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PAŠIJOVÝ NEBO TAKÉ SVATÝ TÝDEN…
Je to poslední týden před Velikonocemi. 
Začínal Květnou nedělí a byl naplněn cír-
kevními obřady, připomínajícími Kristovo 
utrpení, jak se nám zachovalo v evangeli-
ích. Při bohoslužbách se čtou biblické pří-
běhy o umučení Krista, tzv. pašije. 
Dodnes se zachoval text železnobrodské 
pašijové hry, jejíž název zní „Theatrum 
passionale aneb Zrcadlo umučení Pána 
našeho Ježíše Krista“. Představení přibli-
žuje poslední hodiny Kristova života. Hrá-
lo se poprvé v roce 1791. Vyhlášené bylo 

pašijové divadlo v Držkově a to již v prv-
ní polovině 18. století. Hrálo se také v Zá-

sadě před kaplí sv. Prokopa (z roku 1749). 
Po roce 1848 se vrchnost i církev snažila li-
dové pašijové hry vymýtit, protože si her-
ci do textu vkládali vlastní humorné prv-
ky a dopouštěli se věroučných prohřešků. 
Poslední pašijové hry se v Zásadě hrály  
v roce 1859 bez povolení a neobešlo se to 
bez následné represe hlavních aktérů. Ve 
Vlastiboři ale tyto „musterie“ hráli místní 
nadšenci až do Velikonoc 1891.

Modré pondělí, Žluté úterý
V tyto dny se ve všech chalupách uklízelo.

Slovo k zamyšlení

Duben a tradice… z pera Líby Novotné 
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Vážení čtenáři a návštěvníci Jizerských hor.

Stále se nacházíme v době předvelikonoční, 
postní. Setkala jsem se s mnoha lidmi, kteří Ve-
likonoce neslaví, raději někam odjedou a pak  
i s názory, že tyto církevní svátky jsou k ničemu.
Musím se přiznat, že donedávna jsem patřila  
k této skupině, než jsem pochopila, alespoň ma-
ličko podstatu toho, co dostáváme, a věřím, že 
do konce mého života dojdu k poznání úplnému 
a k moudrosti, která z toho pramení.
Pochopila jsem, že nejde o církev, ale o nás  
a přírodní cykly a energie, které nám pomáhají  
v pochopení. Jedná se o českou tradici (pozor ne 
folklor) s kořeny sahajícími do slovanských a ješ-
tě dál, do keltských prapůvodních zvyků. Křes-
ťanství nám pomohlo skrze příběh Ježíše Krista 
připomenout vše, co zde bylo již dávno předtím.
A co je nejhlavnější? Symbolika jara a Veliko-
noc se promítá do našich každodenních životů 
a do hledání našeho směru. Stmeluje dnes „ne-
mocné rodiny“ a navrací mezi nás úctu skrze 
poselství našich babiček.
Vezměte si třeba takové vajíčko – je symbolem 
začátku života. Při jeho malování se sejdou 
ženy a děvčata, někdy i několik generací a poví-
dají si i o minulosti, zvycích, předcích. S láskou 
malují pro chlapce vajíčko. V našem domě se 
pravidelně potkávaly čtyři generace a věřte, že 
tyto vzpomínky jsou tak hluboce vryty do mé 
mysli a již nikdy nevymizí. Předávání moudros-
ti našich babiček nám dává v takových chvílích 
možnost nových začátků… můžeme se kdykoli 
rozhodnout dělat věci jinak a lépe, poznáme 
sama sebe skrze naše předky. Pochopíme, kdo 
jsme a kam patříme.
Symbol svěžích proutků a pletení pomlázek 
sdružovalo zase mužskou část rodiny. Chlapcům 
byla vštěpována moudra starších, nejenom co 
se pletení pomlázek týká, ale i zručnosti s no-

žem a jiných mužských záležitostí. Taková tátou 
nebo dědou předaná zkušenost je k nezaplace-
ní a nedá se nikde vyčíst z knížek. Každý malý 
kluk bude k tátovi vzhlížet s úctou a respektem 
a nikdy nezapomene na takto strávené chvíle.
Je mi smutno z toho, kolik času jsem věno-
vala povinnostem, práci, kterou nikdo stejně 
neocenil, a symboliku Velikonoc jsem zača-
la zodpovědně vnímat teprve před pár lety.  
A věřte mi, že k novému začátku, jak dělat věci 
jinak se můžete rozhodnout kdykoli. Akorát čas 
postní a velikonoční nás posilňuje k tomu udě-
lat krok do neznáma s větší odvahou. Jakmile 
ho jednou vykonáte, už nebudete chtít zpět  
a nebudete chtít promarnit volné chvilky s Va-
šimi dětmi nesmyslnými „povinnostmi a úkoly“. 
Konejme tak, aby se naše vztahy, rodiny  
a společnost uzdravovaly, aby naše děti měly 

co nejvíce pěkných vzpomínek na čas strávený 
s námi, s rodiči. Buďme pro naše děti vzorem  
a ukažme jim, že jsou pro nás tak důležití, aby-
chom s nimi třeba společně malovali vajíčka 
nebo pletli pomlázky a povídali jim o tom, co 
bylo dříve a jak jsme dětství prožívali my sami.
V takových chvílích totiž vymizí čas a dojde k 
naplnění a štěstí. Jde přesně o ten okamžik, po 
kterém všichni v dnešní uspěchané době tak 
toužíme, …pojďme mu naproti.
Přeji všem opravdu veselé Velikonoce s čes-
kou tradicí a pozorováním symboliky darů naší 
Matky přírody.

Renata Van Vleet 
Turistický region Jizerské hory

www.jizerky.cz
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Škaredá středa
Tento den se nesměl nikdo škaredit a mra-
čit, jinak by se totiž mračil po celý rok.

Zelený čtvrtek
Nejvíce pověr se vztahovalo ke čtvrtku  
a pátku. Na Zelený čtvrtek večeřel Ježíš 
naposledy s apoštoly. V noci ze čtvrtka na 
pátek byl Ježíš zrazen a vydán vojákům 
jedním ze svých učedníků jménem Jidáš.

„Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.“
V lidových obyčejích dodnes přetrvá-
vá zvyk jíst na Zelený čtvrtek jidáše. Kdo 
posnídal toto pečivo s medem, byl chrá-
něn před uštknutím hadů nebo bodnutím 
včel a sršňů. Také se jedla zelená strava – 
například zelí a špenát. To aby byl člověk 
po celý rok zdráv. Do pokrmů se přidávaly 
první jarní byliny. Při posledním zvonění 
kostelních zvonů, dříve než „odletěly do 
Říma“, se mělo cinkat penězi – to aby se 

peníze u lidí udržely po celý rok. Namísto 
zvonů pak při svých obchůzkách hlučely 
děti řehtačkami, klepačkami a hrkačkami. 
Název zelený byl snad odvozen od roucha, 
které si tento den kněží oblékali.

Velký pátek
Den, kdy byl Ježíš ukřižován, byl dnem ve-
likého smutku a byl to nejtišší den v roce. 
Nekonaly se ani eucharistické mše, pouze 
obřady na památku utrpení Páně, zpívalo 
se bez doprovodu varhan. Výzdoba kostelů 
byla chudá (žádné květiny ani svíce na oltá-
ři, pouze se odhaloval a uctíval kříž).

„Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.“
Držel se přísný půst ve znamení smut-
ku nad smrtí Ježíše Krista, v domácnos-
ti se po celý den nemluvilo. Velká očistná 
síla byla přisuzována velkopáteční prame-
nité vodě. Lidé věřili, že je ochrání před 
nemocemi. Stavení a chlévy se kropily svě-
cenou vodou. Nepracovalo se na poli ani  
v sadu, aby se nehýbalo zemí. Ježíšův skon 
si křesťané připomínali ve tři hodiny odpo-

ledne, kdy vyzbrojeni klapačkami, řehtač-
kami a trakaři obešli náves či náměstí. Ně-
kde děti s řehtačkami honily Jidáše – vybíral 
se zrzavý chlapec. Někde se chlapci potápě-
li a snažili se ústy vytáhnout kamínek, kte-
rý pak hodili levačkou za hlavu, to je mělo 
ochránit před bolením zubů.

Bílá sobota
Je jediným dnem, kdy církev neslouží žádné 
bohoslužby. Je dnem nejpřísnějšího postu 

– jako Velký pátek – a věřící si připomínají 
den, kdy se apoštolové domnívali, že je Je-
žíš navždy mrtvý. Obřady, které se konají v 
sobotu večer, se mají konat až po setmění 
a patří tak vlastně do neděle – do Vzkříše-
ní. S liturgií Vzkříšení souvisí i svěcení ohně. 
Zapaloval se před kostelem a od něj pak 
objemná svíce, zvaná paškál, která přenes-
la oheň do kostela a předávala světlo svíč-
kám v rukou věřících. Součástí obřadů byl 

průvod lidí, oblečených do svátečních krojů 
a uniforem, kde se v čele nesla monstrance 
s Nejsvětější svátostí a podobizna Krista. Se 
Vzkříšením skončil také dlouhotrvající půst.                                                                                                                             

„Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo 
třešní.“
Žádná dívka nešla na obřad bez nové čás-
ti kroje, to aby ji „beránek nepokakal“.  
Z ohně si braly hospodyně žhavé polínko 
a znova jím zažehly oheň v domě. Ohoře-
lá dřívka se strkala doma za trámy, aby se 
dům ochránil před požárem, popelem se 
sypaly louky. Ovocné stromy se postřiko-
valy vodou a třáslo se jimi, aby se probu-
dily k příští úrodě. Na Bílou sobotu se uklí-
zelo a připravovalo na slavné Vzkříšení, 
na Hod boží velikonoční. Chystaly se ob-
řadní i sváteční pokrmy, pekly se mazan-
ce a velikonoční beránci, pletly pomlázky 
a zdobila se vajíčka.

Velikonoční neděle 
Boží hod velikonoční se stal největší udá-
lostí církevního roku. Je oslavou Kristova 

vzkříšení, vítězství života nad smrtí. V tu-
to neděli všichni spěchali do kostela, ne-
boť se ten den provádělo svěcení všech 
velikonočních pokrmů. Obecně se ob-
řadnímu jídlu přisuzoval ochranný, léčivý  
a plodnostní účinek. Také se vrátily zvony 
z Říma, kam odletěly na Zelený čtvrtek.

„Na Velikonoce jasno, bude laciné máslo.“
S posvěceným jídlem přišla hospody-
ně domů a rozkrojila vajíčko na tolik dí-
lů, kolik bylo členů rodiny u stolu. Jedna  
z pověr tvrdila, že když se na Boží hod 
velikonoční společně jedlo vajíčko uvaře-
né na Velký pátek, tak nikdo z těch, kte-
ří ho jedli, nemohl zabloudit. Pakliže si 
vzpomněl, s kým ho jedl, hned prý ces-
tu našel. Kus posvěceného jídla se daro-
valo poli, zahradě a studni, aby byla úro-
da, voda a dostatek ovoce. Kromě pečení 
a vaření byly všechny práce přísně zaká-
zané.

Velikonoční pondělí
„Pomlázka se čepýří.“
je den, který se nám se svými zvyky a oby-
čeji dochoval dodnes. Je spojený s pomláz-
kou, koledou a velikonočním hodováním. 
Pomlázka bývala rodinná, rodičovská  
a pomlázka maličkých. Největší význam 
se ale připisoval pomlázce mládeže. Chla-
pec, který přišel nejdříve do domu, byl 
nejvíce obdarován. Jeho pomlázkou vy-
šlehal hospodář všechno domácí zvířec-
tvo, aby se „pomladilo“. Tento blahodár-
ný účinek měla pomlázka samozřejmě  
i na dívky a ženy. Spletená z čerstvých 
prutů předávala mladou rašící sílu těm, 
které jí byly vymrskány. Charakteristickou 
odměnou za to byla koledníkům obar-
vená nebo mnohdy i velmi pracně zdo-
bená vajíčka. Pokud dostal chlapec vajíč-
ko s motivem zkřížených větviček, věděl, 
že by si ho děvče rádo vzalo za manžela. 
Ale jestli dostal chlapec vajíčko s motivem 
košíčku, znamenalo to „dostat košem“.  
K pomlázce patřila hezká koleda.
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VÝSTAVA PALIČKOVANÉ KRAJKY

ČESKÁ HRAČKA

od pondělí 31. 3. do středy 10. 4.
Setkání s Českou hračkou
Regionální prodejna, nám. T. G. M. 23, 
Smržovka
V pondělí 31. března bude v 10.00 hodin 
otevřena první kamenná prodejna čes-
kých hraček!

19. 4. Velikonoční dílna, 
od 10 do 14 hodin
D klub a Česká hračka pořádají velikonoč-
ní dílnu pro malé i velké šikulky.

Tip na výlet
IQLANDIA OTEVŘELA 29. 3. 2014 SVÉ 
BRÁNY!
Česká republika tak získává supermoder-
ní vědecko-zábavní centrum za 400 mi-
lionů korun, které návštěvníkům nabíd-
ne 3D planetárium, dechberoucí expozici 
Sexmise, přístupnou již od 12 let, huma-
noidního robota a stovky dalších inter-
aktivních exponátů z astronomie, nano-
technologie, fyziky, chemie, biologie či 
techniky. 
Tvůrci projektu, který je financován z ev-
ropského programu Výzkum a vývoj pro 
inovaci, očekávají 300tisícovou návštěv-
nost ročně, a to nejenom z České repub-
liky, ale i z příhraničních států jako je 
Německo a Polsko. Zahraniční turisté se 
navíc mohou těšit na Science show a pro-
gramy v 3D planetáriu i v anglickém ja-
zyce.

Harmonogram – 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 do-
ma 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 experi-
menty – úterý až pátek od 15.00 hodin  
a každou sobotu a neděli od 13.00 hodin.
Hurá do laboratoře aneb Pokustónovy 
záhadné experimenty – Kouzelná zku-
mavka – každou sobotu a neděli od 14.00 
hodin. Workshop je spolufinancován Li-
bereckým krajem. 
Kontakt:
tel.: 485 249 924
e-mail: info@iQlandia.cz
www.iQlandia.cz

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

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

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

Představujeme jizerskohorské vý-
robky – výrobky se značkou Regio-
nální produkt Jizerské hory
www.jizerske-vyrobky.cz

SAZENICE STROMŮ A KEŘŮ Z LESNÍCH 
ŠKOLEK
Suchopýr o. p. s. – Oldřichov v Hájích
V lesních školkách v Oldřichově v Hájích, 
Fojtce, Kateřinkách a Bedřichově pěstu-
jeme sazenice dřevin místního původu. 
Semena sbíráme sami a následně dva až 
čtyři roky sazenice pěstujeme. Při pěsto-

vaní se snažíme minimalizovat dopad na 
životní prostředí – záhony plejeme ručně, 
hnojíme kompostem, který si sami připra-
vujeme, přípravky na ochranu rostlin pou-
žíváme v nezbytně nutné míře.
Sazenice expedujeme bez obalu nebo  
v zálohovaných obalech. Suchopýr se pěs-
tování sazenic v lesních školkách věnuje 
od roku 1998.
Kontakt: Suchopýr o. p. s.,  
463 31 Oldřichov v Hájích 5, tel.: 482 360 011,  
info@suchopyr.cz, www.suchopyr.cz
Možnosti zakoupení: Ekocentrum Oldřichov v Hájích

Regionální produkt Jizerské hory 
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V srdci Bukovce se probudila víla Ize-
rína a otevřela svůj poklad dětem. To, 
které projde osm tajemných míst Jizer-
ských hor, dostane Izerínin penízek. Jen-
že dítě se nemůže pustit samo na cestu 
za pohádkami a tajemstvími. Potřebuje 
vás – maminky, tatínky, babičky, dědeč-
ky, a kdo ví, kdo ještě je na téhle ces-
tě může doprovázet. A vy jste už zajis-
té dávno pochopili, že na světě jsou jiné 
poklady, jiná bohatství než penízky ví-
ly Izeríny. Jak vás tedy nalákat na cestu 
za dětskými poklady? Co vám nabídnout 
místo mince, která platí pouze v říši fan-
tazie? Nevím. Zkusím vám tedy vyprávět, 
proč jsem se do těch míst vydala já.
Zkusím vám vyprávět o své lásce k to-
muhle koutu země. A věřte mi, že mi při 
tom vyprávění bude moc a moc líto, že 
moje děti už dávno chodí po horách sa-
my. Protože na konci každé cesty se zro-
dí pohádka a já už ji nemám komu vy-
pravovat. Tak víte co? Já ji pošeptám 
vám a vy ji pak můžete vyprávět těm va-
šim mrňatům. A já vám budu tak trošku, 
docela maličko závidět.

Klára Hoffmanová

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

Dovolte, abychom Vás dnes pozvaly na 
Hajní kostel na Frýdlantsku. Pověst s mís-
tem spojená se tematicky hodí k nastu-
pujícím Velikonocům.

HAJNÍ KOSTEL
Kdo jsme? Odkud přicházíme? Kam jdeme?
Každá generace si jednoho dne položí tu-
to otázku.
Každá generace začne jednoho dne pát-
rat po svých kořenech a tam, kde nebude 
nalézat historické prameny, popustí uzdu 
své fantazii.
Tak se stalo, že v jednom takovém zlomu na-
zvali lidé skálu v dolní části hřebene Poled-
ních kamenů Hainskirche, v překladu kostel 
v háji nebo přesněji pohanská svatyně. 
Prostí horalé tušili, že před křesťanskou 
vírou tu bylo něco jiného, bližšího příro-
dě, lesům, skalám, vodě i živým tvorům. 
Marně však vyvolávali duše svých předků, 
aby jim odpověděly na jejich otázky. Pa-
měť národa je krátká, udržuje-li se pouze 
ústním podáním, ale hlas krve je vytrvalý.
Lidská fantazie tedy stvořila na vrcholo-
vém kameni pohanský oltář a za času slu-
novratů nechala do skalních míst stékat 
krev zvířecích i lidských obětí. Okolní bu-
kové háje pak byly svědky tajemných du-
chovních obřadů.
Leč čas neúprosně běžel a křesťanství se 
dostávalo hloub a hloub pod kůži míst-
ních. Přicházeli i noví osadníci, a tak z po-
hádek předků pomalu zůstal jen starý ná-
zev Hainskirche neboli Hajní kostel. 
Nové časy přinesly i laskavější legendu.
Ve skále je ukryt poklad. Na Velký pátek 
šla tudy žena s malým synkem. V kostele 
v Bílém Potoce právě začali zpívat pašije. 
Skála se před ní otevřela a ona vstoupila 
do nitra země. Všude byla spousta pokla-
dů. Žena postavila dítě na zem a začala ja-
ko smyslů zbavená vynášet poklady před 
jeskyni. Zpěv pašijí skončil a skála se s ra-
chotem zavřela. Žena zůstala stát před 
chladnou kamennou stěnou a dítě bylo 
uvnitř. Myslela, že zešílí. Celý rok se jako 
v mátohách ploužila po horách, až na Vel-

ký pátek opět stanula v těch místech. Ská-
la se znovu otevřela a žena uviděla svého 
chlapečka živého a zdravého, jak se na ni 
směje. Na nic nečekala, popadla ho do ná-
ručí a utíkala s ním domů. 
Po pokladu ukrytém ve skále už nikdy ani 
nevzdechla. Dobře věděla, že to nejcen-
nější na světě má doma.

Klára Hoffmanová

HAJNÍ KOSTEL –  
VYHLÍDKA SE SKRYTÝM POKLADEM
Bílý Potok, železniční stanice – rozcestí značených 
cest (0,5 km) – rozc. U Liščí chaty (2 km) – vodo-
pád Černého potoka (3,5 km) – zpět na hlavní cestu 

– odbočka k Hajnímu kostelu – Hajní kostel (4,5 km) – 
stejnou cestou zpět do Bílého Potoka. Celkem 9 km, 
bez odbočky k vodopádu 8 km.

Námaha během většího stoupání bude 
odměněna řadou působivých výhledů.
Od železniční stanice půjdeme krátce po 
červených značkách. U rozcestníku znače-
ných cest narazíme na zelené značky, které 
nás budou provázet po celý výlet. Projde-
me kolem chatového tábora a zvolna stou-
páme k lesu. Po vstupu do lesa se výstup 
postupně stane namáhavějším. Značení se 
vyhýbá tzv. Liščí chatě (soukromý objekt) 
a vede nás romantickým údolím Černé-
ho potoka až k odbočce k vodopádu. Je-
ho návštěvu bychom neměli vynechat, pat-
ří k nejhezčím v Jizerských horách. Po jeho 
prohlídce se vrátíme zpátky na odbočku  
a vystoupáme po široké cestě do první vel-
ké zákruty. Hned nad ní odbočuje doleva 
stezka k vyhlídce bájného Hajního kostela.
Nejsnazší návrat do Bílého Potoka je po 
stejné cestě. Nároční a zdatní milovníci 
přírody mohou pokračovat např. ke ska-
lám vyhlídkového Frýdlantského cimbuří 
či pokračovat dále do hor.

Otokar Simm
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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 chysta-
lo se na kutě, když se víla Izerína ve svém pe-
líšku v jeskyni pod Bukovcem zavrtěla. Už se 
jí vůbec nechtělo spát, ale zase se jí nechtě-
lo tak úplně pracovat. I když samozřejmě vě-
děla, že sníh, mráz a neposlušní lyžaři ven-
ku 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 koži-
chu a za chvíli už ťukala na podkrovní okénko. 
To bude radosti, až ji holky zase uvidí! Jenže 
žádné slavné přivítání se nekonalo. V poko-
ji 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-

lo se nám po tobě. Dneska jsme si na tebe do-
konce hrály, no a …“

„Copak no a …“ zeptala se víla.
„No, hráli jsme si, jako že jsme ty, že jde-

me na ten ples,“ pomalu ze sebe soukala Ve-
runka, „Ale obě jsme chtěly bejt ty, tak jsme 
se nakonec popraly a roztrhly jsme mamin-
ce korálky…“

„A taky spadla ta sklenička na víno a rozbi-
la se,“ dodala smutně Markétka.

„A maminka se moc zlobila a naplácala 
nám na zadek,“ doplnila Verunka.

„Bolelo to?“ chtěla vědět Izerína.
„To ne, ale maminka se na nás zlobí a ne-

mluví s námi. A to teda bolí docela dost,“ řek-
la Verunka.

„Kvůli blbejm korálím a blbý skleničce,“ od-
frkla Markétka a hned překvapeně zamrka-
la, protože ji Izerína pleskla přes pusu. Chtěla 
něco říct, ale jen otevřela pusu, víla ji rozzlo-
beně zarazila.

„Tak pr, moje milá, ať nedostaneš ještě jed-
nu. Protože jednak se takovýhle slova neříkaj 
a za druhý ani korálky, ani skleničky nejsou 
blbý. V každým kousku skla je zakleto mno-
ho tajemství.“

Markétka okamžitě zapomněla, že se na 
Izerínu zlobí. Zorničky se jí rozšířily údivem. 

„Jaký tajemství?“
„To by ti nejlíp vysvětlil skřítek Sklenáříček 

ze smržovskýho Finkensteinu. Jestli chcete, 
můžu ho zavolat,“ řekla víla.

„Prosím,“ zažadonila Markétka, ale Verun-
ka řekla, „Je tu binec, Marky, máš tu rozsypa-
nou stavebnici.“

„Tak honem ukliďte, holky, a než skřítek 
dorazí, povím vám, jak to přišlo, že se Skle-
náříček stal odborníkem přes sklo.“ A víla za-
čala vyprávět.

„ Nad Smržovkou se tyčí skála, které se 
říká Vyhlídka nebo taky Finkenstein. Je vi-
dět z náměstí, a když nejste líní a vyšplhá-
te se na ni, najdete tak skalní mísy plné vo-
dy. Jenže to není voda, to jsou slzy skřítka 
Sklenáříčka, které tam vyplakal pro svoji ne-
šťastnou lásku. Zamiloval se totiž do děv-
čete, jenže to ho nechtělo a namluvilo si 
obyčejného chlapce. Sklenáříček byl hod-
ně nešťastný, ale protože to je moc hod-
ný skřítek, postaral se, aby se děvče mělo  
v manželství dobře. Naučil toho jejího milé-
ho dělat sklo a tím mladým manželům i je-
jich dětem zajistil budoucnost. Od nich se 
pak umění vyrobit sklo naučili další a další  
a nakonec se sklářství stalo nejznámějším ře-
meslem Jizerských hor.“

Novinky z Turistického regionu Jizerské hory
• Nová oboustranná mapa Jizerských hor lé-
to – zima je zdarma k dostání v informačních 
centrech Jizerských hor
• Turistický region Jizerské hory se zúčast-
nil dne 12. 3. 2014 již 10. ročníku seminářů 
pro odbornou veřejnost – Poznejte regiony 
České republiky v Praze pod hlavičkou Czech 
Tourism. O prezentaci se podělil s Jablonec-

kým kulturním a informačním centrem, Sva-
zem výrobců bižuterie, Muzeem skla a bižu-
terie v Jablonci nad Nisou a studenty z TUL.
• Turistický region Jizerské hory se zúčast-
nil ve dnech 20.–22. 3. 2014 veletrhu cestov-
ního ruchu Euroregion Tour 2014 v Jablonci 
nad Nisou na společném stánku s Jabloncem 
nad Nisou.

• Turistický region Jizerské hory se zúčastnil 
ve dnech 28.–30. 3. 2014 veletrhu cestovní-
ho ruchu For Bikes 2014 v Praze ve spoluprá-
ci s Libereckým 
• Připravujeme Jizerské noviny léto 2014 
včetně kalendáře akcí.
• Připravujeme pokračování knihy o víle Ize-
ríně.

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

ky a Verunky, budou spojena s tradičními 
řemesly v Jizerských horách. Celým příbě-
hem 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 Dět-
ského dne na Jizerce. 

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

jem nás v této aktivitě finančně podpořit, 
zda by nás kontaktovali na info@jizerky.cz. 
Všechny potřebné informace zašleme na 
požádání. 
Publikaci bude uzavírat strana s poděko-
váním všem, kteří vydání knihy podpoři-
li, včetně názvu firmy s logem. Vaše logo 
přidáme následně i do sekce partneři na 
www.jizerky.cz. 
Úryvek z nové knihy…
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Novinky… aneb to, co se nikam nevešlo
Statutární město Liberec vydalo k příležitosti ote-
vření Galerie v Lázních novou publikaci s názvem 
PROMĚNA LIBERECKÝCH LÁZNÍ.  
Kniha je k dostání v Městském informačním cent-
ru v Liberci nebo přímo v nové galerii za 289 Kč.

ODSTÁVKA LANOVKY NA JEŠTĚD  
V TERMÍNU 7.–11. 4. 2014!

ÚPLNÁ UZAVÍRKA ČÁSTI LUDVÍKOVSKÉ 
ULICE V NOVÉM MĚSTĚ P. SMRKEM
Vážení příznivci objížďky přes Hajniště  
a off-roadu, máme to opět tady...
Od pondělí 17. března 2014 do 20. dubna 2014 bu-
de dokončována úprava povrchu ulice Ludvíkov-

ská v úseku od ulice Vaňkova po bývalé dopravní 
hřiště – k č. p. 907. Z tohoto důvodu bude úplná 
uzavírka tohoto úseku. Objízdná trasa pro osobní 
automobily je přes Hajniště – Ludvíkov pod Smr-
kem. Ostatní vozidla nad 10 t musí jezdit do Ras-
penavy, na křižovatku Krásný Les (III/2909) a dále 
po II/291 do Nového Města pod Smrkem. Omeze-
ní platí i v autobusové dopravě, sledujte aktuál-
ní jízdní řády.

LÁZNĚ LIBVERDA – OZNÁMENÍ O UZAVŘE-
NÍ INFORMAČNÍHO CENTRA I POŠTY  
DNE 3. 4. 2014 
ČEZ distribuce a.s. oznamuje plánované přerušení 
dodávky elektřiny ve čtvrtek 3. 4. 2014 od 7.30 do 

15.30 h v celé obci Lázně Libverda. Z tohoto důvo-
du bude uzavřeno turistické informační centrum  
i pošta. Děkujeme za pochopení.

OD 17. DUBNA JE K PRODEJI ALKOHOLU 
NUTNÁ KONCESE. Dne 17. 10. 2013 nabyl účin-
nosti zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mění zá-
kon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 
ve znění pozdějších předpisů. U koncesované živ-
nosti Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního 
lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů do-
šlo k rozšíření i na prodej kvasného lihu, konzum-
ního lihu a lihovin. Bez koncese po 17. dubnu pod-
nikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh 
nebo lihoviny zaniká.

EVROPSKÝ STROM ROKU 2014
Ve středu 19. března byly pod záštitou europo-
slance Pavla Ploce v Evropském parlamentu  
v Bruselu vyhlášeny výsledky Evropského stro-
mu roku 2014. Český zástupce v soutěži – Dub 
ochránce z Višňové – se umístil s 8 211 hlasy na 
krásném pátém místě. Vítězem čtvrtého roční-

ku internetového hlasování se stal jilm z Bulhar-
ska. Druhé místo obsadila planá hrušeň z Ma-
ďarska, třetí skončil Wybického dub z polského 
Będominu. 
O přízeň veřejnosti v internetovém hlasování 
soutěžily stromy z deseti evropských zemí.  
Do hlasování se zapojilo téměř 160 tisíc lidí, což 

je trojnásobek předchozího ročníku. 
Slavnostního vyhlášení se zúčastnilo přes 200 
významných hostů z řad evropských politiků, vy-
soce postavených úředníků, představitelů ne-
vládních neziskových organizací a všichni navr-
hovatelé stromů.  
www.nadacepartnerstvi.cz 

vždy první sobotu v měsíci od 11.00 h
květen – září 

NOVÉ PROHLÍDKOVÉ OKRUHY

INTERIÉRY RADNICE S VÝKLADEM

každý čtvrtek od 16.00 h
květen – září 

ZAČÍNÁME 1. KVĚTNA ZAČÍNÁME 3. KVĚTNA

Trasa cca 2,5 km (90 minut).
Sraz účastníků: Městské informační 
centrum Liberec. Průvodci z Komunitního 
střediska KONTAKT Liberec / AMIKUS.  
Cena: 50 Kč dospělí, 25 Kč studenti, děti, 
senioři, 100 Kč rodiny. 

Nutná rezervace předem do středy 14.00

Rezervace pro obě prohlídky: 
Městské informační centrum Liberec, 
mic@infolb.cz, tel.: 485 101 709.

Radnice
Liberecký zámek

Clarion Grandhotel Zlatý Lev
Vila Karla Herziga

Oblastní galerie v lázních
a další

Radnice
Solnice

 Květinové hodiny
Kostel sv. Jakuba

Malé postní plátno
a další

Trasa cca 2,5 km (90 minut). 
Prohlídky s českým průvodcem.
Nutná rezervace předem do čtvrtka 
14.00 před prohlídkou v Městském 
informačním centru Liberec. 
Cena: 5 Eur dospělí, 
4 Eura -  studenti, žáci, TP/ZTP.

Sraz účastníků: Turistické informační 
centrum Žitava, Tourist-Information, 
Markt 1 (radnice),  Zittau. 

Termíny prohlídek: 
3. května, 7. června, 5. července, 
2. srpna a 6. září 2014.

UVIDÍTE MALÉ POSTNÍ PLÁTNO 

WWW.VISITLIBEREC.EU WWW.ZITTAU.DE

PO LIBERCI
PO ŽITAVĚ
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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 párty v Centru Babylon
Laser show v Aquaparku – 
unikátní světelná show, denně ve 20.30 h
Fauna trhy – Pravidelné setkání milovníků 
zvířat
12. 4. Konferenční sál, 10.00–12.00 h

1. 4. Merkur 1974 a 2014, astronomické okénko 
M. Gembece, Městská knihovna v Jablonci n. N., 
17.00 h, www.knihovna.mestojablonec.cz
1. 4. Proměny světa rukama dětí, 
KC Vratislavice 101010, Liberec – Vratislavice, 17.00 h,
www.vratislavice101010.cz
1. 4. Drž mě pevně, miluj mě zlehka, divadelní 
adaptace románu, hraje Divadlo ABC, Městské divadlo 
Jablonec n. N., 19.00 h, www.divadlojablonec.cz
1. 4. Podivné odpoledne Dr. Zvonka 
Burkeho, KC Vratislavice 101010, Liberec – 
Vratislavice, 19.30 h, www.vratislavice101010.cz
1. 4. Letem světem na vozíku, povídání 
o cestování na vozíku, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 
19.30 h, www.klubnarampe.cz
2. 4. Supergroup CZ, M. Pavlíček, K. Střihavka, 
M. Meier, V. „Guma“ Kulhánek, R. Dragoun a J. Hrubý, 
akce se uskuteční v rámci projektu 25 ro(c)ků bez 
opony, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h, 
www.jablonec.com
3. 4. Velikonoční zajíček, program pro rodiny 
s překvapením, MC Jablíčko, E. Floriánové 8,  
Jablonec n. N., 16.00 h, www.mcjablicko.cz
3. 4. Dvakrát zachráněné dítě, přednáška 
s T. Graumannem, jedním z 669 dětí zachráněných 
Nicholasem Wintonem, určeno pro jablonecké školy, 
Městská knihovna v Jablonci n. N., 17.00 h,  
www.knihovna.mestojablonec.cz
3. 4. La Putika, legendární hospodský cirkus, ve 
kterém neplatí fyzikální zákony, Městské divadlo 
Jablonec n. N., 19.00 h, www.divadlojablonec.cz
3.–6. 4. Mistrovství ČR U14 – Basketbal, 
Tipsportarena Liberec, ww.tipsportarena.cz
4. 4. Stárplej, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 
20.00 h, www.klubnarampe.cz / Vystoupí Amygdala, 
Rónin, Hypertension a Merely Wild.
4. 4. Reprezentační ples Centra Babylon, sál 
EXPO, 20.00 h, www.babylonliberec.cz 
4. 4. Kalkata – město zázraků a neznámý 
Assam, cestopisná přednáška P. Jazzairiové, obřadní 
síň radnice Frýdlant, 17.30 h, www.mesto-frydlant.cz
4. 4. Harrachovský ples, Harrachov, Hotel Fit Fun, 
20.00 h, www.harrachov.cz 
4. 4. Noc s Andersenem, Riedlova vila, Desná, 
www.mesto-desna.cz 
4. 4. Noc s Andersenem, Obecní knihovna 
Josefův Důl, www.josefuvdul.cz 
4. 4. Večer s Andersenem aneb jablonecký 
detektiv, zábavný večer pro celou rodinu se 

soutěžemi a prvoregistracemi zdarma,  
Městská knihovna v Jablonci n. N., 18.30–22.00 h,  
www.knihovna.mestojablonec.cz

4. 4. …a ještě trochu swingu, s velkým 
swingovým Orchestrem Rudy Janovského, Eurocentrum 
Jablonec n. N., 20.00 h, www.eurocentrumjablonec.cz

5. 4. Tradiční bzovské velikonoční trhy, Bzí, 
www.zeleznybrod.cz  
5. 4. Velikonoce v Lidových sadech, Liberec, 
10.00–16.00 h, www.lidovesadyliberec.cz
Prodejní trhy, tvůrčí dílny, doprovodný program.
5. 4. Velikonoční pečení, perníková vejce 
s překvapením, MC Jablíčko, E. Floriánové 8,  
Jablonec n. N., www.mcjablicko.cz
5. 4. Klavírní koncert, autorský koncert L. Blafky, 
ZUŠ Jablonec n. N., 13.00 h, tel.: 488 880 300,  
www.zusjbc.cz

5. 4. Kdyby nebylo, koncert k 50. výročí založení 
folklorního souboru Nisanka, 
Městské divadlo Jablonec n. N., 16.00 h,  
www.divadlojablonec.cz
5. 4. Night of Warriors, Tipsportarena Liberec, 
18.00 h, www.tipsportarena.cz
5. 4. Sportovně muzikální show v podání 
mistru ČR ve skocích na trampolíně, uvádí M. Exner, 
Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec, 
18.00 h, www.lidovesadyliberec.cz
5. 4. Mandrage – Siluety Tour, koncert, 
Eurocentrum Jablonec n. N., 20.00 h,  
www.eurocentrumjablonec.cz

5. 4. Ples absolventů společenského chování 
a tance do roku 2013, Beseda Frýdlant, 20.00 h, 
www.mesto-frydlant.cz 
5. 4. Dva, akusticko elektrické duo s novou deskou 
Nipomo, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 21.00 h, 
www.klubnarampe.cz
6. 4. Kocour Modroočko, pohádka, hraje DS 
Mladá scéna Ústí n. L., Městské divadlo Jablonec n. N., 
15.00 h, www.divadlojablonec.cz
6. 4. Divadlo pro děti, loutkové představení pro 
děti od 4–100 let hraje liberecké Divadlo Na cestě, 
Café Jazzová Osvěžovna Frýdlant, 15.00 h
6. 4. O dvanácti měsíčkách, pohádka + workshop, 
V-klub Liberec, www.vklub-ddmliberec.cz
6. 4. LVT Retro koncert, ZUŠ Liberec, 18.00 h, 
www.zusliberec.cz
7. 4. Rok české hudby – Bedřich Smetana, 
o hudbě s V. Štrynclovou, Městská knihovna v Jablonci 
n. N., 10.00 h, www.knihovna.mestojablonec.cz
7. 4. Antarktida a Mt. Samila, povídání V. Noska 
a M. Holečka, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h, 
www.klubnarampe.cz
7.–11. 4. S(ladíme) francouzskou hudbou, 
týden francouzské hudby v doprovodunabídky 
francouzských jarních desertů, La Kavárna,  
Jablonec n. N., www.lakavarna.com 
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 4.4. 2014  

STARDUST, o.s.   a    EUROCENTRUM  Jablonec nad Nisou, s.r.o.  
uvádí   „… A JEŠTĚ TROCHU SWINGU“ 
aneb 

EUROCENTRUM 
                         JABLONEC N. N. 

vstupné  150, - Kč  

20.00 h. 

předprodej  vstupenek   od  24. 3. 2014 :   
pokladna - recepce Eurocentra, Jiráskova 9, Jablonec nad Nisou  
tel. : 483 704 400, po-pá  8:00 - 20:00 hodin,   pokladna@eurocentrumjablonec.cz 

PÁTEK 

-S  finanční spoluúčastí Města Jablonce nad Nisou v rámci projektu Jablonec nad Nisou 2014 - 

Akce v měsíci dubnu
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7. 4. Cestovatelský kaleidoskop, 
Balikpapanský záliv, přednáška S. Lhoty, Kulturní 
a společenské centrum Lidové sady Liberec, 19.30 h, 
www.lidovesadyliberec.cz

8. 4. Seznámení s romskou kulturou při 
příležitosti Mezinárodního dne Romů, V-klub 
Liberec, 15.00–19.00 h, www.vklub-ddmliberec.cz
8. 4. Velká jarní cyklojízda, start před NG Plaza 
Liberec, 17.00 h, www.cykliste.cz
8. 4. Zánik židovské komunity v Jablonci, 
přednáška se bude věnovat období let
1938–1943 a bude zaměřena na osud jabloneckých 
Židů, Dům manželů Scheybalových, Jablonec n. N., 
17.00 h, www.jablonec.com 
8. 4. University Band Contest 2014, liberecké 
soutěžní kolo v boji univerzitních kapel, bývalý klub 
Vlak Liberec, 19.00 h, www.sutul.cz
8. 4. Skotsko, cestopisný pořad P. Schlindenbucha ml., 
Městská knihovna v Jablonci n. N., 17.00 h,  
www.knihovna.mestojablonec.cz

8. 4. Demian Band (Argentina), hudební 
mejdan, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h, 
www.klubnarampe.cz
9. 4. Celostátní přehlídka školních 
pěveckých sborů, krajské kolo, 24. ročník, 
Městské divadlo Jablonec n. N., 9.00 h,  
www.divadlojablonec.cz
9. 4. Práce s fimem, kurz v DDM Frýdlant, 
16.30–19.30 h, přihlášky na tel.: 482 312 270,  
www.mesto-frydlant.cz
9. 4. Hledám tě v tomto městě, hra, Divadelní 
spolek Kašpar, KC Vratislavice 101010, 19.30 h, 
www.vratislavice101010.cz
9. 4. Kaleidoskop Jana Rejžka, poslechový 
pořad, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h,  
www.klubnarampe.cz
10. 4. POSEC a KADDEMF – městská 
konference k 10. výročí Poradního a setkávacího 
centra ve Frýdlantě (POSEC) a závěrečná konference 
k projektu Kouření, alkohol a drogy u dětí a mládeže 
ve Frýdlantě (KADDEMF), Frýdlant – městské kino, 
9.00–13.30 h, www.mesto-frydlant.cz 
10. 4. Není drak jako drak, tři pohádky o dracích 
pro děti od 3 let, hraje Divadýlko Kuba, Eurocentrum 
Jablonec n. N., 10.30 h, www.eurocentrumjablonec.cz
10. 4. Česko se hýbe na školách plného 
zdraví, postupové kolo pódiových skladeb, 
Železný Brod, www.zeleznybrod.cz
10. 4. Jája a Pája, Městské divadlo Železný Brod, 
www.zeleznybrod.cz
10. 4. Zapomenuté zámky, besedovat budou 
P. Weiss a V. Trégl, pracovníci NPÚ, Městská knihovna 
v Jablonci n. N., 17.00 h,  
www.knihovna.mestojablonec.cz

10. 4. Koncert pěveckých oddělení, 
Společný koncert pěveckého oddělení
ZUŠ Jablonec a ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec,  
ZUŠ Jablonec n. N., 18.00 h, www.zusjbc.cz
10. 4. Jiří Bárta – violoncello a Terezie Fialová – 
klavír, koncert komorní hudby Kulturní a společenské 
centrum Lidové sady Liberec, 19.00 h,  
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz

10. 4.  Deštivé dny, americké drama, hraje Divadlo 
Ungelt, Městské divadlo Jablonec n. N., 19.00 h, 
www.divadlojablonec.cz
10. 4. Xindl X na šňůře Čecháček s kytarou, Klub 
Na Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h,  
www.klubnarampe.cz
11. 4. Manželské vraždění, komedie, hraje 
Divadlo Na Jezerce, Městské divadlo Jablonec n. N., 
19.00 h, www.divadlojablonec.cz
11. 4. Country lokál, uvádí Western Club, Kulturní 
a společenské centrum Lidové sady Liberec, terasa 
19.00 h, www.lidovesadyliberec.cz
11. 4. Rockstream 11, pravidelný hudební 
měsíčník, skupiny Street ‘n‘ banana (rock-
alternative) a Skyburn (rock-alternative), Kulturní 
a společenské centrum Lidové sady Liberec, terasa 
19.30 h, www.lidovesadyliberec.cz
11. 4. Blaze Bayley: Soundtracks of My Life, 
evropské turné bývalého frontmana Iron Maiden,  
host: Good Girl Maggie (PL), Eurocentrum Jablonec n. N., 
20.00 h, tel.: 483 704 400,  
www.eurocentrumjablonec.cz

11. 4. Exots, ATD, Civilní obrana, Klub Na 
Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h, www.klubnarampe.cz
11.–12. 4. Dětská scéna, krajská přehlídka 
dětských divadelních souborů, Eurocentrum Jablonec 
n. N., 16.00–21.00 h, tel.: 483 704 400,  
www.eurocentrumjablonec.cz
11.–13. 4. Brodská pavučina, přehlídka 
amatérských divadel, Městské divadlo Železný Brod, 
www.zeleznybrod.cz 
11.–13. 4. Velikonoční jarmark na Bělišti, 
Železný Brod, www.zeleznybrod.cz  
12. 4. Jarní XC okolo pivovaru, závod série 
Konrád MTB poháru a MTB poháru dětí 2014,  
Pivovar Vratislavice, www.kcpivovar.cz
12. 4. Smržovské ženy samy sobě, 
ZŠ v Komenského, Smržovka, 9.00 h, jarní výtvarná 
dílna, www.smrzovka.cz 
12. 4. Velikonoční jarmark, Frýdlant, náměstí 
a Špitálek, www.mesto-frydlant.cz 
12. 4. Vratislavické Velikonoce, Liberec – 
Vratislavice, www.vratislavice.cz
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12. 4. Kočičkový bál, tradiční akce k přivítání jara, 
Jizerka, Pyramida, www.dudovi.cz / Hraje a zpívá 
L. Pospíšil, skupina V. I. P. z Kutné Hory. 

12. 4. Crossover Sickfest vol. 8, Bzí, 
www.zeleznybrod.cz 
12. 4. Radvanyi & Beňa, klasická americká 
bluesová a countryová muzika, Klub Na Rampě, 
Jablonec n. N., 21.00 h, www.klubnarampe.cz
13. 4. Plechařinka, taneční odpoledne s dechovým 
orchestrem, Eurocentrum Jablonec n. N., 14.00 h,  
tel.: 483 704 400, www.eurocentrumjablonec.cz
13. 4. Taneční odpoledne s Tanz Bandem 
Svijanka, Kulturní a společenské centrum Lidové 
sady Liberec, 14.00 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
13. 4. O Lesněnce, loutková pohádka, hraje 
divadlo Na cestě, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 
17.00 h, www.klubnarampe.cz
14. 4. Žákovský koncert, ZUŠ Jablonec n. N., 
18.00 h, www.zusjbc.cz
14. 4. Trabantem napříč Afrikou, Kulturní 
a společenské centrum Lidové sady Liberec, 19.30 h, 
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
14.–19. 4. Liberecké Velikonoce 2014, 
nám. Dr. E. Beneše, www.liberec.cz
15. 4. Jarní trhy TUL, Universitní kampus TUL 
Liberec, 9.00–16.00 h, www.sutul.cz
15. 4. Jordánsko, pravidelné promítání, 
Městská knihovna v Jablonci n. N., 14.00 h,  
www.knihovna.mestojablonec.cz
15. 4. Perličky a lidé, o zajímavých perličkách 
vypráví Ch. Petrásková, Městská knihovna v Jablonci 
n. N., 17.00 h, www.knihovna.mestojablonec.cz
15. 4. S tvojí dcerou ne, divadelní hra, Kulturní 
a společenské centrum Lidové sady Liberec, 19.00 h, 
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
15. 4. Jáma a kyvadlo, hraje Krátké a úderné 
divadlo, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h, 
www.klubnarampe.cz
16. 4. Velikonoční jarmark dětí ZŠ a MŠ Josefův 
Důl, v budově MŠ Josefův Důl, 14.00–17.00 h,  
www.zs-ms-josefuvdul.com
16. 4. Plavecko-běžecký duaton, 15. ročník, 
závod pro širokou veřejnost a školní mládež, plavecký 

bazén a okolí, Jablonec n. N., 14.00 h,  
tel.: 603 180 225, muzicekj@volny.cz
16. 4. Velikonoční tvořivé dílny, zahrada kina, 
Chrastava, 16.00 h, www.chrastava.cz 
16. 4. České saxofonové kvarteto & David 
Eben, Městské divadlo Jablonec n. N., 19.00 h, 
www.divadlojablonec.cz
16. 4. Fotodílna opravdu pro každého, 
procházka městem, sraz v 19.00 h u přehrady – 
Rybářské bašty, Jablonec n. N., Klub Na Rampě, 
Jablonec n. N., 20.00 h, www.klubnarampe.cz
16. 4. Architekti na cestách, nová cestopisná 
série s promítáním na téma Španělsko, La Kavárna, 
Jablonec n. N., 19.00 h, www.lakavarna.com 
16. 4. Jáma a kyvadlo, Krátké a úderné divadlo, 
Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec, 
19.30 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
Osobnosti 1. poloviny 20. století v krátké a úderné 
mozaice se zpěvy, tanci.
16.–18. 4. Velikonoční slavnosti, celodenní 
kulturní program ve folklórním duchu, stylový trh, 
Eurocentrum Jablonec n. N., 9.00–18.00 h,  
tel.: 483 704 400, www.slavnosti.mestojablonec.cz 
17. 4. Kouzlo 4D, nová komedie z pera Antonína 
Procházky, hraje Divadlo J. K. Tyla, Městské divadlo 
Jablonec n. N., 19.00 h, www.divadlojablonec.cz
17. 4. Biostory, komedie, hraje Divadlo Bez opony 
– MALÉhRY, Kulturní a společenské centrum Lidové 
sady Liberec, 19.30 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
17. 4. Calm Season + Emozpěv, alternativní 
folk, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h,  
www.klubnarampe.cz
17.–18. 4. Velikonoční dílna, Ekocentrum 
Jablonec n. N., 9.00–17.00 h, www.jablonec.com
18. 4. Doga a bijouterrier, Kulturní 
a společenské centrum Lidové sady Liberec, 19.30 h, 
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
18. 4. Muzikantský memoriál, restaurace 
Beseda Frýdlant, 20.00 h, vystoupí jablonecký Jazz h 
Factor a frýdlantští For Fun a Swingtet,  
www.mesto-frydlant.cz 
18. 4. Mydy Rabycad, elektroswingový večer, 
Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h,  
www.klubnarampe.cz
19. 4. Koberovské šlápoty, 38. ročník 
turistického pochodu, start: Koberovy KD 8.00–10.00 h, 
cíl: 16.00 h, trasa: pěší TJ Sokol Koberovy,  
tel.: 732 408 244, lida@klokoci.cz
19. 4. Velikonoční jarmark, Lázně Libverda, 
kolonáda, 9.30–15.30 h, www.lazne-libverda.cz 
19. 4. Zahájení sezony na Singltreku, 
Nové Město p. Sm., www.singltrekpodsmrkem.cz
19. 4. Vajíčkovník v Dolní Řasnici, 11. ročník 
tradiční lidové slavnosti vyhánění Zimy a věšení 
vajíček s přáním na strom Vajíčkovník,  
www.ceskysvet.info / Průvod od nádraží ke statku 
Český svět, kulturní program. 
19. 4. Jablonecký aquatlon, závod pro širokou 
veřejnost a zejména pro mládež do 18 let, plavecký 
bazénu a na atletickém stadionu Střelnice,  
Jablonec n. N., 9.45 h 
19. 4. Velikonoce na Smeťáku, malování vajíček 
a kraslic apod., Dětské hřiště Smeťák Liberec – 
Františkov, 15.00 h, www.smetak-liberec.cz
19. 4. Hodyhody, Špuntkvaně, Chvostoskok 
a Drobný za Bůra, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 
20.00 h, www.klubnarampe.cz

19. 4. Hasičská velikonoční zábava, restaurace 
Pod Lípou ve Vsi u Frýdlantu, 20.30 h, www.cernousy.cz
20. 4. Velikonoce u hasičů, Harrachov, 
www.harrachov.cz / Bohatý doprovodný program. 
20. 4. Ukliďme si svět + happening ke Dni 
Země, Ruprechtický cvičák Liberec, 10.00–13.00 h, 
www.armillaria.cz
21. 4. Velikonoce na Grabštejně, SH Grabštejn, 
www.hrad-grabstejn.cz / Drobné rukodělné dílny, 
lehce tematicky upravené prohlídky.
22. 4. Den pro seniory, komentované prohlídky 
ZOO Liberec, v 10.00 a 13.00 h, senioři vstupné 20 Kč,
 www.zooliberec.cz 
22. 4. Ukliďme si svět, Ruprechtické parky 
Liberec, www.armillaria.cz
22. 4. Postřehy odjinud, beseda se zpravodajem 
ČR ve Francii, Kulturní a společenské centrum Lidové 
sady Liberec, 18.30 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
22. 4. Ekvádor a Peru, expedičním „roadtripem“ 
provází H. Tráva Trávníček, Klub Na Rampě,  
Jablonec n. N., 20.00 h, www.klubnarampe.cz
23. 4. Pohádkové čtení v němčině, pro rodiče 
s dětmi, Městská knihovna v Jablonci n. N., 16.00 h, 
www.knihovna.mestojablonec.cz
23. 4. Náramek Shamballa, tvoření stylového 
doplňku pod vedením designerky I. Mastníkové, 
Palace Plus česká bižuterie a sklo, Jablonec n. N., 
palace@texoplus.cz 
23. 4. Irisdiagnostika, alternativní medicína – 
Oko je oknem do duše, přednáška a beseda  
s L. a I. Krákorovou, Městská knihovna v Jablonci n. N.,
17.00 h, www.knihovna.mestojablonec.cz
23. 4. Thé o páté, odpoledne s J. Zahradníkovou, 
téma Paříž, La Kavárna, Jablonec n. N., 17.00 h, 
www.lakavarna.com
23. 4. Zajímavosti ze zákulisí ZOO Liberec, 
Minulost, současnost a budoucnost zoologických 
zahrad, Kulturní a společenské centrum Lidové sady 
Liberec, 18.00 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz

23. 4. Hvězda, původní česká One Woman Show, 
věnovaná E. Holubové, Městské divadlo Jablonec n. 
N., 19.00 h, www.divadlojablonec.cz

9

Na začátku večera rec i tá l  Luboše Posp í š i l a
K tanc i  hra je skup i na VIP z Kutné Hory

v  s o b o t u  1 2 .  d u b n a  2 0 14
z a č á t e k  v  1 9 : 3 0  h o d i n

v s t u p n é  2 0 0  K č

ZE ZÁKULISÍ 
PÁSMO POŘADŮ PLNÝCH ZAJÍMAVOSTÍ, NOVINEK A ŽHAVÝCH TÉMAT ZE ŽIVOTA          
LIBERECKÉ ZOO, KDE SE DOTKNEME I AKTUÁLNÍCH GLOBÁLNÍCH TÉMAT...

ZOO
LIBEREC

SETKÁNÍ S PRACOVNÍKY ZOO A JEJICH HOSTY

TERMÍNY:                                                                      
STŘEDA 19. BŘEZNA 2014 od 18.00                                                                             
STŘEDA 23. DUBNA 2014 od 18.00                                                                       
STŘEDA 28. KVĚTNA 2014 od 18.00                                                                                    
STŘEDA 18. ČERVNA 2014 od 18.00                                                                                       

VSTUPNÉ: 50 KČ                                                                     
                                                                                                       
ZAMĚSTANCI ZOO LIBEREC                                      
S DOPROVODEM - ZDARMA                                                                
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23. 4. Buddhismus a meditace, přednáší 
J. Maruška, Klub Na Rampě, Jablonec n. N., 19.00 h, 
www.klubnarampe.cz
23. 4. Janoušek, Redl, Samson, koncert, Kulturní 
a společenské centrum Lidové sady Liberec, 19.30 h, 
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
23.–25. 4. Festivalové dny dětské knihy, 
Krajská vědecká knihovna v Liberci, www.kvkcz 
24. 4. Den Země, Ekocentrum Jablonec n. N., 
10.00–17.00 h, www.jablonec.com
24. 4. Jarní koktejl ZUŠ, tradiční profilový pořad 
jablonecké, Městské divadlo Jablonec n. N., 18.00 h, 
www.divadlojablonec.cz
24. 4. Z louže pod okap, česká premiéra, 
Kino Chrastava, 19.00 h, www.chrastava.cz
24. 4. Výroční divadelní procházka 2014 
aneb Naivní v kraťasech, nové loutkové 
miniatury v podání uměleckého souboru NDL 
inscenované v různých prostorách ND, netradiční 
prohlídka divadla (zakončená koncertem) se koná při 
příležitosti cca 64 a půltého výročí založení divadla, 
premiéra, Naivní divadlo Liberec, 19.30 h,  
www.naivnidivadlo.cz
25. 4. Velikonoční štafeta, soutěž plaveckých 
družstev, 8.00–22.00 h, www.nmps.cz
25. 4. Tradiční setkání bývalých zaměstnanců 
textilní továrny Hedva Liberec, Staročeská 
rychta, 14.30 h, www.babylonliberec.cz 
25. 4. Kulturní večer v Antonii, večer 
s promítáním fotografií děl Oscara Niemayera 
Frýdlant, 19.30–21.30 h, www.antoniehotel.cz 

25. 4. Spamalot, premiéra, činohra-muzikál, 
Divadlo F. X. Šaldy Liberec, www.saldovo-divadlo.cz
25. 4. Maxovký bál, Parkhotel, Smržovka, 20.00 h, 
www.smrzovka.cz 
25. 4. Lake Malawi, Frontman ex Charlie Straight 
Albert Černý s novou kapelou, host: Exil 51, Klub Na 
Rampě, Jablonec n. N., 21.00 h, www.klubnarampe.cz
25.–27. 4. Soví noc, Jizerka, Společnost pro 
Jizerské hory o.p.s. ve spolupráci s AOPK Liberec, 
www.projizerky.cz
25.–27. 4. Mistrovství závodů automobilů 
do vrchu, Liberec – Ještěd, 
www.edda.cz/mscrdovrchu

26. 4. Poutní slavnosti ke cti sv. Vojtěcha + 
ukázka Bitvy u Liberce, 
Liberec –Ostašov, www.ostasov.eu
26. 4. Krajem českých sklářů, 40. ročník 
turistického pochodu, start: Alšovice sokolovna 6.00–
10.00 h, cíl: stejné místo, trasa: pěší 5–50 km, cyklo 
50 km, KČT Alšovice, tel.: 723 063 442,  
pulicek@volny.cz, www.turistickyoddil-alsovice.eu
26. 4. Tři dny – tři země – tři pochody, 
14. ročník turistického pochodu, start: Nové Město p. S.,
Juniorcamp, 8.00–9.00, cíl: stejné místo,  
trasa: pěší 10, 15, 26 km, KČT Nové Město p. S.,  
tel.: 606 059 680, jmadera@centrum.cz 
26. 4.  Výhledy, setkání turistů, 35. ročník 
hvězdicového pochodu, start: Chrastava náměstí, 
8.00–8.30 h, cíl: Výhledy 10.00–13.00 h, trasa: pěší 
12 km, KČT Chrastava, tel.: 608 525 490,  
horac.jan@seznam.cz
26. 4. Pohádkový les, 
start: mezi 1. a 2. přehradou směrem k areálu Břízky, 
Jablonec n. N., 9.00–11.00 h
26. 4. Velká cena Městské policie Liberec, 
9. ročník soutěže služebních psů, Kynologické hřiště 
Liberec – Pavlovice, 9.00 h, www.kkpavlovice.cz
26. 4. Den Země, ekoden na oslavu Země, 
Ekocentrum Oldřichov v Hájích, 9.30–15.00 h,  
www.strevlik.cz
26. 4. Jablonecký běh do pohody, 4. ročník 
sportovní události pro celou rodinu, jablonecká 
přehrada, 9.45 h, www.behjablonec.cz 
26. 4. Zahájení sezóny muzea Na pomezí – 
objekt lehkého opevnění pod Štěpánkou, Kořenov, 
10.00–15.00 h, tel.: 737 376 238, www.jizerkyprovas.cz,
Prohlídka objektu, střelba ze vzduchovky, hod granátem 
pro děti, ukázka bojové činnosti.
26. 4. Oslavy Dne Země + křtiny mláděte + volby 
NEJ mláděte BabyZOOm, ZOO Liberec, v 10.00  
a 13.00 h, www.zooliberec.cz
26. 4. Lyžařský bál, 8. ročník, ABBA Revival – Jam 
& Bazar, diskotéka M. Raise, Eurocentrum Jablonec n. N., 
20.00 h, tel.: 602 426 725, www.eurocentrumjablonec.cz
26. 4. Witchfest, sokolovna Jirkov, www.zeleznybrod.cz 
26. 4. Spamalot, 2. premiéra, činohra-muzikál, 
Divadlo F. X. Šaldy Liberec, www.saldovo-divadlo.cz
26. 4. Horečka sobotní noci, Klub Na Rampě, 
Jablonec n. N., 21.00 h, www.klubnarampe.cz
26.–27. 4. Rafting na Kamenici, Plavy, 
www.plavy.cz 
26.–27. 4. Okresní myslivecká výstava 
loveckých trofejí a Svod loveckých psů 
s doprovodným programem pro děti, Kulturní 
a společenské centrum Lidové sady Liberec,  
10.00–17.00 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
27. 4. Proletět duhou, soubor krátkých pohádek, 
hraje Naivní divadlo Liberec, Městské divadlo 
Jablonec n. N., 15.00 h, www.divadlojablonec.cz
27. 4. Vyprávění o životě Karolíny Světlé, 
TIC Liberec – Hanychov, 15.30 h
27. 4. Kouzla pro děti i dospělé, Kulturní 
a společenské centrum Lidové sady Liberec, 17.00 h, 
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
28. 4. Jarní zpívání s Iuventus, Gaude!, host: 
DPS Mládí Jablonec n. J., Eurocentrum Jablonec n. N., 
18.00 h, tel.: 483 704 400, www.eurocentrumjablonec.cz
28. 4. Až naprší a uschne, komedie, hraje Divadlo 
na Fidlovačce, Městské divadlo Jablonec n. N., 19.00 h,
 www.divadlojablonec.cz

28. 4. Tarafuki, duo zpívajících violoncellistek, 
Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec, 
19.30 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
29. 4. Australské pobřeží, promítání z cyklu Divy 
australských národních parků,  
Městská knihovna v Jablonci n. N., 14.00 h,  
www.knihovna.mestojablonec.cz
29. 4. Jižní Morava II, cestopisný pořad L. Laciny, 
Městská knihovna v Jablonci n. N., 16.00 h,  
www.knihovna.mestojablonec.cz

29. 4. John Lowell Band (USA), jediné české 
vystoupení bluegrassové skupiny z Montany, hosté: 
Flastr, Nudličky, Eurocentrum Jablonec n. N., 19.00 h, 
tel.: 483 704 400, www.eurocentrumjablonec.cz

29. 4. Rok české hudby Jablonec nad Nisou 
– město plné tónů, slavnostní zahajovací koncert, 
jablonecký komorní orchestr ZUŠ, Městské divadlo 
Jablonec n. N., 19.00 h, www.divadlojablonec.cz
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29. 4. Výroční divadelní procházka 2014 
aneb Naivní v kraťasech, nové loutkové 
miniatury v podání uměleckého souboru NDL 
inscenované v různých prostorách ND, netradiční 
prohlídka divadla (zakončená koncertem) se koná při 
příležitosti cca 64 a půltého výročí založení divadla, 
derniéra, Naivní divadlo Liberec, 19.30 h,  
www.naivnidivadlo.cz
30. 4. Václav Neckář, se skupinou Bacily, koncert, 
Městské divadlo Jablonec n. N., 19.00 h,  
www.divadlojablonec.cz
duben – Volejbalový turnaj amatérských 
družstev, Zlatá Olešnice, sokolovna, 
www.zlata-olesnice.cz 

30. 4. Pálení čarodějnic:
Bedřichov – Stará brusírna, www.bedrichov.cz
Harrachov – Sedmidomky, www.harrachov.cz 
Chrastava – za hasičskou zbrojnicí, lampionový 
průvod, 18.00 h, www.chrastava.cz
Jablonec n. N. – okolí jablonecké přehrady, 
lampiónový průvod s ohňostrojem, 21.00 h,  
www.eurocentrumjablonec.cz
Josefův Důl – u budovy OÚ, 19.30 h, 
www.josefuvdul.cz 
Lázně Libverda – fotbalové hřiště, 17.30 h, 
tel.: 482 322 457, www.laznelibverda.cz
Liberec – Lidové sady, lampiónový průvod z nám. 
Dr. E. Beneše do Dětského koutku, noční projížďka 
vláčkem, opékání špekáčků,  
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
Liberec – Čáry u arény, Tipsportarena Liberec, 
17.00 h, www.tipsportarena.cz
Lučany n. N. – areál U pily s lampiónovým 
průvodem, www.lucany.cz 
Smržovka – u Parkhotelu, lampiónový průvod od 
radnice v 19.00 h, www.smrzovka.cz 
Tanvald – na Honvartě, ohňostroj, občerstvení, 
hudba, www.tanvald.cz 
Zlatá Olešnice – areál koupaliště, oheň 
a lampiónový průvod, www.zlata-olesnice.cz 
Železný Brod – hasičské hřiště, www.zeleznybrod.cz

duben – květen 
Tanvaldské hudební jaro, 58. ročník 
mezinárodního hudebního festivalu, www.tanvald.cz 

Městská knihovna v Jablonci nad Nisou pod záštitou 
fotoklubu Balvan vyhlašuje 6. ročník amatérské 
fotografické soutěže na téma:  
HOLDUJ TANCI POHYBU...
Do soutěže se mohou přihlásit všichni bez rozdílu věku.
Snímky nominované do soutěže musí být aktuální, ne 
starší než rok. 
Snímky společně s kontaktními údaji (jméno 
a příjmení, bydliště, datum narození, 
e-mail, telefon) a názvy snímků dodávejte 
pouze v elektronické podobě ve formátu JPG, 
nejjednodušeji e-mailem na adresu:  
soutez@knihovna.mestojablonec.cz, při větším 
objemu dat (nad 5 MB) přes službu uschovna.cz 
(e-mail příjemce soutez@knihovna.mestojablonec.cz) 
nebo osobně na CD, DVD či USB zařízení. 
Minimální požadovaná velikost fotografií je 
1600 × 1200 pixelů, platí zásada „čím větší, tím lepší“.
Pravidla: http://bit.ly/fotosoutez2014
Své příspěvky zasílejte do čtvrtka 15. 5. 2014!

VÝSTAVY

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
hlavní budova
www.msb-jablonec.cz
I–XII, út–ne 9.00–17.00 h 
do 4. 5.  
Vladimír Komňacký 55/ Zlomky příběhů – 
kompletní soubor obrazů s tématikou města Jablonce n. N. 
12. 4.  
Bižuterní kurz pro dospělé, 10.00–14.00 h
ateliér muzea výroba z korálků – náramek šitý 
síťovaným stehem a doplněný květinovými
aplikacemi, rezervace do 6. 4.

Galerie Belveder
Jablonec n. N.
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.

Kostel sv. Anny
Kostel otevřen na vyžádání v informačním centru  
v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových, v budově 
staré fary naproti kostelu.
www.jablonec.com
1. 4.–10. 5. 2014 
Zničené židovské památky severních Čech 
1938–1989
Vernisáž: 1. 4. 2014 v 17.00 h
Vernisáž bude pokračovat přednáškou Blanky 
Rozkošné, spoluautorky výstavy (v Památníku Jany  
a Josefa V. Scheybalových naproti kostelu).
Další informace (i pro pedagogy) najdete pod tímto 
odkazem: http://www.jablonec.com/cs/kostel-sv-
anny/program/znicene-zidovske-pamatky-severnich-
cech-1938-1989.html

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
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.

Univerzitní galerie N
Jablonec nad Nisou
tel.: 485 354 473, galerie.n@tul.cz.
út–pá 13.00–17.00 h
1.–21. 4. 2014  
Bod/ Barva/ Tvar – Jitka Škopová
Vernisáž: 1. 4. v 17.00 h
29. 4.–22. 5.  
Krkonoše: Hand Made – Fotografie
Fotografové z Jelení Gory, Polsko.

Městská knihovna v Jablonci n. N.
po–pá 8.00–18.00 h
www.knihovna.mestojablonec.cz
duben / Město – Ladislav Mrňa – fotografie – 
v prostoru schodiště
Učitel a knihovník J. Streit (1884–1966)
Výstava k 130. výročí narození ředitele jablonecké 
veřejné městské knihovny.

Městské divadlo Jablonec nad Nisou
www.divadlojablonec.cz
přístupné v době divadelních představení
25. 3.–15. 4.  
Návraty – Milan Valášek, akryl a fotografie. 
17. 4.–27. 5.  
Fotografie – Fotoklub Balvan – pět let úspěšné 
činnosti. Vernisáž: 17. 4. v 17.00 h

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
Origami
V dubnu si mohou děti složit postavičky z papíru – 
origami (pejsek, kočička a další).

Eurocentrum
Jiráskova 7 , 466 01 Jablonec nad Nisou
www.eurocentrumjablonec.cz
po–pá 8.00–18.00 h
11. 3.–6. 5.  
Fotoklub Balvan – 
výstava kolekce fotografií známého jabloneckého 
fotoklubu, které se umístily na předních pozicích  
v Mapovém okruhu Český ráj. 

Kostel Povýšení sv. Kříže
Jablonec nad Nisou
v době konání pravidelných bohoslužeb a v úterý 
15.00–18.00 h
13. 4.–28. 6. Underground
Výstava mladých výtvarníků Máří Mikšaníkové  
a Lukáše Falteiska.
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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

Oblastní galerie Liberec – lázně
Masarykova ul., Liberec
www.ogl.cz
28. 2.–6. 4. 2014
Rudolf II. a mistři grafického umění
Ve 2. polovině 16. století dosáhla grafika díky 
zdokonaleným technikám mědirytu a leptu a zásluhou 
několika významných umělců skutečného vrcholu. 
Představena jsou nejen díla spjatá s dobou císaře, ale 
také skutečné grafické skvosty.
28. 2.–6. 4. 2014
Jan Mladovský – Shadow Universe
Divák na jedné straně vnímá umělecké dílo v rámci 
přejatých kritérií estetických hodnot, zároveň však 
vzbuzuje v jeho mysli různé spekulace – o umělci, 
jenž dílo stvořil, o jeho životě a cílech, čím byl 
inspirován a jak postupoval při realizaci...
28. 2.–6. 4. 2014
Mezi světy – Liberecké lázně očima 
fotografů
Výstava je fotografickou reflexí Městských lázní před 
rekonstrukcí a přeměnou na Oblastní galerii.
28. 2.–25. 5. 2014
Plavci
Výstava českého i zahraničního současného umění 
reflektuje obrazy, instalace, plastiky, které spojuje 
fenomén plavání a vztah člověka k vodnímu živlu.

Lidové sady
Liberec, www.lidovesady.cz 
duben
Výtvarné práce klientů Jedličkova ústavu 
Liberec – Experimentální studio
Srdcem a rukama – Martin Votava – v předsálí 
Experimentálního studia
O lidech – Fotošálek, volné sdružení fotografů, 
fotografie – na galerii
Den Země – Vladimír Jurek a Martin Kareš, 
fotografie přírody – ve vyhlídkové věži

Galerie Prostor 228
Studničná 227
Liberec
www.prostor228.cz
po–st 14.30–17.00 h, p  9.00–13.00 a 14.30–17.00 h
březen–duben
Petr Kožíšek
Petr Kožíšek patří mezi významné představitele 
současné české malby. Charakteristické pro jeho 
tvorbu je uvolněnost kresby a malby. Křehký kresebný 
prvek v jeho obrazech nastoluje atmosféru vnitřní 
čistoty, tajemnosti až magiky. 

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

11. 4.–30. 6. 2014
Výstava obrazů a grafik akademického 
malíře Václava Pokorného
Vernisáž: 11. 4. 2014 v 17.00 h

Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642, Liberec
www.kraj-lbc.cz
po–pá 8.00–17.00 h, po a st do 18.00 h
31. 3.–30. 4. 2014
Jubilantky  – rodinná výstava umělkyň tří 
generací
Výstava A. Makovcové (95 let), J. Kaplanové (70 let)
a D. Jelínkové (50 let) ve vestibulu krajského úřadu. 
Všechny tři spojuje rodinný soulad s uměním, 
přírodou a přírodními materiály. 

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.

Riedlova vila
Desná, www.mesto-desna.cz
1.–30. 4. 
Zaostřeno na Jizerky, fotografie

Mezinárodní centrum duchovní obnovy
Hejnice, Klášterní ulice, www.mcdo.cz 
po–ne 8.00–17.00 h 
1.–30. 4. 2014
Keňa, návraty do země Masajů
Výstava fotografií nejen z cest Moniky Schierové  
a Moniky Sobotkové.

Infocentrum Lázně Libverda
Galerie infocentra
17. 4.–25. 6. 2014
Atelier HELAZ – Kouzlo uliček, fotografie, 
fotografiky. V rámci 4. ročníku projektu Portréty 
ve spolupráci Obce Lázní Libverda a Sdružení 
Artefaktum.cz. Vernisáž: 17. 4. 2014 v 17.00 h

Frýdlant, budova Špitálku
ul. Míru 176
www.mesto-frydlant.cz 
st, pá, so 10.00–16.00 h
Mimosezónní provoz, návštěvu nahlásit  
v informačním centru.

Grabštejn z pohledu umělců Trojzemí
Výstava výtvarných děl mezinárodního uměleckého 
plenéru na hradě Grabštejn.

Městská galerie Chrastava
www.chrastava.cz
po–pá 9.00–16.00 h
so–ne 10.00–12.00 a 13.00–15.00 h
1.–25. 4.
Sdružení Tulipan – prodejní výstava originálních 
výrobků a obrazů.
Chráněná dílna se zabývá výrobou keramických 
předmětů, ručního papíru, reklamních a uměleckých 
předmětů, textilních doplňků, bižuterie, bločků, 
různých přání a oznámení.

Heinrich Lauterbach, 
architekt vratislavského modernismu, 
tvůrce slavných jabloneckých vil.

Heinrich Lauterbach, význačná osobnost evropské
architektury, se zapsal do stavebního vývoje 
Jablonce nad Nisou díky dvěma stavbám, které patří k tomu
nejvýznamnějšímu, co bylo v tomto městě postaveno. 
Jsou to Háskova vila z roku 1931 
a vila Friedricha Schmelowskyho dokončená v roce 1933.

28. března – 24. května 2014

Zahájení výstavy proběhne 27. března 2014 v 18 hodin.
Pořádá Městská galerie MY v Jablonci nad Nisou 
a Muzeum architektury ve Vratislavi. 

Výstavní síň Domu Jany a Josefa V. Scheybalových, 
Kostelní ulice 6, Jablonec nad Nisou, telefon 483 356 202.
Otevřeno úterý až pátek 10–12 a 13–17 hodin, 
sobota 10–13 hodin.


