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NOVINKY Z JIZEREK
Slovo k zamyšlení
Vážení čtenáři a návštěvníci Jizerských hor.
Květen je jeden z nejkrásnějších a nejbarevnějších měsíců v roce. Příroda maluje čerstvými a jasnými barvami, do voňavé trávy a mezi
kvetoucí stromy se rodí mláďátka. Je to zázrak. Trochu jsem „záviděla“, anebo po očku
pokukovala po všech, kteří měli tu čest slavit
narozeniny právě v květnu. Jako by byli součástí tohoto zázraku a čarování, což ovlivnilo
jejich život. Jako by nasáli tvořivost přírody,
smysl pro umění a krásno, zároveň přidali trochu bojovnosti, aby jim to nikdo nemohl vzít.
Dnes už se za všechny oslavence raduji a vím,
že i ten „můj“ měsíc je k nezaplacení.
Máj je opěvován v mnoha literárních dílech, je nadějí nejenom pro nové začátky, ale
zároveň je tím nejdůležitějším – symbolem
lásky. Začínáme na prvního máje polibkem
pod rozkvetlou třešní a pokračujeme v uvědomění si, co pro nás láska jako taková znamená.
Mnohokrát jsem se nad tímto laskavým
slovem zamýšlela.
Láska… laská, hladí, je plná něhy, objímá,
zná svou hodnotu, neponižuje, je bezelstná
i spravedlivě krutá, odvážná a upřímná, uctívá, je lehká jak andělská křídla, zná odpověď
na každou naši otázku, dokáže nás provést
hodnotným životem. Je symbolizována srdcem, které se dávalo třeba z perníku…naším srdcem, které otevíráme někomu, koho
si vážíme. Láska neznamená jen partnerství,
láska je jako růžový obláček, který ovine nás
samotné, naše děti, rodiče (ne nadarmo vyja-

dřujeme v květnu úctu našim maminkám, jimž díme odpadky v lese? …nebo neuklidíme po
vděčíme za svůj život), přátele, stromy, zvířecí našich psích miláčcích? …necháme ostatní,
aby ubližovali lesu a nedodržovali pravidla?
miláčky, a třeba taky naše Jizerky.
Všichni po ní tolik toužíme, ale třeba ji za- … budeme mít strach postavit se za nás satím ani nemůžeme dostat, protože jsme se ji motné a za naši přírodu?
Přeji všem krásný růžově zabarvený kvěještě nenaučili dávat. Nechť nám dar měsíce
května pomůže pochopit význam lásky v pl- ten a jen správné odpovědi na všechny poloném slova smyslu a uchopit ji v našem kaž- žené otázky.
dodenním životě. Aby se to, po čem nejvíce
toužíme, stalo samozřejmostí.
Renata Van Vleet
A naše hory jsou nám, jako při plnění kaž- Turistický region Jizerské hory
dého našeho lidského úkolu, velkým pomoc- www.jizerky.cz
níkem! Myslíte si, že s láskou v srdci vyhoINTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

Květen a tradice…
LEDOVÍ MUŽI
O původu jarních mrazíků, a především ledových mužů – Pankráce, Serváce a Bonifáce – existují nejrozmanitější domněnky.
Jeden z výkladů uvádí, že na jaře prolétávají mezi Sluncem a zemí mocné meteorologické roje, které brání plnému pronikání slunečního záření na naši planetu a tím
působí ochlazení. Jiný názor přičítá původ mrazíků rozpouštění ledovců v polárních krajích v jarním období a následném
plutí ledových ker hluboko na jih. V teplejším podnebí mírnějších zeměpisných šířek se rozpouštějí a při tom ochlazují vodu
i vzduch. Tento studený vzduch prý proniká až k nám a proto nastávají naši obávaní „zmrzlíci“. Pozorovatelé ochlazení,
většinou zemědělci, se ani tak nezajímali
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z pera Líby Novotné
o příčinu vpádu studeného vzduchu, jako
spíše o jeho následky. Věděli, že vysazovat choulostivé rostliny ven před polovinou května se nemusí vyplatit, že je ještě
může zahubit noční mráz, ovocným stromům ale v tom, kdy mají začít kvést, poručit neuměli.
Pranostiky o ledových mužích pocházejí až z 18. století. Na základě historického
šetření se předpokládá, že nejsou původní a že k nám byly přeneseny pravděpodobně ze sousedního Polska. Tam je totiž
přísloví „Przed Serwacjuszem nie trzeba
sie pewnego lata spodziewac´ (Před Servácem nespoléhej na jisté léto)“ uváděno
již v roce 1664, zatímco pranostika „Před
Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta“ se u nás v tištěné podobě objevuje až
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v roce 1868. Připomeňme si i některé
další: „Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka“. „Pan
Serboni pálí stromy“ – (jméno je složené
z prvních slabik jmen PAN-krác, SER-vác,
BONI-fác), „Pankrác, Servác, Bonifác, ledoví bratří, přinesú chladna jaksepatří“
nebo „Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci“ či „Pankrác a Urban bez
deště – hojnost vína“.
Pankrác (12. května), Servác (13. května) a Bonifác (14. května) nebyli vždy považováni za „zlé chlapce“. Pankrác sice
zemřel jako chlapec ve věku čtrnácti let,
ale jako mučedník. Na počátku 4. století,
v době Diokleciánova „krvavého ediktu“,
se účastnil tajných nočních shromáždění
křesťanů a byl zatčen. Mohl se zachránit
tím, že vzdá úctu římským bohům, místo
toho však soudci řekl: „Kdyby tvůj sluha
provedl cokoliv z toho, co údajně běžně
dělají římští bozi, byl by krutě potrestán –
a já je mám ctít?“ Za tuto nespornou pravdu byl odsouzen a sťat za branami Říma.
Na počátku 4. století žil v Římě také
Bonifacius. Byl správcem majetku dědič-
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ky ohromného jmění Aglaji a také jejím
milencem. Oba byli tajnými křesťany. Roku 307 musel Bonifác odcestovat do Malé Asie a Aglaja ho požádala, aby přive-

zl tělesné ostatky některého ze zabitých
křesťanů. Vědělo se, že v Orientě probíhají vůči křesťanům daleko větší represe než
v Římě, a tak chtěla nad přivezenými
ostatky vybudovat u Říma svatyni. Když
Bonifác dorazil do Terstu, stal se svědkem
masové popravy křesťanů, kdy odsouzenci byli krutě týráni. Otřesen a zřejmě
v šoku chtěl mučeným pomoci, až nakonec křičel, že je také křesťanem. Byl zajat,
tvrdě vyslýchán a odsouzen. Druhý den se
konala poprava mečem – měl na ni jako
římský občan právo. Bonifácovi služebníci vykoupili jeho tělo a odvezli je do Říma.
Aglaja tak dostala ostatky mučedníka, jak
si přála. Skutečně nad nimi za Římem vystavěla svatyni a žila pak u ní v modlitbách
a zármutku nad ztrátou milovaného muže
plných 15 let – až do své smrti v roce 322.
Servác byl ve 4. století biskupem v Belgii a zemřel roku 384 v Maastrichtu v jižním Nizozemí. Pranostika ke dni jeho
svátku jakoby v současnosti nabyla nového významu: "Na svatého Serváce, každý
zdravý do práce".
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Regionální produkt Jizerské hory
Pracovní program má charakter zácviku
v tradičních lidových řemeslech.Klienti sociálně terapeutických dílen Domova Maxov – mládež i dospělí s postižením – se

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

DOMOV MAXOV
Keramika, výrobky z ručního papíru,
proutí a pedigu, tkalcovské výrobky,
svíčky z včelího vosku z Horního
Maxova
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní službou, jejímž posláním je podpora
osob s mentálním postižením v získávání
pracovních a sociálních dovedností, umožňující plnější začlenění do běžné společnosti a naplňování potřeby užitečnosti.

mohou věnovat výtvarné práci v dílnách:
keramické – s výrobou hrnků, misek, dóziček a keramických ozdob, zvonkoher
z pálené a glazované hlíny
košíkářské – s pletením košíků, krabiček, misek a obalů na květináče z proutí a pedigu
tkalcovské – s tkaním tašek, kapes, polštářů a koberců z vlny a zbytků látek
grafické – s výrobou přáníček z ručního recyklovaného papíru a svíček ze včelího vosku.
Ve všech dílnách klienti pracují s přírodními materiály a každý výrobek je originálem se stopou lidských rukou a osudů.
Kontakt: Domov Maxov, Horní Maxov 181, 468 71
Lučany nad Nisou, tel.: 483 300 718, 483 300 723,
www.domovmaxov.eu, reditel@domovmaxov.eu,
vzdelavani@domovmaxov.eu

INTERNETOVÝ

NOVI

DOMOV PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ
V LIBERCI – HARCOVĚ O. P. S.
Výrobky dílen ručního papíru
a košíkářské, výrobky textilní dílny,
keramika, výrobky knihařské dílny
Domova Harcov
Chráněné dílny Domova Harcov byly
založeny v roce 2005 jako jeden z projektů Domova pro mentálně postižené v Liberci – Harcově o. p. s., jehož cílem je poskytovat zaměstnání lidem s mentálním
postižením. V současné době u nás pracuje 56 osob s mentálním nebo kombinovaným postižením.
Pracovní náplň je zaměřena na výrobu
tradičních řemeslných výrobků z přírodních materiálů – košíkářských, keramických, textilních, knihařských a výrobků

z ručního papíru. Klienti se podílejí na celém procesu vzniku výrobku od přípravy
materiálu přes samotnou výrobu, balení
a prodej výrobků na tradičních trzích. Pracovní a sociální dovednosti klientů vedou
k jejich sociálnímu začleňování do společnosti, nacházení smyslu a kvality života.
Kontakt: Domov Harcov, Vlčí vrch 323/54, 460 15
Liberec 15, tel.: 482 750 062, 774 630 004,
domov-harcov@volny.cz, www.domov-harcov.cz
Možnost zakoupení: v prodejně chráněné dílny
(po–pá 8.00–18.00 h), která byla certifikována jako regionální prodejna, na jarmarcích a trzích.
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SDRUŽENÍ TULIPAN, LIBEREC
Šperky z Tulipanu
Klienti chráněné dílny TULIPAN – lidé
se zdravotním postižením – zhotovují originální bižuterii z nejrůznějších materiálů
a komponentů. Nabízíme keramické přívěšky, náhrdelníky, náušnice a náramky s
korálky a barevným textilem nebo dřevěné, každý kus je originální. Vedle šperků
nabízí naše dílny také výrobky z keramiky,
textilu a ručního papíru.
Keramika z Tulipanu
Dekorativní a užitkovou keramiku zhotovujeme plátovou metodou i na hrnčířském kruhu, zdobíme je glazurami a engobami. Klienti chráněné dílny – lidé se
zdravotním postižením v hrnčířské dílně
vytvářejí originální keramické hrnečky,
čajové soupravy, podšálky a misky v barvách podle přání zákazníků.
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Ruční papír z Tulipanu
Na výrobky z ručního papíru recyklujeme papír ze skartovaných dokumentů,
který nám poskytují různé organizace darem. Úzké proužky papíru tradičně máčíme, lisujeme a sušíme. Z takto vyrobeného
ručního papíru zhotovujeme dopisní soupravy, záložky, bločky, svatební oznámení
a přání k různým životním a slavnostním
příležitostem. Prodáváme i archy papíru
formátu A4 a A3 v barvách podle přání
zákazníka.
Kontakt: Sdružení TULIPAN, Sokolská 113/8, 460 01
Liberec, tel.: 485 354 217, 734 528 475,
tulipan04@seznam.cz, www.sdruzenitulipan.cz
Možnost zakoupení: v provozovně v Liberci (Sokolská 113/8), na e-shopu www.sdruzenitulipan.cz,
při různých kulturních akcích, slavnostech a jarmarcích v regionu.
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ZDE V PRODEJI

Od dubna 2014 se stalo Městské informační centrum v Liberci
certifikovanou prodejnou Regionálního produktu Jizerské hory.
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Veřejnosti se otevřou i všechny ostatní
stavby. Fara poslouží jako výstavní prostor
i místo k přátelskému posezení, kostel
sv. Josefa bude dějištěm Mše svaté a následně se promění v pódium pro vystoupení pěveckých sborů (Gospel, Janáček,
Jarmila Klokočníková a spol). Prostranství
s morovým sloupem zaplní stánky místních i přespolních, kteří návštěvníkům nabídnou různé regionální dobroty, rukodělné výrobky i třeba možnost vyzkoušet
si tradiční místní řemesla. Před farou proběhne vystoupení souboru Nisanka a Malá Nisanka, divadelní představení pro děti
v podání pana Pešána.
Pouť v Krásné na Jablonecku se odehraje ve čtvrtek 1. května, kdy je státní
svátek. Začne v 10.00 hodin a potrvá do
pozdních odpoledních hodin.
Pořádá: Matice děkanství železnobrodského, Obec
Pěnčín, farnost Krásná, Krásnohled, Kitl, s.r.o.,
www.kitl.cz
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NA POUŤ ZA JIZERSKOHORSKÝM
FAUSTEM
Místo, kde v 18. století žil tajemný doktor Kittel, přezdívaný také doktor Faust,
první květnový den ožije tradiční „Kittelovou poutí“. Lidé se tady společně setkají a připomenou si věhlasného doktora a léčitele. Zároveň na pouti návštěvníci
vůbec poprvé ochutnají Kitl Syrob Mátový, vyrobený podle receptury inspirované
předpisy právě tajemného doktora. Sirup
bude mít na jaře světovou premiéru!
Pouť se sv. Josefa již několikátý rok odehrává v Krásné u Pěnčína na Jablonecku,
v areálu Kittelovska. Je to místo, kde skutečně žil lékař Jan Josef Antonín Eleazar
Kittel. Zůstal tady po něm dům nazývaný
Burk, kostel sv. Josefa, jehož byl mecenášem, fara i studánka s údajně léčivou vodou. Celý areál se stane symbolickou kulisou Kittelovy poutě.
„V den konání poutě bude po zimní
přestávce také otevřeno Kittelovo muzeum v Krásné, ve kterém se může každý seznámit se životem doktora Kittela.
Muzeum také ukazuje, jak vypadala například Kittelova pracovna nebo jeho lékárna,“ zve návštěvníky Jan Vokurka ze
společnosti Kitl, která je majitelem muzea a zároveň vyrábí sirupy a medicinální
vína inspirované recepturami věhlasného
doktora.
Navíc bude výjimečně zpřístupněn
i Burk a těšit se mohou zájemci i na komentovanou prohlídku.
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Tip na výlet
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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 méně známých míst v Jizerských horách je
označeno malou kovovou volně přístupnou známkou. Po objevení všech známek,
jejich obkreslení na leták a předání v jednom z informačních center bude úspěšným soutěžícím předán dárek – skleněný peníz víly Izeríny. Leták je k dostání ve
všech informačních centrech Jizerských
hor, ale také ke stažení na www.vilaizerina.cz, další informace najdete tamtéž.
V srdci Bukovce se probudila víla Izerína a otevřela svůj poklad dětem. To,
které projde osm tajemných míst Jizerských hor, dostane Izerínin penízek. Jenže dítě se nemůže pustit samo na cestu
za pohádkami a tajemstvími. Potřebuje
vás – maminky, tatínky, babičky, dědečky,
a kdo ví, kdo ještě je na téhle cestě může
doprovázet. A vy jste už zajisté dávno pochopili, že na světě jsou jiné poklady, jiná
bohatství než penízky víly Izeríny. Jak vás
tedy nalákat na cestu za dětskými poklady? Co vám nabídnout místo mince, která
platí pouze v říši fantazie? Nevím. Zkusím
vám tedy vyprávět, proč jsem se do těch
míst vydala já.
Zkusím vám vyprávět o své lásce k tomuhle koutu země. A věřte mi, že mi při
tom vyprávění bude moc a moc líto, že
moje děti už dávno chodí po horách samy. Protože na konci každé cesty se zrodí pohádka a já už ji nemám komu vypravovat. Tak víte co? Já ji pošeptám vám
a vy ji pak můžete vyprávět těm vašim mrňatům. A já vám budu tak trošku, docela
maličko závidět.
Klára Hoffmanová
Seznam míst:
1/ Lom Bukovec
2/ Pramen Nisy
3/ Dračí vrch
4/ Protržená přehrada
5/ Skalní hrad u Oldřichova v Hájích
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7/ Hajní kostel
8/ Trniště
9/ Rašeliniště Na Čihadle

víl zmařil. Ale nepodařilo se mu to. Nakonec nad jeho nekalými rejdy zvítězila věrná láska Tomáše a Růženky. On sám byl na
věky uvězněn ve skále uprostřed jedlovéDovolte, abychom Vás dnes pozvali k pra- ho lesa a v místech, kde rostla jabloň, v jemenu řeky Nisy na Jablonecku. Pověst s jímž kmeni se Nisa ukrývala, vzniklo město
místem spojená představuje vílu Nisu, Jablonec nad Nisou.
která je strážkyní pramene i chráněných Protože řeka Nisa už dávno neprotéká hlubokými lesy jako kdysi, přestěhovala se víorchidejových pokladů místních luk.
la Nisa sem, k prameni. Tady má klid.
Když se budete pozorně dívat, najdete na
PRAMEN NISY
Možná by vaše putování mělo začít právě březích novorozené řeky i planou jablůňku. A pod ní třeba i vílu. Kdo ví…
tady. Protože i tady něco začíná.
Lidé rádi slaví, když něco začíná. Slaví naKlára Hoffmanová
rození dítěte a narozeniny vůbec, slaví nový rok, nový dům, novou silnici, novou pře- K PRAMENU NISY
hradu, novou knihu.
Jablonecké Paseky (MHD) – Kynast (1,5 km) – NisanTady se rodí řeka. Úplně nová řeka, která ka (3 km) – rozcestí U Třech lip – pramen Nisy (4 km)
ještě nic neví o životě. Průzračný čistý pra- – Smržovka, Lidické náměstí – Smržovka, nádraží ČD
mínek vyskočí ze zlatého písku a už se že- (6,5 km).
ne bažinatou loukou. Pospíchá.
Proč tak pospíchá? Proč se chvilku nezdrží Vycházku začneme v Jabloneckých Pav utěšeném místě svého zrodu, kde panu- sekách buď na Paseckém náměstí, nebo
je zelené přítmí?
u železniční stanice. Doprovázet nás buVí snad, jak dlouhou má před sebou cestu? de zelené značení. U zastávky přejdeme
Nemůže se dočkat, až posílená vodou železniční trať a okolo domova důchodvšech svých přítoků konečně u Neuzelle ců (dříve vodoléčebné lázně z roku 1893)
splyne s Odrou a společně s ní se vydá na stoupáme na Kynast. U bývalé restauracestu k Baltu? Smočte ruku ve vodě a vaše ce vyjdeme z lesa, odkud pokračujeme
stopa v ní se vydá na cestu k moři.
pohodlnou hřebenovou cestou okolo
Není to zázrak?
Feixova kříže (obnoven 2011) k rozhledZačněte své putování za tajemnými místy ně Nisanka. V roce 2006 zde byl postaJizerských hor právě tady. Naučte se právě ven telekomunikační stožár, který sloutady vnímat jejich atmosféru a klid. Proto- ží i jako vyhlídková věž. Otvírací doba na
že tady můžete svoji drobotinu klidně ne- www.rozhledna-nisanka.cz.
chat bez dozoru. Tady je ohlídá rusalka NiZelené značky pak klesnou k silnici, na
sa, strážný duch této řeky.
rozcestí U Třech lip (boží muka). Po silnici
Žije v řece odedávna a drží ochrannou ru- odbočíme krátce doprava k prameni Nisy.
ku nad všemi, kdo se octnou na jejích bře- Prameniště bylo zvelebeno již v roce 1930,
zích. Je krásná a hodná, někdy sedává pod později však bylo místo zanedbáno. V rojabloňovým stromem a spřádá zlatou pří- ce 2010 proběhly rozsáhlé úpravy.
zi. Kdysi se do ní zamiloval hrozný démon
Od pramene můžeme pokračovat po
Muhu a chtěl ji za ženu. Nisa ho ale ne- místním značení Smržovského vyhlídkovéchtěla a schovávala se před ním v kmeni ho okruhu. Přivede nás nejprve k Parkhojabloně. Muhu ji za to proklel strašlivou telu, odkud pokračuje městským parkem
kletbou. Královna všech víl a rusalek jeho až na Lidické náměstí ve Smržovce. Na nákletbu zmírnila tím, že Nisu může osvobo- městí T. G. Masaryka je to odtud kousek
dit opravdová lidská láska. Muhu se sna- a jen o něco dále najdeme nádraží ČD.
žil ze všech sil, aby dobrá kouzla královny
Otokar Simm
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
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NAUČNÁ STEZKA
„K MOKŘADU ZÁSADA“
Na podzim roku 2012 vznikla historicky
naučná stezka, která návštěvníky provází po významných kulturních a přírodních
památkách obcí Držkov a Zásada.
Cestou můžete spatřit různé zajímavosti kraje – malebnou kapličku s výhledem
na obec Držkov nebo kostel sv. Bartoloměje. Dále se příjemnou procházkou přes
lesy a louky dostanete k přírodní památce
Zásada pod školou. V obci Zásada navštívíte pomník věnovaný obětem 1. světové
války, sochu sv. Jana Nepomuckého či kapli sv. Prokopa, u které se do výše tyčí 200
let starý památný strom, Zásadský dub.
Stezka o délce 4,6 km má nenáročný terén, který je vhodný pro pěší turisty všech věkových kategorií. Nechybí zde
osm zastavení s informačními panely, ani
místa určená pro odpočinek.
V roce 1989 byla vyhlášena mokřadní louka na kraji obce Zásada za přírodní
památku za účelem ochrany mokřadního
společenstva – pramenišť, podmáčených
luk, rákosin, bažinných olšin a výskytu zvláště chráněných druhů rostlin. Jde
o vachtu trojlistou, ďáblíka bahenního
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a bledule jarní. Z další flóry rostoucí
v blízkosti Plchovského potoka můžeme
zmínit blatouch bahenní, děhel lesní, kosatec žlutý, pomněnku bahenní, přesličku

nejvyšší či sasanku hajní. Mokřadní louka se rozprostírá na 2,33 ha ve výšce 486–
514 m n. m.
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
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iQLANDIA Liberec
Doprava mezi Jabloncem n. N. a Libercem zdarma historickým autobusem.

MUZEJNÍ NOC POD JEŠTĚDEM
sobota 31. května /16.00– 22.00 h/ vstup zdarma
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou – nové modernizované expozice,
zábavný kvíz, klaunská, hudební a divadelní vystoupení pro děti i dospělé, tvůrčí
dílna, občerstvení
Další partneři Muzejní noci:
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových –
pohádka, přednášky, tvůrčí dílna
Severočeské muzeum v Liberci
Oblastní galerie v Liberci

Navštivte všech 5 míst a posbírejte dílky
k originální stolní hře TYKÁMO!
Celý program na www.msb-jablonec.cz
nebo na www.jablonec.com.
Akce probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Jablonce nad Nisou
v rámci projektu „Jablonec nad Nisou 2014“.
INTERNETOV

NOVI

Osobnosti Jizerských hor
ANDREAS STELZIG (ONDŘEJ STELZIG)
… FRÝDLANTSKÝ KOZINA
byl vůdčí postavou nevolnických bouří na Frýdlantsku v letech 1679–1687. Není
známo, kdy a kde se přesně narodil, matriční zápis z roku 1669 udává, že se oženil
s Annou Marií Stelzigovou z Mníšku u Liberce. V té době byl Stelzig kovářem v
Dolní Řasnici, díky tomu měl možnost setkávat se s místními i cizími lidmi. Byl prý
velmi výmluvný se sebevědomým vystupováním, čestný a výjimečně obětavý člověk.
Byl to právě Andreas Stelzig, kdo vedl roku 1679 delegaci frýdlantských poddaných k císaři Leopoldovi s cílem předat
mu stížnost na stávající poměry na frýdlantském panství. Císař petici převzal někdy kolem 15. listopadu, při svém pobytu
v Brandýse nad Labem. Vyšetřování této
stížnosti přešlo přes hejtmana Boleslavské-

ho kraje, na tehdejšího majitele frýdlantského panství hraběte Gallase, a pochopitelně vyznělo v jeho prospěch. Mezitím byl
vydán císařský patent zakazující obracet se
s žádostmi přímo na císaře a rušící veškerá
privilegia z doby před stavovským povstáním z roku 1618, zakazoval veškerá srocení lidu a nařizoval potrestání všech stěžovatelů. Aby se protestní hnutí v zárodku
udusilo, bylo na Boleslavsko vysláno vojsko pod vedením hraběte Eneáše Silvia Piccolominiho. 15. dubna se Piccolomini objevil ve Frýdlantu a předvolaným poddaným
nechal patent přečíst. Poté je vyzval k pokojnému chování. Protože se však chovali vzpurně, byli dva zatčeni a 48 drženo jako rukojmí. Stelzig tehdy na zámek nešel.
Když se ale jeho sousedé z Frýdlantu vrátili, snažil se je přesvědčit k ozbrojenému
odporu. K němu však nedošlo.

V létě 1681 se opět projevilo odhodlání
pokračovat v zápase s vrchností, když císař vydal robotní patent, který však nepřinášel venkovanům žádnou úlevu. Na
tajných schůzkách se vybralo dost peněz na cestu do Vídně a na dary příslušným úředníkům. Na cestu se vydal Andreas Stelzig, byl však někdy v červnu zatčen
a počátkem července převezen do Prahy.
Členové delegace vyslané žádat o jeho
propuštění ze staroměstského vězení byli zatčeni rovněž.
Stelzigovi se z vězení sice podařilo
uprchnout, byl však chycen a 7. října 1682
odsouzen k nuceným pracem v uherské
pevnosti Ráb. Bylo mu pod trestem smrti
zakázáno vrátit se do Čech. Stelzig se v Uhrách dostal do služeb vojenského velitele a
během jednoho z přesunů vojska se zbavil
okovů a uprchl. Rozhodl se vrátit domů za
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manželkou a svými pěti dětmi. Zdržoval se
u přátel ve Slezsku a Lužici, tajně navštěvoval svou rodinu. Byl dopaden až roku
1684 a uvězněn ve věži frýdlantského hradu. Důvodem jeho zatčení byl údajně dosti
hrubý dopis, ve kterém žádal hraběte Gallase o propuštění své manželky z panství.
Frýdlantští obyvatelé se všemožnými
způsoby pokoušeli dosáhnout jeho pro-

NOVINKY Z JIZEREK

puštění, nebo alespoň zabránit hrdelnímu trestu. To se patrně podařilo, neboť rozhodnutí, které přišlo z císařské
kanceláře 15. února 1687, nařizovalo jeho opětovný transport do Rábu. Tentokrát s ním směla odcestovat i jeho manželka. Andreas Stelzig opustil vězení
na libereckém zámku 27. dubna 1687 a
do Rábu dorazil 11. května téhož roku.

O jeho dalším životě nejsou žádné informace.
Ondřej Stelzig je hlavní postavou dvoudílného románu Václava Kaplického Železná
koruna.
Zdroj: Wikipedia, Frýdlantsko: Minulost a současnost kraje na úpatí Jizerských hor –
R. Anděl, R. Karpaš

INTERNETOV

Novinky z Turistického regionu Jizerské hory
• Připravujeme Jizerské noviny léto 2014
včetně kalendáře akcí.
• Připravujeme pokračování knihy o víle
Izeríně.
• Připravili jsme společně s regionálními
výrobci Regionální suvenýr.
REGIONÁLNÍ SUVENÝR…
Každé hory mají svého ochránce. Tak nám to nedalo a začali jsme pátrat po tom, koho uctívali v Jizer-

ských horách naši předkové. Jedna pohádková bytost tu je od velmi dávných časů, není to nikdo jiný
než víla Izerína. Jmenuje se podle řeky Jizery, která
v Jizerských horách pramení a jejíž původní keltský
název „Isar“– „Iser“ vysvětluje, jak ke jménu přišla.
Protože máme u nás v horách mnoho šikovných
a pracovitých řemeslníků a lidí, kteří rádi tvoří, nedalo jim to a každý ztvárnil naši ochránkyni po svém.
Recept na Regionální suvenýr byl jednoduchý…
Propojili jsme několik ingrediencí jako je šikovnost

regionálních výrobců z Jizerských hor a z blízkého
okolí s jejich fantazií, dovedností, nadšením, zamíchali jsme to s poptávkou návštěvníků a ochotou informačních center podpořit nás, jako třešničku na
dort jsme přiložili logo s Izerínou.
Nyní už nemusíte odjíždět z Jizerských hor
s prázdnou. Izerínka na památku je k dostání v informačních centrech a je připravena vás doprovázet
a ochraňovat na vašich dalších cestách, které se zase jistě stočí k nám na sever.

Novinky… aneb to, co se nikam nevešlo
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.
MĚSTO LUČANY NAD NISOU VYDALO NOVOU KNIHU ZACHYCUJÍCÍ HISTORII.

OCENĚNÍ ZA REPREZENTACI ZÁSADY
Městys Zásada ocenil prostřednictvím paní starostky L. Ducháčkové slečnu Adélu Boudíkovou za
skvělou reprezentaci Zásady v sezoně 2013/ 2014 .
Adéla Boudíková závodí v dálkovém běhu na lyžích klasickou technikou již více let. Letošní sezona byla však její nejúspěšnější. Zúčastnila se dvou
mezinárodních závodů špičkového seriálu „Ski

classics“ – známého Vasova běhu ve Švédsku (Vasalopet) na 92 km, kde skončila na 15. místě v čase 4 h a 51 min. (z 1 431 žen), dále startovala v
závodě König Ludvig Lauf na 47 km v Německu,
kde obsadila skvělé 5. místo (z 249 závodnic). Mimo tyto závody dále startovala na dalších v Evropě, z nichž ve dvou zvítězila – v Itálii Gseisertall
Lauf na 42 km a v Toblachu na 22 km.
Gratulujeme a přejeme Adéle hodně úspěchů do
dalších sezon
OD 22. KVĚTNA 2014 JE OPĚT OTEVŘENO
SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI!
Seznam novinek a připravovaných akcí najdete na
www.muzeumlb.cz/?page=pripravujeme.
MUZEUM JIZERSKÝCH HOR NA JIZERCE LETOS SLAVÍ 20 LET OD SVÉHO VZNIKU
Gratulujeme!
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V KVĚTNU OTEVÍRÁ NOVÉ BIKE CENTRUM
LIBVERDA
Nové nástupní místo pod názvem Bike centrum
Libverda vyrostlo v Lázních Libverda na začátku
obce ve směru od Hejnic, v těsné blízkosti začátku stezek na |Hejnickém hřebeni. Je druhým ze tří
zázemí, ze kterého se budou moci cyklisté vydat
na stezky Singltreku pod Smrkem. Bike centrum
Libverda nabízí k testování 25 špičkových celoodpružených kol značky MERIDA, disponuje kvalitní dílnou a servisním zázemím, prodejem cyklodoplňků a cyklooblečení, dále zde naleznete myčku
kol, sprchy, toalety, parkování pro 40 aut, nabídku
občerstvení včetně pohodového vnitřního i venkovního posezení. Součástí Bike centra Libverda

NOVINKY Z JIZEREK

je i služebna horské služby, jež zajišťuje nejen oblast singltrekových stezek, ale i celé severní úbočí
Jizerských hor. Relax a odpočinek po sportovním
zážitku na stezkách nabízí místní lázně a jejich bohatá nabídka léčebných a wellness procedur.
Díky své atraktivní poloze a příjemnému klimatu s čistým horským vzduchem jsou Lázně Libverda ideálním místem všech milovníků cykloturistiky.
Hravé stezky singltreku, nespočet přírodních krás
a zajímavostí zdejšího kraje přispěje k nezapomenutelnému zážitku, který si z našich lázní odvezete. Je mnoho důvodů se k nám vracet a my vás
o tom rádi přesvědčíme.
Slavnostní otevření Bike centra Libverda proběhne
10. května 2014 od 10 hodin.

(pondělí) cca do 29. 6. 2014 (neděle) v platnosti OBJÍŽĎKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY. Věnujte pozornost
změnám ve veřejné dopravě. Bližší informace naleznete na webu www.iidol.cz , na zastávkách
a stránkách dotčených obcí a měst.

INTERNETOV

KOUZLO ULIČEK – FOTOGRAFIE,
FOTOGRAFIKY
Sdružení ARTEFAKTUM. CZ a Obec Lázně Libverda Vás srdečně zvou na výstavu VI. ročníku společného projektu PORTRÉTY s názvem Kouzlo
uliček. Výstava potrvá od 17. 4. do 25. 6. 2014
a můžete ji zhlédnout v GALERII INFOCENTRA
obce Lázně Libverda ve všední dny v době 8–12 h
a 13–16 h, v sobotu 8–10.30 h.

KOLOTOČ UZAVÍREK NEKONČÍ ...
OBNOVA SILNICE FRÝDLANT – BÍLÝ POTOK
Obnova silnice po povodních 2010 Frýdlant – Bílý
Potok přinese v následujících týdnech a měsících
až do září 2015 řadu dopravních omezení pro řidiče i cestující vlaky a autobusy.
V prvních týdnech budou probíhat přípravné práce, které nebudou mít dopad do provozu a dopravní obslužnosti, na 12. května 2014 se ale plánuje
zahájení samotné stavby, které už přinese výrazná omezení v dopravě, včetně změn tras pro autobusy.
Sledujte svislé dopravní značení vymezující trasu
objížďky. Další informace k uzavírce naleznete na
stránkách Libereckého kraje.
INFORMACE O OBJÍŽĎCE – NOVÁ VES
Vážení cestující, z důvodu úplné uzavírky sil. č.
II/592 v Nové Vsi z důvodu rekonstrukce vozovky,
opěrných zdí, chodníků a mostu pod přehradou u
hřiště budou v termínu první etapy od 7. 4. 2014

Akce v měsíci květnu
iQLANDIE
Liberec, tel.: 485 249 924, www.iQlandie.cz

Nostalgické jízdy v roce 2014, www.zubacka.cz
Na rok 2014 pro vás Železniční společnost Tanvald
připravuje mnoho nostalgických jízd. Většina z nich se
uskuteční na ozubnicové trati z Tanvaldu do Kořenova
a Harrachova. Těšit se můžete na unikátní ozubnicové
lokomotivy, historcké vozy, barový vůz i historický
motorový vůz. Na některých nostalgických jízdách se
můžete svézt vlakem s parní lokomotivou.
Sobota 31. 5. 2014 – Zahájení sezóny na
Zubačce, den dětí
Trasa: Tanvald – Kořenov - Harrachov a zpět
Vozidla: motorová ozubnicová lokomotiva T426.0,
motorový vůz M240.056, vozy Balm Bistro, Balm

Science show:
V, út–pá 15.00 h, so–ne 16.00 h Science show
s Van de Graaffovým generátorem a další
experimenty
V, út–pá 11.00 h, so–ne 11.00 a 16.00 h Science
show plná barev, ohňů a výbuchů –
Experimenty, které vám doma neprojdou
V, so–ne 14.00 h Hurá do Laboratoře –
Experimentování a workshopy v laboratoři.
Neposedné textilie – Vyrobte si pravou hygienickou
plenu, pomocí mikroskopu a spalovacích zkoušek
identifikujte bavlnu či vlnu…
Planetárium
V, so–ne 14.00 h, každou hodinu pořad s výkladem
nebo film (3D nebo 2D)

AKCE:

4. 4.–23. 5.
Tanvaldské hudební jaro, 58. ročník
mezinárodního hudebního festivalu, www.tanvald.cz

1. 5. Prvomájový výstup na Špičák
u Tanvaldu a setkání s obrem Horácem,
15. ročník, 10.00–15.00 h, tel.: 739 456 251,
arnost.svarovsky@seznam.cz
1. 5. Kittelovská pouť, Kittelův areál na Krásné,
kostel sv. Josefa, www.kitl.cz
1. 5. Majáles 2014, koleje Technické univerzity
Liberec, www.sutul.cz
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1. 5. Prvomájový veteran festival
a Ferdinand Porsche festival, Pivovar Konrad
Liberec, Vratislavice, www.automuzeum.cz
1. 5. Ať žije 1. máj v liberecké iQLANDII,
Liberec, www.iQlandia.cz
Uvažte si pionýrský šátek nebo si vyrobte mávátko
do prvomájového průvodu, Retro workshop 14.00–
15.00 h a další program.
1. 5. Filmový klub: Následky lásky (Le
conseguenze dell´ amore), Francie, drama, Vratislavice
101010, 19.30 h, www.vratislavice101010.cz
2. 5. Čapí počáry, Příchovice, Areál U Čápa,
19.00 h, www.ucapa.eu / Hudba, pálení hranice,
občerstvení, čarodějnické kostýmy vítány.
2. 5. ...a ještě trochu swingu, s velkým
swingovým Orchestrem Rudy Janovského
Eurocentrum Jablonec n. N., 20.00 h,
tel.: 483 704 400, www.eurocentrumjablonec.cz
2. 5. Tam Tam Batucada, brazilská bubenická
show s M. Vacíkem, Klub Na Rampě, Jablonec n. N.,
20.00 h, www.klubnarampe.cz
2.–4. 5. Evropský pohár plovoucích
historických plachetnic, 7. ročník, Hrádek n. N.,
rekreační areál Kristýna, 9.00–17.00 h,
tel.: 602 244 862, www.klom-admiral.cz
Radiem řízené makety a polomakety historických
plachetnic za mezinárodní účasti modelářů.

NOVINKY Z JIZEREK

3. 5. Zahájení sezony, Jizerka, Jizerských hor,
10.30 h, www.csopjizerka.cz / Vernisáž výstavy k 20.
výročí muzea, hraje skupina Zlatý holky.

3. 5. Slavnostní otevření lázeňské sezony,
Lázně Libverda kolonáda, svěcení pramene, bohatý
program, www.lazne-libverda.cz

Kristýna Hrádek nad Nisou Czech Republic

VII. EVROPSKÝ POHÁR

RC MODELU HISTORICKÝCH PLACHETNIC

2. -�4.��kvetna�2014

LÁZNĚ LIBVERDA A.S.
Vás srdečně zve na

SVĚCENÍ
PRAMENE
2.5. 12:00 a� 18:00
soute�ní jízdy Zlaté plachty

4.5. 10:00 a� 11:30
regata Modrá stuha

3.5. 10:00 a� 18:00

Srdecne�zvou�poradatelé
z�klubu�modeláru�ADMIRAL

soute�ní jízdy Poháru Trojzemí

Kristýna

rekreaèní a sportovní areál

3. 5. 2014

OD 9:30 HODIN
na lázeňskou kolonádu

JIH

RESTAURACE

3. 5. Blešák u kostela v Horním Maxově, 13.00 h,
www.lucany.cz
3. 5. Žabí stezka, Jizerka, program zaměřený na
život obojživelníků a pozorování života v tůních na
Jizerce, Společnost pro Jizerské hory o.p.s.,
www.projizerky.cz
3. 5. Lužická padesátka, 43. ročník tur. pochodu,
start: Hrádek n. N., jídelna ZŠ TGM, 6.00–7.00, cíl:
stejné místo 18.00 h, trasa: pěší 15, 25, 35, 50 km,
trasy 25, 35, 50 vedou i přes území Německa, KČT TJ
Slovan Hrádek n. N., zdenavachkova@seznam.cz
3. 5. O pirátovo voko, 5. Ruprechtický MTB open,
areál TJ Sokol Ruprechtice, Liberec,
www.ovoko.ruprechtice.com
3. 5. Zahájení motorkářské sezony,
motorkářská mše v kostele sv. Jakuba Většího,
Železný Brod, 11.00 h, www.zeleznybrod.cz

stánkový prodej
občerstvení
doprovodný program

3. 5. Haluškové country, Hrubá Horka,
www.zeleznybrod.cz
3. 5. Raspenavský pochod Jizerkami,
41. ročník, tur. pochodu, start: Raspenava jídelna ZŠ
6.30–9.30 h, cíl: stejné místo 17.30 h,
trasa: pěší 10, 20, 30 km, cyklo 30, 60 km, KČT
Raspenava, tel.: 482 319 497, 732 386 602,
jana.lipenska@raspenava.cz
3.–4. 5. Vítání ptačího zpěvu, Křižany,
sraz 3. 5. v 17.00 h, popř. 4. 5. v časných ranních
hodinách, Křižany, tábořiště na louce.
4. 5. Lesní běh Kalichem, 38. ročník,
Železný Brod, www.zeleznybrod.cz

4. 5. Vyprávění ovčí babičky, pohádka, hraje
Sváťovo dividlo, KC Vratislavice 101010, 10.00 h,
www.vratislavice101010.cz
5. 5. Baroko až 20. století, Městská knihovna
Jablonec n. N., 10.00 h,
www.knihovna.mestojablonec.cz / Pořad o hudbě
s V. Štrynclovou k Roku české hudby.
5. 5. Výročí libereckého knihovnictví,
Krajská vědecká knihovna Liberec, www.kvkli.cz
5. 5. Žákovský koncert, koncertní sál ZUŠ
Jablonec n. N., 18.00 h, www.zusjbc.cz
6. 5. Madeira, pravidelné promítání, Městská
knihovna Jablonec n. N., 14.00 h,
www.knihovna.mestojablonec.cz
6. 5. Hvězdárna na severu Čech, Městská
knihovna Jablonec n. N., 17.00 h,
www.knihovna.mestojablonec.cz / Astronomické
okénko M. Gembece, pořad k 40. výročí turnovské
hvězdárny.
6. 5. Setkání s občany, Jablonec n. N.,
ZŠ Pod Vodárnou, jídelna, 17.00 h,
www.mestojablonec.cz / Diskuze s představiteli města
nad aktuálními tématy (pro Rýnovice, Lukášov).
6. 5. František Čuňas Stárek, Cáry starejch
filmů, akce v rámci 25 ro©ků bez opony, Klub na
Rampě, Jablonec n. N., 19.00 h, www.jablonec.com
7. 5. Pietní akt u pomníku v Rýnovicích,
Jablonec n. N., 10.00 h, tel.: 483 357 277,
svorcova@mestojablonec.cz
7. 5. Otevřená radnice, Železný Brod, 13.00–
18.00 h, www.zeleznybrod.cz
7. 5. Koncert SPS Janáček, akce k Roku české
hudby, Mírové nám., Jablonec n. N., 16.00 h,
www.zusjbc.cz
7. 5. Merely Wild, koncert v Kavárně 101010,
Vratislavice n. N., 20.00 h, www.vratislavice101010.cz
7. 5. Ohňostroj na stavidlech, Železný Brod,
21.30 h, www.zeleznybrod.cz
8. 5. SpinFit dětský MTB cup 2014, dětský
cykLozávod v rámci SpinFit série, Liberec, Vesec,
www.spinfit.cz
8. 5. Cyklomaraton Liberec,
Sportovní areál Vesec Liberec, www.cykliste.cz
9.–11. 5. Josefodolské divadelní jaro 2014,
24. ročních Krajské přehlídky venkovských divadelních
souborů s postupem na Národní přehlídku venkovských
divadelních souborů ve Vysokém n. J. Krakonošův
divadelní podzim, http://divadlojosefuvdul.cz
10. 5. Krajem Karolíny Světlé, 35. ročník
tur. pochodu, start: Český Dub sokolovna, 6.30–13.00 h,
cíl: stejné místo, trasa: pěší 8–50 km, vozíčkáři 8 km,
KČT Sokol Český Dub, tel.: 728 060 020,
skoda.cdub@seznam.cz
10. 5. Vítání ptačího zpěvu, Jablonec n. N.,
ekoprocházka okolo přehrady – Mšeno, Ekocentrum
Jablonec n. N., 6.00–8.00 h, www.jablonec.com
10. 5. Probouzení skřítků, pohádková cesta,
Železný Brod, start: DDM Mozaika 9.00–10.00 h,
cíl: Černická skála, www.zeleznybrod.cz
10. 5. Koncert ke cti Panny Marie, bazilika
Navštívení Panny Marie Hejnice, 13.30 h, www.mcdo.cz
10. 5. La Cenerentola (Popelka), přímý přenos
z Metropolitní opery New York, Kino Radnice,
Jablonec n. N., 18.45 h, www.kinajablonec.cz
10. 5. Hush a Nasycen, koncert (grunge-rock
a progres-rock), Klub Na Rampě, Jablonec n. N.,
20.00 h, www.klubnarampe.cz
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10. 5. Astronomický den, Jizerka / 13.00 h –
pozorování Slunce, 14.00 h – přednášky ve Sklárně
a pak večerní pozorování, , kyvadlová doprava zdarma.

10. 5. Setkání mládeže lodního modelářství,
krajský přebor žáků, Novoveské koupaliště, Jablonec
n. N., 9.30–15.00 h, tel.: 602 244 862, www.klomadmiral.cz, www.vikyr.cz / Lodní modeláři do 15ti let
předvedou svoje modely lodí na soutěžních tratích.

a

KLoM ADMIRAL
info@klom-admiral.cz

pořádají

KRAJSKÝ PŘEBOR ŽÁKŮ

Libereckého, Ústeckého a Středočeského kraje v kategorii

EX 500 a F4 žáci

„Akce probíhá za finanční podpory statutárního města v rámci projektu Jablonec n.N. 2014“

a pod záštitou Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou

Kdy? 10. 5. 2014
Start závodů:
930
Kde? Jablonec nad Nisou – Novoveské koupaliště
Podmínky závodů se řídí dle „Pravidel pro žákovské soutěže“
Občerstvení v místě soutěže

10. 5. Mezinárodní pouť smíření, MCDO
Hejnice, 10.30 h – Mše svatá v českém, polském
a německém jazyce, pohoštění zajištěno, www.mcdo.cz
11. 5. Liberecká 20, závod série Konrád MTB
poháru 2014, Liberec, Lidové sady, www.kcpivovar.cz
11. 5. Den matek, MC Jablíčko, Jablonec n. N.,
www.mcjablicko.cz
12. 5. Tramvaj do stanice Touha, drama Divadla
Pod Palmovkou, Městské divadlo Jablonec n. N.,
19.00 h, www.divadlojablonec.cz

NOVINKY Z JIZEREK

13. 5. Český Honza, loutková pohádka DS LokVar
pro děti od 3 let, Eurocentrum Jablonec n. N., 9.00
a 10.30 h, www.eurocentrumjablonec.cz
13. 5. Popelka aneb Bettina čte dětem,
pohádkové čtení v němčině s rodilou mluvčí, Městská
knihovna Jablonec n. N., 10.30 h,
www.knihovna.mestojablonec.cz
13. 5. Kytička písniček, přehlídka dětských
pěveckých sborů, Eurocentrum Jablonec n. N., 16.00 h,
www.eurocentrumjablonec.com
13. 5. Setkání s občany, Eurocentrum Jablonec n. N.,
malý sál, 17.00 h, www.mestojablonec.cz
Veřejné setkání občanů s vedením města, diskuze nad
aktuálními tématy.
13. 5. Taneční hodiny pro starší a pokročilé,
divadelní zpracování známé prózy B. Hrabala,
KC Vratislavice 101010, 19.30,
www.vratislavice101010.cz
14. 5. Kouzelný dům, premiéra pro školy,
Naivní divadlo Liberec, www.naivnidivadlo.cz
14. 5. Malý dechový orchestr, koncert k Roku
české hudby, Mírovém nám., Jablonec n. N., 16.00 h,
www.zusjbc.cz
14. 5. Noc literatury 2014, veřejná čtení textů
současných autorů o lásce a vztazích, Městská
knihovna Jablonec n. N., 19.00 h,
www.knihovna.mestojablonec.cz
14. 5. Kouzelný dům, premiéra, Naivní divadlo
Liberec, www.naivnidivadlo.cz
15. 5. Den rodiny, Mírové náměstí, Jablonec n. N.,
tel.: 483 357 277, svorcova@mestojablonec.cz,
10.00–12.00 h – program pro nejmenší děti a MŠ,
městské policie – jízda na koloběžkách, prohlídka
policejního vozu, tvůrčí dílničky DDM Vikýř, Ekocentra,
studia Oříšek, soutěže s MC Jablíčko, 14.00–17.00 h
– odpolední program pro rodiny a veřejnost, hudební
a taneční vystoupení, hudební workshop, moderuje
Lukáš Frydrych.
15. 5. Rodina 21. století, Spolkový dům, Jablonec
n. N., 10.00 h, www.mcjablicko.cz
Přednáška s psychologem M. Schovancem.
15. 5. Konrád pohár časovek 2014, Milíře,
Proseč nad Nisou, cykločasovka do vrchu 6 km a 3,3 km
www.kcpivovar.cz
15. 5. Čtyři hodiny pro život, základní kurz první
pomoci pro veřejnost, Spolkový dům, Jablonec n. N.,
15.00–19.00 h, www.cck-jablonec.cz
15. 5. Filmový klub: Trabantem až na konec světa,
ČR – dokument, KC Vratislavice 101010, 19.30 h,
www.vratislavice101010.cz
15. 5. Koncert tónů a barev – Jiří Pazour
a Olga Volfová, koncert komorní hudby, Kulturní
a společenské centrum Lidové sady Liberec, 19.00 h,
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
15.–22. 5. Ekocentrum Jablonec n. N.,
doprovodný program k výtvarné soutěži,
www.jablonec.com
16. 5. Oslavy 15. výročí partnerství mezi
městy Smržovka a Weidenberg, Smržovka,
www.smrzovka.cz
16. 5. Pět znaků šťastné rodiny, přednáška
P. Činčaly, MC Jablíčko, Jablonec n. N., 17.00–19.00 h,
www.mcjablicko.cz
16. 5. Dům Bernardy Alby, premiéra, balet,
Malé divadlo Liberec, www.saldovo-divadlo.cz
16. 5. Stárplej 2014, 4. kolo soutěže regionálních
kapel (Meredith Hunter, Voliéra, Walking Trio,

Street’n’banana), Klub Na Rampě, Jablonec n. N.,
20.00 h, www.klubnarampe.cz
16.–18. 5. Český pohár MTB XCO 2014, závody
horských kol, Cross-Country, Eliminátor, Bedřichov
17. 5. Loupežnická pěšina pěšky i na kole,
42. ročník, start: Mníšek u Liberce, hřiště FK 7.00–
9.00 h, cíl: stejné místo 17.00 h, trasa: pěší 8–50 km,
cyklo 30–80 km, KČT Mníšek u Liberce, tel.:
728 409 789, 485146 691,
bozena.zdenkova@centrum.cz
17. 5. Cestou necestou – netradiční pochod,
10. ročník, start: Oldřichov v Hájích, autobus. zastávka
u sokolovny 8.00–9.00 h nebo křižovatka Polednické
9.30–11.30 h, cíl: Oldřichov v Hájích sokolovna 16.00 h,
KČT Sokol Oldřichov v Hájích, tel.: 605 279 240,
tjsokol@oldrichov.cz
17. 5. Velký úklid přehrady, Jablonec n. N., 9.00 h
sraz na hrázi „druhé“ přehrady u Rybářské bašty
(pytle a svoz zajištěn), jbc.prehrada@seznam.cz,
www.uklidmecesko.cz
17. 5. Traktoriáda, Držkov, okolí kulturního domu,
www.burza-drzkov.estranky.cz / Přejímka strojů:
8.00–10.00 h, Spanilá jízda: 11.00–12.00 h.
17. 5. Bikeclinic Cup, seriál bikových závodů pro
děti, Areál Břízky, Jablonec n. N.,
www.bikeclinic-junior-team.cz
17. 5. Jeden den s lektorem, Nové Město p. Sm.,
koupaliště, Singltrek pod Smrkem,
www.singltrekpodsmrkem.cz/jeden-den-s-lektorem
Výukový program pro všechny zájemce o výuku
bajkování.
17. 5. Bižuterní kurz pro dospělé, Muzeum skla
a bižuterie, Jablonec n. N., 10.00–14.00 h,
www.msb-jablonec.cz / Ateliér, výroba brože
s architektonickým motivem z korálků pod vedením
lektorky (pro mírně pokročilé).
17. 5. Prolínání – Sen o Jizerských horách
aneb Smržovský jarmark
a Den jizerskohorských jídel, Smržovka – lesopark
u Parkhotelu, tel.: 727 806 195, www.smrzovka.cz
17. 5. Svatojánská pouť, Železný Brod, kaple
Jana Nepomuckého na Poušti, 11.00 h, www.bzos.cz
17. 5. Setkání Fiat Multipla klubu ČR, 17.
ročník, Autokemp Liberec, Pavlovice,
www.multiplaklub.cz
17. 5. Kouzelný dům, premiéra pro veřejnost,
Naivní divadlo Liberec, www.naivnidivadlo.cz
17. 5. Argema, koncert, sokolovna Zlatá Olešnice
17. 5. Nautica křest CD, koncert mladé
jablonecké kapely, Chronos, Jablonecké Paseky,
Jablonec n. N., 19.00 h, www.sal-chronos.cz
Hosté z kapely Mandragora, kapela Eridu a Jan
Ombre Blahynka.
17. 5. Jiří Schmitzer, koncert, Klub Na Rampě,
Jablonec n. N., 20.00 h, www.klubnarampe.cz
17.–18. 5. Ukliďme Jizerky 2014 – jaro,
Jizerka, úklid Jizerských hor za pomoci dobrovolníků,
www.projizerky.cz
18. 5. Neználkova pohádková šlápota,
Sokolovna Kokonín, Jablonec n. N., start: 8.30–10.30 h,
trasa: 3 km s pohádkovými stanovišti,
www.dcneznalek.cz
18. 5. S rodinou do Vesce, tradiční den plný
zábavy a soutěží, Sportovní areál Vesec Liberec,
www.skijested.cz
18. 5. Zajíček a velká mrkvová záhada,
pohádka pro děti od 4 let, hraje Divadlo Mimotaurus
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z ČB, KC Vratislavice 101010, 10.00 h,
www.vratislavice101010.cz
18. 5. Krkonošská dechovka, taneční odpoledne
pro seniory, Eurocentrum Jablonec n. N., 14.00 h,
www.eurocentrumjablonec.cz
18. 5. Den krásy, oslava Dne matek, MC Jablíčko,
E. Floriánové 8, Jablonec n. N., 14.00–17.00 h,
www.mcjablicko.cz
18. 5. Krkonošská dechovka, Eurocentrum
Jablonec n. N., www.eurocentrumjablonec.cz
19. 5. Hudební den, Mírové nám., Jablonec n. N.,
14.00–15.00 h, www.zusjbc.cz
Vystoupení Jabloneckého klarinetového kvarteta.
19. 5. Vikýř akademie, Mírové nám., Jablonec n. N.,
15.00–18.00 h / Výtvarné dílny, živá zvířata,
vystoupení kroužků DDM Vikýř.
19. 5. Zahrajte tu mou, koncert Iuventus, Gaude!,
zahájení sezony, kostel sv. Anny, Jablonec n. N., 18.00 h,
www.jablonec.com
20. 5. Klavír pod širým nebem,
nám. Dr. Farského, Jablonec n. N., 13.00–17.00 h,
www.zusjbc.cz / Vystupují klavíristé a další žáci ZUŠ
k Roku české hudby.
20. 5. Podivuhodné hory, promítání z cyklu Divy
australských národních parků,
Městská knihovna, Jablonec n. N., 14.00 h,
www.knihovna.mestojablonec.cz
20. 5. Krásy neživé přírody v Podještědí,
představení knihy geografem D. Rubášem,
Městská knihovna, Jablonec n. N., 17.00 h,
www.knihovna.mestojablonec.cz
20. 5. Setkání s občany, Jablonec n. N.,
ZŠ Pasířská, jídelna, 17.00 h, www.mestojablonec.cz
Diskuze s představiteli města nad aktuálními tématy
(pro Žižkův Vrch).
20. 5. Jistě, pane premiére, satira Divadla Bez
zábradlí, Městské divadlo, Jablonec n. N., 19.00 h,
www.divadlojablonec.cz
21. 5. Soutěž mladých zdravotníků, soutěž
v poskytování první pomoci pro týmy dětí ZŠ,
Mírové nám., Jablonec n. N., 9.00–15.00 h,
www.cck-jablonec.cz
21. 5. Uber plyn, přidej rozum, Mírové nám.,
Jablonec n. N., 10.30–13.30 h,
www.cck-jablonec.cz/ Dopravně bezpečnostní akce.
21. 5. Májový koncert Smržováčku, Smržovka,
kostel sv. Archanděla Michaela, tel.: 483 369 325,
727 806 195, www.smrzovka.cz
21. 5. MŠ Lísteček, jarní koncert, KC Vratislavice
101010, 15.00 h, www.vratislavice101010.cz
21. 5. Z pohádky do pohádky, koncert v podání
Jabloneckého komorního orchestru ZUŠ, kostel sv. Anny,
Jablonec n. N., 17.00 h, www.jablonec.com
21. 5. Koncert Ženského komorního sboru
Jirkov, koncert pod vedením Š. Navarové, na
varhany hraje m. Šimek, kostel Povýšení sv. Kříže
v Jablonci n. N., 17.00 h, www.starokatolici-jablonec.cz
Květnové setkání s primátorem P. Beitlem.
21. 5. Giacomo Puccini Tosca, dramatická opera
Severočeského divadla Ústí n. L., Městské divadlo,
Jablonec n. N., 19.00 h, www.divadlojablonec.cz
21. 5. Barma, promítání J. Przeczkové, Klub Na
Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h, www.klubnarampe.cz
22. 5. MTB časovka Liberec, Maliník,
cyklozávod je součástí Konrád MTB poháru 2014,
www.kcpivovar.cz
22. 5. ZUŠ dětem, pohádka O Šípkové Růžence pro
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děti z MŠ k Roku české hudby, Mírové nám., Jablonec
n. N., 10.00 h, www.zusjbc.cz
22. 5. Show ZUŠ, Mírové nám., Jablonec n. N.,
www.zusjbc.cz / Hrají soubory ZUŠ v kombinaci
s tanečními čísly tanečního oboru.
22. 5. Otevření Severočeského muzea,
zahájení výstavy studentských prací Katedry designu
TUL, zahájení výstavy historických toalet Královské
posezení, Severočeské muzeum Liberec,
www.muzeumlb.cz
22. 5. Zahradní výtvarná slavnost DDM
Vikýř, Jablonec n. N., 15.00–18.00 h, www.
ddmvikyr.cz / Workshop pro rodiny – dekorativní
květiny, leporelo, obraz.
22. 5. Aukce výtvarných prací, Eurocentrum,
Jablonec n. N., 16.00 h / Výtěžek bude věnován
dětskému oddělení Nemocnice v Jablonci n. N.
22. 5. Setkání s módou, Palace Plus (bývalý
Jablonex), Jablonec n. N., 16.00 h, www.palaceplus.cz
Dekorování oděvů malbou (oděvní studio Lucie Erin
Černohorské).
22. 5. Aries Liberec, koncert liberecké hudební
skupiny, KC Vratislavice 101010, 19.30 h,
www.vratislavice101010.cz
22. 5. Terasa, komedie v podání absolventů
jablonecké ZUŠ, Klub Na Rampě, Jablonec n. N.,
20.00 h, www.klubnarampe.cz
22.–23. 5. Bugatti step Jiřího K. Lobkowicze,
jízda historických automobilů na trase: Sychrov –
Turnov – Liberec – Ještěd
22.–25. 5. Dům a zahrada Liberec, areál
výstaviště Liberec, tradiční prodejní výstava,
www.diamantexpo.cz
23. 5. Koncert, vystoupení smíšeného pěveckého
sboru Zničehonic pod vedením sbormistra
J. Koutského, Liberec, Ostašov, kostel sv.Vojtěcha
23. 5. Umění odpočívat, beseda (děti s sebou),
MC Jablíčko, Jablonec n. N., 17.00–19.00 h,
www.mcjablicko.cz
23. 5. Noc kostelů, www.nockostelu.cz
Jablonec n. N. – 18.00–24.00 h, kostel Dr. Farského,
kostel Povýšení sv. Kříže, modlitebna Ochranovského
sboru modlitebna Bratrské jednoty baptistů
Liberec, Smržovka

23. 5. Nat Osborn Band (USA), koncert kapely
z Brooklynu s prvky rocku, reggae, funku, popu,
klezmeru či jazzu, Klub Na Rampě, Jablonec n. N.,
20.00 h, www.klubnarampe.cz
23. 5. Tančírna, taneční akce pro každého,
Topdance studio u přehrady v areálu mincovny,
Jablonec n. N., 20.30–22.30 h, www.topdance.cz
23.–24. 5. Bambiriáda, přehlídka občanských
sdružení a středisek volného času pro děti, Liberec,
www.bambiriada.cz

23.–24. 5. Divadelní festival WTF?!, Malé
divadlo Liberec, www.saldovo-divadlo.cz
23. 5.–8. 6. Salming Nisa Open, mezinárodní florbalový turnaj, Tipsport arena Liberec, www.tipsportarena.cz
24. 5. Jarní dobrovolnická brigáda na
stezkách Singltreku pod Smrkem, Nové Město
p. Sm., koupaliště, www.singltrekpodsmrkem.cz
24. 5. Z pohádky do pohádky, zábavné hry pro
nejmenší, Sokolovna, Jablonec n. N., 10.00 h,
www.sokol.jablonec.org
24. 5. Czech Republic Futures 2014,
mezinárodní turnaj mužů – kvalifikace, tenisové
dvorce v Horní Proseči, 10.30 h www.cltkjbc.cz
24. 5. ABB MTB CUP 2014, open závod horských
kol, areál ABB, Jablonec n. N., strat: 10.30 h (start),
www.abbcup.cz
24. 5. Antický festival, Curia Vítkov u Chrastavy,
gladius.curiavitkov.cz / Tradiční setkání sdružení
zabývajících se antickým válečnictvím a řemesly – římské
legie, gladiátoři, Germáni, Kelti, obléhací stroje aj.
24. 5. Krajský den včely, 9. ročník, ekoden na
téma včely a včelaři, Ekocentrum Oldřichov v Hájích,
9.30–15.00 h, www.strevlik.cz
24. 5. Pojizeřím a Železnobrodskem,
Železný Brod, nám., 9.00 h, www.zeleznybrod.cz
24. 5. Cyklistická pouť Podkozákovským
krajem, cyklistické závody, tratě okolo Kozákova
a v Českém ráji, trasy: 30 a 60 km, start: KD Koberovy,
www.zeleznybrod.cz
24. 5. Minifestival chrámových sborů, kostel
sv. Anny, Jablonec n. N., 17.00 h, www.jablonec.com
24. 5. Dekolt, Exil, a Super Hero Killers,
koncert kapel, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h,
www.klubnarampe.cz
25. 5. Decathlon Cup Bedřichov 2014, dětské
závody na kolech, 13. ročník, Bedřichov, Školní SK při
ZŠ Janov n. N., tel.: 483 380 045, www.zsjanovjbc.com
25. 5. Den podstávkových domů, v rámci akce
pořádané v SRN, kdy poslední květnovou neděli je
pro zájemce přístupno několik stovek podstávkových
domů v Horní Lužici, bude přístupný pro veřejnost
i statek a skanzen Český svět v Dolní Řasnici –
výměnek, tkalcovský dům, špýchar, kovárna,
tel.: 603 903 238, 485 124 394,
ceskysvet@seznam.cz, www.ceskysvet.info
25. 5. Czech Republic Futures 2014,
mezinárodní turnaj mužů – kvalifikace, Tenisové
dvorce v Horní Proseči, 10.30 h, www.cltkjbc.cz
25. 5. Dětský sportovní den, Sluneční lázně,
Jablonec n. N., 13.00 h
Sportovní soutěže o ceny, diskotéka.
25. 5. Hurvínkova nebesíčka, pohádka Divadla
Spejbla a Hurvínka, Městské divadlo, Jablonec n. N.,
15.00 h, www.divadlojablonec.cz
25. 5. Dětská diskotéka, dětská diskotéka
s tanečními soutěžemi a výtvarnou chvilkou, Klub
Woko, Jablonec n. N., 15.00–17.00 h, www.ddmvikyr.cz
26. 5. Czech Republic Futures 2014,
mezinárodní turnaj mužů – kvalifikace tenisové
dvorce v Horní Proseči, 10.30 h, www.cltkjbc.cz
26. 5. Absolventský koncert, koncertní sál ZUŠ,
Jablonec n. N., 18.00 h, www.zusjbc.cz
26.–31. 5. Sympozium Desná 2014, 13. ročník
tradičního desenského dřevosochání motorovou
pilou, vyvrcholením ročníku bude 31. 5. aukce
soch, plastik a dalších vyrobených předmětů, Desná,
Riedlova vila, www.mesto-desna.cz
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27. 5. Czech Republic Futures 2014,
mezinárodní turnaj mužů – hlavní soutěž, tenisové
dvorce v Horní Proseči, 10.30 h, www.cltkjbc.cz
27. 5. Proměna role zoo na pozadí téměř
stoleté historie, přednáška I. Langra ze ZOO
Liberec, Městská knihovna, Jablonec n. n., 17.00 h,
www.knihovna.mestojablonec.cz
27. 5. Setkání s občany, Hasičská zbrojnice
Proseč, Jablonec n. N., 17.00 h, www.mestojablonec.cz
Diskuze s představiteli města nad aktuálními tématy
(pro Proseč).
27. 5. Vzpomínky na Šumný Jablonec,
Městská galerie MY, Jablonec n. N., 18.00 h
Setkání s autorem TV cyklu Šumná města, režisérem
a scénáristou R. Lipusem, projekce dílu o Jablonci
a následná beseda. Pořad k ukončení výstavy
Heinricha Lauterbacha.
27. 5.–1. 6. Desenská pouť a Dřevosochání
2014, Desná, www.mesto-desna.cz
28. 5. Czech Republic Futures 2014,
mezinárodní turnaj mužů – hlavní soutěž, tenisové
dvorce v Horní Proseči, 10.30 h, www.cltkjbc.cz
28. 5. Koncert ZUŠ Jičín, koncert kapel The Rolling
Students a After Past ze ZUŠ Jičín k Roku české hudby,
Mírové nám., Jablonec n. N., 16.00 h, www.zusjbc.cz
28. 5. Bižuterní workshop, filigrán pod vedením
designérky I. Mastníkové, Palace Plus (bývalý
Jablonex), Jablonec n. N., 16.00 h, www.palaceplus.cz
28. 5. Jablonecký hudební festival, přehlídka
dětských pěveckých sborů Libereckého kraje, host DPS
Javořičky z Plzně, Městské divadlo, Jablonec n. N.,
17.00 h, www.divadlojablonec.cz
28. 5. DFXŠ Liberec – spolupořadatelství na
mezinárodním projektu Pocta slavným Čechům,
www.saldovo-divadlo.cz
29. 5. Konrád pohár časovek 2014, Vítkov,
cyklozávod po silnicích, Chrastava – Vítkov,
www.kcpivovar.cz
29. 5. Czech Republic Futures 2014,
mezinárodní turnaj mužů – hlavní soutěž, tenisové
dvorce v Horní Proseči, 10.30 h, www.cltkjbc.cz
29. 5. Kramářská píseň, prezentace škol před
Eurocentrem, Jablonec n. N., 12.00–15.00 h,
www.jablonec.com
29. 5. Julie Svěcená – housle, Václav Mácha
– klavír, koncert, Městské divadlo, Jablonec n. N.,
19.00 h, www.divadlojablonec.cz
29. 5. (Ne)vinná jízda Itálií, povídání o vinařských
oblastech Itálie Puglia, Toscana, (rezervace předem),
La Kavárna, Jablonec n. N., 19.00 h, www.lakavarna.com
29. 5. Filmový klub: Pulp Fiction – historky
z podsvětí, USA, KC Vratislavice 101010, 19.30 h,
www.vratislavice101010.cz
30. 5. Czech Republic Futures 2014,
mezinárodní turnaj mužů – hlavní soutěž, tenisové
dvorce v Horní Proseči, 10.30 h, www.cltkjbc.cz
30. 5. Blues session, koncert, hudební klub Bažina
v sále restaurace Beseda, Rychnov u Jablonce nad
Nisou, 19.30 h, www.rychnovjbc.cz
30. 5. Česko se hýbe v Železném Brodě,
Železný Brod, www.zeleznybrod.cz
30. 5. Koncert Finský Barok (František Skála),
KC Kino Železný Brod, 20.00 h, www.zeleznybrod.cz
30. 5. Bye bye víkend, loučení se s kroužkovou
činností – sporty, hry a soutěže v sále i venku, táborák
(akce pokračuje o víkendu), DDM Vikýř, Jablonec n. N.,
www.ddmvikyr.cz
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30. 5. Těla a Exil 51, společný koncert libereckých
kapel, KC Vratislavice 101010, 19.30 h,
www.vratislavice101010.cz
30. 5. Hardcore Explosion, koncert kapel
Streetmachine, Scream Of The Lambs, Jovanera,
F. A. King a Backfist, Klub Na Rampě, Jablonec n. N.,
20.00 h, www.klubnarampe.cz
30. 5. Tančírna, taneční akce pro každého,
Topdance studio u přehrady v areálu mincovny,
Jablonec n. N., 20.30–22.30 h, www.topdance.cz
30. 5.–1. 6. Mistrovství České republiky
v tanečních disciplínách WADF, městská hala,
Jablonec n. N., u přehrady, czechopen.latinofestival.cz
31. 5. Jizerské vejšlapy, 40. ročník tur. pochodu,
start: Liberec TJ Lokomotiva 7.00 h, cíl: Bedřichov
18.30 h, trasa: pěší 8–35 km, cyklo 20–50 km,
tel.: 739 541 628, b.pohl@seznam.cz
31. 5. Nohejbalový turnaj smíšených
družstev, areál SKP Maják, Jablonec n. N., 8.30 h,
www.jbcnohejbal.php5.cz
31. 5. Dračí den, závod dračích lodí s programem
pro děti přehrada, u „Prutu“, Jablonec n. N., 9.00–
17.00 h, www.rkdragonsjablonec.cz
31. 5. Běh kolem Březí, 29. ročník tradičního přespolního běhu, Držkov, http://behkolembrezi.webnode.cz/
31. 5. Pomáháme fotbalem 2014, 3. ročník
benefiční akce, jehož součástí bude dětský den,
Harrachov, od 9.00–16.00 h, www.harrachov.cz
31. 5. Dětský den, Josefův Důl, www.josefuvdul.cz
31. 5. Dětský den, u ZŠ, Lučany n. N., 14.00 h,
www.lucany.cz
31. 5. Dětský den, Smržovka, lesopark
u Parkhotelu, www.smrzovka.cz, www.zssmrzovka.cz
31. 5. Den dětí, Vratislavice n. N., Zámecký park
a okolí KC Vratislavice 101010, 14.00 h,
www.vratislavice101010.cz
31. 5. S rodinou na Singltrek, zábavný výukový
program pro malé bajkery, Nové Město p. Sm.,
koupaliště, www.singltrekpodsmrkem.cz
31. 5. Nisa Marathon 2014, vodácký závod
korytem řeky Nisy, www.nisamarathon.cz
31. 5. Den dětí v ZOO Liberec, www.zooliberec.cz
31. 5. Czech Republic Futures 2014,
mezinárodní turnaj mužů – hlavní soutěž, tenisové
dvorce v Horní Proseči, 10.30 h, www.cltkjbc.cz
31. 5. První liga družstev, atletické závody mužů
a žen, 2. kolo, Atletický stadion Střelnice, Jablonec n. N.,
11.00 h, www.atletikajbc.cz
31. 5. Marco Polo, skeč ochotníků ze Společnosti
přátel Itálie Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 14.00 h,
www.klubnarampe.cz
31. 5.–1. 6. Spartan race 2014, překážkový závod,
Sportovní areál Vesec, 9.00 h, www.spartan-race.cz
31. 5. Svět tance, představení Tanečního
a pohybového studia Magdaléna, Rychnov n. N., Městské
divadlo, Jablonec n. N., 17.00 h, www.divadlojablonec.cz
31. 5. Novoměstský Sršáň, memoriál Polminy
a Přémy ´02, závod smíšených párů v netradičním
triatlonu (kánoe, kolo, běh), koupaliště, Novém Městě
p. S., 11.00 h, www.hknmpsm.cz
31. 5. Mezinárodní den dětí, Železný Brod,
sokolovna, www.zeleznybrod.cz
31. 5. Alšovský jarmareček, Alšovice,
www.zeleznybrod.cz
31. 5. Iron Brod Fest, rockový festival, Železný
Brod, u skautské klubovny v Betlémské ulici,
www.zeleznybrod.cz

31. 5.–1. 6. Velká desenská pouť, Desná,
www.mesto-desna.cz

31. května
Muzejní noc pod Ještědem, 16.00–22.00 h
www.msb-jablonec.cz. Návštěvníci muzeu skla bižuterie
si mohou prohlédnout obnovené expozice, vyplnit
zábavný kvíz a shlédnout doprovodný program
i v muzejním parku. Při návštěvě dalších partnerských
institucí (Dům J. a J. V. Scheybalových Severočeské
muzeum v Liberci, Oblastní galerie v Liberci a iQLANDIA
Liberec), mezi nimiž bude jezdit historický autobus, si
vytvoří originální hru. Vstup zdarma. Akce probíhá za
finanční podpory Ministerstva kultury a statutárního
města v rámci projektu Jablonec nad Nisou 2014

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–XII, út–ne 9.00–17.00 h
19.–26. 5. bude muzeum pro veřejnost
uzavřeno!
14. 3.– 4. 5. 2014
Vladimír Komňacký 55 Zlomky příběhů
Výstava nabídne průřez tvorbou akademického
sochaře V. Komňackého od autorského šperku až po
repliky historických zbraní pro filmový průmysl.
GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27
Jablonec n. N.
tel.: 483 310 947
www.msb-jablonec.cz
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.
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KOSTEL SV. ANNY
Kostelní ulice
Jablonec n. N.
tel.: 483 356 201, 774 667 677
www.jablonec.com
V–VI, IX–XII, otevřeno na vyžádání v turistickém
informačním centru v Domě Jany a Josefa V.
Scheybalových (budova fary naproti kostelu)
VII–VIII, út 10.00–17.00 h, so 10.00–13.00 h,
v další dny na vyžádání v TIC
1. 4.– 4. 5.
Zničené židovské památky severních Čech
19. 5.–21. 6.
Když barvy hrají – výstava výtvarného oboru ZUŠ
spojená s akcí zahájení koncertní sezony
MĚSTSKÁ GALERIE MY
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových
Kostelní 1/6
Jablonec n. N.
tel.: 483 356 202
út, st–pá 10.00–12.00, 13.00–17.00 h
so 10.00–13.00 h
28. 3.–27. 5.
Heinrich Lauterbach (1893–1973)
Architekt vratislavského modernismu, tvůrce slavných
jabloneckých vil, výstava je připravena ve spolupráci
s Muzeem architektury ve Vratislavi.
EUROCENTRUM JABLONEC N. N.
Jiráskova 9
Jablonec n. N.
www.eurocentrumjablonec.cz
po–pá 8.00–18.00 h
do 6. 5. 2014
Fotoklub Balvan, výstava jabloneckého
fotoklubu
7. 5.–27. 6.
Obscura – Fotografie, výstava Sdružení
amatérských fotografů Obscura fotoklub Liberec.
Vernisáž: 7. 5. V 17.00 h
15.–22. 5.
My jsme muzikanti – výstava výtvarných prací
žáků a studentů. Vernisáž: 16. 5. v 10.00 h
MĚSTSKÁ KNIHOVNA JABLONEC N. N.
Dolní náměstí 1
Jablonec n. N.
tel.: 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz
květen–prosinec – Knihovna v proudu času
Výstava k 90. výročí otevření německé veřejné
knihovny v Jablonci n. N.
MĚSTSKÉ DIVADLO JABLONEC NAD NISOU
Liberecká 5/1900
Jablonec n. N.
tel.: 483 310 064
www.divadlojablonec.cz
přístupné v době představení
17. 4.–27. 5. 2014
Výstava fotografií Fotoklubu Balvan, který
v letošním roce slaví 5 let trvání.
5.–11. 5. 2014
Katastrofy lidského těla, výstava panoptika
voskových figurín lidských bytostí – anatomické
anomálie, které inspirovali mnohé tvůrce filmových
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hororů a jsou zapsány v Guinessově knize rekordů.
Ve všech případech se jedná o figuríny osob, které
skutečně žily.
UNIVERZITNÍ GALERIE N
Jehlářská 520/14
Jablonec n. N.
tel.: 485 354 447
galerie.n@tul.cz
út–pá 13.00–17.00 h
30. 4.–22. 5. 2014
Krkonoše – Hand made fotografie
Výstava je součástí projektu „Prostor”, partnerem
projektu je Oblastní galerie v Liberci.
27. 5.–16. 6.
Kde, semestrální práce studentů

KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
Husova 1562/2
Jablonec nad Nisou
www.starokatolici-jablonec.cz
v době pravidelných bohoslužeb:
út 15.00–18.00 h, čt 17.00–19.00 h, ne 10.00–12.00 h
13. 4.–28. 6. 2014
Underground – výstava mladých tvůrců Máří
Mikšaníkové a Lukáše Faltejska
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
vernisáže vždy v sobotu v 17.00 h
25. 5.–6. 6.
Rychnovská múza, výstava karikatur.
OBLASTNÍ GALERIE V LIBERCI – LÁZNĚ
Masarykova 723/14, Liberec
tel.: 485 106 325
www.ogl.cz
28. 2.–25. 5.
Plavci
Tematická výstava českého i zahraničního současného
umění představí obrazy, instalace, plastiky i video,
které spojuje téma plavání.
27. 3.–8. 6.
Michaela Maupicová
Výstava „Hranice stínu“ představí
intermediálním způsobem průřez tvorbou autorky.
10. 4.–25. 5.
Ilustrace pro malé i velké
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě poprvé
představuje liberecké veřejnosti svoji sbírku ilustrací.
17. 5.–13. 7.
Pod Ještědem
Výstava dává prostřednictvím prací 14 autorů
nahlédnout do výtvarného života pod ikonickou
stavbou hotelu a vysílače Ještědu.
Komentované prohlídky:
15. 5. v 10.30 h, prohlídka k stálé expozice Zlatý věk
nizozemské malby.
15. 5. v 17.00 h, prohlídka výstavy Plavci.
22. 5. v 17.00 h, prohlídka výstavy Josefíny Jonášové
za účasti autorky.
29. 5. v 10.30 h, prohlídka stálé expozice Heinrich

von Liebieg, sběratel a mecenáš.
29. 5. v 17.00 h, prohlídka výstavy Jana Šerých.

SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI
Masarykova 11
Liberec
tel.: 485 246 111
www.muzeumlb.cz
Vážení návštěvníci, v období 1. 1.–21. 5.
2014 je Severočeské muzeum z důvodu
modernizace pro veřejnost uzavřeno.
Děkujeme za pochopení.
22. 5.–15. 6.
Bakalaureáty 2014
Jubilejní 20. ročník tradiční výstavy, která prezentuje
závěrečné práce studentů Katedry designu FT TUL.
GALERIE PROSTOR 228
Studničná 227/9
Liberec
www.prostor228.cz
květen–červen
Tomáš Polcar
KRAJSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA
Rumjancevova 1/1362
460 53 Liberec
www.kvkli.cz
2. 4.–28. 5.
Romy Schneider: Životní pouť
Výstava o životě světoznámé hvězdy filmového
plátna.
MEZINÁRODNÍ CENTRUM DUCHOVNÍ OBNOVY
Klášterní 1
Hejnice
tel.: 482 360 211
www.mcdo.cz
1.– 31. 5. Jizerský fotoklub – fotografie
GALERIE INFORMAČNÍHO CENTRA
LÁZNĚ LIBVERDA
Lázně Libverda 17, Hejnice
tel.: 482 322 457, www.laznelibverda.cz
po–pá 8.00–12.00 h a 13.00–16.00 h, so 8.00–10.30 h
www.laznelibverda.cz
duben–květen
Výstava VI. ročníku společného projektu Portréty –
sdružení Artefaktum.cz a Obec Lázně Libverda
17. 4.–25. 6.
Atelier Helaz – Kouzlo uliček
PROGRAM HRADY A ZÁMKY:
SZ Frýdlant, www.zamek-frydlant.cz
Do hradní expozice bude instalována sbírka
zvířecích anomálií, tedy vycpaných zvířecích
zrůd, které dokumentují vývojové vady domácího
dobytka, např. dvojhlavé tele a kůzle apod.
Letošní rok si připomínáme 380 let od zavraždění
Albrechta z Valdštejna, proto mnohé akce budou
zaměřeny k tomuto výročí.
3. 5. Audience Albrechta z Valdštejna, při
některých audiencích se budou opět péci i koláčky
v zámecké kuchyni
24. 5. a 25. 5. Mimořádné zpřístupnění věže
29. 5. Hudební večer s Vladimírem Hrdinou
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SH Grabštejn, www.hrad-grabstejn.cz
27. 5.–30. 5. Divadýlko Kuba, STOP pohádka
a pohádka Není drak jako drak

světničky poutníkům s možností modlitby
a rozjímání
31. 5. Zdislavská pouť, mimořádné zpřístupnění
středověké věže

SZ Lemberk, www.zamek-lemberk.cz
1. 5. Svatozdislavský benefiční
podvečer, 14. ročník tradičního charitativního
svatozdislavského podvečera plného hudby a poezie
(letos folklorně laděný), pořádaný k uctění památky
a odkazu svaté Zdislavy z Lemberka
1.– 4. 5. Mimořádné zpřístupnění
středověké věže
8.–11. 5. Mimořádné zpřístupnění
středověké věže
31. 5. Zdislavská pouť, zpřístupnění Zdislaviny

SZ Sychrov, zamek-sychrov.cz
1. 5. Požehnání umělecké panenky
vyrobené u příležitosti narození Jeho
královské Výsosti prince Georgie
Alexandra Louise z Cambridge, 14.00 h
Prohlídky pro děti za doprovodu princezny a
klasické prohlídky zámeckých interiérů obohacené
o výklad o historických panenkách včetně ukázky
několika exponátů historických panenek a následně
setkání s posvěcenou panenkou Georgem.

3. 5. Čaj o páté – Recitál francouzského
kytaristy Alexandra Glize, zámecká oranžerie,
17.00 h / Díla francouzského šansonu, španělského
flamenga i klasické kytary.
3.–4. 5. Svatební dny, 9.00–16.00 h,
10. 5. Zámecké medvědění, otevření nové
výstavy v zámeckém sklepení, 10.00–17.00 h
11. 5. Velká módní show „Šaty pro
svatební den“, od 14.30 a od 16.30 h v
zámecké galerii. Historická móda od baroka po
padesátá léta 20. století, svatební šaty 80. let 20.
století, nejnovější trendy ve svatební módě.
24.–25. 5. Pohádkový park, 9.00–16.00 h,
zámecký park plný soutěží pro děti

Lidové sady | 05
2014

Předprodej vstupenek denně od 8 do 18 hodin, včetně víkendů. Rezervace na www.evstupenka.cz

Kulturní a společenské centrum Lidové sady, středisko Zoologické zahrady Liberec
Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1 | tel.: +420 482 710 649, 608 014 005.

5. května pondělí 19.30

EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

CESTOVATELSKÝ
KALEIDOSKOP 4
Hostem MVDr. Davida Nejedla bude Tomáš Ouhel – ochranář
a cestovatel. Představí nový dokument o ochraně Loskutáka Niazskeho,
kterého zbývá jen několik posledních jedinců na světe a patří mezi
ohrožená zvířata na Sumatře.

6. května úterý 19.30

EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

CESTA ZA SNEM
V létě 2012 se vydal vozíčkář Heřman Volf na závěrečnou cestu
projektu Cesta za snem – Křížem krážem Evropou. Jeho čtvrtá cesta
vedla na vrchol hory Gaustatoppen za Norským Oslo. Po projekci
následuje setkání s hlavním protagonistou.

11. května neděle 14.00

SÁL

LABYRINT
SVĚTA

EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

KAMČATKA

29. května čtvrtek 19.30

EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

ROCKSTREAM 12
Pravidelný hudební měsíčník pro lidi s hladovýma ušima, tentokrát se
skupinou Walking trio (funk–rock). Více na www.rockstream.cz

18. května neděle 19.30
Amatérský spolek Divadlo Biber

S Vladimírem Kovbuzem přetnete Kamčatku z Jihu na Sever a během
přemisťování z jedné klimatické zóny do druhé se mimo jiné dostanete
do Centrální Kamčatky, kde se nalézají největší euroasijské sopky
tzv. Ključevská skupina sopek.

EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

MAOK

SÁL

EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

SÁL
15. května čtvrtek 19.00
9. abonentní koncert 55. sezony komorní hudby

KONCERT
TÓNŮ

A BAREV

SÁL

PRVNÍ JARNÍ
PLES

SÁL

pro rodiče a děti
Účinkují: Big ‘O‘ Band, Křížaly, Milan Peroutka, Štěpánka Uková,
Hip–hop Dance Cups, ZŠ Ještědská, Break Dance a další.

Spolu s létem se do města svého vysokoškolského studia vrací
i písničkář, herec a spisovatel Vašek Koubek.

30. května pátek 19.30

EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

JARRET
& AKCENT

ZAHRADA

EKOFESTIVAL LIBEREC –
GREENFEST
Inspirující přednášky, workshopy, dětský program, tvořivé dílny,
řemeslné stánky, permakultura, alternativní energie, zdravá strava
Vstupné: zdarma. Odborné přednášky zpoplatněny.

1. června neděle 15.00

PAN

DĚTSKÝ KOUTEK

TŘI POHÁDKY
DĚTEM K SVÁTKU

HALPERN
JOHNSON

z divadelního pohádkového leporela v podání Divadla Rolnička.

1. června neděle 16.00
ZŠ a ZUŠ Jabloňová uvádí:

U hrobu paní Florence se setkají dva staří muži. Manžel zesnulé pan
Halpern a dlouholetý přítel zesnulé pan Johnson. Oba muži, kteří se
nikdy předtím neviděli a ani o sobě neslyšeli, se nad hrobem málem
poperou. Nakonec se z nich stanou blízcí přátelé. Anglické tragikomedie
s Františkem Němcem a Petrem Kostkou.

23. května pátek 19.00
Country & Western Club uvádí:

TERASA

ZAHRADA

JABLOŇOVÁ FEST 2014
Účinkují: Červík Pepík, Karolka a Carola, Jablůňka, Apricots, Naštorc,
Apple saxes I a II, Grashoppers, Aries, Křížaly, Těla.

4. června středa 19.30

EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

ROCKOVÁNÍ
JIŘÍHO ČERNÉHO

11. COUNTRY LOKÁL
na kterém zahraje Šance Pepy Beránka.

27. května úterý 19.30
Krátké a úderné divadlo

VAŠEK
KOUBEK

31. května sobota 10.00
KPEP o. s. uvádí

Trabantem napříč Afrikou nebyla naše první cesta tímhle nezlomným
dvoutaktem. Skutečným skokem do neznáma byla předchozí výprava
do pouští Karakum a Kyzylkum. Bez zkušeností a bez vybavení
po stopách karavan Hedvábné stezky. Vedro atakující 60 stupňů nad
nulou a strašlivé cesty, jaké nenajdete ani v Africe.

A PAN

Výtvarnice Olga Volfová vytvoří v čase, v němž zní hudba, výtvarné dílo
a klavírista Jiří Pazour následně na vzniklý obraz improvizuje. V druhé
části večera dochází také na zpracování témat, která zadá publikum.

EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

Folkrock a vokální soubor – společný koncert dvou libereckých skupin,
pro které se výborně hodí termín hudební crossover.

TRABANTEM
HEDVÁBNOU STEZKOU
21. května středa 19.30
Divadlo Bez opony – Divadlo Ungelt

Dobrá hudba je taková, která vsákne do prostoru a nevytrhne Vás,
pokud nechcete Vy sami.

16. května pátek 17.00
TŠ Maestro–motion a LS Liberec uvádí:

19. května pondělí 19.30

EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

tentokrát na téma „Jarní porody v naší ZOO“.

Všudybud a Mámení provázejí Víťu Marčíka labyrintem světa, aby
nakonec nalezl ráj ve vlastním srdci.

17. května sobota 19.30

28. května středa 18.00

ZAJÍMAVOSTI ZE ZÁKULISÍ
ZOO LIBEREC

Kde špína a prach bere dech... Komedie plná zvratů, nedorozumění
a svérázných postav.

s Duobandem Petra Voslaře.

14. května středa 18.00
Klub Kairos uvádí:

EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

ČISTÍRNA

TANEČNÍ ODPOLEDNE
12. května pondělí 19.30

16. května pátek 19.30

www.lidovesadyliberec.cz

Legendární publicista a hudební kritik opět v Experimentálním studiu.

EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

JÁMA A DIVADLO
Adolf Hitler, T. G. Masaryk, Bouše, Brůžek a jiné osobnosti 1. poloviny
20. století v krátké a úderné mozaice se zpěvy, tanci a střílením
na začátku.

5. června čtvrtek 19.30

SÁL

BUTY

Snad nejoriginálnější česká kapela konečně po letech opět v Liberci.

Výstava v ES: Výtvarné práce klientů Jedličkova ústavu Liberec * v předsálí ES: Martin Votava – Srdcem a rukama
na galerii: Fotošálek – volné sdružení fotografů: O lidech/fotografie * výstava ve vyhlídkové věži: Fotografie přírody – Vladimír Jurek a Martin Kareš

DĚTSKÝ KOUTEK OTEVŘEN

CO SE DĚJE V ZOO

Za příznivého počasí každý den od 9.00 do 18.00 hodin.

vaše odpady – naše záležitost
PE
ÁRN

DK

ŘST VÍ A CU

KR

A

KA

7. 5. Snídaně pro Fair Trade (u OC Plaza)
12. 5. Sběrný den – Kola pro Afriku
31. 5. Dětský zooden nejen v zoo
Více informací na webu www.zooliberec.cz. Staňte se přáteli ZOO Liberec na Facebooku!

A JAH

Ů

Nabízíme Vám prostory pro plesovou sezónu, konference, prezentace,
výstavy a další, především kulturní a společenské aktivity. Naleznete
u nás i prostory pro soukromá setkání či svatby. Tel.: 608 014 002

Turistický region Jizerské hory a Víla Izerína na facebooku:
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CYKLOBUS
530210�Liberec -�Bedřichov�-�Jablonec�n.Nisou�-�Turnov
Provoz:��26.4. -�28.9.2014�-�soboty,�neděle�a�svátky
*Provoz:�30.6.�-�31.8.2014�-�pracovní�dny
1 **
...
...
...
...
...
...
...
...
...
8:45
8:50
9:00
9:10
9:20

3 ***
9:35
9:40
9:46
9:51
9:56
9:59
10:10
|
|
|
10:25
...
...
...
...

5*
9:35
9:40
9:46
9:51
9:56
9:59
10:10
|
|
|
10:25
...
...
...
...

7
11:35
11:40
11:46
11:51
11:56
11:59
12:10
|
|
|
12:25
...
...
...
...

9
13:35
13:40
13:46
13:51
13:56
13:59
14:10
|
|
|
14:25
...
...
...
...

13
...
...
...
...
...
...
...
...
...
15:45
15:50
16:00
16:10
16:20

Comfort in Time

www.busline.cz�-�tel. 481�368�701

Zastávk y
��Liberec,Füg nerova
��Liberec,Tržní�n ám .�
��Liberec,Březová �a lej�
��Liberec,Sta rý�H arcov ,s třelnice�
��Liberec,Ru dolfo v,Česká �chalupa �
B ed řicho v,Ma liník
��B ed řicho v�
��Ja nov�n.Niso u,hotel�P rah a�
��Ja blo nec�n.Niso u,Jano vská�Silka �
��Ja blo nec�n.Niso u,Mšeno,šk ola �
��Ja blo nec�n.Niso u,Pra žská �
��Ja blo nec�n.Niso u,Koko nín,p ošta �
��Pulečn ý,Kopa nina ,ro zhledna �
��Jenišovice�
��Turno v,Terminál u žel.st.

2
9:25
<
9:16
9:11
9:06
9:02
9:00
8:47
8:42
8:37
8:30

4*
9:25
<
9:16
9:11
9:06
9:02
9:00
8:47
8:42
8:37
8:30

6
11:20
|
|
|
|
|
11:00
10:47
10:42
10:37
10:30
10:16
10:06
9:57
9:50

8
13:20
|
|
|
|
|
13:00
12:47
12:42
12:37
12:30

10

17:00
16:56
16:46
16:37
16:30

Počet�přepravovaných�osob�s�koly�je�omezen�na 19
**�V�Turnově přestup�na�Vyskeř a�Jičín�(670001)
***�Na�Bedřichově přestup�na�Jizerku�(530211)
CENÍK NA ÚSECÍCH
osoby�nad�15�let�����děti�6-15�let����������děti�0-6�let����jízdní�kolo,�zvířata,�zavazadla
Jablonec�n.�N.�-�Turnov
30,20,zdarma
20,Jablonec�n.�N.�-�Bedřichov
25,15,zdarma
20,Liberec�-�Bedřichov
25,15,zdarma
20,Liberec�-�Turnov
40,25,zdarma
20,Turnov�-�Bedřichov
40,25,zdarma
20,Uznávány�jsou�jízdenky�LIBNET+,�LIBNET5+,�LIBNET�Kolo�a�celodenní�jízdenka�pro�jízdní�kolo.
Tento�projekt�je�podpořen�Statutárními�městy�Jablonec�nad�Nisou�a�Liberec.

CYKLOBUS�-�JIZERKA
1
3
5
Zastávky
9:30
...
... ��Jablonec n.Nisou,Pražská
9:37
...
... ��Jablonec n.Nisou,Mšeno,škola
9:42
...
... ��Jablonec n.Nisou,Janovská Silka
9:47
...
... ��Janovn.Nisou,hotel Praha
10:10 ...
... ��Bedřichov
10:20 ...
... ��Janovn.Nisou,Hrabětice,kaplička
10:30 ...
... ��Josefův Důl,žel.st.��
10:35 ...
... ��Albrechticev Jiz.h.,pošta
10:45 ...
... ��Tanvald,Terminál u žel.st.��
10:55 ...
... ��Desná,centrum
11:05 ...
... ��Desná,Černá Říčka,uŠvýcar
*11:08 ...
... ��Desná,Souš
11:10 ...
... ��Kořenov,Polubný,kostel
< 14:00 16:00 ��Kořenov,žel.st.��
11:30 14:15 16:15 ��Kořenov,Jizerka
* spoj zastavujejen pro vystupování

530211 Jablonec�n.Nisou�-�Bedřichov -�Jos.�Důl�-�Tanvald�-�Desná�-�Jizerka
Provoz:��31.5.�-�28.9.2014�- soboty, neděle�a�svátky
www.busline.cz�-�tel. 481�368�701

Comfort in Time

Spoj�1�směrem�na�Jizerku�vyčká�v�Bedřichově příjezdu
spoje�530210/3�od�Liberce�(odjezd�z�Liberce,
Moskevské�v�9:35)�-�cestující�při�přestupu�doplatí�pouze
jízdné�za�osoby�(poplatek�za�kolo/zavazadlo/zvíře�bude
uznán�už z�autobusu�od�Liberce).
Na�lince�neplatí�tarif�IDOL,�ale�ceník�jízdného�stanovený
dopravcem.�Uznávány�jsou�jízdenky�LIBNET+,�LIBNET5+,
LIBNET�Kolo�a�celodenní�jízdenka�pro�jízdní�kolo�vydaná
dle�tarifu�IDOL.
Ceník linky 530211
Jablonec n. N. - Jizerka

Jablonec n.N., Jablonec n.N., Janov n.N.,
Bedřichov
Mšeno,škola Janovská Silka hotel Praha
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Jabl. n.N.,Pražská
Jablonec n.N., Mšeno,škola
Jablonec n.N., Janovská Silka
Janov n.N., hotel Praha
Bedřichov
Hrabětice,kaplička
Josefův Důl, žel.st.
Albrechtice, pošta
Tanvald, Terminál u žel.st.
Desná, centrum
Černá Říčka, u Švýcar
Souš
Polubný,kostel

Tanvald,
Hrabětice, Josefův Důl, Albrechtice,
Desná, Černá Říčka,
Terminál
kaplička
žel.st.
pošta
centrum u Švýcar
u žel.st.

Souš

2
4
6
...
... 19:15
...
... 19:08
...
... 19:03
...
... 18:58
...
... 18:50
...
... 18:35
...
... 18:25
...
... 18:20
...
... 18:10
...
... 18:00
...
... 17:55
...
...
<
...
... 17:50
13:45 15:45 17:45
13:30 15:30 17:30

Polubný, Kořenov, Kořenov,
kostel
žel.st.
Jizerka

10

10

25
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40

50

50

50

60

60

60

60

60

10

10
10

25
10
10

30
25
10
10

30
30
30
10
10

40
30
30
25
10
10

50
50
50
30
30
25
10

50
50
50
30
30
25
10
10

50
50
50
50
30
30
25
10
10

60
50
50
50
40
30
30
10
10
10

60
60
50
50
50
30
30
25
10
10
10

60
60
50
50
50
30
30
25
10
10
10
10

60
60
60
50
50
50
40
30
30
25
10
10
10

Kořenov,žel.st.
Kořenov, Jizerka

Kapacita�cyklobusu�19�cestujících�s�jízdními�koly.���-��Děti�(6-15�let)�=�poloviční�jízdné��-��Kolo,zvíře,zavazadlo�=�20,-�Kč
Více�informací�o�cyklobusech�na�stránkách�www.ceskycyklobus.cz.
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Jizerské hory – turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko
468 11 Janov nad Nisou 520, Tel.: 606 077 440
info@jizerky.cz, www.jizerky.cz, www. vilaizerina.cz
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