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NOVINKY Z JIZEREK
Slovo k zamyšlení
Vážení čtenáři a návštěvníci Jizerských hor.
Dlouho jsem přemýšlela o tom, co bych vám
do měsíce března, který má být branou k tak
dlouho očekávanému jaru, popřála.
Trochu mi to mé jarní přání posledních pěkných výletů na běžkách, v tom správném jarním
těžkém sněhu a se sluncem v zádech, pokazily
klimatické podmínky. Přechod a těšení se na
jaro nás letos mine, protože jaro už tu nějakou
dobu je.
Únor nás však inspiroval k jiné důležité
změně, která nás bude ještě dlouho provázet.
Všichni jsme s hrdostí k Česku sledovali Olympijské hry, které byly obrovským úspěchem našich sportovců. Nadšení bylo zvýšeno i o dávku
hrdosti na velkou část výpravy pocházející právě od nás ze severu.
Dovolte, abych ještě jednou vyjádřila velké
gratulace všem sportovcům za jejich výkony
a reprezentaci. Chtěla bych jim však poděkovat
za ještě jeden další a neméně významný výkon.
Dokázali po dlouhé době spojit národ, dokázali
povzbudit národní povědomí a jakoby zapomenutou českou hrdost.
Pozorovala jsem své okolí, jak se fanoušci
se zatajeným dechem spojili se sportovci v jedno, jak prožívali karamboly a neúspěchy našich
reprezentantů a jak se slzami v očích pozorovali předávání medailí, vztyčení české vlajky za
zpěvu hymny.
Sama za sebe si myslím, že takovou „injekci“ Češi potřebovali. Už dlouho mezi námi
chybí vzory, ke kterým bychom s úctou vzhlíželi,

a nyní se to díky Olympiádě povedlo. Pro mne
je toto povzbuzující informace vypovídající
o tom, že Češi neuzavřeli svá srdce úplně a jsou
ještě schopni táhnout za jeden provaz a bez
ostychu hlasitě zakřičet: „Jsem Čech“.
Jaro je čas nových začátků, které můžeme
díky přírodě zažívat. Uchopme naši olympijskou
zkušenost jako novou šanci pro Čechy, nový začátek pro nás samotné. Je jen na nás, jestli si
budeme závidět nebo pomáhat. Každopádně

ten, kdo se s čistým úmyslem reprezentovat
sám sebe a své postoje nebojí spojit s ostatními, zažije radost všech, kteří mu k úspěchu
pomohou. Držme za jeden provaz a zažívejme
několikanásobnou radost z našeho konání…
Krásný březen plný nových začátků vám přeje
Renata Van Vleet
Turistický region Jizerské hory
www.jizerky.cz
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Březen a tradice…
POMASOPUSTNÍ POSTNÍ DOBA
Letos začíná 5. března Popeleční středou
a končí Velikonocemi. V jarních měsících se
lidem už tenčily zásoby a nedostatek potravy nutně omezoval jakékoliv zábavy, provázené hojností jídla. Dalo by se říct, že půst
byl tak trochu „z nouze ctnost“.
Popeleční středa byl den, kdy se světil popel z ratolestí, které byly posvěceny
v uplynulém roce na Květnou neděli. Tímto popelem dělal kněz na čele věřícím kříž,
říkajíc při tom slova: „Pomni člověče, že
prach jsi a v prach se navrátíš“. Připomínal tak věřícím pomíjivost tohoto života
a nutnost pokání. Také se tradovalo, že
kdo v ten den bude prát prádlo, tomu pak
stejně zůstane po celý rok špinavé.
Pytlový čtvrtek – tento den se dojídaly
zbytky z masopustních hodů. Byla to jaká-

z pera Líby Novotné

si „hodokvasní prodloužená“, to znamenalo, že po masopustě se všechno zbylé
jídlo snědlo, tedy „zpytlovalo“.
Následovalo šest postních nedělí (v neděli se maso jíst smělo). Zajímavé je jejich
lidové pojmenování: Pytlová (Pučálka),
Pražná (Sazometná), Kýchavná, Družebná,
Smrtná (Černá) a Květná. Pojmenování se

mohou oblastně lišit. Ke všem těmto názvům se pojily lidové obyčeje a představy.
1. Černá neděle, Pučálka (Pytlová, také Liščí nebo Sametová) byla pravděpodobně pojmenována podle toho, že ženy
během půstu odkládaly pestré oblečení
a oblékaly se do černých šatů a zástěr. Vařilo se jídlo z napučených (naklíčených)
luštěnin, např. z hrachu.
2. Pražná neděle dostala jméno podle tradičního jídla „pražmy“. Šlo o staroslovanský pokrm, který se připravoval
pražením nedozrálého obilí. Někde se také říkalo Sazometná neděle, vymetaly se
nejen komíny, ale čistilo se všechno.
3. Kýchavná neděle se nazývá podle pověry, že kolikrát člověk o třetí postní
neděli kýchne, tolik roků bude živ. Někde
se také věřilo, že kdo kýchne v tento den
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třikrát, bude celý rok zdráv. Vznik tohoto
obyčeje se traduje od dob morové epidemie – lidé měli obavu z moru, jehož první projevy byly spojeny právě s kýcháním,
a proto si při kýchání přáli „Pozdrav tě
Pán Bůh“, aby toto nebezpečí zažehnali.
4. O Družební neděli chodil družba se
ženichem navštívit dům, do něhož chtěli
přijít o velikonoční pomlázce na námluvy.
5. Smrtná neděle byla pojmenována
podle obyčeje „vynášení smrti“, jehož původ sahá až do pohanských dob. Smrt –
Morana, později symbol zimy, mohla být
původně nikoliv jen symbolem, ale obětí božstvům, snad z počátku obětí živou.
Zvyk vynášení smrti se udržel až do nedávné doby. Figura smrtky byla zhotovena ze slámy a hadrů, často měla režnou
košili, korále z výduňků vajec a obličej
pomalovaný barvou. Byla připevněna na
dřevěné tyči a nesena k potoku, kde byla
zapálena a vhozena do vody. Od vody se
pak rychle utíkalo, „aby nás smrt nedohonila“. Někde se tento zvyk dochoval až do

NOVINKY Z JIZEREK

současnosti jako dětská hra, jejíž původní
záměr vyjadřuje popěvek „Smrt nesem ze
vsi, nové léto do vsi …“
6. Květná neděle je dnem, kdy si
křesťané připomínají památku Kristova
vjezdu do Jeruzaléma. Název je odvozen
od květů, kterými Krista v Jeruzalémě vítali. Do lidového prostředí se tato událost
přenesla v podobě svěcení kočiček, košťat apod. Svěcené kočičky měly ochrannou moc proti kouzlům a pohromám – zasouvaly se za domácí kříž a svaté obrázky,
zapichovaly o letnicích na okraj pole, dávaly do sklepa. V tuto neděli se také někde nosilo „léto do vsi“, oblékalo se něco
nového a vymetala se neřest. Nesmělo se
péct, aby se nezapekl květ.

Chcete se dozvědět více o české tradici?
Nevíte jak správně prožít velikonoční čas?
Doporučujeme knihu Ladislavy Sůvové Naše
tradice, která je k dostání v internetovém obchodě http://www.udzoudyho.cz/knihy/citatymoudra-a-vyroky/nase-tradice.html.
INTERNETOV

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

MATURITNÍ A PAMĚTNÍ PRSTENY
ZE SMRŽOVKY
Rostislav Rakušan, Smržovka
Naši firmu jsme založili v roce 2006. Nabízíme svým zákazníkům prsteny na míru ze stříbra a zlata. Nejdříve jsme začali

s výrobou maturitních prstenů a v současné době k nim přibyly výrobky pro jakoukoliv příležitost od absolventských
prstenů po prsteny z lásky – k zásnubám, svatbě či k Valentýnovi. Mezi naše
zakázky patří i výroba prstenů pro sportovní kluby, např. na památku výjimečného vítězství. Mimo jiné můžeme vyrobit
i luxusní dárkové prsteny s vyrytým věnováním. Každý prsten je originálem zpracovaným podle vlastních vzorů či na objednávku zákazníků, tedy pokud by nezaujal
zákazníka výrobek z našich vzorů, zhotovíme prsten podle jeho vlastních návrhů
a představ. Díky ruční výrobě, na které je
naše firma založena, jsme schopni nabídnout vysokou kvalitu šperku.
Kontakt: Zlatnictví – Rostislav Rakušan,
Hlavní 1161, 468 51 Smržovka, iRoky@seznam.cz,
tel.: 604 850 420, www.maturitni-prsteny.cz,
www.prstenyzlasky.cz
Možnost zakoupení: vlastní prodejna v provozovně, e-shop na internetových stránkách FANSHOP
Bílých tygrů v Liberci

NOVI

podle přání zákazníka: z přírodních materiálů jako je dřevo, kosti nebo paroh,
i z materiálů průmyslových, například titanu, karbonu, papíru tvrzeného pryskyřicemi. Nůž může být dodán v dárkové
krabičce nebo v koženém pouzdře.
Křesadlo, vyrobené ze slitiny uhlíkové
oceli a magnézia, spolu s podpalovačem
ve vlhkotěsné hliníkové krabičce může
být luxusním a zároveň praktickým dárkem, který bude sloužit mnoho let.
Kontakt: Martin Hybler, Zásada č. p. 332,
468 25 Zásada, tel.: 605 451 426, hybler@email.
cz, www.martinhybler.com. Možnost zakoupení:
na e-shopu na www.martinhybler.cz, příležitostně
i na řemeslných trzích v regionu.

NOŽE A KŘESADLA ZE ZÁSADY
Martin Hybler, Zásada
Ve své dílně v Zásadě vyrábím kvalitní
ocelové nože s pevnou čepelí a střenkou
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Tip na výlet

ho chytrého mobilu stáhnete aplikaci
„Paměť národa“, popř. si můžete z webových stránek stáhnout do mobilu či MP3
přehrávače nahrávky s výpověďmi pamětníků.
Trasu si můžete projít pěšky nebo projet
na vypůjčených koloběžkách. Více informací najdete na www.zivapamet-liberec.cz

ŽIVÁ PAMĚŤ LIBEREC – REICHENBERG
V Liberci již od loňského roku město promlouvá ke svým návštěvníkům prostřednictvím interaktivního projektu Živá paměť Liberec – Reichenberg.
Možností, jak si město poslechnout je
několik. Buď si v Krajské vědecké knihovně půjčíte audioprůvodce, nebo si do své-

IQLANDIA OTEVÍRÁ SVÉ BRÁNY!
Obří science centrum iQLANDIA v Liberci
otevírá své brány již poslední březnový víkend! Česká republika tak získává supermoderní vědecko-zábavní centrum za 400
milionů korun, které návštěvníkům nabídne 3D planetárium, dechberoucí expozici
Sexmise, přístupnou již od 12 let, humanoidního robota a stovky dalších interaktivních exponátů z astronomie, nanotechnologie, fyziky, chemie, biologie či
techniky.
Tvůrci projektu, který je financován
z evropského programu Výzkum a vývoj
pro inovaci, očekávají 300tisícovou návštěvnost ročně, a to nejenom z České republiky, ale i z příhraničních států jako
je Německo a Polsko. „Jednotlivé návody k exponátům i tištěné materiály budeme mít v příslušných jazykových mutacích
včetně té anglické,“ říká Jana Pivoňková,
marketingová manažerka iQLANDIE. Zahraniční turisté se navíc mohou těšit na
Science show a programy v 3D planetáriu
i v anglickém jazyce.
3D Planetárium i vodní svět
V libereckém chrámu vědy a techniky si
skutečně každý najde to své! Ti, kteří lační po dobrodružství, se jistě rádi podívají
do vodního světa, prozkoumají nekonečný vesmír, poznají princip fungování domácích spotřebičů, sklouznou se po točité
skluzavce do nitra planety nebo na vlastní kůži prověří sílu přírodních živlů. Nejen
budoucí lékaři tu mají šanci si nanečisto
vyzkoušet třeba laparoskopickou operaci.
„V iQLANDII představíme i světovou technickou špičku – trojdimenzionální planetárium s projekcí na 9metrovou kulovou
plochu. V pohodlných sedačkách s 3D brýlemi na očích odtud bude možné pozorovat souhvězdí, oblohu, pořady o zrodu
vesmíru, ale i další programy, nejen ty astronomické,“ uvádí Pavel Coufal, ředitel
science centra.
Víkendy budou ve znamení pokusů.

Každou sobotu a neděli je pro všechny
nachystán program „Hurá do laboratoře
aneb Pokustónovy záhadné experimenty“
a velkolepá a na efekty bohatá Science
show.
Sex není v iQLANDII tabu
Nejkontroverznější místností celého centra je bezesporu Sexmise. Expozice přístupná od 12 let vám velmi názorně, zábavně,
a přitom citlivě zodpoví všechny otázky
týkající se sexuálního života. Objevíte tu
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Science show
400 moderních exponátů
Experimentování v laboratoři
2D a 3D projekce v Planetáriu ...

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Partneři:

vznik života, zásady zdravého a kvalitního sexu, tabuizovaná témata či odlišnosti v sexualitě v průběhu historie. „Expozice je jedinečně pojatá a obsahově největší
v celé Evropě, navíc jsme ji připravovali ve
spolupráci s odborníky – dětskými psychology i sexuology,“ upřesňuje Pivoňková.
iQLANDIA – místo pro všechny!
V SC iQLANDIA si najdou zábavu i organizované skupiny. Školy jistě nadchnou

osvědčené „laborky“, v nichž žáci týmově řeší nejrozmanitější vědecké úkoly,
a také možnost vlastní soukromé science
show. Ten, kdo by měl zájem, může v centru uspořádat firemní večírek, prezentaci
či teambuilding, rodinnou oslavu, svatbu,
ale i další akce pro uzavřenou společnost.
Harmonogram – březen / duben:
Otevřeno:
po 9.00–17.00 h – otevřeno pouze během
svátků a školních prázdnin
út, st, čt, pá, ne 9.00–17.00 h
so 9.00–19.00 h
Zábavná science show plná barev, ohňů
a výbuchů – Experimenty, které vám doma neprojdou – denně od 11.00 hodin
a každou sobotu a neděli od 16.00 hodin.
Malá science show s Van de Graaffovým
generátorem, balónky a dalšími experimenty – úterý až pátek od 15.00 hodin
a každou sobotu a neděli od 13.00 hodin.
Hurá do laboratoře aneb Pokustónovy záhadné experimenty – Kouzelná zkumavka – každou sobotu a neděli od 14.00
hodin. Workshop je spolufinancován Libereckým krajem.
Vstupné:
Základní:
230 Kč/osoba/den
120 Kč/dítě do 15 let/den
3D Planetárium:
90 Kč/osoba/projekce
60 Kč/dítě do 15 let/projekce
Zvýhodněné pro organizace trvale pracujícími s dětmi:
70 Kč/žák na celý den do všech expozic,
pouze v měsíci červnu 90 Kč/žák na celý
den do všech expozic
50 Kč/ žák/projekce v 3D Planetáriu
Kontakt:
tel.: 485 249 924, e-mail: info@iQlandia.cz
www.iQlandia.cz
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VÍTÁNÍ JARA NEJEN S KRAKONOŠEM
V HARRACHOVĚ
Osmého března 2014 už tomu bude 68
let od zrodu této tradiční harrachovské

akce, která vznikla v roce 1946 díky místní aktivní spolkové činnosti a radosti z
konce 2. světové války. Jádro akce se dochovalo do dnešních dob, to znamená, že

se očekává příjezd pána hor, Krakonoše,
který má za úkol, jaksepatří se vší slávou,
přivítat se svou družinou a s návštěvníky
příchod jara.
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Základem Krakonošovy družiny jsou doprovod patří také Anče a Kuba, hraba„čertiska“, která nenechají žádného ta Harrachova a v posledních letech taz hříšníků bez povšimnutí, Krakonošo- ké Krakonošovi sousedé z Jizerských hor
va policie, která slouží jako „jemnostpá- – víla Izerína a duch Muhu. K této družinova“ ochranka a zároveň si umí důklad- ně se každoročně připojuje průvod s maně proklepnout příchozí. Mezi jeho věrný žoretkami, dechovkou a desítkami roztodivných masek, nad jejichž výrobou
a přemýšlením, jak být co nejoriginálnější, tráví nejen Harrachováci spoustu hodin.
Po příjezdu Krakonoše a jeho průvodu do cíle, na běžecký stadion za pensionem Tesla, je pro všechny přichystán
bohatý kulturně-zábavný program v podobě soutěží, losovačky, hudby (cimbálovka Dušana Kotlára, staropražské písničky v podání Hudby u města Vídně,
Rock & Roll revival – The Vintage Band)
pletení pomlázek, možnosti nákupu re-

MISTROVSTVÍ SVĚTA V LETECH
NA LYŽÍCH V HARRACHOVĚ
Nejen Harrachov, ale celou Českou republiku čeká v termínu 13.–16. března

gionálních produktů, dobrého jídla a pití.
Celá akce bude zakončena šermíři a jejich
ohňovou show. Takže neváhejte a „přijďte 8. března 2014 pobejt“ a zažít, jak se
v Harrachově umí veselit z příchodu jara.
www.harrachov.cz

INTERNETOV
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2014 velkolepá událost, Mistrovství svě- vypukne ve čtvrtek 13. března 2014 od
ta v letech na lyžích. Harrachov patří me- 18.30 hodin vystoupením Michala Davida.
zi pouhých pět středisek na světě, která se mohou pyšnit mamutím můstkem www.harrachov.cz
INTERNETOV
a pořádáním světových pohárů ve skocích
NOVI
a letech na lyžích. Harrachovský areál velkých skokanských můstků byl vybudován
v letech 1978–1983 a mamutí můstek, nyní označován jako HS 205, umožňuje lety dlouhé i přes 210 metrů. O tom svědčí i rekord můstku z roku 2011, který drží
švýcarský skokan Simon Ammann letem
dlouhým 215,5 m.
Mezi světové špičky se v tomto divácky atraktivním sportu řadí i naši závodníci. Nenechte si proto ani vy ujít tento
nevšední sportovní zážitek a přijďte naše borce podpořit. Slavnostní zahájení

Osobnosti Jizerských hor
JOHANN VON LIEBIEG (1802–1870)
Johann von Liebieg se narodil 7. června 1802
v Broumově ve Východních Čechách chudé
rodině Liebiegů. Již ve dvanácti letech se
stává soukenickým učedníkem a o dva roky
později se vydává na vandrování po Čechách
a Moravě. A tak během roku 1818 při svém
vandrování přichází do Liberce, kde se rozhodl usadit.
Jeho kariéra začíná prací u soukenického mistra, ale již brzy začíná provozovat svůj
vlastní krámek s galanterií a později pro své
zboží začíná dojíždět do Lipska a Frankfurtu. Rychle se přizpůsobuje pokroku a jde neustále s módou a dobou.
Tak již roku 1822 zakládá se svým bratrem
Franzem firmu Bratři Liebiegové. Tak Johann
rychle bohatne a díky finančním prostředkům začíná cestovat do Anglie, Francie, kde
poznává zahraniční moderní způsoby výroby. S bratrem si po té kupují první tkalcovské stavy. Díky podnikatelským úspěchům
a dostatku financí mají možnost koupit starou clam-gallasovskou manufakturu, kde začínají konečně ve velkém rozvíjet své podni-

kání. V polovině 19. století měla Liebiegova
firma víc jak 1 000 zaměstnanců a 600 stavů.
Johann Liebieg se však nesoustředil jen
na textilní výrobu, ale vlastnil také břidlicové a vápencové lomy. Velice se také účastnil

společenského a politického života. Stal se
prvním prezidentem liberecké hospodářské
komory a předsedou správní rady Liberecké
spořitelny. Jako mecenáš podporoval řadu
veřejných staveb. Byl také aktivní v oblasti
politiky jako poslanec říšské rady.
Na konci svého života roku 1868 se mu konečně dostává uznání udělením baronského
titulu od samotného císaře Františka Josefa I., čímž byl povýšen do šlechtického stavu. Tento titul si však dlouho neužil, jelikož
již rok po té umírá a je pohřben na Tržním
náměstí.
Zdroj: Wikipedie
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NOVINKY
Z JIZEREK
Novinky z Turistického
regionu Jizerské
hory
• Nová oboustranná mapa Jizerských hor léto – zima je zdarma k dostání v informačních
centrech Jizerských hor
• Turistický region Jizerské hory se zúčastnil

ve dnech 20.–23. 2. 2013 po boku Libereckého kraje prezentace na veletrhu cestovního
ruchu Holiday World 2014 v Praze. Téma pro
letošní rok je Po stopách letokruhů.

VÝZVA PRO JIZERSKÉ NOVINY –
LÉTO 2014
Pomalu nastává čas příprav pro letní turistickou nabídku v podobě Jizerských novin
a jejich přílohy – Kalendáře akcí léto 2014.
Jste pořadateli zajímavých akcí? Máte zajímavou nabídku pro turisty? Přejete si, aby

se o vaší akci, zajímavosti či turistické novince dozvědělo co nejvíce lidí?
I my máme zájem návštěvníkům Jizerských hor předložit nabídku co nejpestřejší!
Vaše tipy pro letní sezonu 2014, akce, které připravujete v termínu od května do

listopadu 2014, zasílejte na adresu info@ NOVI
jizerky.cz a to nejpozději do 30. 3. 2014.
Vše, co do Jizerských novin nevměstnáme, určitě rádi uveřejníme na našich webových stránkách www.jizerky.cz nebo
v pravidelných měsíčních Novinkách z Jizerek.

HLEDÁME SPONZORY PRO VYDÁNÍ POKRAČOVÁNÍ KNIHY PRO DĚTI O IZERÍNĚ…
V roce 2011 vyšla kniha „Putování s vílou
Izerínou“ od Kláry Hoffmanové, s ilustracemi Líby Novotné. V roce 2014 se chystáme
vydat její pokračování s názvem „Devatero
řemesel v říši víly Izeríny“.
Kniha již svým názvem prozrazuje, že tentokrát dobrodružství dvou děvčátek, Markét-

ky a Verunky, budou spojena s tradičními
řemesly v Jizerských horách. Celým příběhem je opět bude provázet víla Izerína.
Těšit se můžete spolu s námi a s autorkami
Klárou Hoffmanovou a Líbou Novotnou na
křest knihy v říjnu 2014, na 4. ročníku Dětského dne na Jizerce.

jem nás v této aktivitě finančně podpořit, NOVI
zda by nás kontaktovali na info@jizerky.cz.
Všechny potřebné informace zašleme na
požádání.
Publikaci bude uzavírat strana s poděkováním všem, kteří vydání knihy podpořili, včetně názvu firmy s logem. Vaše logo
přidáme následně i do sekce partneři na
www.jizerky.cz.
Úryvek z nové knihy…

• Navštivte stánek Jizerských hor na veletrhu cestovního ruchu EuroregionTour 2014
v Jablonci nad Nisou ve dnech 20.–22. 3. 2014.

INTERNETOV

Tímto bychom chtěli oslovit všechny zájemce a regionální firmy, kteří by měli zá-

Co zavinil skřítek Sklenáříček
Zima je krásná, ale dlouhá. Tak dlouhá, že
tak dlouho nevydrží spát ani víly, a ty mají
spaní jaksepatří hluboké.
Mrzlo, až praštělo, bledé zimní sluníčko
rozsvítilo růžovou lampu červánků a chystalo se na kutě, když se víla Izerína ve svém pelíšku v jeskyni pod Bukovcem zavrtěla. Už se
jí vůbec nechtělo spát, ale zase se jí nechtělo tak úplně pracovat. I když samozřejmě věděla, že sníh, mráz a neposlušní lyžaři venku leccos natropili. Jenže něco se jí chtělo
a chtělo se jí to moc.
Pomalu se převrátila na záda a podívala
se ke stěně, kde visely její plesové šaty. Jéje,
když to s Krakonošem vytáčela na bále, to
byla krása. Pak si všimla, že na šatech chybí
dvě perličky a hned věděla, co že se jí to tak
moc chce. Vidět holky. Markétku a Verunku.
Vyskočila z postele, zabalila se do kožichu
a za chvíli už ťukala na podkrovní okénko. To
bude radosti, až ji holky zase uvidí! Jenže
žádné slavné přivítání se nekonalo. V pokoji byla tak špatná nálada, takže Izeríně chvíli
připadalo, že je tu zima jako venku.
„Vy nemáte radost, že jsme zase spolu?,“
zeptala se smutně Izerína.
„Ale to víš, že jo,“ řekla Verunka, „Stejska-

INTERNETOV

lo se nám po tobě. Dneska jsme si na tebe do- „Jaký tajemství?“
„To by ti nejlíp vysvětlil skřítek Sklenáříček
konce hrály, no a …“
ze smržovskýho Finkensteinu. Jestli chcete,
„Copak no a …“ zeptala se víla.
„No, hráli jsme si, jako že jsme ty, že jde- můžu ho zavolat,“ řekla víla.
„Prosím,“ zažadonila Markétka, ale Veme na ten ples,“ pomalu ze sebe soukala Verunka, „Ale obě jsme chtěly bejt ty, tak jsme runka řekla, „Je tu binec, Marky, máš tu rozse nakonec popraly a roztrhly jsme mamin- sypanou stavebnici.“
„Tak honem ukliďte, holky, a než skřítek
ce korálky…“
„A taky spadla ta sklenička na víno a rozbi- dorazí, povím vám, jak to přišlo, že se Sklenáříček stal odborníkem přes sklo.“ A víla zala se,“ dodala smutně Markétka.
„A maminka se moc zlobila a naplácala čala vyprávět.
„ Nad Smržovkou se tyčí skála, které se řínám na zadek,“ doplnila Verunka.
ká Vyhlídka nebo taky Finkenstein. Je vidět z
„Bolelo to?“ chtěla vědět Izerína.
„To ne, ale maminka se na nás zlobí a ne- náměstí, a když nejste líní a vyšplháte se na
mluví s námi. A to teda bolí docela dost,“ ni, najdete tak skalní mísy plné vody. Jenže
to není voda, to jsou slzy skřítka Sklenáříčka,
řekla Verunka.
„Kvůli blbejm korálím a blbý skleničce,“ které tam vyplakal pro svoji nešťastnou lásodfrkla Markétka a hned překvapeně za- ku. Zamiloval se totiž do děvčete, jenže to ho
mrkala, protože ji Izerína pleskla přes pusu. nechtělo a namluvilo si obyčejného chlapce.
Chtěla něco říct, ale jen otevřela pusu, víla ji Sklenáříček byl hodně nešťastný, ale protože to je moc hodný skřítek, postaral se, aby
rozzlobeně zarazila.
„Tak pr, moje milá, ať nedostaneš ještě jed- se děvče mělo v manželství dobře. Naučil tonu. Protože jednak se takovýhle slova neří- ho jejího milého dělat sklo a tím mladým
kaj a za druhý ani korálky, ani skleničky ne- manželům i jejich dětem zajistil budoucnost.
jsou blbý. V každým kousku skla je zakleto Od nich se pak umění vyrobit sklo naučili další a další a nakonec se sklářství stalo nejznámnoho tajemství.“
Markétka okamžitě zapomněla, že se na mějším řemeslem Jizerských hor.“
Izerínu zlobí. Zorničky se jí rozšířily údivem.
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2013

NOVINKY Z JIZEREK

Statutární město Liberec vydalo k příležitosti otevření Galerie v Lázních novou publikaci s názvem PROMĚNA LIBERECKÝCH LÁZNÍ.
Kniha je k dostání v Městském informačním centru v Liberci nebo přímo v nové galerii za 289 Kč.

Turistický region Jizerské hory a Víla Izerína na facebooku:
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NOVINKY Z JIZEREK

Akce v měsíci březnu
Centrum Babylon Liberec
Liberec, tel.: 485 249 202, www.babylonliberec.cz
Aquazobring – chůze po vodní hladině
denně v Aquaparku, 11.00 a 16.00 h
Ochutnávky potápění, 2 x měsíčně
v Aquaparku, 18.00–20.00 h
Music Club Zavináč – taneční party v Centru
Babylon
Světelná show v Aquaparku – novinka
v České republice

28. 2.–2. 3. Bieg Piastów Worldloppet –
Světová liga hromadných běhů
FIS Marathon CUP, Stacja Jakuszyce,
www.szklarskaporeba.pl
1. 3. Mistrovství ČR v severské kombinaci
na K 90, Harrachov,
www.czech-ski.com/severska-kombinace-novinky
1. 3. Florbalový turnaj o Pohár Vikýře,
městská sportovní hala, Jablonec n. N., 9.00 h,
www.ddmvikyr.cz
1. 3. Zpěváčci, oblastní přehlídka zpěváků lidových
písní z regionu, DDM Vikýř, Jablonec n. N., 9.00 h,
www.ddmvikyr.cz
1. 3. Masopust v Bílém Potoce, začínáme
u vlakového nádraží, 10.00 h, www.bily-potok.cz
1. 3. Novoveský Masopust 2014,
Nová Ves nad Nisou, 11.00 h
1. 3. Pohádka o Raškovi, představení, Naivní
divadlo, Liberec, 10.00 a 15.00 h, www.naivnidivadlo.cz
1. 3. Prodloužená, slavnostní prodloužená lekce
Tanečních pro handicapované, DDM Vikýř, Jablonec n. N.,
15.00–18.00 h, www.ddmvikyr.cz
1. 3. Maškarní bál pro děti i dospělé, MC Jablíčko,
E. Floriánové 8, Jablonec n. N., 15.30–17.30 h,
www.mcjablicko.cz
1. 3. Představení „Desenského divadelního
předjaří“, LDS – Norman Robins, Podivná závěť,
Desná, KD Sklář, 19.00 h, www.mesto-desna.cz
1. 3. Když ty, tak já taky…,
francouzská komedie, kinosál Josefův Důl, 19.30 h,
www.josefuvdul.cz
1. 3. Čankišou, koncert, Klub Na Rampě,
Jablonec n. N., 20.00 h, www.klubnarampe.cz
1. 3. Společenský večer Policie ČR,
Centrum Babylon Liberec, sál EXPO 20.00 h,
www.babylonliberec.cz
1. 3. Ples – Dobročinná akce psího útulku
AzylPes, udělejte dobrou věc a podpořte svojí účastí
na plese pejsky z útulku v Krásném Lese!, Frýdlant,
sál restaurace Beseda, 19.30 h, www.azylpes.cz
2. 3. Dětský maškarní karneval, Víska, 14.00 h,
ráz bálu: Šmoulové v akci! www.ob-vis.net
2. 3. Dětská maškarní klauniáda Divadla
Hnedle vedle, Smržovka, Parkhotel, 15.00 h,
tel.: 483 369 325, www.smrzovka.cz
2. 3. Dětský karneválek, Klub na Rampě,
Jablonec n. N., 16.00 h tanec, www.klubnarampě.cz
Masky, soutěže.
2. 3. Valdštejnka, Frýdlant, 20.00 h,
http://valdstejnka.webnode.cz/ Přijďte si poslechnout

dechovku v podání kapely Valdštejnka.
3. 3. Zacházení se stresem, relaxační
metody, seminář, MC Mateřídouška Hejnice, 9.30–
11.30 h, Mgr. V. Kolářová, www.materidouska.info
3. 3. Rok české hudby – Leoš Janáček, beseda
o hudbě s V. Štrynclovou, Městská knihovna v Jablonci
n. N., 10.00 h, www.knihovna.mestojablonec.cz
3. 3. Setkání veřejnosti nad Strategickým
plánem LK, Frýdlant, zasedací místnost radnice,
15.00–17.00 h, www.mesto-frydlant.cz
3. 3. Žákovský večer, koncertní sál ZUŠ,
Jablonec n. N., 18.00 h, www.zusjbc.cz
4. 3. Masopustní rej, Frýdlant, náměstí, 10.00 h,
www.mesto-frydlant.cz
4. 3. Jihoafrická republika, pravidelné promítání,
Městská knihovna v Jablonci n. N., 14.00 h,
www.knihovna.mestojablonec.cz
4. 3. Masopust, průvod masek, Železný Brod, od
DDM Mozaika v 15.00 h, www.zeleznybrod.cz
Kulturní program a stánkový prodej na Malém nám.
4. 3. Masopustní veselice, průvod městem
v masopustních maskách, občerstvení, hry,
MC Jablíčko, E. Floriánové 8, Jablonec n. N.,
15.30–17.00 h, www.mcjablicko.cz
4. 3. Bratříčku, zavírej vrátka Jiří Černý
– Karel Kryl 70, pořad vzpomínek doprovázen
fotografiemi a zvukovými záznamy, ZUŠ Jablonec n. N.,
akce se uskuteční v rámci projektu 25 ro(c)ků bez
opony, www.jablonec.com
4. 3. Čtenář roku, vyhlášení nejlepší čtenářské
rodiny roku 2013, Městská knihovna v Jablonci n. N.,
16.45 h, www.knihovna.mestojablonec.cz
4. 3. Zvířecí V. I. P. v ZOO Liberec – Zoologická
zahrada Liberec očima svých nejatraktivnějších
zvířecích obyvatel, přednáší I. Langr ze ZOO Liberec,
Městská knihovna v Jablonci n. N., 17.00 h,
www.knihovna.mestojablonec.cz
4. 3. Vinnetou, činohra, hraje Městské divadlo
Kladno, Městské divadlo Jablonec n. N., 19.00 h,
www.divadlojablonec.cz
4. 3. Vernisáž obrazů, La Kavárna, Jablonec n. N.,
18.30 h, www.lakavarna.com
4. 3. Rockování Jiřího Černého, Klub na Rampě,
Jablonec n. N., 20.00 h, www.klubnarampě.cz
Hudební publicista vás provede nejen hudebními
novinkami.
5. 3. Dovolenkáři, dopoledne pro maminky
a prarodiče s dětmi, kdy si dospěláci vyrábějí, děti si
hrají s pedagogem, ICM Eurocentrum Jablonec n. N.,
9.00–11.00 h, www.ddmvikyr.cz
5. 3. Jiří Černý – Karel Kryl 70, beseda pro školy,
akce se uskuteční v rámci projektu 25 ro(c)ků bez
opony, www.jablonec.com
5. 3. Nebezpečný věk, Lučany n. N., zasedací
síň MěÚ, 16.30 h / Beseda s policií České republiky
Smržovka, určeno pro seniory.
5. 3. Povídání o kávě s degustací, uvádí kávová
bloggerka J. Plíšková, La Kavárna, Jablonec n. N.,
19.00 h, www.lakavarna.com
5. 3. Five Star Clarinet Quartet, Městské
divadlo Jablonec n. N., 19.00 h,
www.divadlojablonec.cz

5. 3. Olympic, zbrusu nová show rockových
matadorů, Eurocentrum Jablonec n. N., 20.00 h,
www.eurocentrumjablonec.cz

6. 3. Molekula života a trojúhelník zdraví,
Jak obnovit regeneraci buněk, P. Rálišová,
nám. Dr. Farského, Jablonec n. N., 17.30 h,
www.studiofit.cz
6. 3. Jaroslav Šonský – housle a Sylvanie
Wiart – piano, koncert komorní hudby, Kulturní
a společenské centrum Lidové sady Liberec, 19.00 h,
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
6. 3. Aljaška, Yukon Territory, British
Columbia – na seakayaku, kánoi, autem i pěšky,
promítání M. Bauera ze dvou čundrů krajem Zlaté
horečky, Klub na Rampě, Jablonec n. N., 19.30 h,
www.klubnarampě.cz
7. 3. Cirkus bude!, vystoupení artistické skupiny
Mistral, zdarma, Kino Varšava Liberec, 17.00 h,
www.skupinamistral.cz
7. 3. Když se zhasne, divadelní spolek Tyl Slaná,
Lidové sady Liberec, www.zooliberec.cz/lidovesady
7.–9. 3. Rodinný víkend, víkendové řádění pro
rodiny s dětmi, v Zásadě, info na www.ddmvikyr.cz
7. 3. Nerušit prosím! aneb Dvouplošník v hotelu
Westminster, divadlo, kinosál Josefův Důl, 19.30 h,
www.josefuvdul.cz
7. 3. Reprezentační ples Jabloneckého
divadla s K. Gottem, k tanci a poslechu hraje
Big’o’Band Marka Ottla z Liberce, večerem provází
V. Žilková, 20.00 h, www.divadlojablonec.cz
7. 3. Stárplej 2014, druhé kolo soutěže
regionálních kapel, Klub na Rampě, Jablonec n. N.,
20.00 h, www.klubnarampě.cz
8. 3. Den Jizerské magistrály, Bedřichov,
stadion, ukázka strojů, představení Jizerské, o. p. s.
a Jizerské magistrály, závod o ceny, www.jizerskaops.cz
8. 3. Fauna trhy – Pravidelné setkání
milovníků zvířat, Centrum Babylon, Liberec,
Konferenční sál, 10.00–12.00 h, www.babylonliberec.cz
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8. 3. Cirkus bude!, vystoupení artistické skupiny
Mistral, zdarma, Kino Varšava Liberec, 11.00 h, 14.00 h,
17.00 h, www.skupinamistral.cz
8. 3. Bruslení s Vikýřem, zimní stadion 14.30–
16.00 h, Jablonec n. N., www.ddmvikyr.cz
8. 3. Příjezd Krakonoše se svou družinou,
Harrachov, 68. ročník akce, www.harrachov.cz
Bohatý doprovodný program.
8. 3. Reprezentační ples Antonie, Frýdlant,
Hotel Antonie, 19.00 h, www.hotelantonie.cz
8. 3. Květy, brněnská folk rocková kapela
s M. E. Kyšperským, Klub na Rampě, Jablonec n. N.,
20.00 h, www.klubnarampě.cz
9. 3. O statečné princezně Máně, pohádka,
KC Vratislavice 101010, 10.00 h,
www.vratislavice101010.cz
9. 3. Taneční odpoledne s Tanz Bandem
Svijanka, Kulturní a společenské centrum Lidové
sady Liberec, 14.00 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
9. 3. MDŽ s Valdštejnkou, sál statku
v Jindřichovicích p. Sm., 14.00 h, www.jindrichovice.cz
9. 3. Cirkus bude!, vystoupení artistické skupiny
Mistral, zdarma, Kino Varšava Liberec, 15.00 h,
www.skupinamistral.cz
11. 3. Nejnovější archeologické nálezy
na Jablonecku, přednáška, Dům manželů
Scheybalových, Jablonec n. N., 17.00 h,
www.jablonec.com / Zajímavé nálezy ze svých
výzkumů představí archeolog Severočeského muzea
v Liberci P. Brestovanský.
11. 3. Messiérovský maratón, astronomické
okénko M. Gembece, Městská knihovna v Jablonci n.
N., 17.00 h, www.knihovna.mestojablonec.cz
12. 3. Fotodílna opravdu pro každého,
organizace a základní úpravy fotografií v PC
v programu zoner, Klub na Rampě, Jablonec n. N.,
19.00 h, www.klubnarampě.cz
12. 3. Miroslav Táborský, beseda nad
audioknížkami, Městská knihovna v Jablonci n. N,
16.30 h, www.knihovna.mestojablonec.cz
13. 3. Hravé odpoledne pro žáky ZŠ,
Riedelova vila, 13.00–17.00 h, www.mesto-desna.cz
13. 3. Beseda o metodě RUŠ, nám. Dr. Farského,
Jablonec n. N., 17.30 h, www.studiofit.cz
13. 3. Nový Zéland, další z cestopisné série našich
doktorů – tentokrát R. Podzimková, Jablonec n. N.,
La Kavárna, 19.00 h, www.lakavarna.com
13.–16. 3. Mistrovství světa v letech na
lyžích 2014, Harrachov, www.harrachov2014.cz
Bohatý doprovodný program.
14. 3. Zmatek v penzionu Domov, divadlo,
kinosál Josefův Důl, 19.30 h, www.josefuvdul.cz
14. 3. Jablonec bez hazardu, hudbou, slovem
a divadlem proti hazardu, Klub na Rampě,
Jablonec n. N., 20.00 h, www.klubnarampě.cz
15. 3. Dětský maškarní karneval ve
vodnickém stylu, U Vohnoutů v Předláncích
u Višňové, 14.00 h, www.ob-vis.net
15. 3. Dětský maškarní rej, sál na statku,
Jindřichovice p. Sm., 14.30 h, www.jindrichovice.cz
15. 3. Soirrée Crepes, vše o francouzských
palačinkách s H. Primas, La Kavárna, Jablonec n. N.,
19.00 h, www.lakavarna.com
15. 3. Kytary a rap, Phatlib,
KND – Roseck & Muerto, Cafone, DJ BA2S (Ex
Chaozzz), DJ Zak (Badwoof), Klub na Rampě,
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Jablonec n. N., 20.00 h, www.klubnarampe.cz
15. 3. Slavnosti svatého Patrika, nejnovější
choreografie tanečních skupin Irské sestry, Keltský
tygr a Divokej Ir, kapela Alastair, (GB/CZ), výuka
irských tanců, Eurocentrum Jablonec n. N., 20.00 h,
tel.: 483 704 400, www.eurocentrumjablonec.cz

16. 3. Dechová hudba Český Ráj, taneční
odpoledne pro seniory s orchestrem ze Všeně,
Eurocentrum Jablonec n. N., 14.00 h,
www.eurocentrumjablonec.cz
17. 3. Astronomické setkání, Supernova
v galaxii M82 a další zajímavosti na jarní obloze,
v případě jasného počasí pozorováni Jupiteru, Klub na
Rampě, Jablonec n. N., 18.00 h, www.klubnarampě.cz
17. 3. Růže pro Algernon, Městské divadlo
Jablonec n. N., 19.00 h, Divadelní spolek Kašpar,
www.divadlojablonec.cz
18. 3. Dluhová problematika, seminář,
MC Mateřídouška Hejnice, 9.30–11.30 h,
www.materidouska.info
18. 3. Poklady modré planety, zázraky lidské
dovednosti, pravidelné promítání, Městská knihovna
v Jablonci n. N., 14.00 h, www.knihovna.mestojablonec.cz
18. 3. Čínský národní cirkus, nejlepší světová
akrobatická show, Tipsport arena Liberec, Liberec,
www.tipsportarena.cz
18. 3. Cestou necestou severním
Somálskem, promítání D. Hegnera o zemi, kam
turisté běžně nejezdí, Klub na Rampě, Jablone n. N.,
19.30 h, www.klubnarampe.cz
18. 3. Vinařství v Africe, povídání o vinařských
oblastech Afriky, La Kavárna, Jablonec n. N., 19.00 h,
www.lakavarna.com
19. 3. Horní Dolpo – utajená země Himaláje,
cestovatelka P. Bičíková, Desná, Riedelova vila, 18.00 h,
www.mestodesna.cz
19. 3. Mistrovství ČR v severské kombinaci
na K 90, Harrachov,
www.czech-ski.com/severska-kombinace-novinky
19. 3. Tématický Work Shop, vítání jara
v Palace Plus, česká bižuterie a sklo na Palackého 41
v Jablonci n. N. – náhrdelník s kytičkou, pod vedením
designerky I. Mastníkové, 16.00 h, palace@texoplus.cz,
www.bizuterie-bijoux.cz

19. 3. Kouzlo čtené knihy, povídání si s P. Olivou,
hercem a mistrem dabingu, o audioknihách
vydavatelství Tympanum, Městská knihovna v Jablonci
n. N., 16.30 h, www.knihovna.mestojablonec.cz
19. 3. Interaktivní besedy s lektorem
Mgr. Igorem Pavelčákem, MC Mateřídouška
Hejnice, 16.30–18.30 h, www.materidouska.info
19. 3. Žít změnu, pozitivní příběhy lidí, kteří tvoří
občanskou společnost, promítání dokumentu
a beseda, Vladimírovo Knihkupectví Serius,
Jablonec n. N., 18.00 h, www.serius.cz
19. 3. Bohemia balet, Městské divadlo Jablonec n. N.,
19.00 h, www.divadlojablonec.cz
19.–21. 3. Rodáci Jablonecka, hudebně
dramatický cyklus, akce Projektu Jablonec nad Nisou
2014, www.divadlojablonec.cz
20. 3. Písně Jiřího Šlitra a Jaroslava Ježka,
Městské divadlo, Jablonec n. N., 10.00 h,
www.divadlojablonec.cz
20. 3. Domácí bylinková lékárna, sestavení
lékárničky z bylinek, P. Rálišová., nám. Dr. Farského,
Jablonec n. N., 17.30 h, www.studiofit.cz
20. 3. Forenzní genetika, přednáška českého
genetika D. Vaňka, Městská knihovna v Jablonci n. N.,
17.00 h, www.knihovna.mestojablonec.cz
20. 3. Metropol Art Production – Slečna
Abigail, Kulturní a společenské centrum Lidové sady
Liberec, 19.30 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
20.–22. 3. Euroregion Tour, 14. Mezinárodní
veletrh cestovního ruchu, Eurocentrum Jablonec n. N.,
tentokrát na téma: Po stopách letokruhů, čt–pá
10.00–18.00 h, so 9.00–12.00 h, tel.: 483 704 400,
www.eurocentrumjablonec.cz, www.euroregiontour.cz

20.–22. 3. Voda a energie, v rámci Euroregion
Tour a Mezinárodního dne vody bude probíhat
doprovodný program zaměřený na téma voda,
www.jablonec.com
21. 3. Vladimír 518, tištěná architektura –
15. díl, Vladimírovo Knihkupectví Serius, Jablonec n. N.,
18.30 h, www.serius.cz
21. 3. Roman Wágner, klavírní koncert
jabloneckého rodáka, Městské divadlo, Jablonec n. N.,
19.00 h, www.divadlojablonec.cz
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21. 3. Luboš Pospíšil & 5P, matador české
hudební scény s nezaměnitelným hlasem, Klub na
Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h, www.klubnarampě.cz
21.–23. 3. Pohár centrální Evropy v biatlonu,
www.szklarskaporeba.pl
22. 3. Čápův džbán, ski areál U Čápa Příchovice,
netradiční závod ve slalomu pro všechny věkové
kategorie, www.ucapa.eu
22. 3. Josefodolská vycházka, 39. ročník, start:
Frýdlant, nám. T. G. M. 8.00–9.00 h, cíl: Oldřichov
v Hájích 13.30 h, trasa: pěší + cyklo 15 km, KČT
Frýdlant, tel.: 721 708 942
22. 3. Desenský medvěd – přehlíka dětských
divadelních souborů, Desná, KD Sklář, 10.00 h,
www.mesto-desna.cz
22. 3. Za prvním puchýřem, turistický pochod,
Stráž p. R., tel.: 724 209 445, ivan.filipec@seznam.cz
22. 3. Žabí festival, ekoden na téma jarní
stěhování obojživelníků, Ekocentrum Oldřichov
v Hájích, 9.30–14.00 h, www.strevlik.cz
22. 3. Buď kreativní, rukodělná dílnička pro děti
a mládež od 10 let, DDM Vikýř, Jablonec n. N.,
10.00–12.00 h, www.ddmvikyr.cz
22. 3. Maškarní bál, TJ Sokol Zlatá Olešnice,
www.zlata-olesnice.cz
22. 3. Hýbej se a sportuj, buď in, zábava pro
děti a mládež od 10 let, DDM Vikýř, Jablonec n. N.,
15.00–17.00 h, www.ddmvikyr.cz
22. 3. Desenský medvěd, přehlídka divadelních
souborů, Desná, www.mesto-desna.cz
22. 3. Nano Illusions + Drain – skrz jazz, pop,
fusion, ambient s M. Kloučkovou a garage-glam, Klub
na Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h,
www.klubnarampě.cz
22. 3. Divadelní maškarní taneční zábava,
Lučany n. N., sokolovna, 20.00 h, www.lucany.cz
22. 3. O sexu převážně nevážně, Dr. Radim Uzel
a písničkář Pepa Štross, Rychnov u Jablonce n. N.,
hudební klub Bažina, sál restaurace Beseda, 19.30 h,
tel.: 488 880 927, 725 397 393, www.rychnovjbc.cz
22. 3. Čepeček, Hrubá Horka, sokolovna, 20.00 h,
www.zeleznybrod.cz / Odpoledne dětský karneval.
22. 3. Divokej Bill: Možná přijde i pekelník /
TOUR 2014, host: Zelenina, Eurocentrum Jablonec
n. N., www.eurocentrumjablonec.cz

NOVINKY Z JIZEREK

22.–23. 3. Doprovodný program
k Euroregion Tour, Centrum ekologické výchovy
v Jablonci n. N., 10.00–18.00 h, www.jablonec.com
23. 3. Dráček Kulihrášek, pohádka, hraje Sváťovo
dividlo, KC Vratislavice 101010, 10.00 h,
www.vratislavice101010.cz
23. 3. Zahrada, pohádka, hraje soubor Divadla
Krapet Praha, Městské divadlo, Jablonec n. N., 15.00 h,
www.divadlojablonec.cz
23. 3. Dětská diskotéka ve Woku, taneční
zábava plná her a soutěží, DDM Vikýř, Jablonec n. N.,
15.00–17.00 h, www.ddmvikyr.cz
23. 3. Turnaj v Laser game – turnaj
tříčlenných týmů, Laser game aréna Centra
Babylon, Liberec, 10.30–19.00 h,
www.babylonliberec.cz
24. 3. Vivat tango, koncert k Roku české hudby,
koncertní sál ZUŠ, Jablonec n. N., 18.00 h,
www.zusjbc.cz
24. 3. Miniparty s Karlem Šípem a Aloisem
Náhlovským, zábavný pořad, Městské divadlo,
Jablonec n. N., 19.00 h, www.divadlojablonec.cz
24.–28. 3. Jeden svět 2014, festival
dokumentárních filmů, Klub Na Rampě, Jablonec n. N.,
www.klubnarampe.cz
25. 3. Hňácáci, výtvarné tvoření pro rodiče s dětmi,
DDM Vikýř, Jablonec n. N., 9.00–10.30 h,
www.ddmvikyr.cz
25. 3. Bettina čte dětem aneb pohádkové
čtení v němčině, rodilá mluvčí Bettina Jungnickel
připravila čtení v německém jazyce, Městská knihovna
v Jablonci n. N., 10.30 h,
www.knihovna.mestojablonec.cz
25. 3. Mandarinkový pokoj, Teatro Wüstenrot –
Cedur, s. r. o., Městské divadlo, Jablonec n. N., 19.00 h,
www.divadlojablonec.cz
26. 3 Julius Streit (1884–1966), vzpomínka na
prvního ředitele jablonecké městské knihovny, beseda
s J. Noskovou, Městská knihovna v Jablonci n. N.,
17.00 h, www.knihovna.mestojablonec.cz
26. 3. Čaj o páté se starostou Danem
Ramzerem, Frýdlant, baráčnická rychta na Větrově,
17.30 h, téma doprava a komunikace v našem městě,
www.mesto-frydlant.cz
26. 3. Robert Balzar Trio, koncert jarního turné

k novému albu Discover Who We Are, Eurocentrum
Jablonec n. N., 20.00 h, www.eurocentrumjablonec.cz
26. 3. Vzduchoprázdniny, Karel Plíhal, Městské
divadlo, Jablonec n. N., 19.00 h,
www.divadlojablonec.cz
27. 3. Írán, cestopisný pořad J. Kovalčíka, Městská
knihovna v Jablonci n. N., 17.00 h,
www.knihovna.mestojablonec.cz
27. 3. Kryštof Ostravar tour 2014, koncert,
Dům kultury Liberec, www.dkliberec.cz
28. 3. Slavnostní otevření nového Science
centra iQLANDIA (naproti Centru Babylon),
Liberec, www.iqpark.cz
28. 3. Den učitelů, filmové představení v kině
Radnice, 17.00 h, tel.: 483 357 277
28.–29. 3. Tanec srdcem 2014, regionální
přehlídka dětských a dospělých tanečních skupin
scénického tance a pohybového divadla, Městské
divadlo Jablonec n. N.,
www.divadlojablonec.cz
28. 3. Malý kutil, rukodělná dílna, výroba ze dřeva,
DDM Vikýř, Jablonec n. N., www.ddmvikyr.cz
28. 3. Na dřeň aneb hezké čtení, autorská čtení
začínajících autorů, Vladimírovo Knihkupectví Serius,
Jablonec n. N., 18.00 h
28. 3. Mňága a Žďorp, koncert kapely z Valmezu,
Klub na Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h,
www.klubnarampě.cz
28.–30. 3. Mistrovství Polska seniorů
a Mistrovství Polska mládeže v biatlonu,
www.szklarskaporeba.pl
29. 3. Zahájení návštěvnické sezóny ZOO
Liberec spojené s křtinami žirafy Tatuma,
ZOO Liberec, www.zooliberec.cz
29. 3. Zpěváčci, regionální přehlídka zpěváků
lidových písní z regionu, DDM Vikýř, Jablonec n. N.,
9.00 h, www.ddmvikyr.cz
29. 3. Věneček, slavnostní zakončení Tanečních
pro handicapované, Jablonec n. N., sál Chronos,
Jablonecké Paseky, 16.00 h, www.ddmvikyr.cz
29. 3. No Country For Old Men, Železný Brod,
music club Korint, www.zeleznybrod.cz
29. 3. Horečka sobotní noci, rockové hity na
plátně uvádí P. Vobořil, Klub na Rampě, Jablonec n.
N., 21.00 h, www.klubnarampě.cz
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30. 3. Řemeslný den, tvořivá neděle pro děti
i dospělé, DDM Vikýř, Jablonec n. N., 10.00–14.00 h,
www.ddmvikyr.cz
31. 3. Žákovský večer, koncertní sál ZUŠ,
Jablonec n. N., 18.00 h, www.zusjbc.cz
březen – Mistrovství Szklarské Poręby
o pohár starosty, ve sjezdovém lyžování
a snowboardu, www.szklarskaporeba.pl
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Městská galerie MY
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových,
Jablonec n. N.
út, st–pá 10.00–12.00, 13.00–17.00 h
so 10.00–13.00 h
3. 12. 2013 – 5. 3. 2014
Miloš Votrubec (1881–1930)
Výstava českého malíře, který námětově čerpal hlavně
z Turnovska.
28. 3.–24. 5. 2014
Heinrich Lauterbach (1893–1973)
Architekt vratislavského modernismu, tvůrce slavných
jabloneckých vil. Výstava připravena ve spolupráci
s Muzeem architektury ve Vratislavi.
Vernisáž: 27. 3. v 18.00 h.
Univerzitní galerie N
Jablonec nad Nisou
út–pá 13.00–17.00 h
do 21. 3. Revolt – výstava děl z mezinárodní
šperkařské soutěže (Legnica, Polsko)
Městské divadlo Jablonec nad Nisou
www.divadlojablonec.cz
přístupné v době divadelních představení
Výstavy:
Město – své fotografie v prostoru schodiště
představí Ladislav Mrňa
17. 2.–22. 3.
Jehlou a nití – společná výstava dvou jabloneckých
rodaček Dany Richterové a Evy Brabcové. Akce se koná
v rámci projektu Rodáci Jablonecka.
25. 3.–15. 4.
Návraty – Milan Valášek, akryl
a fotografie. Vernisáž: 25. 3. od 17.00 h.

VÝSTAVY:
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
hlavní budova
www.msb-jablonec.cz
I–XII, út–ne 9.00–17.00 h
13. 12. 2013–2. 3. 2014 Perličkové kabelky
Unikátní výstava kolekce perličkových kabelek
z muzejní sbírky.
Vladimír Komňacký 55/ Zlomky příběhů –
kompletní soubor obrazů s tématikou města Jablonce
n. N., Vernisáž: 13. 3. 17.00 h.
4.–7. 3. Muzejní program
8.00–9.30 a 10.00–11.30 h v ateliéru muzea
Jarní dílny pro školy – výroba vlastních
bižuterních doplňků, rezervace: www.msb-jablonec.
cz/programy/jarni-dilny-pro-skoly
8. 3. Bižuterní kurz
10.00–14.00 h – ateliér muzea
rezervace: jaroslava.vanova@msbjablonec cz nebo
tel.: 483 369 021
Galerie Belveder
Jablonec n. N.,
www.msb-jablonec.cz
29. 11. 2013–18. 5. 2014 čt–ne 13.00–17.00 h
Pro organizované skupiny možnost návštěvy i mimo
otvírací dobu na základě předchozí objednávky na
tel. 483 369 011.
29. 11. 2013–18. 5. 2014
Skleněná ZOO – Exkluzivní vánoční ozdoby
Na výstavě najdete zvířata a rostliny ze všech koutů
světa a doprovodný program pro děti se soutěží
o nejzajímavější figurku.

Muzeum hraček
U Zeleného stromu 2, 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
Soutěže ve skládání hlavolamů – soutěž je
určena pro všechny děti od 3 let. Za úspěšné složení
hlavolamu jsou pro všechny účastníky připraveny
drobné dárky a sladkosti.
Eurocentrum
Jiráskova 7 , 466 01 Jablonec nad Nisou
www.eurocentrumjablonec.cz
do 9. 3.
Jablonec nad Nisou očima motýlů – výstava
snímků jabloneckého fotografa W. Weisnera ukazuje
jablonecké budovy v unikátním zabarvení.
11. 3.–6. 5.
Fotoklub Balvan – výstava kolekce fotografií
známého jabloneckého fotoklubu, které se umístily
na předních pozicích v Mapovém okruhu Český ráj.
Vernisáž: 11. 3. v 17.00 h.
Výstavní síň MěÚ
Rychnov u Jablonce n. N.,
www.rychnovjbc.cz
po–ne 9.00–11.00 a 14.00–16.00h
22. 2.–7. 3.
Světem skleněným
– Radovan Brychta – tavená skleněná plastika
– Alena Brychtová – tavený skleněný šperk

– Lenka Skrbková – lehaný skleněný šperk
– Pavel Horecký – fotografie

Oblastní galerie Liberec – lázně
Masarykova ul., Liberec,
www.ogl.cz
28. 2.–16. 3.
Koupání bez hranic – lázeňství v Trojzemí
Výstava nabídne množství dobových exponátů
spojených s fenoménem lázeňství a koupání, to vše
doplněno rozsáhlými reprodukcemi, zajímavými
exponáty a doprovodnými texty.
28. 2.–30. 3.
Nová architektura v jižním Tyrolsku
Rakouská architektura patří již léta k evropské špičce.
Výstava, která vznikla ve spolupráci s Galerií Jaroslava
Fragnera, představí současnou a velmi inspirativní
architekturu v jižním Tyrolsku.
Galerie Prostor 228
Liberec, www.prostor228.cz
březen–duben
Petr Kožíšek
Centrum Babylon
Galerie CFA, nákupní městečko č. 4, Liberec
www.babylonliberec.cz
7. 2.–4. 4. 2014
Otisky města Liberce – Výstava tvorby
klientů Jedličkova ústavu
Kulturní středisko – Zámeček / výstavní síň
Smržovka, www.smrzovka.cz
so, ne 13.00–16.00 h
ostatní dny po tel. domluvě na: 483 369 325 nebo
606 534 874
23. 3.–30. 4. 2014
Žijme si své sny
Společná prodejní výstava Šárky Češkové – malby
na plátnech, fotografie a fotografiky & Petra Čady –
malby na plátnech. Vernisáž: 22. 3. v 15.00 h.
Mezinárodní centrum duchovní obnovy
Hejnice, Klášterní ulice, www.mcdo.cz
po–ne 8.00–17.00 h
2. 3.–31. 3. 2014
Blahoslaveni
Výstava fotografií a výtvarných prací klientů Dětského
centra Paprsek
Společenský klub Chrastava
www.chrastava.cz
3.–27. 3. 2014,
Ilustrace pro děti – výstava malíře Leoše Konáše.
Vernisáž: 3. 3. 2014 v 15.00 h
v městském infocentru. Pro děti budou připraveny
omalovánky s tvorbou Leoše Konáše, které si mohou
malí návštěvníci sami vybarvit.
Městské muzeum skla
Železný Brod, www.muzeumzb.cz
so–ne 9.00–12.00, 13.00–16.00
9. 11.–30. 3. 2014
Výběr z výsledků letní sklářské dílny 2013
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Science show
400 moderních exponátů
Experimentování v laboratoři
2D a 3D projekce v Planetáriu ...

Hlavní partneři:
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Mediální partneři:

Partneři:

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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