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Vážení čtenáři a návštěvníci Jizerských hor.

Při pohledu z nebeských výšin na Česko nás 
nejdříve upoutají hory lemující naší republiku. 
Tento ochranný prstenec objímá to nejdražší, 
naší zemi. V jejím srdci se nacházejí ty nejvzác-
nější skvosty spojené s mytologií i podloženou 
historií. My si je v průběhu podzimu připomí-
náme o několika státních svátcích, kdy je naše 
češství posíleno o sílu panujícího podzimu.

V tyto dny je dobré pohroužit se do vy-
cházek, které naše kroky dovedou na Říp či 
Blaník – zdroj našeho vlastenectví, víry a na-
děje. Při dobytí vrcholu těchto velikánů jsem 
si uvědomila, že pro celé Čechy znamená Říp 
to nejdůležitější, ale zároveň by nemohl být 
tím nejvýznamnějším, kdyby v každých horách 

– hraničních štítech – nebyla také nějaká myto-
logicky či energeticky důležitá hora či kopec.

Při pohledu z nebeských výšin na Česko 
vidím na severu pohoří pojmenované Kelty 
podle protékající řeky Isar (Iser). Některé jeho 
vrcholy převyšují tisíc metrů nad mořem, ně-
které jsou ozdobeny kamennými či jinak sta-
vebně upravenými rozhledy či kříži. Mnoho  
z jizerskohorských kopců umí vyprávět dávné 
příběhy všech, kteří zde obtiskli svou stopu. 
Jiné pak jen netečně mlčí a snášejí drsné pod-
nebí a řádění živlů.

Přemýšlím o tom, která z těch našich míst-
ních hor je tou, jenž svou energií a mystičnem 
prezentuje jizerský celek. Není to jednoduché 
se jen myšlenkou přiklonit k jedné, hned by to 
mohlo být líto té druhé. Kde je klíč k tomu, jak 
vybrat tu správnou energetickou dominantu 

Jizerských hor? Tu, která má pohádkový pří-
běh a zároveň vyjadřuje respekt?

Náhle si uvědomuji, že pro mne je to jed-
noznačně Bukovec. Čedičová hora povýšená 
nad jizerskohorskou žulu, kopec dohlížející na 
poklady Jizerky a Safírového potoka, vrchol 
opředený bájí o víle Izeríně a ještě k tomu vy-
zařující klid.

Také bych si přála pro můj vyvolený Buko-
vec státní svátek, aby na jeho vrcholu spoči-
nuly kroky poutníků… a vzápětí si uvědomuji, 

že tomu tak téměř je. Návštěvníci – poutníci si 
vlastně každý říjen mohou vyšlápnout na horu, 
která je domovem víly Izeríny. Dětský den na 
Jizerce je věnován právě jí a Bukovci. Je to vel-
ký – malý svátek… a že není státní? Nevadí, 
ale kdo ví…?!

Přeji všem, aby si také našli „svůj“ kopec a 
vymysleli si pro něho i pro sebe sváteční den.-)

Renata Van Vleet
Turistický region Jizerské hory

Říjen a tradice… z pera Líby Novotné 

POSLEDNÍ ŘÍJNOVÝ DEN

Říjen má třicetjedna dní. K žádnému  
z nich se však neváží žádné tradice (ale-
spoň o tom nevím) a o posvícení a ho-
dech jsem už psala. Připomenu tedy ten-
tokrát svátky starých Keltů, kteří české 
země obývali již ve starověku. Zachova-
ly se po nich některé zeměpisné názvy  
i v našem kraji a v trochu pozměněné po-
době se používají dodnes – např. Jizerské 
hory jsou součástí "Pohoří kanců", na sta-
rých mapách uváděné jako "Sudéta". Ta-
ké jméno řeky Jizery má keltský původ – 
vzniklo z názvu "Isara", což znamená 
bystrá řeka.

Většina lidí dnes možná ani netuší, že 
některé svátky, které slavíme do dneš-
ních dní, pocházejí z těch dávných dob. 
Když se Evropou šířilo křesťanství, církev 
se snažila potlačit lidové oslavy a vymí-

tit víru v pohanské bohy, mýty a démony  
a s nimi spojené pověry a rituály. Nejrych-
leji se podařilo zlikvidovat pohanská bož-
stva – s tím ostatním už to tak snadné ne-
bylo, a tak se mnoho z původních svátků 
a pověr uchovalo až do dnešních dní.

Když církevní představitelé zjistili, jaký 
je problém se těchto „kacířských nešva-
rů“ zbavit, rozhodli se je alespoň pozmě-
nit tak, aby se pokud možno zapomnělo, 
jaký byl jejich původní význam. A tak po-
stupně vše, co mělo kořeny v dávném po-
hanství, nakonec splynulo s křesťanským 
způsobem života. Mnohé ze svátků, kte-
ré slavili dávní Keltové, slaví i současní Ev-
ropané, aniž by si uvědomovali spojení 
těchto lidových tradic s pohanskou minu-
lostí. Ať už se jedná o dožínky, Halloween, 
Hromnice, pálení čarodějnic nebo i Vá-
noce. Keltové měli samozřejmě více oslav, 
svátků a slavností, avšak nejznámější kelt-

foto: Jan Strakoš

NOVINKY Z JIZEREK
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014



NOVINKY Z JIZEREK
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

NOVINKY Z JIZEREK
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

Regionální produkt Jizerské hory 

2

ské svátky byly čtyři, a to Samhain, Imbolc, 
Beltain a Lugnasad.

Samhainem začínal keltský nový rok 
a byl zřejmě nejvýznamnějším keltským 
svátkem vůbec. Připadá na 1. listopad  
a v noci před tímto svátkem, tedy 31. říj-
na, končí starý rok. Keltové nejenže začí-
nali nový rok zimou, ale v souladu se svou 
představou o světě také den začínali ve-
čerem, tedy západem slunce.

Den 31. října, v předvečer svátku Sa-
mhain, Keltové zhasínali všechny ohně. 
Šlo o zvyk symbolizující smrt starého ro-
ku. Další den byly zapáleny ohně nové, ví-
tající mladý nový rok. Avšak v mezičasí, 
během noci, se otevřely brány mezi zdej-
ším světem a „druhým“ světem. Tato noc 
měla nesmírný mystický význam. Ducho-
vé mohli navštěvovat svět lidí a lidé na-
opak svět mrtvých a bohů. Pro Kelty byl 
tento čas děsivý i úžasný zároveň. Pokud 
někdo pocházející z jednoho světa, uvízl 
v tom druhém, musel často čekat do dal-
šího Samhainu, než se mohl vrátit domů. 

Tento motiv se objevuje dokonce ještě  
v Erbenově Kytici, kdy v baladě "Poklad" 
dítě uvízne v čarovné skále a jeho matka 
musí čekat rok, než se skála znovu otevře, 
aby své dítě opět spatřila. Erben čerpal  
z lidové slovesnosti, v níž se dochova-
ly prvky pohanských mýtů a bájí, včetně 
těch keltských.

V mnoha zemích přežil svátek Samhain 
jako Halloween a vydlabané dýně se svítí-
címa očima můžeme vidět za okny a v za-
hradách i u nás. Je považovám za svátek 

americký, tam ho ale zavezli potomci ir-
ských Keltů. Na ty, kteří již nejsou mezi 
námi, je možné vzpomínat i jinak. V na-
šem kalendáři je pro ně 2. listopadu vy-
hrazen svátek "Památka zesnulých", zná-
mý také jako "Dušičky".

Pro meteosenzitivní čtenáře, kteří by 
snad postrádali pranostiky, několik říjno-
vých uvádím, aby věděli, na co se připra-
vit:

4. 10. Svatý František zahání lidi do chýšek.
8. 10. O svaté Brigitě bývá mlha na úsvitě.
15. 10. Po svaté Tereze mráz po střechách 

leze.
16. 10. Jaký den svatý Havel ukazuje, ta-

ková zima se objevuje.
 Sucho-li na svatého Havla, bude 

budoucí rok suchý.
17. 10. Svatá Hedvika medu do řepy za-

míchá.
21. 10. Svatá Voršila zimu posílá.
28. 10. Šimona a Judy – zima je všudy – 

kožich sneste z půdy.

REGIONÁLNÍ PRODUKT JIZERSKÉ HO-
RY – VÝZVA NA OBDOBÍ 2017–2018

Pro zájemce o značku… Chcete se připojit 
k těm, kdo své výrobky označují logem se 
symbolem Jizerských hor? Pak vyplněnou 
přihlášku včetně čestného prohlášení, fo-
tografie a ukázky přihlašovaného výrob-
ku doručte nejpozději do 12. 10. 2016 do 
kanceláře MAS Frýdlantsko, z. s. (Frýdlant, 
Děkanská 74, P. O. Box 7, 464 01 Frýdlant) 
nebo prostřednictvím partnerů – Rena-
ty Van Vleet (Jizerské hory – turistický re-
gion Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko  
a Tanvaldsko) nebo Lenky Röhrichové 
(Město Smržovka). Kontakty a všechny 
potřebné informace najdete níže na té-
to stránce.

Od vzniku značky v roce 2010 své vý-
robky přihlásilo a značku získalo na dvou-
leté období už více než 60 výrobců, kte-

ří využívají výhod společné propagace  
v publikacích a na internetu, účastní se 
prezentačních a prodejních akcí v regionu 
i mimo něj. Díky společné prezentaci se 
profily výrobců objevují například v po-
řadu Toulavá kamera nebo v časopisech, 
značka je podmínkou účasti na některých 
trzích. Z řad nositelů regionálních značek 
vybírá své propagační předměty Krajský 
úřad Libereckého kraje. Pro zákazníky je 
značka zprávou o tom, že kupují místně 
autentické a originální zboží, což je v po-
sledních letech zřejmý trend.

Certifikace na období 2017–2018 je 
aktuálně vyhlášena!

Nositelé značky mohou certifikát pro-
dloužit na další dvouleté období: zjedno-
dušená přihláška se vztahuje na stejný vý-
robek nebo produktovou řadu, na které 
získali certifikát v roce 2014.

Všechny potřebné informace a formuláře 
získáte na www.jizerky.cz nebo na  
www.jizerske-vyrobky.cz.
Podrobné informace Vám rádi sdělí koor-
dinátoři v jednotlivých oblastech na úze-
mí značky:

Frýdlantsko, Hrádecko:
Jitka Doubnerová, Iva Andrová (MASiF)
tel.: 724 034 314 a 482 321 077
e-mail: masif@seznam.cz

Liberecko, Podještědí a Jablonecko:
Renata Van Vleet (Turistický region Jizerské hory)
tel.: 606 077 440
e-mail: info@jizerky.cz

Smržovsko a Tanvaldsko:
Lenka Röhrichová (Město Smržovka)
tel.: 483 369 324
e-mail: lenka.rohrichova@smrzovka.cz
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Novinky z Turistického regionu Jizerské hory

•  Přípravy pro Jizerské noviny na zimu 2016–
2017 v české verzi – a jejich přílohu – Kalendář 
akcí – jsou v plném proudu.
•  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.

•  Dne 12. 10. je plánováno setkání informačních 
center v Oldřichově v Hájích.

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

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

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

Osobnosti – rodáci Jizerských hor
ROBERT HEMMRICH

Rozhlednový architekt – takto je čas-
to nazýván jablonecký stavitel Robert 
Hemmrich. S nikým jiným snad nejsou ji-
zerskohorské rozhledny spojovány více 
než právě s ním.

Robert Philipp Hemmrich přišel na svět 
dne 1. května 1871 v Jablonci nad Nisou 
v domě s číslem popisným 191 jako nej-
starší syn zámečnického mistra Franze He-
mricha a jeho ženy Antonie, rozené Fis-
cherové. Pokřtěn byl kaplanem Josefem 
Resselem o šest dní později. Už jaké ma-
lé dítě si prý s oblibou stavěl z písku a ka-
mení nejrůznější stavbičky. Zřejmě měl  
o svém budoucím povolání jasno velmi br-
zy, a i rodiče ho v jeho volbě podporovali. 
A udělali velmi dobře, už z toho důvodu, 
že obor stavitelství se tehdy úspěšně roz-
víjel nejen v Jablonci.

V letech 1885–1889 navštěvoval staveb-
ní oddělení prestižní liberecké průmyslo-
vé školy. Studovali zde také pozdější slav-
ní architekti Josef Zasche, Rudolf Günther 
či Adolf Loose. V roce 1895 složil zkoušky 
v rakouském městě Linz. O sedm let poz-
ději si ve svém rodném městě zřídil archi-
tektonický ateliér a natrvalo se zde i se 
svojí ženou Almou usadil. Žili v domě ot-
ce na dnešní Pražské ulici. Manželé Hemm-
richovi velmi rádi cestovali, a tak jak jen 
to čas dovolil, vydávali se na cesty. Navští-
vili Německo, Rakousko, Itálii a Švýcarsko.  
A všude mladý architekt nacházel inspiraci.

Byl to člověk velké fantazie, traduje 
se, že řada jeho návrhů přišla znenadá-
ní a projekty pak rozpracovával z bezpro-
středních nápadů, které si zaznamenával 
třeba v kavárnách na ubrousky. Byl auto-
rem tří tisíc návrhů, z nichž téměř jedna 
třetina byla realizována, více jak polovina 
z toho pak v Jizerských horách – v Jablon-
ci, Liberci, Loučné, Desné, Smržovce, Al-
brechticích či Novém Městě pod Smrkem. 
Navrhoval stavby pro různé účely – luxus-
ní vily, rodinné domy, reprezentativní ex-
portní domy, městské bytové domy, ško-
ly, městské lázně, tělocvičny, chorobince, 
rozhledny, tovární areály a také památní-
ky. Za všechny je možné uvést například 

kostel svatého Josefa v Loučné, Parkhotel 
ve Smržovce, v Jablonci pak rodinné vily 
pro bratry Josefa a Maxe Jägerovy v dneš-
ní ulici 28. října. Jeho otisk ale dodnes ne-

sou také jablonecké městské lázně, bývalá 
porodnice, továrna Detoa v Albrechticích, 
liberecký hotel Praha (dříve Schienhof) či 
lázně v Novém Městě pod Smrkem.

Navrhoval ve stylu florální a později 
geometrické secese. Inspiroval se také tím, 
co v Jablonci vznikalo, tedy bižuterním 
průmyslem. Jeho výrobky přeneseně po-
užíval na své stavby v podobě nejrůzněj-
ších ozdob. Jeho stavby také často zdobí 
oplechovaná věžička se zvoncovitou stře-
chou. Svoje jméno používal ve dvou po-
dobách. Jeho otec se psal s jedním „m“, 
slavný architekt pak v tištěných materiá-
lech používal variantu s dvěma „m“, te-
dy Hemmrich, naopak na fasádách jablo-
neckých domů dodnes nacházíme nápisy 
pouze s jedním – HEMRICH, R. HEMRICH 
či ARCHITEKT ROBERT HEMRICH.

Ve volném čase velmi rád pobýval v Ji-
zerských horách a Krkonoších. Podle jeho 
návrhů vznikly hned čtyři žulové rozhled-
ny stojící na jižních svazích Jizerských hor 

– na Černé Studnici, Tanvaldském Špičáku, 
Bramberku a Prosečském hřebeni. Všech-
ny byly vyzděny z lehce opracovaných ji-
zerskohorských kamenů. Mnohokrát se 
už staly cílem milovníků vyhlídkových věží. 
Vznikly během krátké doby díky ambicím 
bohatých měšťanů sdružených do jednot-
livých horských spolků či jejich sekcí.

Jako nadporučík se Hemmrich účastnil 
první světové války a získal vyznamenání 
Signum laudis. Jednou z jeho zásluh bylo 
prosazení zřízení funkce městského stavi-
tele – urbanisty v městské radě. A touto 
osobou se stal právě on. Důležitost a ne-
zastupitelnost této myšlenky se projevuje 
i v dnešních dnech.

Zcela určitě by pokojně dožil svůj plod-
ný život v Jablonci, nicméně i jeho krutě 
zasáhl konec druhé světové války. Byl se 
ženou a dcerou odveden do sběrného tá-
bora v Rýnovicích. V polovině září roku 
1945 ale přišla písemná žádost o propuš-
tění. Bylo mu čtyřiasedmdesát let.

„Místní správní komise doporučuje pro-
puštění ze sběrného tábora v Rýnovicích 
Roberta Hemmricha, vzhledem k jeho 
stáří 74 let a jeho manželky 66 leté po-
loslepé a jejich dcery Almy. Dotyčný jest 
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pro město Jablonec n. N. nezbytný již  
z toho důvodu, jelikož převádí archiv s ví-
ce jak 1000 plány budov města Jablonec n. 
N., které jsou pro pozdější ocenění a od-
hady velmi důležité,“ píše se v dopise ze 
dne 14. září 1945 zaslaném do tábora jab-
loneckým stavebním úřadem. Propuštěn 
byl 2. listopadu 1945. Na stavebním úřa-
dě byl pak nucen pracovat do jara roku 
1946, dne 15. dubna zemřel. Pohřben byl 
na městském hřbitově. Jeho žena a dcera 

Alma Neumannová se odsunu nevyhnuly, 
v říjnu roku 1946 byly odsunuty.

text: Jitka Nosková 

Prameny:
Laurin, Petra – Nováková, Irena – Petrásková, Chris-

ta. Osudy Němců z Jizerských hor v letech 
1945-1948. Vyd. 1. Liberec: Nakladatelství Bor, 
2016. S. 40-41.  
ISBN 978-80-87607-54-1

Řeháček, Marek – Pikous, Jan – Kurtin, Petr.  
Příběhy jizerskohorských rozhleden. Vyd. 1. Li-
berec: Pavel Akrman, Jan Pikous, 2011. S. 54-
56. ISBN 978-80-260-0682-4

Fotografie:
1. Podobizna Roberta Hemmricha (nedatováno, 

zdroj: http://liberec-reichenberg.net/autori/kar-
ta/jmeno/87-robert-hemmrich)

2. Dobová pohlednice Černé studnice.
3. Dům otce v Jablonci nad Nisou v dnešní Pražské 

ulici, kde Hemmrich žil a tvořil.
4. Dobová pohlednice jabloneckých lázní.

Tipy na výlet 
OSLAVY 50. DIVADELNÍ SEZONY  
DIVADLA JÁRY CIMRMANA ZAČÍ-
NAJÍ PRÁVĚ U NÁS, V KRAJI JÁRY 
CIMRMANA
PŮLSTOLETÍ S CIMRMANEM  
NA TANVALDSKU dne 1. 10. 2016

Slavnost bude začínat v Tanvaldu již  
v 9.30 h programem pro děti u kostela  
sv. Františka z Assisi v Tanvaldu – Šumbur-
ku a v přilehlém parku. Hry a soutěže pro 
děti, divadélko. K dobré hudbě orchestru 
O. V. J. Dixie bude možnost dobrého ob-
čerstvení.

Tradiční Spanilá jízda Cyklostezkou Járy 
Cimrmana bude v sobotu 1. 10. 2016 star-
tovat hned na 3 stanovištích:

1) V 8.55 h – start v Navarově u mos-
tu (u pensionu Rusalka), kde proběhne 
zároveň se slavnostním startem i slavnost 
na mostové vyhlídce. Pamětní desku las-
kavě odhalí cimrmanolog Jiří Plešinger  
a Zdeněk Svěrák.
Příjezd  na  slavnostní  start  je  možný  
z Tanvaldu vlakem v 8.27 h  (převážet bi-
cykly se umožňuje).
Zpět  do  místa  oslav  příjezdu  Spanilé  jízdy, 
do Tanvaldu, se pěší účastníci budou moci 
přesunout z Navarova také rychlým vlakem 
z Prahy s odjezdem z Navarova v 9:47 h.

2) V 10:00 h bude Spanilá jízda slav-
nostně odstartována také ze Zlaté Olešni-
ce Na Vrších opět za milé účasti herců Di-
vadla Járy Cimrmana.
Přesun z Navarova na Vrcha bude veloci-
pedistům ulehčen převozem jejich kol.

3) Mezistart Hamrska – Minimuzeum Na 
Mlatě od 9.30 do 10.30 h se slavnostním 
otevřením přírodního kuželníku. K naro-
zeninám Zdeňka Svěráka a k 50 letům di-
vadelní sezony Divadla J. Cimrmana zde 
bude otevřena Cimrmanova PODHLEDNA. 
Zahraje country skupina Kapelníci. Start 

samotné Spanilé jízdy v 10.30 h za vede-
ní váženého pana Drahoslava Pohla s chotí, 
přímým směrem do Tanvaldu.

Program „Půlstoletí s Cimrmanem“ za-
čne v 11.30 h u kostela sv. Františka z As-
sisi v Tanvaldu – Šumburku příjezdem 
Spanilé cyklojízdy, přivítáním spanilých 
jezdců, uvítáním vážených hostů z Diva-
dla Járy Cimrmana, pokračovat bude vel-
kým DEFILÉ SPANILÝCH JEZDCŮ.
V 12:06 h bude Zdeňkem Svěrákem a her-
ci Divadla Járy Cimrmana odstartován po-
chod „Sladkou dírou k Majáku Járy Cimr-
mana“.

Program oslav v areálu U Čápa a u Ma-
jáku začne v 14.00 h přímým vysíláním  
a potrvá až do 21.00 h. Zahájení v přímém 
přenosu se Zdeňkem Svěrákem a Miloněm 
Čepelkou, pásmo písní Divadla JC, společ-
né fotografování – velká hromadná fo-
tografie, vyhlášení nejoblíbenější hlášky  
z her, křest knihy „Půlstoletí s Cimrma-
nem“, živé obrazy z Liptákova, vysílání 
představení „Cimrman v říši hudby“.
Večer v 19.00 h bude v tanvaldském Ki-
ně Jas Járy Cimrmana sehráno představe-
ní „Cimrman v říši hudby“.

Ve foyer kina Jas Járy Cimrmana bude 
probíhat výstava „Ze zákulisí Divadla Já-
ry Cimrmana“.

Celý den bude probíhat ve znamení 
„CIMRMAN POMÁHÁ“ a program je cha-
ritativním. Výtěžek představení bude vě-
nován dobročinnosti – pro nadace Para-
ple, Slunce, Světluška.

Celodenní oslavy jsou realizovány v úzké spolupráci 
Divadla Járy Cimrmana, Českého rozhlasu Radiožur-
nál, Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko, Města Tan-
vald a Areálu U Čápa Příchovice.
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DĚTSKÝ DEN S VÍLOU IZERÍNOU NA 
JIZERCE
8. října 2016 Jizerka, Sklárna 10.00 – 
16.00 hodin
www.vilaizerina.cz

Každé hory mají svého ochránce. Tak nám 
to nedalo a začali jsme pátrat po tom, ko-
ho uctívali v Jizerských horách naši předko-
vé. Jedna pohádková bytost tu je od velmi 
dávných časů. Je to víla Izerína.
Jmenuje se podle řeky Jizery, která v Jizer-
ských horách pramení a jejíž původní kelt-
ský název „Isar“ – „Iser“ vysvětluje, jak ke 
jménu víla přišla. Pověst o křehké víle byla 
napsána již mnoha spisovateli a převyprá-
věna mnoha pamětníky i poutníky, kteří ji  
i na vlastní oči spatřili.
Chcete-li ji potkat i vy, musíte se vydat do 
Jizerských hor. Určitě ji na první pohled po-
znáte. Ukazuje se však pouze těm, kteří se 
chovají k našim horám a přírodě laskavě  
a uctivě.
Víla je bytost, která má spousty práce  
s ochranou našich hor, s napomínáním ne-
slušných návštěvníků a s dáváním pozor 
na všechno a na všechny tak, aby bylo vše  
v souladu s řádem „Matky přírody“.
Rozhodli jsme se, že období rovnodennosti 
a začínajícího podzimu je tím nejlepším ča-
sem, kdy můžeme víle za její celoroční práci 
a ochranu malou slavností poděkovat, ještě 
dříve, než usne zimním spánkem zachumla-
ná pod bílou peřinou.
Takto vznikl dětský den pořádaný ve sta-
ré Sklárně na Jizerce, v nejkrásnější a nej-
výše položené osadě Jizerských hor, pod 

horou Bukovec, kde sídlí naše ochránkyně. 
Letos se návštěvníci mohou těšit již na šes-
tý ročník Dětského dne na Jizerce (8. října 
2016 od 10.00 do 16.00 h), kde proběhne 
velmi pestrý program ve spolupráci mno-
ha dobrovolníků, regionálních výrobců,  
s Turistickým regionem Jizerské hory, s Ho-
telem Panský dům, s Astronomickým ústa-
vem AV ČR a Klubem astronomů Liberecka 

– pobočkou České astronomické společnosti, 
s ČSOP – Muzeem Jizerských hor na Jizerce, 
Společností pro Jizerské hory, o. p. s., s Do-
movem Maxov, firmou BusLine, aj.

Co jsme pro vás připravili a na co se 
můžete těšit:

• pamětní listy pro každého
• setkání s vílou Izerínou
• celý program zahájíme písničkou o víle Izeríně
• tvořivé dílny ve spolupráci s regionálními výrobci
• výroba větrníků a zvonkoher
• pohádky v podání Kočovného divadla Rózy Blecho-

vé (10.30; 11.30; 12.30 a 15.00 h)
• zpívání s regionálním hudebníkem Honzou Vopaři-

lem (autorem písně o víle Izeríně)
• pozorování dalekohledy ve spolupráci s Astronomic-

kým ústavem AV ČR a Klubem astronomů Liberecka 
– pobočkou České astronomické společnosti 

• lezecká stěna ve Sklárně zdarma včetně dozoru in-
struktorů

• možnost návštěvy jednoho z „Tajemných míst Jizer-
ských hor“ a zahájení putování, www.vilaizerina.cz

• možnost využití kyvadlové dopravy od kořenovské-
ho nádraží, přes Horní Polubný na Jizerku a zpět 
(jízdné: dospělý 20 Kč, dítě: ↑10 let: 10 Kč, dítě: ↓10 
let zdarma)

• prodej knih a regionálních suvenýrů
• otevřené Muzeum Jizerských hor
• Ptačí stezka, od Sklárny k domu č. p. 2 a ukázky le-

tu dravců 13.00–15.00 h, zajišťuje Společnost pro 
Jizerské hory, o. p. s.

Přijďte si s námi užít radostně a bezstarost-
ně jeden krásný podzimní den.
Na vaši návštěvu se těší,

Víla Izerína, z. s.

SPORTOVNĚ-CHARITATIVNÍ AKCE  
NA PODPORU ONKOLOGICKY  
NEMOCNÝCH DĚTÍ

Přeběhni nemoc – pomáhá rodinám  
s dlouhodobě vážně nemocnými dětmi.
Výtěžek v plné výši bude použit pro kaž-
dodenní potřeby rodin a mladých pacien-
tů, které usnadní boj s jejich nemocí. Ne-
jedná se tedy o příspěvek na léky či léčbu, 
peníze budou použity například na ben-
zín na dopravu k lékařům, na nákup zdra-

votnických pomůcek, na cokoliv, co děti 
momentálně potřebují.

Zároveň chceme poukázat na problém 
sociální péče, tedy přidělování finančních 
příspěvků.
Patronem akce pro rok 2016 je David Koller.
Běžecké trasy vedou centrem města  
a běžci si mohou vybrat ze vzdáleností 10 
km, 6 km a 3 km se startem i cílem právě 
na náměstí u liberecké radnice.
Plná výše za vybrané startovné se rozdělí me-
zi zapojené 3 rodiny pro podporu léčby dětí.

Více na www.prebehninemoc.cz

Město
Smržovka

Město
Tanvald

DĚTSKÝ DEN 
S VÍLOU IZERÍNOU 

8/10/2016
10–16 h / JIZERKA / SKLÁRNA

www.vilaizerina.cz 

PAMĚTNÍ LISTY, SETKÁNÍ S VÍLOU IZERÍNOU

TVOŘIVÉ DÍLNY VE SPOLUPRÁCI S REGIONÁLNÍMI VÝROBCI

VÝROBA VĚTRNÍKŮ A ZVONKOHER

KOČOVNÉ DIVADLO RÓZY BLECHOVÉ (10.30; 11.30; 12.30 A 15.00 h)

ZPÍVÁNÍ S REGIONÁLNÍM HUDEBNÍKEM HONZOU VOPAŘILEM 

POZOROVÁNÍ DALEKOHLEDY VE SPOLUPRÁCI S ASTRONOMICKÝM ÚSTAVEM AV ČR 
A KLUBEM ASTRONOMŮ LIBERECKA – POBOČKOU ČESKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI 

LEZECKÁ STĚNA VE SKLÁRNĚ 

ZAHÁJENÍ PUTOVÁNÍ PO „TAJEMNÝCH MÍSTECH JIZERSKÝCH HOR“ 

KYVADLOVÁ DOPRAVA OD KOŘENOVSKÉHO NÁDRAŽÍ, 
PŘES HORNÍ POLUBNÝ NA JIZERKU A ZPĚT 
(JÍZDNÉ: DOSPĚLÝ 20 KČ, DÍTĚ: ↑10 LET: 10 KČ, DÍTĚ: ↓10 LET ZDARMA) 

OTEVŘENÉ MUZEUM JIZERSKÝCH HOR

PTAČÍ STEZKA, OD SKLÁRNY K DOMU Č. P. 2 A UKÁZKY LETU DRAVCŮ (13.00–15.00 h)
ZAJIŠŤUJE SPOLEČNOST PRO JIZERSKÉ HORY, O. P. S.

T. J. Sokol Velké Hamry I.
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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.
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TRNIŠTĚ
Nic nevoní tak krásně jako les v horkém 
letním odpoledni.

Penízky slunečního světla se marno-
tratně sypou korunami stromů na lesní 
pěšinu a vy kráčíte podél čtrnácti zasta-
vení „Křížové cesty“ až k zázračné stu-
dánce s oltáříkem Panny Marie.

Ta tam je sláva poutního místa, kde 
uzdravovala zázračná voda. A přece vám 
trošku zatrne u srdce. Proč jste s sebou 
nepřinesli kytičku, třeba jen obyčejného 
lučního kvítí, a neozdobili s ní oba oltá-
říky místo umělohmotných kvítků, které, 
jak je vidět, tu už dlouho vzdorují počasí?

Nenamítejte, že to rostlé kvítí za chví-
li uvadne. Co vám brání, abyste sem do-
razili častěji a postarali se o čerstvou vý-
zdobu?

Pramínek vody v okrouhlé kamenné 
studánce by si to zasluhoval. A vy bys-
te taky nepřišli zkrátka. No, nebojte se, 
klekněte na zem, nakloňte se a pořádně 
si opláchněte oči. Tak, ještě jednou. A teď 
se pořádně podívejte kolem sebe. Nezdá 
se vám, že vidíte svět nějak jinak? Ostřeji, 
v hezčích barvách?

A helemese, co se to támhle mihlo?! To 
není ani srnka, ani zajíc, ani žádné jiné 

lesní zvířátko. Kdepak, byla to víla. Světe, 
zboř se, kde ta se tady vzala?

Víly, divoženky a lesní žínky se tady 
usadily kvůli rytíři Dornstovi. Měl kousek 
odtud, na skále, která se kdysi jmenova-
la po něm Dornst a dneska se jí říká Trniš-
tě, hrad. Byl to špatný pán, celý kraj sté-
nal pod jeho krutovládou a tolik lidí ho 
proklelo, že ani po smrti nenacházel klid 
a sužoval své panství dál. Tehdy se sem 
nastěhovaly všechny dobré pohádkové 
bytosti, protože dle proroctví bylo slíbe-
no, že když se jim podaří během roku uči-
nit každý den jednoho člověka šťastným, 
bude zlý duch začarován do skály, na níž 
stál kdysi jeho hrad, a nebude už moct 
škodit lidem v okolí.

Byla to těžká práce. Lidé vílám a divo-
ženkám nevěřili, báli se jich, a sám Dornst 
mařil jejich snahy. Moc se mu nechtělo do 
skalního vězení. Přece však nakonec při-
šla chvíle, kdy malé děvčátko, třistašede-
sátépáté v jednom roce přišlo domů se 
zástěrkou plnou suchého listí, které se 
změnilo ve zlato a zachránilo tak děvče  
i jeho maminku od smrti hladem. Kru-
tý rytíř byl uvězněn mezi skalami a svůj 
vztek si vybíjel jen na nebožácích, kteří 
museli kolem Trniště projít v noci.

Navěky ho však mohla z jeho prokle-
tí vysvobodit jen dívka, která by o půlno-
ci na bílém koni bez jediného slova, bez 
jediného zastavení objela skálu. Jen jed-
nou se taková našla. Pyšná a vzpurná při-
jela z Janova na bělouši jak padlý sníh. 
Sotva však ponocný odtroubil půlnoc, za-
hřmělo a nebesa začaly křižovat blesky. 
Ozvalo se houkání sov a vytí vlků. Kůň 
se vzpíral jít vpřed a žena ztratila trpěli-
vost. Začala hlasitě klít a nevybíravě koni 
nadávat. V tom okamžiku se rozpoutalo 
peklo. Kůň se splašil a žena byla ráda, že 
se dostala do Janova živá a zdravá.

A jak je to s Dornstem dneska? Víte co? 
Utíkejte honem za tou divoženkou, ještě 
se jí támhle v křoví míhá sukýnka. Určitě 
vás dovede pěšinkou až k Trništi a když ji 
hezky poprosíte, určitě vám toho o Dorn-
stovi řekne víc než já. Třeba vás obdaruje 
i nějakým suchým lístkem. Ten určitě ne-
zahazujte, protože by se vám mohl pro-
měnit ve zlato. No, a kdybyste ji náhodou 
někde ztratili z očí – já vám říkala, ať si 
je pořádně umejete ve studánce s léčivou 
vodou, abyste lépe viděli – natrháte si na 
Trništi alespoň borůvky. Těch je tam dost.

Otokar Simm

NA BÁJNÉ TRNIŠTĚ A K ZÁZRAČNÉ  
STUDÁNCE
Bedřichov, konečná MHD – Bedřichovské sedlo 
(též sedlo Maliníku) – Malinový vrch, Weberova 
chata – Hašlerova chata (dříve Murano) – pout-
ní místo s křížovou cestou – skála Trniště – Janov 
nad Nisou. Celkem 5,5 km.

Nenáročná vycházka pro celé rodiny.

Z konečné stanice MHD Liberec a Jab-
lonec n. N. se vydáme po silnici směrem  
k Liberci. V sedle odbočíme doleva po ze-
lených značkách, které nás doprovodí až 
k bývalé Hašlerově chatě, odtud pak po 
žlutých až do Janova nad Nisou. Překro-
číme Malinový vrch, projdeme nad lyžař-
skými sjezdovkami a postupně klesne-
me k Hašlerově chatě. Před ní odbočíme  

k malebné poutní studánce, od níž se zas 
vrátíme k hotelu. Krátká odbočka sledu-
je zastavení staré poutní cesty. Projde-
me kolem hotelu a brzy přijdeme k dal-
ší malé odbočce – k bájemi opředenému 
Trništi. Skála je přístupná po schodech, 
rozhled však v současné době zakrývají 
okolní stromy.

Otokar Simm

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 k Protržené pře-
hradě, na místo, které vypráví sto let starý příběh.

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

7

MLOK SKVRNITÝ – VÝSTŘEDNÍ  
ELEGÁN LISTNATÝCH LESŮ 

V šeru vlhkého listnatého lesa se pohne 
lesklá černožlutá skvrna a mizí ve spada-
ném listí nebo mezi kameny. Mlok skvrni-
tý. Pokud chvíli v klidu počkáme, je šance, 
že se znovu ukáže v celé své kráse.

Mlok skvrnitý je naším největším oca-
satým (na rozdíl od bezocasých žab) oboj-
živelníkem a dorůstá délky až 28 cm. Má 
protáhlé tělo se silným ocasem a plochou 
hlavou se zakulacenou tlamou a vypouk-
lýma očima. Obvykle se setkáme s mlo-
ky černými se žlutými skvrnami, případně 
pruhy, ale v některých lokalitách se ob-
jevují poddruhy se skvrnami oranžovými 
až červenými. Výstražnými barvami dává 
ostatním živočichům najevo, že ukořistit 
ho se pro ně může stát smrtelným. Ze žláz 
na hlavě totiž vylučuje účinný jed sala-
mandrin, který menším živočichů způso-
buje silné svalové křeče a omezuje dýchá-
ní. Pro zdravého člověka není nebezpečný, 
ale pokud se dostane do očí, silně pálí. Dí-
ky svému jedu nemá mlok téměř žádné-
ho přirozeného nepřítele, největším ne-
bezpečím je pro něj člověk.

Mlok se obvykle zabydluje ve vlhkých 
listnatých a smíšených lesích, zejména  
v bučinách, nejčastěji ve výškách 200–
600 m n. m., ale najdeme ho i v nížinách 

a na horách až do 1 200 m n. m. Rozšíře-
ný je ve střední a jižní Evropě a v západní 
Asii. Navzdory svému nápadnému zbar-
vení žije poměrně skrytým způsobem ži-
vota. Přes den se ukrývá před přímým 
sluncem pod listy, kmeny stromů, pod ka-
meny nebo v dírách v zemi, za světla vylé-
zá jen za deštivých nebo vlhkých dnů. Za 
potravou vyráží za soumraku a v noci, kdy 
loví žížaly, slimáky, stonožky, larvy hmy-
zu nebo brouky. Přes léto žije samotářsky 
a na přelomu října a listopadu se ukrývá 
ve větších skupinkách pod zem, kde se dr-
ží stálá teplota, např. do jeskyní, štol, do-
konce i do sklepů. Na jaře pak opouští 
zimní úkryty a vydává se za vodou.

Mloci skvrnití kladou pohyblivé larvy, 
dlouhé kolem 3 cm, do pomalou tekou-

cích čistých potoků, studánek nebo jezírek. 
Larva má žábry, ploutevní lem od ocasu na 
hřbet (podobný čolkům, ale kratší) a dva 
páry končetin. Je masožravá a dosti dravá 

– loví rybí potěr a drobné korýše, larvy se 
často požírají navzájem. V dospělého mlo-
ka se vyvíjí téměř celý rok, pak může v pří-
znivých podmínkách žít i 20–30 let.

V Jizerských horách se s mlokem může-
me setkat hlavně v bučinách na severních 
svazích, byl nalezen i v okolí Oldřichova  
v Hájích, Kateřinek nebo Janova nad Nisou.

Zdálo by se, že mlok díky svému vyba-
vení a způsobu života není nijak zvláš-
tě ohrožený na životě. Přesto ale oblastí, 
kde se mu daří, v minulosti výrazně uby-
lo jednak díky přeměně listnatých a smí-
šených lesů na jehličnaté (suchá hraban-
ka jeho založení prostě nevyhovuje) nebo  
z důvodu vysychání a ničení drobných po-
toků a vodních ploch, případně jejich zne-
čištění (mlok je bioindikační druh kvality 
vody). Mloci hynou i pod koly aut na sil-
nicích, jejich tempo je pověstně „mločí“  
a nedokážou rychle uniknout. Zbývá do-
dat, že mlok skvrnitý je zvláště chráně-
ným živočichem a je zakázané jej v pří-
rodě chytat a jakkoli poškozovat. Vždyť  
k tomu ani není žádný důvod.

Text: Jana Mejzrová
Foto Jiří Hušek ml.

Příroda Jizerských hor 

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

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM  
LIBEREC OD 1. 10. PŘECHÁZÍ NA ZIMNÍ 
OTEVÍRACÍ DOBU!
po–pá 8.00–17.00 h, so 9.00–12.00 h,  
ne – zavřeno

ODSTÁVKA LANOVKY NA JEŠTĚD 31. 10.–
11. 11. 2016!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA RADNICI  
V LIBERCI

LIDÉ VYBRALI NEJHEZČÍ FOTKU  
JIZERSKÝCH HOR
Fotografická soutěž Zaostřeno na Jizerky již zná 
vítěze v kategorii hlasování veřejnosti. Stal se jím 
snímek Jiřího Fejkla s názvem Přes kameny. Po 
celou dobu letních prázdnin probíhalo hlasová-
ní na internetových stránkách. Postupně se zde 
představilo 209 fotografií od 58 autorů, kteří své 
snímky do soutěže zaslali. Nejdříve proběhlo osm 
kol a z každého postoupily do finále dvě nejlépe 
hodnocené fotografie. Těchto 16 snímků se pak 
utkalo mezi sebou v závěrečném čtrnáctidenním 
hlasování. „Celkem bylo odevzdáno skoro 9 000 
hlasů a tak obrovský zájem mě opravdu mile pře-
kvapil. Je vidět, že lidé se o přírodu stále zajíma-
jí a rádi si prohlédnou krásné pohledy, které Ji-
zerské hory nabízejí. Obrovskou zásluhu na tom 
mají samozřejmě samotní fotografové, neboť ti 
dokáží zachytit objektivem i to, čeho si běžný ná-
vštěvník hor nemusí ani všimnout,“ říká Ondřej 
Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu 
Jizerkých hor, která tuto akci pořádá již pošesté.
Celá soutěž však tímto rozhodně nekončí. Do 
hodnocení došlých snímků se ihned po červnové 
uzávěrce pustila i odborná porota složená z řad 
fotografů i zástupců nadace. Ta měla před sebou 
velice náročný úkol vybrat nejen 37 snímků, ze 

28.
ř í jna

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
LIBERECKÉ RADNICE

ZAPOMENUTÁ SOCHAŘSKÁ 
DÍLA V LIBERCI

Návštěvníci mohou ve státní svátek 28. října 2016 nahlédnout do 
reprezentačních prostor historické budovy radnice a vystoupit na 
věž s průvodcem každou celou hodinu v době od 9 do 14 hodin. 
Poslední výstup je ve 13.00. Časové vstupenky na věž budou k dis-
pozici od 8.30 ve vestibulu radnice.  
Prohlídky se uskuteční pouze za příznivého počasí.

Statutární město Liberec zve občany u příležitosti 
Dne vzniku samostatného československého státu 
na návštěvu historické budovy radnice.

Přihlášky zasílejte do 21. 10. 2016 na e-mail:  
kotrmanova.zuzana@magistrat.liberec.cz, tel. 485 243 137.  
Zahájení prohlídek je ve vestibulu radnice.

 Věž a balkon
 Obřadní síň
 Kancelář primátora
 Kanceláře náměstků primátora

RADNICE 9.00 – 14.00

V 11.00 A VE 13.00 VÁS  
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY PROVEDOU

SOCHAŘSKÝM UMĚNÍM 20. STOLETÍ
VSTUP NA OBĚ AKCE JE ZDARMA

WWW.LIBEREC.CZ
WWW.VISITLIBEREC.EU

Komentované prohlídky jsou podpořeny Fondem malých projektů Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020.
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FRÝDLANTSKO INFORMUJE…

NOVÉ VIZITKY A TURISTICKÉ ZNÁMKY  
Z BÍLÉHO POTOKA

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 moderním au-
tomatickým systémem omezujícím lidské 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

FRÝDLANTSKO SE DOČKÁ PŘÍMÉHO  
SPOJENÍ S PRAHOU
Frýdlantsko bude mít od 11. prosince 2016 přímé 
autobusové spojení s Prahou. Dopravce ČSAD 
Liberec zavede autobusovou linku Nové Měs-
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kterých bude sestavena putovní výstava, ale i 13 
těch opravdu nejkrásnějších. Z nich nadace při-
pravuje k vydání kalendář Zaostřeno na Jizerky 
2017. Ten bude poprvé představen na vernisáži 
výstavy, která se uskuteční 13. října v libereckém 
Centru Babylon. Autoři snímků, které naleznou 
své prestižní místo v kalendáři, budou navíc od-
měněni hodnotnými cenami od společnosti Ca-
non. A jako poděkování předá nadace jeden ka-
lendář každému účastníkovi soutěže. „Řekl bych, 
že každým rokem to má porota těžší, neboť kva-
lita přihlášených fotografií stále stoupá. Myslím 
si však, že jako vždy vybrali opravdu skvěle a při-
pravovaný kalendář stojí za to. Věřím, že ho li-
dé opět ocení a bude se líbit. Jeho nákupem nám 
zároveň pomohou s obnovou Jizerek,“ vysvět-
lil Petrovský.
Výtěžek z prodeje kalendářů totiž putuje zpět do 
Jizerských hor. V minulosti pomohl například  
s výsadbou skoro 84 000 sazenic buků, dubů  
a jedlí. V loňském roce zas peníze přispěly na 
opravu poničených turistických stezek. Letos na-

dace v podpoře oprav stezek pokračuje, ale zá-
roveň se zaměřuje i na nápravu vodního režimu 
v krajině. Konkrétně pak na dříve nevhodně od-
vodněné rašeliniště v přírodní rezervaci Nová lou-
ka. Projekty získají díky Jizersko-ještědskému 
horskému spolku podporu z prostředků EU, ale 
nadace se zavázala, že uhradí spolufinancová-
ní ve výši 15 procent, což je dohromady přes půl 
miliónu korun. „Onu přidanou hodnotu fotosou-
těže v podobě pomoci Jizerským horám považuji 

za velice důležitou a celé akci to dává další smysl. 
Lidé se tak nejen pokochají krásnými snímky, ale 
zároveň mohou zakoupením kalendáře i pomoci,“ 
doplňuje Petrovský.
Fotografická soutěž Zaostřeno na Jizerky byla 
poprvé vyhlášena již v roce 2011 a s nápadem na 
její pořádání přišel předseda správní rady nadace 
František Pelc. Za její historii dorazilo přes 1 200 
fotografií. Kalendářů Zaostřeno na Jizerky, kte-
ré jsou hlavním výstupem celé soutěže, se od po-
čátku vydalo již na 7 000 kusů. Jen v minulém ro-
ce jich nadace nechala vytisknout 1 400  
a prakticky všechny výtisky byly rozebrány. „Ve-
lice mě těší stále rostoucí zájem o kalendář a le-
tos jsme náklad ještě navýšili. Lidé oceňují nejen 
nádherné snímky, ale i to že je sestaven z foto-
grafií různých autorů a každý má trochu jiné na-
hlížení na Jizerské hory,“ dodává Petrovský.

Zdroj: Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských 
hor
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JABLONECKO INFORMUJE...

BÍLOU STOPOU PO PADESÁTÉ  
od 26. 10. 2016 do 25. 2. 2017
Interaktivní výstava věnovaná jubilejnímu  
50. ročníku závodu Jizerská padesátka – historie 
vzniku závodu, zákulisí pořadatelského týmu  
s řadou zajímavostí na autentických dokumen-
tech, fotografiích i vybavení (k 150. výročí pový-
šení Jablonce na město)
www.jablonec.com

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI 
NAD NISOU BUDE V ÚTERÝ 11. 10. 2016 Z 
TECHNICKÝCH DŮVODŮ UZAVŘENO!
www.msb-jablonec.cz

ROZHLEDNA BRAMBERK JE NA ČAS  
UZAVŘENA

„Zavíráme 12. září a to kvůli rekonstrukci střechy. 
Díky tomu, že Bramberk je zapsán jako kulturní 

památka, jsme dostali od Libereckého kraje více 
než 176 tisíc korun na její rekonstrukci. Z měst-
ské kasy bude oprava stát přes 83 tisíc," přiblí-
žil Jiří Řešátko, starosta Lučan. Samo město ale 
oprava nebude stát v podstatě nic. „Peníze na 
opravu budou použity z veřejné sbírky na Bram-
berk, která stále trvá," upřesnil Jiří Řešátko.
A když už bude postavené lešení, dojde i na 
opravu spárování zdiva.
Město jako vlastník rozhledny doufá, že se poda-
ří Bramberk na pár dní zprovoznit ještě letos.

„Práce bychom mohli mít hotovy do konce října, 
záleží na počasí. Třeba ještě v listopadu přijde 
několik pěkných dní," sdělil starosta.

Radnice bude o případném otevření rozhledny 
Bramberk v podzimních měsících informovat.

Přispět na rozhlednu lze také prostřednic-
tvím veřejné sbírky na číslo účtu 80039-
963239399/0800, do textové zprávy uveďte 
jméno dárce.
Zdroj: Jablonecký deník
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to pod Smrkem – Hejnice – Frýdlant – Liberec – 
Mladá Boleslav – Praha. Nyní je s obcemi pro-
jednáván návrh jízdního řádu, který dopravce 
připravuje společně s koordinátorem veřejné do-
pravy, společností KORID LK.
Na linku dopravce nasadí komfortní autobusy 
zájezdového typu.

„Chceme, aby cesta lidem uběhla co nejpříjemněji,“ 
uzavírá ředitel ČSAD Liberec Petr Wasserbauer.
Text: Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz

SOCHA PIETY ZE ŠPITÁLKU JE SOUČÁSTÍ 
LIBERECKÉ VÝSTAVY O KARLU IV.
Socha Piety, která běžně zdobí kapli v městském 
muzeu Špitálek ve Frýdlantě, dočasně změnila 
místo. Stala se totiž jedním z exponátů nové vý-
stavy o Karlu IV., kterou připravila Oblastní ga-
lerie v Liberci v budově Lázní. Výstava se jmenu-
je Karel IV. na zakázané stezce a přístupná je až 
do 27. listopadu. 
Výstavu galerie uspořádala u příležitosti 700. vý-
ročí narození Karla IV. a soustředila se v ní na 
umění mezi Lucemburky a Jagellonci v oblasti 

dnešního Liberecka a Horní Lužice. "Poprvé  
v historii prezentujeme umělecká díla z období 
vrcholného středověku z regionu severních Čech 
a Horní Lužice. Pro Lucemburky a Jagellonce 
strategicky významné území je pro tento výstav-
ní projekt vymezené na východě řekou Jizerou  
a na západě kupeckou cestou vedoucí přes Mi-
moň a Zákupy do Žitavy. Tato oblast byla pro-
tkána řadou obchodních a správních stezek, po-
dél nichž byly již za Přemyslovců stavěny hrady 
a kláštery, jež i později sloužily k upevnění mo-
ci světské i duchovní, královské i vrchnostenské," 

píše se na webu Oblastní galerie Liberec. 
Výstava ukazuje díla s úzkou vazbou k regionu, 
která byla ve své době součástí sakrálních inte-
riérů a je možné je místně určit a datovat do 14., 
15. a 16. století. U řady prací však jejich původ 
a stáří jen odhadujeme, neboť o nich neexistu-
jí žádné dobové písemné zmínky a doloženy jsou 
až v novověku. Prezentována jsou díla jak v od-
borných kruzích již známá, tak neznámá, zcela 
nově určená a datovaná, spadající do doby vlá-
dy krále a císaře Karla IV. a jejího širšího dosahu. 
Výběr je omezen stavem a reálnou dostupnos-
tí exponátů. Některé čekají na restaurování, jiné 
není možné transportovat nebo zapůjčit. Před-
stavený výběr je dílčí sondou a krokem vedou-
cím k dalšímu zpracování umělecko-historicky 
velmi cenného souboru gotického umění, jehož 
pojítkem je sledovaný region.
Galerie Lázně je otevřena denně kromě pondělí od 
10.00 do 17.00 h, ve čtvrtek do 19.00 h. Ve čtvrtek 
je také vstup zdarma. Využít můžete také možnos-
ti komentované prohlídky výstavy. Ty jsou naplá-
nované na 20. 10., 10. 11. v 10.30 a 17.00 hodin  
a na neděle 23. 10., 20. 11. vždy od 15.00 hodin.
Zdroj: www.mesto-frydlant.cz
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TANVALDSKO INFORMUJE…

ZA HLEDAČKAMI NA SMRŽOVKU… 
Znáte „hledačky“?
Bez mobilu, bez mailu věnujem se detailu aneb 
Ať žije questing!
Questing je anglické slovo a znamená hledání, pá-
trání, objevování, cestu za určitým účelem či cílem. 
Prvním questem prý bylo putování krále Artuše  
a rytířů kulatého stolu za Svatým grálem. Nesta-
čí totiž vykonat cestu, abyste dosáhli cíle a objevili 
poklad, musíte se na oné pouti poučit, lépe poznat, 
proměnit. Počátky questingu jsou spojeny  
s anglickým letterboxingem a datují se rokem 1854.
Questing bývá někdy překládán jako „honba za 
pokladem“, ale to je zavádějící. Na questu nebo-
li hledačce se nikam neženeme, neběžíme na čas, 
ale naopak vychutnáváme v klidu a pohodě kaž-
dý krok, výhled do kraje, zajímavý detail, vůni 
kvetoucích lip a teplo slunka, které nám hřeje zá-
da. Quest neboli hledačka je stálá trasa vedoucí 
obcí, městem či volnou krajinou, aniž by prostře-
dí zatěžovala cedulemi, tabulemi, značkami či 
ukazateli. Existují i „indoorové“ hledačky – třeba 
v knihovně nebo muzeu. Na rozdíl od geocachin-
gu se obejdete bez chytrého telefonu, GPS pří-
stroje a podobných technických vymožeností.
Hledačka je cesta, zábava i poučení
Vše, co hledač na trase potřebuje, je vytištěný 
jednoduchý text a mapka, tužka, vnímavé smys-
ly a bystrý úsudek.
Hráli jste někdy šipkovanou nebo hledali poklad? 
Určitě ano. I v questingu si něco podobného vy-
zkoušíte.
Vydáte se na cestu, budete hledat indicie a luš-
tit tajenku. Splníte úkoly, vyluštíte tajenku a po-
klad bude váš!
Je to jednoduché! Tato hra není omezena věkem, 
stačí umět číst a sledovat okolí.

Smržovské hledačky
Mapu s úkoly k hledačce 1, 2, 3 získáte v Parkho-
telu a ve smržovském infocentru; k hledačce 3 ta-
ké přímo na rozhledně Nisanka; mapy si můžete 
vytisknout z webu Parkhotelu Smržovka  
www.parkhotel-smrzovka.cz/hledacky/.

Hledačka č. 1
"Na svatého Jiří vylézají hadi a (je)štíři aneb První 
smržovská hledačka"...
Cesta vás povede lesoparkem, délka cca 500 m. 
Začátek je v lesoparku u smržovského Parkhote-
lu u křesla víly Izeríny. odměnu si po absolvování 

trasy s vyluštěnou tajenkou vyzvedněte prosím  
u baru v restauraci Parkhotelu. Notýsek slouží  
k zapsání vašich dojmů a postřehů.

Hledačka č. 2
"S humorem a nadsázkou mezi dvěma moři pro-
cházkou aneb (zatím) Druhá smržovská hledačka"...
Začátek je u Parkhotelu, délka cca 3,5 km, po-
slední úkol na vás čeká u rozhledny Nisanka  
v Nové Vsi nad Nisou. Odměnu najdete ve volné 
přírodě pomocí slova, které získáte vyluštěním 
tajenky. I tady je notýsek – můžete tam kreslit, 
psát, jen listy prosím netrhat.

Hledačka č. 3
„Nisanka – Parkhotel aneb Smržovská hledačka 
JAKOtřetí“
Trasa je identická s Hledačkou č. 2, pouze přizpů-
sobená hledačům, kteří chtějí do Parkhotelu přijít 
pěšky ze směru od Jablonce nad Nisou přes No-
vou Ves.
Začátek je u rozhledny Nisanka, délka cca 3,5 km, 
poslední úkol na vás čeká přímo na budově smr-
žovského Parkhotelu. Odměnu najdete ve volném 
prostoru opět pomocí slova, které získáte vyluš-
těním tajenky. I tady je notýsek k zapsání.

Odměny za putování do pokladnic průběžně do-
plňujeme, ale pokud by se stalo, že odměny bu-
dou chybět, informujte nás prosím na tel.:  
602 411 387. Napravíme, děkujeme za pochopení.

www.parkhotel-smrzovka.cz/hledacky/
www.facebook.com/hledacky/

Nositelem projektu je Spolek SUDÉTA Smržovka
Děkujeme za podporu: Liberecký kraj a město 
Smržovka
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Akce v říjnu
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. října

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

6. 10. BABYLON PLNÝ DĚTÍ
S podzimem se navrací i oblíbená akce 1 + 1 
zdarma!
6. října získá každé dítě do 15 let v doprovodu 
platící dospělé osoby vstupenku ZDARMA. Akce 
platí na všechny atrakce.
Přijďte si užít den plný zábavy v CENTRU BABYLON.

26.–28. 10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY 
V BABYLONU aneb I PODZIM MŮŽE BÝT VESELÝ
Ani během letošních podzimních prázdnin Centrum 
Babylon nezapomíná na své školou povinné 
návštěvníky a připravilo si pro ně opět bohatý 
program, kterým si mohou své volné dny ještě 
více zpestřit. Kromě aquaparku, lunaparku, 4D 
kina a další zábavy, kterou náš komplex nabízí, 
se můžete těšit na řemeslné a prodejní dílny, 
taneční vystoupení, zábavnou show, divadelní 
představení i diskotéku. Nebude samozřejmě chybět 
ani občerstvení. To vše se odehraje od středy do 
pátku v prostorách Královské zahrady. Vstup na 
doprovodný program ZDARMA.

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

SOLNO-JODOVÁ JESKYNĚ
Počasí je letos jako na houpačce, a to s sebou 
přináší značné oslabení imunity.
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 – pá, so, 20.00 h, Obchodní 
městečko, Cyber Café
Rezervace osobně u obsluhy herny nebo na  
tel.: 776 393 892.

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

V době podzimních prázdnin (26.–30. 10.) 
probíhají programy denně!

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

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

X, so–ne
Hurá do Laboratoře – Člověk a jeho 
schopnosti
Na workshopu si vyzkoušíte sestavit model 
šroubovice DNA. Dozvíte se, jak je to s chromozómy 
a zkusíte si seřadit evoluční dospělost podle počtu 
chromozómů.

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

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

X, 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 Překonané 
(?) vynálezy
– denně – Kriminálka iQLANDIA – pomocí 
forenzních věd odhal pachatele zločinu

27. 10., 14.00–17.00 h
Den s PokusiQem – přijď experimentovat 
s našimi lektory – moderátory známými z pořadu 
PokusiQ na stream.cz

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

V době podzimních prázdnin (26.–30. 10.) 
probíhají programy denně!

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

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

X, so–ne 14.00 h
Hravá laboratoř – Experimentování 
v laboratoři – Magnetománie.
Přijďte se podívat na workshop, který bude doslova 
přitažlivý. Tentokrát budeme experimentovat 
s magnety a necháme děti pomocí magnetu 
prozkoumat svět kolem sebe.

15.–16. 10., 14.00 h
Makromolekulární dobroty – výroba kaviáru 
z coly a jogurtových sfér

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

ŘÍJEN
26. 9.–2. 10. Týden seniorů, celý týden bude pro 
seniory připraven bohatý a hlavně různorodý program, 
Eurocentrum Jablonec n. N., www.mestojablonec.cz
30. 9.–2. 10. Kreativita-Hobby, výstava pro 
tvořivé, MCU Koloseum, Liberec,  
www.kreativita-hobby.cz
1. 10. Extreme Cup 2016, závody dálkově 
řízených modelů aut, Home Credit Arena (centrální 
parkoviště), Liberec, 8.00 h, www.homecreditarena.cz
1. 10. Vycházka po památkách a zajímavých 
místech v okolí Višňové, sraz: 8.30 h – nádraží 
v Černousích, www.ob-vis.net
1. 10. Světový den zvířat a Den partnerů 
ZOO Liberec, ZOO Liberec, www.zooliberec.cz
1. 10. Jízda pravidelnosti historických 
vozidel, sraz před Severočeským muzeem v 9.00 h, 
http://veteranclubnisa.wz.cz
1. 10. Komentovaná prohlídka CO krytu 
(podzemí), Liberec, prodej vstupenek v Městském 
informačním centru Liberec, www.visitliberec.eu
1. 10. Výstava drahých kamenů a minerálů, 
33. prodejní výstava drahých kamenů, minerálů, fosilií 
a šperků, Gymnázium u Balvanu, Jablonec n. N., 
9.00–14.00 h, mineralklub-jbc.cz
1. 10. Podzimní úklid okolí jablonecké 
přehrady, Jablonec n. N., sraz u Rybářské Bašty, 
9.00 h, tel.: 606 372 145, jbc.prehrada@seznam.cz
Velkoobjemové pytle na odpad zajištěny.
1. 10. Jablonecká regata, závody skautského 
jachtingu, jablonecká přehrada, 9.00 h,  
www.vodniskautijablonec.cz
1. 10. Půl století s Cimrmanem, slavnost k 50. 
výročí zahájení divadla Járy Cimrmana, Spanilá jízda 
po Cyklostezce JC z Navarova na Šumburk ke kostelu, 
výstup Sladkou dírou na Příchovice k Muzeu a majáku 
JC, přímý přenos ČR, představení v Kině Jas JC 
Tanvald: Cimrman v říši hudby, www.ucapa.eu
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1. 10. Den architektury – Průmyslové 
dědictví Josefova Dolu, sraz před kostelem 
Proměnění Páně v JD, 10.00 h, www.josefuvdul.eu
Historie skláren Josefova Dolu je nedílnou součástí 
historického vývoje, procházkou provází autor knihy 
Průmyslový industriál Libereckého kraje historik 
architektury Lukáš Beran, majitelé skláren  
a architektka P. Farářová Veselá.
1. 10. Sršáňův běh na Smrk, Nové Město p. Sm., 
11.00 h, www.hknmps.cz/srsan

1. 10. Den architektů, Frýdlant – minulé a 
budoucí rekonstrukce, 10.00 h – u kašny na náměstí 
T. G. M., 13.00 h – Zámecký pivovar Frýdlant,  
www.freedlantsko.eu

1. 10. Skiregata, závody v jachtingu 
a windsurfingu, jablonecká přehrada, 11.00 h (časy 
rozjížděk budou stanoveny podle povětrnostních 
podmínek), www.tjdelfin.cz
1. 10. Kvalifikační turnaj ME žen ve 
volejbale, Městská hala Jablonec n. N., www.cvf.cz, 
www.sportjablonec.cz
1. 10. Hrníčková galerie, slavnostní otevření, 
Na Bidýlku, Poustka u Frýdlantu, 13.00 h,  
www.nabidylku.eu
1. 10. Jablonecký voříšek, 18. ročník soutěže 
psů – voříšků, Letní scéna Eurocentra, Jablonec n. N., 
14.00 h, www.eurocentrumjablonec.cz
1. 10. Liberec Spartan Beast, Rekreační 
a sportovní areál Vesec, Liberec, ww.spartan-race.cz

1. 10. Svatomichalský koncert, komorní soubor 
a orchestr Collegium St. Michaeli, kostel  
sv. Archanděla Michaela, Smržovka, 17.00 h,  
www.smrzovka.cz / Koncert je součástí 
Svatomichalské poutní slavnosti a připomínkou 235 
let od vysvěcení kostela. Dobrovolné vstupné bude 
věnováno na další etapu opravy podlahy.
1. 10. Kamila Moučková, setkání, 
Zemanův statek, Stanový, 17.00 h
1. 10. Staré neznamená nefunkční, prezentace 
a diskuze na téma využití opuštěných památek  
(v rámci Dne architektury), Jablečné lázně, Jablonec n. N., 
19.00 h, www.jablecnelazne.cz
1.–2. 10. MČR v letním biatlonu, Biatlonový 
areál Břízky, Jablonec n. N., 10.00 h – rychlostní 
závod, 13.00 h – štafety, www.skpjablonec.cz
2. 10. Liberec Spartan Race, Rekreační 
a sportovní areál Vesec, Liberec, www.spartan-race.cz
2. 10. Svatomichalská poutní slavnost, 
kostel sv. Archanděla Michaela, Smržovka, 9.00 h – 
slavnostní mše svatá, 10.30 h – prohlídka kostela  
s výkladem, www.smrzovka.cz / Pouťové koláčky 
a jiné dobroty, drobné dárky, pro děti štěstíčka.

2. 10. MS v dřevorubeckých sportech, nám. 
Dr. E. Beneše, Liberec, 13.00 h, www.timbersports.cz

2. 10. Taneční odpoledne s kapelou Fband, 
v rámci Týdne seniorů, Eurocentrum Jablonec n. N., 
14.00 h, www.mestojablonec.cz
2. 10. Den architektury v Jablonci n. N., 
téma „Zateplená architektura“ komentovaná 
cykloprojížďka se členy spolku PLAC po vybraných 
příkladech fasádní kreativity, zakončená přednáškou  
o úspěšných realizacích, Horní náměstí, 15.00 h, 
www.placjablonec.cz
2. 10. ePojisteni.cz liga 2016/2017 – Domácí 
utkání FC Slovan Liberec, FC Slovan Liberec, 
www.fcslovanliberec.cz
2. 10. Podzimní sešn v Kateřinkách – 
S růžemi mezi trním, jazzové melodie, Martinská 
stěna, Liberec-Kateřinky, http://katerinky.cz
2. 10. Taneční pro dospělé, lekce pro 
začátečníky, Topdance, sál u přehrady, Jablonec n. N., 
19.00 h, www.topdance.cz
3. 10. Koncertní přídavky, o hudbě s Věrou 
Štrynclovou, Městská knihovna Jablonec n. N., 10.00 h, 
www.knihovna.mestojablonec.cz
3. 10. Ženy přežijí, konverzační hra Studia 
Dva Praha (výtěžek z představení bude věnován 
Nadačnímu fondu GAGO), Městské divadlo Jablonec 
n. N., 19.00 h,  www.divadlojablonec.cz
3.–7. 10. Týden knihoven, 20. ročník Týdne 
knihoven v retro stylu – poznejte svou knihovnu 
trochu jinak, Městská knihovna Jablonec n. N.,  
www.knihovna.mestojablonec.cz
4. 10. Katastrofa přehrady na Bílé 
Desné, beseda s Christou Petráskovou, Městská 
knihovna Jablonec n. N., 17.00 h, www.knihovna.
mestojablonec.cz
4. 10. Biotronik T. Pfeiffer, beseda, Spolkový 
dům, Jablonec n. N., 18.00 h, www.dub.cz
4. 10. Hokejová liga mistrů 2016/2017: 
Domácí zápas HC Bílí Tygři Liberec, 
Home Credit Arena, Liberec, www.hcbilitygri.cz
4. 10. Po stopách lovců velryb v Severním 
Pacifiku, křest nové knihy s promítáním 
a přednáškou Stanislava Chládka, Klub Na Rampě, 
Jablonec n. N., 19.30 h, www.klubnarampe.cz
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4. 10. Lucie Bílá, koncert královny popu za 
klavírního doprovodu Petra Maláska, host DPS 
Vrabčáci, kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova,  
Jablonec n. N., www.mestoplnetonu.akcevjablonci.cz
4. 10. Drobečky z perníku, komedie, hraje 
Agentura Žídek, Kulturní a společenské centrum 
Lidové sady Liberec, sál, 19.00 h, www.zooliberec.cz 
lidovesady/cz
4. 10. Kieslowski, koncert, Kulturní a společenské 
centrum Lidové sady Liberec, Experimentální studio, 
19.30 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz

4.–6. 10. Sport film 2016, kino Varšava,
www.sportfilm.cz
5. 10. Liberecká pětka, seriál běžeckých závodů, 
Rekreační a sportovní areál Vesec, Liberec,  
www.liberecka5.cz
5. 10. Exkurze do Archy – pozor 
vyplouváme, přihlášky na: Střevlík, Oldřichov 
v Hájích, exkurze se koná v: Centrum pro zvířata 
v nouzi, Liberec, 15.00–17.00 h, www.strevlik.cz
5. 10. Mozaikový klenot z Jablonce, přednáška 
Magdaleny Kracík Štorkánové o restaurování  
a rekonstrukci secesního muzívního díla – klenby 
hrobky rodin Pfeiffer a Král z jabloneckého hřbitova, 
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n. N., ateliér 
muzea, 16.00 h, zdarma, www.msb-jablonec.cz
5. 10. Vernisáž výstavy „Když ptáčka 
lapají…“, Severočeské muzeum v Liberci, 17.00 h, 
www.muzeumlb.cz
5. 10. Tanečky, odpoledne s folklorem, hudbou a 
tancem, Dům česko-německého porozumění Rýnovice, 
Jablonec n. N., 17.00 h, www.dumrynovice.cz

6. 10. První pomoc u dětí, přednáška Červeného 
kříže s praktickými ukázkami, Rodinné centrum 
Jablíčko, Jablonec n. N., 10.00–11.00 h  
www.centrumjablicko.cz
6. 10. Dárek seniorům, slavné operní, operetní 
a muzikálové árie, Městské divadlo Jablonec n. N., 
17.00 h, www.divadlojablonec.cz
6. 10. Současní jablonečtí literáti, přednáška 
Jitky Noskové a Zbyňka Dudy, Městská knihovna 
Jablonec n. N., 17.00 h,  
www.knihovna.mestojablonec.cz
6. 10. Tria Ligna, koncert komorní hudby, Kulturní 
a společenské centrum Lidové sady Liberec, sál, 19.00 h, 
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
7. 10. Den zvířat ve Vikýři, prohlídka chovatelské 
a herpetologické stanice, dílničky, DDM Vikýř,  
Jablonec n. N., 10.00–17.00 h, www.vikyr.cz

7. 10. 2016
AMOS - doprovodný program
Eurocentrum Jablonec n. N., 9.00–18.00 h

Eurocentrum velký sál:
  9.30 – Studio Kokos, Jablonec n. N. – 

hudební vystoupení
10.00 – Módní přehlídka, 

SŠ gastronomie a služeb, Liberec
10.30 – Student Agency – prezentace
11.00 – Módní přehlídka, SPŠ Textilní, Liberec
11.30 – Ukázka barmanských dovedností – 

OA, Hotelová škola a SOŠ, Turnov
12.00 – Módní přehlídka –  

SŠ uměleckořemeslná, Liberec
12.30 – Studio Kokos, 

Jablonec n. N. – hudební vystoupení
13.00 – Ukázka barmanských dovedností, 

SŠ řemesel a služeb, Jablonec n. N.
13.30 – Módní přehlídka SŠ 

uměleckořemeslné, Liberec
14.00 – DDM Vikýř – hudební vystoupení kroužků, 

flétny a klávesy
14.30 – Dance, Jablonec n. N. – taneční vystoupení
15.00 – DDM Vikýř – mažoretky
15.30 – Orientální studio Tasmina, 

Jablonec n. N. – taneční vystoupení
16.30 – Taneční a pohybové studio 

Magdaléna, 
Rychnov n. N. – taneční vystoupení

17.00 – Divokej Ir, Liberec – taneční vystoupení
17.30 – X Tream, 

Jablonec n. N. – taneční vystoupení

Kino Junior:
  8.00 – Malý princ – projekce pro 2. stupeň ZŠ, 

přednáška před filmem: Rytmus Liberec 
o. p. s. – začleňování lidí se zdravotním 
znevýhodněním do práce

10.30 – Samba – projekce pro SŠ, beseda po 
filmu: Úřad práce – práce v zahraničí, 
zaměstnávání přistěhovalců

Eurocentrum – výstavní pavilon S3:
Ukázka 3D tisku, 3D logo, pedál na kolo, dračí 

vajíčko, lebka, aj. – firma Voplasto Jablonec 
n. N.

Eurocentrum – výstavní pavilon S4:
9.00–18.00 – Sportovní program pro mládež 

– Sundisk Jablonec n. N.
9.00–18.00 – Ekocentrum – prezentace 

výukových programů Ekocentra, 
aktivit pro děti i dospělé

Eurocentrum – malý sál:
Karel IV.: Život Otce vlasti – výstava zapůjčená 

z Národního pedagogického muzea  
a knihovny J. A. Komenského v Praze

7. 10. Amos, burza škol vzdělávání, pracovních 
příležitostí a volnočasových aktivit s bohatým 
doprovodným programem v Ekocentru, Eurocentrum 
Jablonec n. N., www.eurocentrumjablonec.com
7. 10. Tipsport extraliga 2016/2017: Domácí 
zápas HC Bílí Tygři Liberec, Home Credit Arena, 
Liberec, www.hcbilitygri.cz
7. 10. Muzikorelaxace, prožitkový workshop 
s hudbou pro dospělé a děti od 10 let, RC Jablíčko, 
Jablonec n. N., 17.00–19.00 h, www.centrumjablicko.cz
7. 10. IL Congelatore – Zmrazovač, hudební 
představení Kočovného divadla Ad Hoc, Městské 
divadlo Jablonec n. N., 19.00 h,  
www.divadlojablonec.cz
7. 10. Richard III, divadelní záznam nové vášnivé 
adaptace z Almeida Theatre v režii Ruperta Goolda, 
v hlavní roli Ralph Fiennes, kino Frýdlant, 19.30 h, 
www.mesto-frydlant.cz
7. 10. Medea krvácí, premiéra divadelní hry 
v podání Relikty Hmyzu, autorská variace na 
Euripidovské téma pro čtyři ženy jednoho muže  
a vás..., Jablečné lázně, Jablonec n. N., 20.00 h,  
www.facebook.com/events/1073731559400782/, 
www.jablecnelazne.cz
7. 10. Vyšetřování ztráty třídní knihy, 
Cimrmanova hra v podání amatérského uskupení 
Dívadlo za 125 kop grošů, Restaurace Beseda, 
Rychnov u Jablonce n. N., 19.00 h, www.rychnovjbc.cz

8. 10. Liberecké Všeho Trhy, hobby burza, 
parkoviště před Home Credit Arenou, Liberec, 5.00–
11.00 h, www.homecreditarena.cz
8. 10. Dětský den na Jizerce s vílou Izerínou, 
6. ročník akce pro celou rodinu, Jizerka, Sklárna 
10.00–16.00 h, www.vilaizerina.cz / Dílny pro 
děti, kyvadlová doprava z kořenovského nádraží, 
pozorování slunce dalekohledy, Den dravců aj.
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8. 10. Běh lázeňským parkem 2016 – 
Memoriál Ing. Františka Svobody, závod je 
veřejný pro všechny přihlášené, Lázně Libverda, 8.00 
h, www.laznelibverda.cz

8. 10. Den dravců na Jizerce, seznámení s Ptačí 
oblastí Jizerské hory a jejími opeřenými obyvateli, 
Jizerka č. p. 2, www.projizerky.cz
8. 10. Podzimování v EKOParku, EKOPark 
Liberec, 10.00–15.00 h, www.ekoparkliberec.cz

8. 10. Mezinárodní závod přátelství ve 
skocích na trampolíně, s účastí více než 200 
gymnastů z 18 zemí, Městská sportovní hala, 
Jablonec n. N., www.sportjablonec.cz
8. 10. ČT Author Cup, 21. ročník, závod horských 
kol po Jizerských horách, Josefův Důl, 10.00 h,  
tel.: 776 800 800, www.ctauthorcup.cz 
Závod je součástí Author marathon Tour, délka tratě 
63 km, převýšené 1 546 m.

8. 10. Procházka strašidelným lesem, 
Raspenava, 17.30 h, www.raspenava.cz

8. 10. Ve stříbrných stopách Lukáše Bauera, 
závod, Rekreační a sportovní areál Vesec, Liberec, 
www.stribrnastopa.cz
8. 10. Zpoza klece fest 2, program na libereckém 
sídlišti, Dobiášova ul, Liberec, 12.00–22.00 h
8. 10. Rodinná-sportovně dobrodružná hra, 
akce je určená pro celé rodiny, připraveny jsou 
sportovní i tak trochu branné disciplíny, Srnčí důl, 
Jablonec n. N., 14.00–18.00 h, www.vikyr.cz
8. 10. Bruslení s Vikýřem, sportovní akce pro 
všechny natěšené bruslaře, Zimní stadion Jablonec n. N., 
14.30–16.00 h, www.vikyr.cz
8. 10. Tristan a Isolda, přenos Metropolitan 
Opera: Live in HD, Kino Radnice, Jablonec n. N., 17.45 h, 
www.kinajablonec.cz
8. 10. Komáři se ženili, premiéra pohádky pro 
veřejnost, Naivní divadlo Liberec, www.naivnidivadlo.cz
8. 10. Tomáš Klus – Recyklus Tour, Dům kultury 
Liberec, 19.00 h, www.dkliberec.cz
8. 10. Hradišťan & Jiří Pavlica, spoluúčinkuje 
Smíšený pěvecký sbor Bohemiachor,  Městské divadlo 
Jablonec n. N., 19.00 h, www.divadlojablonec.cz
8. 10. Prago Union Champion Sound, koncert, 
Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h,  
www.klubnarampe.cz
8. 10. Den kdy běžíš, představení divadelního 
souboru Vichr z hor, Jablečné lázně, Jablonec n. N., 
20.00 h, www.jablecnelazne.cz
8. 10. S úsměvem Nepilota, hraje AD Hoc 
kočovné divadlo, divadlo, Železný Brod, 19.00 h, 
www.zeleznybrod.cz
9. 10. 4F Świeradów RUN 2016, Świeradów 
Zdroj, dolní stanice lanovky, 11.00 h,  
www.swieradowbiega.pl
9. 10. Přeběhni nemoc, sportovně-charitativní 
akce, nám. Dr. E. Beneše, Liberec,  
www.prebehninemoc.cz / Start závodu – 13.00 h, 
benefiční koncert – 17.00 h.
9. 10. Drakiáda s klikou, sraz u pivovaru ve 
Vratislavicích, Liberec – Vratislavice n. N., 14.00 h, 
www.facebook.com/motyckovicklika
9. 10. Koncert, kostel sv. Bonifáce, Liberec – 
Hanychov, 18.00 h
10.–11. 10. Mezinárodní festival 
outdoorových filmů, Kulturní a společenské 
centrum Lidové sady Liberec, Experimentální studio, 
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
11. 10. Doba Karla IV. a zlatnictví, představení 
středověkých zlatnických technik Andrejem Šumberou 
(k 150. výročí povýšení Jablonce na město), kostel sv. 
Anny, Jablonec n. N., 17.00 h, www.jablonec.com
11. 10. Výsledky Mise Rosetta ke Kometě 

67P, astronomické okénko M. Gembece, 
Městská knihovna Jablonec n. N., 17.00 h,  
www.knihovna.mestojablonec.cz
11. 10. Ahoy! Glass art and design, vernisáž 
výstavy, Galerie N, Jablonec n. N., 17.00 h,  
www.kde.tul.cz
11. 10. Alice Cooper, kino Radnice, hudebně-
filmový dokument, Jablonec n. N., 20.00 h,  
www.kinajablonec.cz

12. 10. ZOO bez bariér – den pro děti 
s handicapem, ZOO Liberec, www.zooliberec.cz
12. 10. Vernisáž výstavy „Od Plastimatu 
k Magně“, Severočeské muzeum v Liberci, 17.00 h, 
www.muzeumlb.cz
12. 10. Dokumentární filmy o Jablonci, 
promítání dokumentů režiséra Zdeňka Potužila  
o Metznerově kašně a stavebním vývoji města, kostel 
sv. Anny, Jablonec n. N., 17.00 h, www.jablonec.com
12. 10. Vliv psychiky na naše zdraví, 
přednáška a beseda s Lucií a Inkou Krákorovou, 
Městská knihovna Jablonec n. N., 17.00 h,  
www.knihovna.mestojablonec.cz
12. 10. Proč muži neposlouchají a ženy 
neumí číst v mapách, hudební komedie Divadla 
ABC Praha, Městské divadlo Jablonec n. N., 19.00 h, 
www.divadlojablonec.cz
12. 10. Kamčatka: země ohně a ledu, 
promítání a povídání s dobrodruhem Jackem 
Brightem, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 19.30 h, 
www.klubnarampe.cz
13. 10. Skřítek, pohádka v podání Divadla Buchty 
a loutky pro děti od 3 let, Kino Junior, Jablonec n. N., 
9.00 a 10.30 h, www.eurocentrumjablonec.cz
13. 10. Den pro seniory, ZOO Liberec, 
www.zooliberec.cz
13. 10. Varhany a hlasy dialog, dialog 
královského hudebního nástroje a zlatých hlasů 
jabloneckých zpěváků se světovým renomé – vystoupí 
Dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude!  
a přední český varhaník Přemysl Kšica, kostel 
sv. Anny, Jablonec n. N., 17.00 h, www.zusjbc.cz
13. 10. Jan Burian a Jaroslav Kořán, koncert, 
Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec, 
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Experimentální studio, 19.30 h, www.zooliberec.cz/
lidovesady/cz
13. 10. Jiří Pavlica – Hradišťan a Vlasta Redl 
s kapelou, Dům kultury Liberec, www.dkliberec.cz
13. 10. Ainsley Lister (UK), koncert britského 
kytaristy, skladatele a zpěváka s kapelou, Klub Na 
Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h, www.klubnarampe.cz
13.–15. 10. Educa Myjob Liberec 2016, veletrh 
vzdělávání a pracovních příležitostí, Home Credit 
Arena, Liberec, www.homecreditarena.cz
14. 10. Vztek a agresivita u dětí, přednáška, 
RC Jablíčko, Jablonec n. N., 17.00–19.00 h,  
www.centrumjablicko.cz
14. 10. Opuštěné světlo, vernisáž – instalace 
Veroniky Vlkové a Kateřiny Jirsové, Galerie Kaplička, 
Mšeno, Jablonec n. N., 18.00 h, www.placjablonec.cz
14. 10. Midi lidi, koncert, Klub Na Rampě, 
Jablonec n. N., 20.00 h, www.klubnarampe.cz
14. 10. A ještě trochu swingu, taneční večer 
s velkým swingovým Orchestrem Rudy Janovského  
a nejhezčími tanečními melodiemi 30.–60. let 
minulého století, Eurocentrum Jablonec n. N.,  
20.00 h, www.eurocentrumjablonec.cz
14. 10. 50 let Kunratického fotbalu, 
Kunratice u Frýdlantu, www.obeckunratice.cz 
16.00 h – utkání, 20.00 h – zábava s kapelou.
14. 10. Atomová kočička, premiéra, Malé divadlo 
Liberec, www.saldovo-divadlo.cz
14. 10. Slet bubeníků a Bubenická dílna pro 
handicapované, 15. ročník, Parkhotel, Smržovka, 
tel.: 483 369 325, 727 806 195, www.sletbubeniku.
cz / Koncert pro handicapované – 17.00 h 
a zahajovací koncert celého turné – 20.30 h. Letošní 
bubenickou letku tvoří Miloš Vacík, Kama Kamila, 
Pavel Fajt, Affeto (Vladimír Richter + Aleš Procházka), 
Tomáš Reindl, Milan Cais a Pavel Koudelka.

14. 10. Svatohubertská mše, kostel 
sv. Archanděla Michaela, Smržovka, 17.00 h,  
www.smrzovka.cz / Pro všechny zájemce a příznivce 
je od 15.30 h na Myslivecké chatě připravena 
zvěřinová kuchyně, na které si můžete pochutnat i po 
skončení mše.
14.–16. 10. Dům a bydlení + Autosalon 
Liberec, Výstaviště Liberec, www.diamantexpo.cz
14.–16. 10. Výroba papíru a knižní vazba, 
workshop, Ruční  papírna Papyrea, Zdislava,  
www.rucni-papirna.cz
15. 10. MČR skoky + sdruženáři, 
Sportovní areál Ještěd, Liberec, www.skijested.cz
15. 10. Podzimní burza Vesec + dětský 
blešáček, burza oblečení apod., jídelna VŠ kolejí, 
Liberec – Vesec, 9.30 h, www.burzavesec.cz
15. 10. Dobývání ztraceného záchranáře, 
Prosečský hřeben, 9.30 h (prezentace v areálu věznice 

Rýnovice od 8.30 h), cvičení a závod plný napětí, 
zábavy, fyzického vysílení a psychického vypětí, www.
cck-jablonec.cz
15. 10. Spolu po stopách Krabata, výlet po 
stopách Krabata – kostel Wittichenau, Krabatův mlýn 
a Krabatům kamen, přihlášky a platba do 12. 10. 
v informačním centru Frýdlant, tel.: 725 591 436, 
www.mesto-frydlant.cz

15. 10. Výlet na Černou studnici k pramenu 
Nisy, start: Smržovka, před radnicí v 9.00 h, 
www. smrzovka.cz / Tradiční výlet spojený s úklidem 
turistické stezky.
15. 10. Výšlap na Popovu skálu, 45. ročník 
turistického pochodu, start: Turistická ul., Hrádek n. N. 
9.30–10.30 h, cíl: Popova skála 13.00 h, trasy: pěší  
5 km, zdenavachkova@seznam.cz
15. 10. Decathlon Cup Bedřichov 2016, 4. kolo 
cyklistického dětského závodu, 15. ročník, Liberec, 
www.zsjanovjbc.com
15. 10. Ostrov splněných přání, pohádka 
LD Spojáček, DDM Větrník, Liberec, 10.00 a 15.00 h, 
www.spojacek.cz
15. 10. Hejnicman 2016, Hejnice, 
www.mestohejnice.cz / 13.00 h (náměstí) – 
sportovně-turistická akce, výšlap na Ořešník a zpět  
(s povinnou zátěží), 18.00 h (kino) – 13. Mezinárodní 
festival outdoorových filmů.
15. 10. TFA, nejtvrdší hasič vyhraje, Sportovní areál 
Ještěd, Liberec, www.skijested.cz
15. 10. Drakyáda, pouštění draků u kostelíka 
Na Poušti, Železný Brod, www.zeleznybrod.cz
15. 10. Slavnosti vína, NC Géčko Liberec, 
14.00–17.00 h, www.ncgecko.cz
15. 10. FK Jablonec / FC Zbrojovka Brno, 
fotbalové utkání ePojisteni.cz ligy (změna termínu 
vyhrazena), Stadion Střelnice, Jablonec n. N., 17.00 h, 
www.fkjablonec.cz
15. 10. Extraliga 2016/17: Domácí zápasy VK 
Dukla Liberec, VK Dukla Liberec, www.vkdukla.cz
15. 10. Hvězdy nad Ještědem, finálový večer 
pěvecké soutěže, Městské divadlo Jablonec n. N., 
17.00 h, www.divadlojablonec.cz

15. 10. Tančírna, Kulturní a společenské centrum 
Lidové sady Liberec, sál, 19.00 h,  
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
15. 10. Regulace intimity, představení 
divadelního souboru 11:55, Jablečné lázně,  
Jablonec n. N., 20.00 h, www.jablecnelazne.cz
15. 10. MIG 21, koncert, Klub Woko, Jablonec n. N., 
20.00 h, www.wokoklub.cz
15.–16. 10. Ukliďme Jizerky podzim 2016, 
tradiční úklidová akce, www.projizerky.cz
15.–16. 10. Setkání čtyř generací, víkend pro 
děti, rodiče, prarodiče a praprarodiče plný hraní, 
besed a povídání (přihlášky předem), RC Jablíčko, 
Jablonec n. N., 10.00–17.00 h, www.centrumjablicko.cz
16. 10. Podkrkonošská dechovka, taneční 
odpoledne s dechovým orchestrem pro seniory, 
Eurocentrum Jablonec n. N., 14.00 h,  
www.eurocentrumjablonec.cz
16. 10. Country bál nejen pro 
handicapované, hudební a taneční odpoledne 
s country kapelou Veranda a výukou tanců, DDM 
Vikýř, Jablonec n. N., 15.00–17.30 h, www.vikyr.cz
16. 10. Tipsport extraliga 2016/2017: Domácí 
zápas HC Bílí Tygři Liberec, Home Credit Arena, 
Liberec, www.hcbilitygri.cz
16. 10. Divokým Kyrgyzstánem na kajaku, 
promítání Matěje Koudelky, Klub Na Rampě,  
Jablonec n. N., 19.00 h, www.klubnarampe.cz
17. 10. Astronomické setkání, zajímavé úkazy 
na říjnové obloze, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 
18.00 h, www.klubnarampe.cz
17. 10. Taneční pro dospělé, lekce pro 
začátečníky, Topdance – sál u přehrady, Jablonec n. N., 
18.30 h, www.topdance.cz
18. 10. Hrátky s pamětí, soc.-aktivizační služba 
pro seniory, Železný Brod, 10.00 h, www.zeleznybrod.cz
18. 10. Východní Čechy, cestopisné promítání, 
Městská knihovna Jablonec n. N., 14.00 h,  
www.knihovna.mestojablonec.cz
18. 10. O cestě ke zdraví, beseda nejen 
o irisdiagnostice s Lucií Krákorovou, zájemcům bude 
možné za úhradu na místě provést diagnostiku, 
Smržovka, Zámeček, 17.00 h, www.iris-diagnostika.cz
18. 10. Cyrano, Městské divadlo, historický 
romantický příběh s písněmi v podání Divadla Radka 
Brzobohatého Praha, Jablonec n. N., 19.00 h,  
www.divadlojablonec.cz
18.–19. 10. Mezinárodní festival 
outdoorových filmů, promítání, besedy, Klub Na 
Rampě, Jablonec n. N., 18.00 h, www.klubnarampe.cz
19. 10. Čína s batohem nejen po Sečuánsku, 
beseda s cestovateli Pavlem Chlumem a Petrem 
Kvardou, Městská knihovna Jablonec n. N., 17.00 h, 
www.knihovna.mestojablonec.cz
19. 10. Sbližování, setkání kruhu přátel německé 
kultury, Dům česko-německého porozumění Rýnovice, 
Jablonec n. N., 17.00 h, www.dumrynovice.cz
19. 10. Poprask na laguně, italská komedie 
v podání Studia Dva Praha, Městské divadlo  
Jablonec n. N., 19.00 h, www.divadlojablonec.cz
19. 10. Monika Absolonová, Kulturní 
a společenské centrum Lidové sady Liberec, sál,  
19.00 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
19.–20. 10. Hejnický dřevorubec, 19. ročník 
mezinárodní soutěže v práci s motorovou pilou, 
Hejnice, SŠHL, vachel.jan@leshej.cz

SLET        BUBENÍKŮ
KTOŽ SÚ BOŽÍ BUBENÍCI

MILOŠ VACÍK     KAMA KAMILA    PAVEL FAJT 
BUBNY ZPĚV BUBNY ZPĚVY BUBNY, KLÁVESY BUBNY, ZPĚV BUBNY

   AFFETO     TOMÁŠ REINDL     MILAN CAIS     PAVEL KOUDELKA

2016

15
THE 

BEST OF

YEARS

K D Y K D E

Parkhotel Smržovka

pátek 14. 10.
Předprodej od 23. 9. – Tipsport Smržovka, IC Tanvald 

a Liberec, Knihkupectví Serius v Jablonci n. N.

od 17 hodin koncert pro handicapované,
vstup zdarma

od 20.30 koncert, vstupné 170/200 Kč
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19.–23. 10. Regionální výstava ovoce  
a zeleniny, Stráž n. N., www.straznnis.cz
20. 10. Vivaldianno 2016 – Město zrcadel, 
nový koncertní projekt Michala Dvořáka a houslového 
virtuosa Jaroslava Svěceného nabízející barokní 
hudbu v moderní podobě, Městské divadlo Jablonec 
n. N., 19.00 h, www.mestojablonec.cz
20. 10. Salsa tančírna, salsa a bachata pod 
vedením Martina Rejmana pro každého,  
Klub Na Rampě Jablonec n. N., 19.00–23.00 h,  
www.klubnarampe.cz
20. 10. Divadlo Sklep – Besídka 2016, pásmo 
k45. Výročí divadla, Kulturní a společenské centrum 
Lidové sady Liberec, sál, 19.00 h,  
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
21. 10. Den stromů, Jablonec n. N., 
www.jablonec.com
21. 10. Sklářské svítání, 5. ročník diskuzního 
setkání o současnosti a budoucnosti českého 
sklářství, akce je pořádána ve spolupráci se Svazem 
průmyslu a dopravy ČR v rámci 6. Mezinárodní 
konference historie sklářské a bižuterní výroby 
v českých zemích, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci 
n. N., výstavní sál muzea, 13.00–17.00 h, zdarma, 
www.msb-jablonec.cz
21. 10. Obrázky z cest (Austrálie a Srí 
Lanka), ZŠ Ostašov, Liberec – Ostašov, 18.00 h, 
www.ostasov.eu
21. 10. Cynik, Vomit a Šťastná Stávka, 
koncert, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h, 
www.klubnarampe.cz
21. 10. Den stromů, program, který děti seznámí 
se stromy všemi smysly – poznávání dřevin, Keltský 
stromový kalendář, stromové puzzle, práce se dřevem, 
výtvarné techniky, Ekocentrum Jablonec n. N., 
9.00–17.00 h, www.jablonec.com / Probíhá v rámci 
celosvětových oslav dne stromů. Dopoledne je zadáno 
pro školy, odpoledne je zvána široká veřejnost.
21. 10. Mezinárodní konference Historie 
sklářské a bižuterní výroby v českých 
zemích & 5. diskusní seminář Sklářské 
svítání, 6. ročník, Muzeum skla a bižuterie 
v Jablonci n. N., 13.00–17.00 h, www.msb-jablonec.cz 
Akce je pořádána ve spolupráci se Svazem průmyslu 
a dopravy ČR, Českou archeologickou společností 
– Odbornou skupinou pro dějiny skla a Českou 
sklářskou společností.
21. 10. Framus Five, koncert k sedmdesátinám 
Michala Prokopa, Eurocentrum Jablonec n. N., 20.00 h, 
www.eurocentrumjablonec.cz
21. 10. Kabaret de Sade, vystoupí Umělecký 
gang Depresivní děti touží po penězích, Jablečné 
lázně, Jablonec n. N., 20.00 h, www.jablecnelazne.cz
22. 10. Liberecké Všeho Trhy, hobby burza, 
parkoviště před Home Credit Arenou, Liberec, 5.00–
11.00 h, www.homecreditarena.cz
22. 10. Mezinárodní den gibonů a irbisů, 
ZOO Liberec, www.zooliberec.cz
22. 10. Ještědský půlmaraton, běžecký závod, 
Liberec – hřiště Ostašov, 
prezentace: hřiště ul. Žákovská, poblíž ZŠ Ostašov, 
tel.: 602 411 317, www.libereckybeh.cz
22. 10. Závody I. ligy mužů v judu, Městská 
sportovní hala, Jablonec n. N., www.sportjablonec.cz, 
www.judojablonec.cz
22. 10. Dýňohraní, podzimní dílna – vydlabávání 
dýní a tvoření podzimní dekorace, ochutnávka 

pokrmů nejen z dýní, DDM Vikýř, Jablonec n. N., 
10.00–14.00 h, www.vikyr.cz
22. 10. Soukromá sbírka papírové krásy, 
Muzeum papírové krásy, Liberec, 14.00–16.00 h, 
http://papirovakrasa.wgz.cz
22. 10. Brána, Dětská Porta a Folky Tonk, 
severočeská předkola soutěží pro mládež do 18 let,  
Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 15.00 h,  
www.studiokokos.cz 
22. 10. Skřivánek slaví 30 let, účinkuje Dětský 
pěvecký sbor Skřivánek a hosté, Městské divadlo, 
Jablonec n. N., 16.00 h, www.divadlojablonec.cz
22. 10. Maškarní párty v Jablíčku, karneval 
s hudbou a tancem, RC Jablíčko, Jablonec n. N., 
16.00–18.00 h, www.centrumjablicko.cz
22. 10. Do ložnice vstupujte jednotlivě, 
divadelní představení, hraje společnost Háta, 
představení proběhne ve dvou časech za sebou, 
16.00 a 19.30 h, Kino Frýdlant, www.mesto-frydlant.cz

22. 10. Don Giovanni, přenos Metropolitan Opera: 
Live in HD, Kino Radnice Jablonec n. N., 18.45 h, 
www.kinajablonec.cz
22. 10. Jarret a Buty, koncert, Kulturní 
a společenské centrum Lidové sady Liberec, sál,  
19.00 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
22. 10. Ladybirds / Berušky – Atmosphere, 
jablonecký folk-pop-country a pop-rock z Čech, Klub 
Na Rampě, Jablonec n. N., 19.30 h,  
www.klubnarampe.cz
23. 10. O Šípkové Růžence, muzikálové 
zpracování klasické pohádky v podání Divadelní 
společnosti Julie Jurištové, Praha, Městské divadlo 
Jablonec n. N., 15.00 h, www.divadlojablonec.cz
23. 10. Jablíčkové odpoledne pro rodiny, 
dílny pro děti i dospělé, ochutnávka pokrmů z jablek, 
módní přehlídka, RC Jablíčko, Jablonec n. N., 15.00 h, 
www.centrumjablicko.cz
23. 10. Nevěsta bílého medvěda, pohádka 
v podání liberecké Divadelní společnosti Kordula pro 
děti od 4 let, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 17.00 h, 
www.klubnarampe.cz
23. 10. MyJenněkdy & Brass Jablonec, 
společný koncert, kostel Dr. Farského, Jablonec n. N., 
17.00 h, www.zusjbc.cz

23. 10. ePojisteni.cz liga 2016/2017 – Domácí 
utkání FC Slovan Liberec, FC Slovan Liberec, 
www.fcslovanliberec.cz
23. 10. Tipsport extraliga 2016/2017: Domácí 
zápas HC Bílí Tygři Liberec, Home Credit Arena, 
Liberec, www.hcbilitygri.cz
23.–24. 10. Burza, Česká Beseda, Raspenava, 
16.00–19.00 h, tel.: 606 261 415
24. 10. Hledání ztraceného času, povídání 
s M. Řeháčkem o vzniku Liberce a jeho symbolech, 
Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec, 
Experimentální studio, 18.00 h,  
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
24. 10. Frída malovat a milovat, příběh malířky 
v podání Bratislavského hudobného divadla Teatro 
Wüstenrot, Městské divadlo Jablonec n. N., 19.00 h, 
www.divadlojablonec.cz
24. 10. Tango Argentino, taneční lekce pro 
veřejnost, Topdance – sál u přehrady, Jablonec n. N., 
20.00 h, www.topdance.cz
25. 10. Podzimní fantazie, přehlídka 
neprofesionálních tanečních souborů scénického 
tance a pohybového divadla ČR, Městské divadlo 
Jablonec n. N., 17.00 h, www.divadlojablonec.cz
25. 10. Rampa free pro každou kapelu, 
koncertní příležitost s ozvučením, Klub Na Rampě, 
Jablonec n. N., 20.00 h, www.klubnarampe.cz
26. 10. Gaia Mesiah, Dům kultury Liberec, 
www.dkliberec.cz
26. 10. Podzimní prázdninový den pro 
handicapované, program pro děti, mládež 
a dospělé se zdravotním handicapem, DDM Vikýř, 
Jablonec N. N., 8.00–15.00 h, www.vikyr.cz
26. 10. Hovory, ovšem, autorská poezie, próza 
a hudba, Dům česko-německého porozumění 
Rýnovice, Jablonec n. N., 18.00 h, www.dumrynovice.cz
26. 10. Pokračovačky, taneční lekce, Topdance – sál 
u přehrady, Jablonec n. N., 18.30 h, www.topdance.cz
26. 10. Tři pokoje, hraje Krátké úderné divadlo, 
Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec, 
Experimentální studio, 19.30 h,  
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
26. 10. Stopem přes Sibiř do Singapuru, 
promítání a povídání Tondy Lehkého a Jirky Hladíka, 
Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 19.30 h,  
www.klubnarampe.cz
26.–27. 10. Strašidelná ZOO, ZOO Liberec, 
17.30–20.00 h, www.zooliberec.cz
27. 10. Den s PokusiQem, přijď experimentovat 
s lektory – moderátory známými z pořadu PokusiQ na 
stream.cz, iQLANDIA, 14.00–17.00 h, www.iQlandia.cz
27. 10. Minipárty s Karlem Šípem a J. A. 
Náhlovským, Kulturní a společenské centrum 
Lidové sady Liberec, sál, 19.00 h,  
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
28. 10. Podzimní špacír – Memoriál 
Jindřicha Jandy, 19. ročník turistického pochodu, 
start: sokolovna Oldřichov v Hájích 8.00–10.00 h, cíl: 
stejné místo 16.00 h, trasy: pěší 8, 12, 20, 30 km, 
tel.: 605 279 240, tjsokol@oldrichov.cz
28. 10. Sváteční jízdy historické tramvaje, 
trasa: Lidové sady – ZOO – Viadukt, Liberec,  
www.boveraclub.com
28. 10. Volný vstup do muzea v Den vzniku 
samostatného československého státu, 
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n. N., 9.00–17.00 h, 
www.msb-jablonec.cz
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28. 10. Den otevřených dveří radnice, 
prohlídky interiérů, radnice, Liberec, 9.00–14.00 h, 
www.visitliberec.eu
28. 10. Tajný výlet veteránem 
s Autoculturou, jízda veteránů, start Vratislavický 
pivovar, Liberec – Vratislavice n. N., www.autocultura.cz 
28. 10. Rozmarné léto, Rádoby divadlo Klapý 
uvede inscenaci V. Vančury, divadlo Josefův Důl, 19.30 h, 
www.josefuvdul.eu
28. 10. Monkey Business, koncert české funkové 
kapely, Eurocentrum Jablonec n. N., 20.00 h,  
www.eurocentrumjablonec.cz
28. 10. Stopařův průvodce galaxií, z cyklu 
scénického čtení Listování, Jablečné lázně, Jablonec n. N., 
20.00 h, www.jablecnelazne.cz
28.–29. 10. Tanec, tanec… 2016, dva přehlídkové 
večery, Městské divadlo Jablonec n. N., 19.00 h, 
www.divadlojablonec.cz / Nejlepší choreografie 
amatérských tanečních souborů v sezoně 2015/2016, 
host: taneční soubor z Belgie a z Chorvatska.
29. 10 Eleven Janovských 11 a 19 km, 41. 
Ročník tradičního závodu, Janov n. N., www.11a19.cz

29. 10. Dýňobraní!, sobotní workshop pro rodiče 
s dětmi, Oblastní galerie Liberec – Lázně, www.ogl.cz
29. 10. Halloween pro děti, sokolovna, 
Lučany n. N., 14.00 h, www.lucany.cz / Odpoledne 
je lampionový průvod, výtvarné dílničky pro děti, 
soutěže a hry, halloweenové masky jsou vítány.
29. 10. FK Jablonec / SK Slavia Praha, 
fotbalové utkání ePojisteni.cz ligy (změna termínu 
vyhrazena), Stadion Střelnice, Jablonec n. N., 17.00 h, 
www.fkjablonec.cz
29. 10. Extraliga 2016/17: Domácí zápasy VK 
Dukla Liberec, VK Dukla Liberec, www.vkdukla.cz
29. 10. Komunál, Enola Gay, Rain, Anarchia, 
koncert, Restaurace Beseda Frýdlant, 20.00 h,  
www.mesto-frydlant.cz

29. 10. Horečka sobotní noci, největší rockové 
hity na plátně uvádí Petr Vobořil, Klub Na Rampě, 
Jablonec n. N., 21.00 h, www.klubnarampe.cz
30. 10. Cena města tance 2016, slavnostní 
zakončení přehlídky Tanec, tanec... 2016, vyhlášení 
nominací a Ceny města tance 2016, choreografie 
vzniklá v rámci rezidenčního pobytu Ceny města tance 
2015 – Projekt Intro Postřelmov, Městské divadlo 
Jablonec n. N., 13.00 h, www.divadlojablonec.cz
30. 10. Tipsport extraliga 2016/2017: Domácí 
zápas HC Bílí Tygři Liberec, Home Credit Arena, 
Liberec, www.hcbilitygri.cz
31. 10. Přívětivá i divoká Albánie, povídání 
s L. Vránkem, Kulturní a společenské centrum Lidové 
sady Liberec, Experimentální studio, 19.30 h,  
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
31. 10. Rampa vás woholí, Sqost, zahájení 
charitativní kampaně Jablonecký Movember 2016 
zaměřené na prevenci rakoviny prostaty a mužské 
zdraví obecně – od 18.00 h – holení, od 20.00 h – 
koncert pražské rhythm & bluesové kapely Sqost (Max 
Presser, Vlasta Červenka, František Hönig, Ondra Liška 
a Vláďa Wild), Klub Na Rampě Jablonec n. N., 18.00 h, 
www.klubnarampe.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
do 9. 10.
FEMME FATALE
Exkluzívní přehlídka současné tvorby českých  
a polských sklářských výtvarnic.
do 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
V rámci oslav Dne české státnosti bude ve středu 28. 
října volný vstup do aktuálních výstav!

V úterý 11. 10. 2016 bude muzeum 
z technických důvodů uzavřeno!

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

16. 9.–19. 11.
Příběh kostela a kašny
výstava věnovaná architektu Josefu Zaschemu  
a sochaři Franzovi Metznerovi (k 150. výročí povýšení 
Jablonce 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
út–pá 10.00–12.00 a 13.00–17.00 h,  
so 10.00–13.00 h
(Expozice památníku Jany a Josefa V. Scheybalových  
v podkroví domu)
do 1. 10.
Střelecké terče a obrazy města Jablonce
Historická vyobrazení města a další motivy na 
malovaných dřevěných terčích zapůjčených ze 
sbírek Muzea skla a bižuterie (výstava k 150. výročí 
povýšení Jablonce na město).
26. 10. 2016–25. 2. 2017
Bílou stopou po padesáté
Interaktivní výstava věnovaná jubilejnímu 50. ročníku 
závodu Jizerská padesátka – historie vzniku závodu, 
zákulisí pořadatelského týmu s řadou zajímavostí na 
autentických dokumentech, fotografiích i vybavení  
(k 150. výročí povýšení Jablonce na město).

EUROCENTRUM JABLONEC N. N. – MALÝ SÁL
Jiráskova 9
Jablonec n. N.
www.eurocentrumjablonec.cz
po–pá 10.00–16.00 h
7. 9.–11. 11.
Žijeme v Jablonci
Výstava fotografií jabloneckého fotoklubu Balvan
27. 9.–2. 10.
Historie a my“ a „My v čase
Výstavy „Tvořivé ruce našich seniorů“ výstava 
k Týdnu seniorů www.mestojablonec.cz

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
14. 9.–4. 10.
O Jablonci
Výstava výtvarného oboru ZUŠ k 150. výročí povýšení 
Jablonce na město, www.zusjbc.cz
12. 10.–4. 11.
Ahoy! Glass art and design
Výstava prací studentů Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 
n. L.
Vernisáž: 11. 10. v 17.00 h.

MĚSTSKÉ DIVADLO JABLONEC N. N.
foyer divadla
Liberecká 5/1900
Jablonec nad Nisou
tel.: 483 310 064
www.divadlojablonec.cz
otevřeno v době představení
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17. 9.–30. 10.
Variace – kouř a kapky jak je neznáte
Výstava Kláry Zavřelové.

GALERIE KAPLIČKA
ve Mšeně, Jablonec n. N.
výstavu lze prohlédnout oknem kapličky
www.placjablonec.cz
od 15. 9. Mexiko
Výstava malby Anežky Strakové.

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
14. 9.–5. 10.
Jan Šimek – Moje krajina
Výstava obrazů maloskalského malíře.
7. 10.–1. 11.
Jablonec v proměnách
Výstava fotografií a výtvarných prací (žáci ZŠ Arbesova 
mapují proměny krajiny a města).
Hravě v trávě
Celoroční výstava fotografií Vladimíry Dvořákové.

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
Kolem nás
Výstava fotografií manželů Majtánových (schodiště 
knihovny).
Literární Jablonec
Výstava věnována jabloneckým českým autorům od 
konce druhé světové války do současnosti.
Jablonecká náměstí
Výstava Milana Bajera u příležitosti významných 
výročí města (audiovizuální sál knihovny).

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
20. 9.–7. 10.
Dagmar Loumová – Sromy – pastely
18. 10.–4. 11.
Vladimír Balcar – Podzim mého života 
v obrazech
Vernisáž: 18. 10. v 17.00 h.

KULTURNÍ STŘEDISKO –  
ZÁMEČEK / VÝSTAVNÍ SÍŇ
náměstí T. G. Masaryka 1
Smržovka
tel.: 483 369 325, 727 806 195, 702 183 840
www.smrzovka.cz
so–ne 13.00–16.00 h nebo po tel. Dohodě
1.–29. 10.
Kouzlo makrosvěta – fotografie Blanky 
Svobodové
Vernisáž: 1. 10. v 16.00 h.

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
září–říjen
Historie Desné ve fotografiích – III. část
Desná I., Protržená přehrada a stavba vodní nádrže 
Souš

OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC – LÁZNĚ
Masarykova 723/14
Liberec
tel.: 485 106 321
www.ogl.cz
8. 9.–27. 11.
Karel IV. a gotika na Libecku a Žitavsku
Výstava představuje široké laické i odborné veřejnosti 
vývoj vizuální kultury související s Lucemburky  
a Jagellonci a přesahy jejich vlády a uměleckého vlivu 
na území dnešního Liberecka a Horní Lužice.
8. 9.–11. 12.
Vladimír Birgus
B. Birgus je zásadní osobností české fotografie nejen 
jako autor, ale i jako historik fotografie, pedagog  
a kurátor. Jako vedoucí Institutu tvůrčí fotografie na 
Slezské univerzitě v Opavě, výrazně ovlivňuje dění na 
české fotografické scéně.
8. 9.–11. 12.
Daniel Vlček
D. Vlček se řadí mezi ty umělce, kteří rádi překračují 
hranice nejen mezi kolektivní aindividuální tvorbou, 
ale také mezi uměleckými obory. Člen umělecké 
skupiny Guma Guar, samostatně působící malíř  
a autor audioinstalací.
22. 9. 2016–8. 1. 2017
Zuzana Růžičková – Gázotisky
Z. Růžičková vytváří křehké tisky buď s rostlinnými 
náměty, nebo na hranici abstraktního umění. Ovlivnila 
ji také zkušenost s asijským uměním, kterou získala 
při stáži na Taiwanu. Její práce připomínají staré 
oprýskané zdi nebo kresby na zamrzlém okně.
6. 10. 2016–8. 1. 2017
Julius Mařák – Vídeňské úspěchy

SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI
Masarykova 11
Liberec
tel.: 485 246 111
www.muzeumlb.cz
27. 9.–13. 11.
Sympozium uměleckoprůmyslových škol LK
Tvůrčí setkání domácích i zahraničních 
středoškolských studentů probíhá každé tři roky 
v několika vybraných dílnách a ateliérech uměleckých 

škol v Jablonci nad Nisou, Turnově, Kamenickém 
Šenově, Novém Boru a v Železném Brodě. Všechny 
výsledné práce ze sympozia v roce 2016 z oborů 
bižuterie, šperků, kovů, skla, svítidel a designu budou 
vystaveny v Severočeském muzeu.
6. 10.–4. 12.
Když ptáčka lapají…
Výstava ukáže vývoj metod odchytu ptáků od historie 
po současnost. Odhaleny budou také motivace pro 
odchyt ptáků v jednotlivých obdobích. Součástí 
výstavy budou kromě mnoha různých odchytových 
zařízení také ukázky typů křídel a dalších uzpůsobení 
ptáků k letu.

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.

GALERIE PROSTOR 228
Studničná 227/9
Liberec
www.prostor228.cz
út, st 9.00–13.00 a 14.30–19.00 h
září–říjen
Jan Knap
Dílo Jana Knapa navazuje na dlouhou tradici 
evropského a křesťanského umění s vlivem 
náboženské malby zejména gotické a raně 
renesanční.

OC FORUM LIBEREC
Soukenné nám. 2a/669
Liberec
www.forumliberec.cz
21. 9.–9. 10.
Objevy a vynálezy
Interaktivní výstava s několika jedinečnými exponáty 
z oboru lékařství, dopravy, výroby energie, časomíry, 
písma a knihy a české a slovenské vynálezy najdete 
přímo na pasážích v přízemí centra.
15.– 30. 10.
„Barevný svět“ – třetí ročník výtvarné 
soutěže pro děti z mateřských škol
Děti dostaly za úkol namalovat obal na odpadkový 
koš. Všechny soutěžní návrhy jsou od 15. 10. 
vystaveny na pasážích centra. Oceněny budou tři MŠ, 
jejichž návrh získá nejvíce hlasů. Vítězné školky obdrží 
od OC Forum Liberec didaktické pomůcky, hračky  
a výtvarné potřeby za celkem 15 tisíc korun.

KRAJSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA
Rumjancevova 1/1362
460 53 Liberec
www.kvkli.cz
1.–27. 10.
Výtvarná soutěž k Mezinárodnímu dni 
zvířat „Vodní svět“
Výstava je přehlídkou tvorby v jednotlivých školách 
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regionu. Návštěvníci výstavy mohou zhlédnout 
různé výtvarné techniky od kresby, malby přes 
kombinovanou techniku, až po tvorbu prostorových 
objektů a keramiku. Pojetí a výtvarné technice se 
meze nekladou.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM 
LIDOVÉ SADY
Lidové sady 425/1, Liberec
www.zooliberec.cz/lidovesady
září–říjen
Experimentální studio a předsálí, balkón, vyhlídková věž:
Ateliér Helaz a Josef Zíka – Velké přátelství
fotografie, grafika, obrazy

CENTRUM VLASTY BURIANA
Široká 179/38, Liberec
www.vlasta-burian.cz
8. 9.–21. 10.
Vladimír Syrovátko – obrazy
Portrétní a figurální tvorba.

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.

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
1. 9.–30. 10.
Život na největším norském ostrově 
Hinnøya

FRÝDLANT, VESTIBUL RADNICE
www.mesto-frydlant.cz
VI, po–so 9.00–16.00 h
VI, po–so 9.00–17.00 h
5.–29. 10.
Roman Karpaš – Malá restrospektiva

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

MEZINÁRODNÍ CENTRUM  
DUCHOVNÍ OBNOVY
Klášterní 1
Hejnice
tel.: 482 360 211
www.mcdo.cz
I–XII, po–ne 8.00–17.00 h
do 16. 10.
Hejnický fotoklub – fotografie jeho členů 
nejenom z Jizerek
17. 10.–1. 11.
Dušičková prodejní výstava žáků SŠHL Frýdlant, 
pracoviště Hejnice – obor zahradník

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
2. 9.–2. 10.
LSD – výstava skla

Díla sklářských výtvarníků vzniklých v období roku 
2012–2015 při akci Letní sklářská dílna, která 
předchází festivalu Skleněné městečko.

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.
29. 10. Halloween na zámku – večerní 
prohlídky na rozloučenou s návštěvnickou sezonou 
2016, 19.00–21.30 h, pouze na objednávku na tel. 
482 312 130 nebo email: zamek.rezervace@seznam.cz.

SH GRABŠTEJN, www.hrad-grabstejn.cz

SZ LEMBERK, www.zamek-lemberk.cz
28.–30. 10. Zpřístupnění středověké věže – 
vyhlídka do okolí zámku.

SZ SYCHROV, www.zamek-sychrov.cz
15. 10. Velká módní show – autorská tvorba 
s tématem „Jak navázala móda našich předků na 
současné módní trendy“, 14.30 h
28.–30. 10. Šíleně smutná princezna – 
pohádkové prohlídky pro milovníky pohádek, 
dostupné přes www.e-vstupenka.cz
29. 10. Lucemburský rok: Čtyři ženy Karla 
IV. – Kvaternita neboli čtvernost času. Hudebně 
literární pásmo s divadelními prvky. Účinkují: Karel 
IV. – Jan Potměšil, Blanka z Valois, Anna Svídnická, 
Anna Falcká, Alžběta Pomořanská – Jitka Nerudová. 
Vypravěči a hudební alchymisté – Václav Návrat 
(barokní housle) a Přemysl Vacek (arciloutna).

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