocentra, 
Jablonec n. N., 10.00–22.00 h, www.mestojablonec.cz
Pivo, koncerty, zábava pro celou rodinu, vystoupí: 
lokální kapely, Pio Squad, dánská kapela Blindstone 
a Žlutý pes.
27. 8. Loučení s prázdninami, Železný Brod, 
fcb / Rodinné centrum Andílek z. s.
27. 8. Souborné dílo Williama 
Shakespeara…, (Letní setkávání s divadlem – 
činohra Divadla F. X. Šaldy v upravené verzi),  
nám. Dr. E. Beneše, Liberec, www.saldovo-divadlo.cz
27. 8.  Paní Piperová zasahuje, Jack Poplewel, 
detektivní komedie v podání DS J. K. Tyl Josefův Důl, 
divadlo Josefův Důl, 19.30 h, http://divadlojosefuvdul.cz
27.–28. 8. Street Food Market, 
festival regionálního jídla, Výstaviště Liberec,  
www.street-market.cz
28. 8. Memoriál H. Krásové – O pohár 
Liberce, Jezdecký klub Liberec, www.jkliberec.cz
28. 8. Mistrovství ČR DOWNHILL, Liberec – 
Ještěd, www.poharmtb.cz
28. 8. Loučení s prázdninami, zábavné 
odpoledne pro všechny věkové skupiny, areálu 
Čelakovského, Mšeno, Jablonec n. N., 14.00–17.00 h, 
www.centrumjablicko.cz
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28. 8. Martin Kratochvíl – Tony Ackerman – 
Imram Musa Zangi (ČR/USA/Irák), jazz, Tyršovy 
sady, Jablonec n. N., 15.00 h, zdarma,  
www.eurocentrumjablonec.cz
29. 8. Batikování s přespáním v Jablíčku, 
MC Jablíčko, Jablonec n. N., 16.00 h,  
www.centrumjablicko.cz
29. 8. Koncert Báry Basikové, kostel Nalezení 
sv. Kříže ve Frýdlantě, 18.00 h, www.mesto-frydlant.cz
30. 8. Jan Gottwald (varhany) – Eva Maria 
Tockner, Rakousko (flétna), koncert, kostel 
Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí, 
Jablonec n. N., v rámci „Jablonecké kostely otevřeny“, 
www.jablonec.com
30. 8. Filumena Marturano, manželství po 
Italsku s dojetím a komikou, hraje Agantura Harlekýn 
Praha, z cyklu Město plné tónů 2016, Městské divadlo 
Jablonec n. N., 19.00 h, www.divadlojablonec.cz
srpen – Letní kino, promítání filmů pod širým 
nebem na zahradě Lidových sadů,  
Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec, 
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz

VÝSTAVY
MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE  
V JABLONCI NAD NISOU
hlavní budova
U Muzea 398/4
Jablonec n. N.
tel.: 483 369 011, www.msb-jablonec.cz
I–VI, IX–XII, út–ne 9.00–17.00 h
VII–VIII, po–ne 9.00–17.00 h
10. 6.–9. 10.
FEMME FATALE
Exkluzívní přehlídka současné tvorby českých  
a polských sklářských výtvarnic. 
24. 6.–9. 10.
Jedním DECHEM
První profilová výstava oceňovaného designového 
studia tvořeného Jakubem Janďourkem a Michaelou 
Tomiškovou.
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.–1. 10.
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).

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 10.00–12.00 a 13.00–17.00 h
17. 6.–24. 9.
Reklama na nekonečno – Kovový projekt 
2016, 10. jubilejní výstava skupiny uměleckých 
kovářů Kovový projekt k výročí města.

EUROCENTRUM JABLONEC N. N.
Jiráskova 9
Jablonec n. N.
www.eurocentrumjablonec.cz
po–pá 8.00–18.00 h
28. 6.–29. 8.
Nekras – 20 let

GALERIE KAPLIČKA
ve Mšeně, Jbc, www.placjablonec.com
výstavu lze prohlédnout oknem kapličky
www.placjablonec.cz
do 8. 8.
Dream of Glitzrig Whirlwind – Martina 
Kolarova a Filip Dvořák

GALERIE FR
Dům česko-německého porozumění
Jablonec n. N., Rýnovice
www.dumrynovice.org
www.facebook.com/Cafe-Galerie-FR-Rýnovice
út–pá 13.00–19.00 h
17. 8.–30. 8.
Jablonec / Kaufbeuren – sbližování
Výstava historika umění Dietra Kleina o partnerství měst.
17.–30. 8.
O dvou Pannách Mariích – o křížcích a dalších 
rýnovických památkách a jejich znovuvzkříšení

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

do 30. 9.
Ztichlý zpěv lesa – výstava věnovaná německy 
píšícím literátům spjatých s Jabloncem
S foťákem na cestách – nejlepší práce 
fotografické soutěže

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.

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
srpen
Dvacet let mého malování – Vladimír Balcar

OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC – LÁZNĚ
Masarykova 723/14
Liberec
tel.: 485 106 321
www.ogl.cz
26. 5.–4. 9.
Machinárium – Mechoboti Adolfa Lachmana
Fantastický svět plný motorů a mechanických 
součástek, obrazy dokonalých strojů s neurčitou 
funkcí, zdánlivý chaos a punk.
26. 5.–4. 9.
Jan Krtička – Romantická krajina
Zvuková instalace o čtyřech částech. Projekt vychází 
z hledání možností, jak evokovat vizuální obraz 
zvukovým záznamem za pomoci mluveného slova.
26. 5.–25. 9.
Mark Ther
Výstava Erwartung/ Očekávání částečně navazuje 
na předcházející výstavní projekty Marka Thera, kde 
představil sítotiskové kresby krajin v okolí Broumova.
26. 5.–4. 9.
Sylvie Milková
Autorka se věnuje fotografii, videoartu, performanci, 
kurátorství a intervencím do veřejného prostoru. 
Tvorba S. M. respektuje tradiční hodnoty čisté 
fotografické techniky, které dokáže dobře otevřít  
v rámci multimediální tvorby s příměsí experimentu.
26. 5.–4. 9.
Jan Ságl
Významný český fotograf, průkopník barevné 
fotografie v Čechách, známý zejména svou 
krajinářskou fotografií, ale i skrytými zákoutími 
světových velkoměst.
16. 6.–25. 9.
Německočeská výstava v Liberci 1906
Projekt výstavy a knihy, plánovaný pro letní sezónu 
2016 do OGL a SČM má snahu
rekonstruovat historické souvislosti, zákulisí vzniku  
a podobu zcela mimořádné výstavy Německých Čech, 
která proběhla v létě roku 1906.
16. 6.–28. 8.
Punk v architektuře
Punk, hnutí spojené především s hudbou a životním 
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stylem 70. a 80. let 20. století, je ve své podstatě 
destruktivní a jde proti systému. Přesto jde paradoxně 
o tvořivou sílu. Výstava představí realizace českých 
architektů posledních desetiletí.

SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI
Masarykova 11
Liberec
tel.: 485 246 111
www.muzeumlb.cz
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 
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
červenec–srpen
Libuše Pražáková
Současná česká malířka a sochařka. Tvorbu vnímá 
jako způsob hledání vnitřního klidu a postupně se 
posouvá od realistické malby k abstraktní formě. Ve 
svých obrazech zaznamenává krajinu a les, místa, 
která jsou jí blízká intenzivním prožitkem.

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
Lužická 147/2
Liberec
www.mpliberec.cz
1. 7.–31. 8.
Venkovní plochy Dětského dopravního hřiště jsou 
během července a srpna otevřeny každý pracovní 
den, pondělí až pátek, v době 9.00–14.00 h. Rodiče 
s dětmi si mohou půjčit jízdní kola nebo šlapadla. 
Přilbu s sebou. Na hřišti je přítomen odpovědný 
pracovník.

FUCHSIE LIBEREC
Hrdinů 590/36, Liberec
www.fuchsieliberec.cz
15. 6.–31. 8.
Tradiční výstava květin
22. ročník výstavy fuchsií, pelargónií, achimenes  
a dalších tradičních květin. Vystaveno je 1200 druhů 
a kultivarů fuchsií - průřez světovým sortimentem, 
rostliny staré 30 let i novinky od zahraničních 
šlechtitelů, poprvé v ČR.

CENTRUM BABYLON
Královská zahrada
www.centrumbabylon.cz
po–ne 10.00–20.00 h
22. 6.–25. 8.
Zaostřeno na Jizerky
Výstava Zaostřeno na Jizerky vznikla  
z nejpovedenějších snímků stejnojmenné fotografické 
soutěže. Letošní ročník opět ukazuje krásy Jizerských 
hor pohledem pozorných fotografů.

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE
U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec
www.kraj-lbc.cz
út, čt, pá 8.00–17.00 h
po, st 8.00–18.00 h
7. 6.–30. 9.
Zpřístupněná vyhlídka z budovy Kraje
Vyhlídková terasa v 17. poschodí Krajského úřadu LK 
je zpřístupněna veřejnosti. Pohled na město z výšky 
80 metrů je otevřen v pracovní dny od 9.00 do 15.00 
hodin.

Kulturní a společenské centrum Lidové 
sady
Lidové sady 425/1
Liberec
www.zooliberec.cz/lidovesady

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
1. 7.–31. 8.
Zvířata a lidé
Výstava Pavla Kantorka.

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

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

REGIONÁLNÍ MUZEUM VIŠŇOVÁ
www.facebook.com/muzeum.visnova; www.ob-vis.net

GALERIE INFORMAČNÍHO CENTRA  
LÁZNĚ LIBVERDA
Lázně Libverda 17
tel.: 482 322 457
po–pá 8.00–12.00 a 13.00–16.00 h
so 8.00–10.30 h
Výstavy VIII. ročníku společného projektu obce Lázně 
Libverda a sdružení ARTEFAKTUM.CZ
14. 7.–7. 9. 
Ztracené duše – Matyáš Beránek
Výstava kreseb a obrazů.

MEZINÁRODNÍ CENTRUM  
DUCHOVNÍ OBNOVY
Klášterní 1
Hejnice
tel.: 482 360 211
www.mcdo.cz
I–XII, po–ne 8.00–18.00 h
1.–31. 8.
Česká krajina v obrazech – Doc. Mencl

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
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2. 6.–28. 8.
Víly pana Andersena

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
6.–28. 8.
Japonské hračky
Výstava hraček zapůjčených z Náprstkova muzea 
Praha.

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.
3. 8. Pečení koláčů – pečení pravých zámeckých 
koláčků v autentické zámecké kuchyni s následnou 
ochutnávkou 
17. 8. Velký jazzový koncert v rámci 
frýdlantské jazzové dílny Karla Velebného – 
vystoupení českých jazzových muzikantů a amerických 
jazzmanů
27. 8. Hradozámecká noc

SH GRABŠTEJN
www.hrad-grabstejn.cz
1. 7.–31. 8. Svatá Barbora – prohlídky hradu se 
svatou Barborou, pod jejímž vedením plní návštěvníci 
úkoly s možností získat klíč od 13. komnaty. 
6.–7. 8. Řemeslný jarmark na Grabštejně 
– výroba produktů historických řemesel s dalším 
doprovodným programem.
13.–14. 8. Nonstop Grabštějn – návštěvníci 
mohou prohlédnout hrad a nasát jedinečnou 
atmosféru během „nonstop provozu“, začátek 13. 8. 
v 9.00 h, konec 14. 8. v 17.00 h 
20. 8. XXIV. benefiční koncert ve prospěch 
hradu Grabštejn – během letošního ročníku diváci 
uvidí a uslyší operu Leoše Janáčka – Její pastorkyňa.
27. 8. Hradozámecká noc

SZ LEMBERK
www.zamek-lemberk.cz
9.–21. 8. Prázdniny na věži – zpřístupnění 
středověké věže s vyhlídkou po okolí zámku, 
9.00–16.30 h
9.–21. 8. Zpřístupnění středověké věže – 
vyhlídka do okolí zámku

SZ SYCHROV
www.zamek-sychrov.cz
1. 7.–31. 8. Prohlídka s princeznou – prohlídky 
zámku vede princezna, která výklad uzpůsobí 
dětským návštěvníkům, v závěru prohlídky možnost 
focení s princeznou. V nabídce také zámecké sklepení 
s Medvědí galerií a park s možností hry pro celou 
rodinu.
20. 8. Skotské hry – 16. ročník tradiční zábavy 

neděle 21. srpna

Lesopark
10.00–15.00

 Lanolezení, horolezecká stěna 
s poplatkem 60 Kč (navíc obdržíte 
zdarma jednu vstupenku v hodnotě 50 Kč 
na pouťovou atrakci)

 Smržovské hledačky aneb Bez 
mobilu, bez majlu věnujem se detailu

 Jízda na koních
 Malování na obličej a airbrush
 Stánky s občerstvením i maličkostmi 

pro radost

10.00–15.00
Naboso – k tanci i poslechu zahraje 
krkonošská country skupina

13.00
Frněk a přátelé – představení pro děti 
Marka Šolmese Srazila
Po oba dny se o průvodní slovo postará 
Petr Kumpfe.

Pivrncova jízda 
veteránů – 6. ročník
www.automuzeum.cz
9.30–11.00
příjezd veteránů k Parkhotelu (registrace, 
občerstvení)

11.00–12.30
výstava vozidel, divácká soutěž 
o nejhezčí vozidla

12.30
start odpolední malé orientační jízdy

14.00–14.30
příjezd zpět k Parkhotelu, kde je zároveň 
cíl jízdy
Změna programu vyhrazena!
Časy jsou pouze orientační.

letní       slavnost        

19.–21. srpna 2016
Smržovka v Jizerských horách

www.smrzovka.cz
tel.: 483 369 325

pátek 19. srpna sobota 20. srpna

25. ročník

Lesopark u Parkhotelu
Hudební festival
18.00

 Insania
 Už jsme doma
 Zuby nehty
 Těla
 Abraxas
 Rambling Wolves

Mediální partneři

Vstupné: předprodej 220 Kč
na místě 270 Kč
Předprodej: Knihkupectví Serius, Jablonec n. N., 
Tipsport Smržovka, IC Tanvald od 29. 7.

Více: www.parkhotel-smrzovka.cz,
www.smrzovka.com,
facebook.com/festival.eurion

sobota, neděle

Zámeček
10.00–16.00
Muzeum místní historie zve k návštěvě…
Výstavní síň:
Pojďte pobejt do Malého Polska! – Setkání aktérů 
netradiční výstavy spolku Malé Polsko a jejich 
příznivců se koná v sobotu 20. srpna od 14 hodin 
ve výstavní síni Zámečku. Proběhne ochutnávka 
moravských vín, autogramiáda kreslíře Petra Urbana, 
nebo si mimo dalších překvapení můžete zajezdit 
vláčky na železničním modelu.

Kostel sv. Archanděla Michaela
10.00-15.00
prohlídky pro veřejnost

Vyhlídkový vláček
na trase Lidické náměstí – Komenského – Kostelní, zpátky 
Kostelní – Lidické náměstí
Odjezd z Lidického náměstí v 9.30 hodin a pak vždy v půl 
a v celou hodinu, poslední vláček odjede do lesoparku 
v 17.30 hodin. Cena jízdného 10 Kč/osoba malá i velká 
s výjimkou batolat.

Lesopark
10.00–11.00
Jablonečanka – dechová hudba

11.30–12.45
Nautica – jablonecká folk-rocková kapela

13.30–14.30
Depozit – nejenom country, bluegrass a folk aneb pohodové 
setkání s kapelou frontmana Pavla Černého

15.00–16.00
Thom Artway – mladý, anglicky zpívající umělec

16.45
Janek Ledecký

20.00
Večerní taneční veselení pod širým nebem se skupinou Hudba 
Tanvald

V mezičase:
Exhibice cyklotrialu v podání Jiřího Šilhána

10.00–18.00
 Lanolezení, horolezecká stěna s poplatkem 80 Kč na dva 

dny (navíc obdržíte jednu vstupenku v hodnotě 50 Kč 
na pouťovou atrakci)

 Smržovské hledačky aneb Bez mobilu,
bez majlu věnujem se detailu

 Jízda na koních
 Jablonečtí záchranáři
 Malování na obličej a airbrush
 Stánky s občerstvením i maličkostmi pro radost

Kinoklub Smržovka
9.00–9.30 hodin Prezentace závodníků (symbolické 
startovné)
10.00 Start závodu v běhu Smržovská 5

Střelecký areál Loyd
(areál za benzinovou pumpou Smržovka/Nová Ves)
10.00–15.30 Sportovní střelecký klub mládeže Loyd
Střelecká soutěž z malorážné pušky vleže a soutěž 
„Vystřel si ze svého starosty“. Startovné 40 Kč, pouze 
pro neregistrované střelce, kategorie jednotná, vyhlášení 
výsledků v lesoparku v 16.00–16.30
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s nejen skotskou tematikou, zámecký park
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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


