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„TY JSI NAŠE K NEBI BRÁNA,  
MARIA, MARIA“
Podle kalendáře našich předků začína-
lo léto již na svátek svatého Medarda. Lé-
to pro ně bylo období nejdůležitějších 
zemědělských prací a shromažďování zá-
sob. Nejdříve přichází senoseč a období 
letního slunovratu – doba nejdelších dnů  
a nejkratších nocí, a v půli srpna bývalo již 
obilí pokosené a stálo v panácích na poli. 
Ukončení žní se nikde neobešlo bez oslav. 
A slavil se i jeden z nejvýznamnějších ma-
riánských svátků – Nanebevzetí Panny 
Marie. Den připadající na 15. srpen býval 
ve velké úctě.

Křesťané si připomínali smrt Ježíšovy 
matky, dobu, kdy opustila pozemský svět  
a sešla se se svým synem. Na nebesích se pak 
stala „Reginae coeli“ – Královnou nebes.

Nanebevstoupení Panny Marie předsta-
vovalo jeden z hlavních a současně nej-
starších svátků mariánského kultu, sla-
vený již ve 4. století v Římě, Cařihradu  
a dokonce i v arménské církvi. Toho dne 
se v kostele světily byliny, plody a semena 
(proto také svátek Panny Marie Kořenné), 
jimž se v lidovém léčitelství připisovala 
zvláštní moc. Posvěcené květiny a seme-
na prý zaháněly bouřku, krupobití a také 
povodně. Liturgické svěcení květin je zná-
mo již z 9. a 10. století a navazovalo snad 
na dávný svátek plodů.

Lidé věřili, že bude-li „O Nanebevzetí 
jasno před východem slunce, nastane po-
žehnaný podzimek“. Z pěkného počasí se 
radovali hlavně vinaři: „Slunce-li o Nane-
bevzetí Panny Marie svítí, lze hojnost ví-
na se nadíti“; „Když den svatého Vavřince 

Slovo k zamyšlení

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

K létu neodmyslitelně patří voda v jakémkoli sku-
penství. V horkém létě toužíme po jejím chladném 
objetí a vyhledáváme místa s ní spojená. Kroky nás 
zavedou na břehy přehrad, rybníků, řek, k bazé-
nům, na koupaliště i do míst, kde je z vodopádů 
roztříštěna v mlhavý prach svěžesti. Nevyhýbáme 
se ani letním dešťům, které se dokážou v mžiku 
proměnit v radost a lásku uschovaných v každé 
kapičce. Je krásné zmoknout, nabít se dětskou ne-
spoutaností, zaskotačit si v promáčených sandá-
lech na voňavých loukách a užít si „čvachtavého“ 
zvuku, anebo naopak rozjímání a romantiky. Kdo 
to v našich horách alespoň jednou za léto nezažil, 
jako by vůbec nežil!

Doušek osvěžení hledejme v horských bystři-
nách a pramenech, z nichž některé mají nebývalou 
léčivou moc (hlavně ty v okolí Lázní Libverda a No-
vého Města pod Smrkem). Některé jsou opředeny 
pověstmi, provázeny vírou lidí v jejich léčivou moc 
a dokonce i posvěcením. Mějte na svých cestách 
po Jizerských horách oči otevřené, daru vody se 
vám dostane už jen při pouhém pomyšlení na ni. 

Někdy mě napadá, jak jsme jako lidé nevděč-
ní. V létě toužíme po ledu v nápojích a chladivé 
vodě, nedokážeme si dostatečně vážit slunce  
a jeho darů. Na podzim už máme dost větru a deš-
tě a chceme slunce, které jsme v létě nedocenili.  
V zimě chceme teplo a vůbec… pořád něco chce-
me, co nemáme. Vážíme si ale toho, co máme? Není 
přítomný okamžik „tady a teď“ dar a návod ke 
štěstí a poděkování za něj pak poklona všem čty-
řem živlům?

Když tak někdy navečer ležívám na vodě některé 
z našich přehrad, nechávám se unášet a snažím se 
vnímat vše, co mi voda dává a našeptává. Pohled 
na nebe, někdy již plné hvězd, dotváří uvědomě-
ní si naší malosti. Voda tvoří sedmdesát procent 
naší planety a ještě více procent našeho lidského 
těla. My jsme tedy vodou! Splynutí a porozumění 
vodě nemůže být přece tak těžké! Ptám se sama 
sebe… Proč to tedy neumíme? Proč s ní nedoká-
žeme sdílet a docenit její něhu? Vždyť její vibrace 
se přenášejí na naše tělo, které díky ní regeneruje, 
a naopak. Pohyb v ní se nemůže až tak moc lišit 
od pocitu plavání v plodové vodě, kde jsme byli 

pod ochranou láskyplného maminčina srdce. Voda 
je život! Díky ní se navracíme k naší podstatě, za-
žíváme svobodu a přirozenost, které jsme na své 
cestě někde ztratili a nyní máme strach se jim zno-
vu podívat do očí. 

Přeji všem krásný srpen a mnoho tichých  
a usmiřujících chvil s naší uzdravující jizersko-
horskou vodou. 

Renata Van Vleet 
Turistický region Jizerské hory
www.jizerky.cz
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Za adrenalinovými zážitky…

ŠUTR.CZ – LEZENÍ PŘÍMO V CENTRU 
LIBERCE
Horolezecké centrum Šutr.cz se nachází 
přímo v centru Liberce a je v provozu již 
od roku 2009. Jedná se o jednu z největ-
ších vnitřních horolezeckých stěn v České 
republice. Naše centrum je velmi univer-
zální. Nenabízí tak jen prostor pro tré-
nink výkonnostních lezců, ale stále častěji 
našich služeb využívají lezečtí začáteční-
ci, rodiny s malými dětmi a v neposlední 
řadě také školy. V prostorách haly je i ob-

chůdek pro možnost nákupu vlastního vy-
bavení a v patře i oblíbený nekuřácky bar. 
Návštěvníci tak u nás mohou strávit ne-
jen pár hodin tréninku ale i celé dny pl-
né zábavy.

Kontakt:
Horolezecké centrum Šutr.cz
Hrazená 470/18 
Liberec 3
info@sutr.cz
tel.: +420 480 002 632
www.sutr.cz
www.facebook.com/Sutr.cz

LEZECKÁ ARÉNA MAKAK
JABLONEC NAD NISOU
V hale o rozměrech 14 x 36 m jsme pro 
Vás postavili unikátní stěnu o celkové plo-
še 2000 m².
Celkově je na lezecké stěně instalováno 
přes 88 výstupových linií, které uspokojí 
úplné začátečníky i profesionály. V zad-
ní části haly je postavena boulderingo-
vá stěna s plochou 230 m². Nad ní se na-
chází školící středisko Polygon, které bylo  
v lednu 2012 doplněno o další zajímavé 
lezecké profily.

Kontakt:
Makak Climbing s.r.o.
Liberecká 480/104 
466 01 Jablonec nad Nisou
info@lezeckaarena.cz
tel.: +420 774 704 759
www.lezeckaarena.cz

Regionální produkt Jizerské hory 

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

ZÁJEMCI O CERTIFIKACI SE MOHOU 
BĚHEM MĚSÍCE ČERVENCE HLÁSIT!
Chcete se připojit k těm, kdo své vý-
robky označují logem Regionální pro-
dukt Jizerských hor? Výzva na obdo-
bí září 2014 – září 2016 je otevřena! 
Přihlásit se je možné do 22. srpna 2014!
Podmínky, přihlášky jsou umístěny ke 

stažení na www.jizerske-vyrobky.cz. 
Podrobné informace vám rádi sdělí koor-
dinátoři v jednotlivých oblastech na úze-
mí značky:
Frýdlantsko, Hrádecko: 
Jitka Doubnerová, Iva Andrová (MASiF),  
tel.: 724 034 314 a 482 321 077, masif@seznam.cz
Liberecko, Podještědí a Jablonecko: 
Renata Van Vleet (Turistický region Jizerské hory) 
tel.: 606 077 440, info@jizerky.cz 
Smržovsko a Tanvaldsko: 
Tereza Jakouběová (Město Smržovka),  
tel.: 483 369 352, 727 806 196,  
tereza.jakoubeova@smrzovka.cz

a Nanebevzetí Panny Marie pěkný jest, 
tedy očekávají vinaři dobrý vinný pod-
zimek”; „Je-li o Nanebevzetí Panny Ma-
rie pěkně, nastane požehnaný podzimek  
a počasí bude příznivé vinné révě”; „Je-li 
jasno a teplo o Nanebevzetí Panny Marie, 
bývá dobré víno“;

V opačném případě to bylo horší: „Pak-
li o Nanebevzetí Panny Marie prší, pak pa-
desát dní mokrých k očekávání máme.“ 
Tou dobou už bývaly první oříšky a říkalo 
se, že „Svatá královna dostane (dává) prv-
ní výlupek.” A konec léta byl nadohled: 

„Na Marie Nebevstoupení prvních vlašto-
viček loučení.”
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TAJEMNÁ MÍSTA JIZERSKÝCH HOR
Turistický region Jizerské hory připravil pro 
malé a velké návštěvníky soutěž pod ná-
zvem Tajemná místa Jizerských hor. Osm 
zajímavých, tajemných a hlavně méně zná-
mých 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 Ji-
zerských hor, ale také ke stažení na www.vi-
laizerina.cz, další informace najdete tamtéž.

V srdci Bukovce se probudila víla Izerí-
na a otevřela svůj poklad dětem. To, kte-
ré projde osm tajemných míst Jizerských 
hor, dostane Izerínin penízek. Jenže dí-
tě se nemůže pustit samo na cestu za po-
hádkami a tajemstvími. Potřebuje vás 

– maminky, tatínky, babičky, dědečky,  
a kdo ví, kdo ještě je na téhle cestě může do-
provázet. A vy jste už zajisté dávno pocho-
pili, že na světě jsou jiné poklady, jiná bo-
hatství než penízky víly Izeríny. Jak vás tedy 
nalákat na cestu za dětskými poklady? Co 
vám nabídnout místo mince, která platí pou-
ze v říši fantazie? 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 vašim mr-
ňatům. 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
7/ Hajní kostel 
8/ Trniště
9/ Rašeliniště Na Čihadle

Dovolte, abychom Vás dnes pozvali k vý-
letu na rašeliniště Na Čihadle, kde tajem-
no ukrývá nejenom pověst, ale také míst-
ní fauna a flóra.
 
ČIHADLA

Jako dítě jsem četla knížku Josefa Vě-
romíra Plevy „Kapka vody“. 

Pan Pleva jako spisovatel i člověk dáv-
no upadl v zapomnění, i když trochu ne-
oprávněně. Ale jeho představa, jak by to 
vypadalo, kdyby si kapka vody pamato-
vala všechno, co se stalo od chvíle, kdy se 
voda zrodila, mě fascinuje dodnes.

Řekněte sami, není to nádherná před-
stava, že každá kapka vody s sebou nese 
paměť celých dějin Země? Tedy, skoro ce-
lých. Protože přeci to jen nějakou chvilku 
(měřeno časem geologů) trvalo, než Ze-
mě vychladla natolik, aby se na jejím po-
vrchu mohla vytvořit moře a oceány.

Asi proto mě tak okouzlují rašeliniš-
tě. Jsou plná vodních kapiček, dokonce  
i mech rašeliník má ve svých lístcích kap-
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HANIBAL HOROLEZECKÁ ARÉNA
Dne 21. 6. 2014 proběhl Den otevřených 
dveří v Hanibal Horolezecké aréně, kde 
roste lezecké centrum, které nemá v Čes-
ké republice obdoby. Aréna představila 
lezecké atrakce – drytoolingový trenažér  
a cvičnou via ferratu.
Otevření provedl nový ambasador projek-
tu Mára Holeček. Jeden z nejzkušenějších 
českých horolezců současnosti.
První ochutnávka drytoolových cest padla 
na Míru Matějce, který patří mezi tuzem-
skou špičku v této disciplíně.
Návštěvníci mohli vyzkoušet 35 metrů 
dlouhou cvičnou via ferratu.

Tato outdoorová disciplína má své koře-
ny v Alpách, kam každoročně vyráží tisí-
ce Čechů sbírat své první ferratové zkuše-
nosti. Alpy nejsou ideálním tréninkovým 
terénem a spousta takových „hurá“ dob-
rodružných výletů končí na podvěsu vr-
tulníku nebo na nemocničním lůžku. Prá-
vě trénink a získání základních lezeckých 
zručností je hlavním důvodem pro vznik 
cvičné zajištěné cesty v Liberci, která by 
měla v dohledné době měřit úctyhodných 
350 metrů.
Všem díky moc za účast a těšíme se na dal-
ší setkání Na Bídě v Liberci!
www.horolezeckaarena.cz

TOP TIP PRO AKTIVNÍ TRÁVENÍ  
VOLNÉHO ČASU O PRÁZDNINÁCH
Celé prázdniny mají příznivci terénní cyk-
listiky denně možnost navštívit a využít 
služeb nového nástupního místa na stez-
ky Singltrek pod Smrkem pod názvem Bi-
kecentrum Libverda. Najdete ho na za-
čátku Lázní Libverda ve směru od Hejnic, 
v blízkosti jedné z nejatraktivnějších čás-
tí stezek na Hejnickém hřebeni. Svým ná-
vštěvníkům nabízí testování 25 špičkových 
celoodpružených kol MERIDA, dále je zde 

k dispozici servisní zázemí, myčka kol, pro-
dejna cyklistických doplňků a oblečení, so-
ciální zařízení včetně sprch, úschovna za-
vazadel, možnost občerstvení a posezení 
v příjemném prostředí. V červenci a srpnu 
je v provozu každý den od 8 do 18 hodin. 
Součástí Bikecentra Libverda je i služebna 
horské služby, která zajišťuje nejen oblast 
stezek Singltreku pod Smrkem, ale i celé 
severní úbočí Jizerských hor. 
Informace a rezervace kol na:  
www.bikecentrumlibverda.cz
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sičky, do kterých si jednotlivé kapič-
ky střádá, a já si představuju, že jsou to 
vlastně knihovny, v nichž je uložená pa-
měť Země. Připadají mi strašně stará a ta-
jemná.

Já vím, že zas tak strašně stará nejsou, 
ale tajemná jsou určitě. Rostou na nich 
úplně jiné rostliny než jinde na horách 
a co jednou schvátí, už nikdy nenavrátí. 
Jako peklo. Vypráví se, že v takovém ra-
šelinovém jezírku se klidně utopí jezdec 
na koni nebo povoz s celým spřežením. 
Jednomu dřevaři spadla do vody jezírka  
Na Čihadle sekera a představte si, že ji za 
čas někdo vylovil z rybníka až ve Slezsku. 
Na rozdíl od pekla, které je černé a hor-
ké, jsou rašeliniště černá a studená. Teda 
v hloubce. Na povrchu jsou plná života, 
který má pevný řád a naruší-li ho někdo, 
tak ten život rychle zaniká.

Rašeliniště jsou pro hory velmi dů-
ležitá, především jako zásobárna vody. 
To věděli staří horalé už dávno a dávno. 

Proto stvořili ošklivého skřítka, který ži-
je právě tady na Čihadlech a hlídá rašeli-
niště před lidmi, kteří by mu chtěli škodit.

A staré proroctví praví, že v den, kdy 
nastane konec světa, zřítí se vrcholová 
skála Ořešníku, největší čihadelské jezír-
ko přeteče, a voda a kamení zničí celé 
Hejnice a největší kámen se dovalí až na 
náměstí ve Frýdlantě.

Ale vy se ničeho nebojte a určitě se 
jděte na Čihadla podívat. A kdybyste či-
rou náhodou ošklivého skřítka potka-
li, pěkně ho pozdravte. Aby viděl, že to  
s tím naším světem ještě není tak špatné, 
že tu pořád žijou slušní lidé a že by bylo 
škoda takový krásný svět ničit.

Klára Hoffmanová

K TAJUPLNÉMU RAŠELINIŠTI  
NA ČIHADLE
Chata Smědava, parkoviště, autobusová zastávka – 
Štolpišská silnice – Na Kneipě, kiosek (3 km) – ra-
šeliniště Na Čihadle, vyhlídková věž – zpět ke kiosku  

Na Kneipě (4,5 km) – odbočka k vrcholu Jizery (6 km) 
– Jizera a zpět na Štolpišskou silnici (9 km) – Smědava. 
Celkem 10,5 km, bez výstupu na Jizeru 7,5 km.
Výlet s možností výstupu na druhý nejvyšší vrchol čes-
ké části Jizerských hor. 

Od chaty Smědava stoupá červeně znače-
ná Štolpišská silnice nejprve strměji, pak 
již pozvolna až ke kiosku Na Kneipě. Od-
tud dojdeme zanedlouho po asfaltové sil-
ničce k rašeliništi Na Čihadle. Vpravo při 
cestě můžeme zahlédnout Gackův po-
mníček, který připomíná neobjasněnou 
vraždu z roku 1927. Na okraji rašeliniš-
tě stojí od léta 2012 nová vyhlídková věž,  
z níž přehlédneme velkou část vrchoviš-
tě s několika jezírky. Cestou zpátky dopo-
ručujeme odbočit po žlutých značkách na 
vrchol Jizery, který patří k nejlepším vy-
hlídkovým místům celého pohoří. Z Jizery 
se musíme vrátit na Štolpišskou silnici, po 
které dojdeme zpět do výchozího místa.

Otokar Simm

Nezapomeňte při svých výletech v horkých letních dnech na osvěžení se v některé z našich jizerskohorských přehrad nebo 
na chladivé zastavení u padající ledové tříště vodopádů.
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OSLAVY SKLA A BIŽUTERIE NA JABLONECKU NÁS BUDOU PROVÁZET PO CELÉ LÉTO, PŘIJĎTE S NÁMI 
OCENIT UM I KŘEHKOU KRÁSU V MNOHA PODOBÁCH…

M U Z E U M  S K L A
A  B I Ž U T E R I E
V JABLONCI NAD NISOU

Největší expozice skla
v České republice a výběr
z největší sbírky bižuterie na světě.

www.msb-jablonec.cz

trienale2014-inzerat.indd   5 17.4.2014   9:05:46

M E Z I N Á R O D N Í  T R I E N Á L E
S K L A  A  B I Ž U T E R I E

SLAVNOSTNÍ ZAHÁ JENÍ 29. 6.  2014

Čtyři výstavy za jednu cenu:
TRENDY. DESIGN. PRODUKCE / A.TO.MY!
SKLENĚNÁ REPUBLIKA / BIŽUTERNÍ SYMPOZIUM

Slavnostní ukončení 28. 10. www.msb-jablonec.cz
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ADOLF SCHNABEL
Umělec, akademický malíř, sochař a ke-
ramik Adolf Schnabel se narodil 23. červ-
na 1874 jako jedenáctý ze dvanácti dětí 
továrníka Gustava Schnabela, zakladate-
le desenské porcelánky. Po absolvování 
tamní obecné školy studoval gymnázium 
v Litoměřicích. Když si jeho otec uvědo-
mil, jak velké má výtvarné nadání, poslal 
ho na studia do teplické keramické od-
borné školy, kde po ukončení studia zís-
kal při odchodu odměnu ve výši 50 zlatých 
jako svoje první veřejné uznání. V letech 
1893-1896 studoval kreslení na umělecko-
průmyslové škole v Drážďanech. Zde ob-
držel první cenu v soutěži o nejlepší figu-
rální kresbu. V říjnu 1896 se stal jedním ze 
sedmi šťastlivců, kteří byli z celkového po-
čtu čtyřiceti tří uchazečů přijati do sochař-
ské školy prof. Edmunda Hellmera na ví-
deňské akademii. Tam mu byla v roce 1900 
ohodnocena plastika nazvaná Säen und 
Ernten zlatou  Fügnerovou medailí, v po-
sledním roce studia byl dekorován prestiž-
ní cenou rakouského průmyslníka, politi-
ka a mecenáše Nikolause Dumby, a to za 
sousoší v nadživotní velikosti Mänaden. 

V roce 1904 se oženil a hned příští 
rok, 25. května 1905, se mladým manže-
lům narodila dcerka Waltraut. V témže 
roce se rozhodl vrátit do rodného domu  
v Desné v Jizerských horách a zařídit si zde 
ateliér. Blízkost otcovy porcelánky v něm 
coby bývalém studentovi keramické ško-
ly opět probudila osobu keramika. Z té-
to doby také pochází nepřeberné množ-
ství drobných uměleckých i užitkových 
předmětů, které navrhl. K jeho význam-

nějším pracím na území Desné patří pře-
devším kamenný reliéf Madony pro hlav-
ní bránu katolického kostela Nanebevzetí 
Panny Marie, který zhotovil v roce 1904, 
a pomník Friedricha Ludwiga Jahna, ně-
meckého pedagoga a vlastence, známého 
pod přezdívkou „otec gymnastiky“ z ro-
ku 1911. Pro libereckou spořitelnu nama-
loval obraz Iserheimat,  pro okresní úřad 
obrazy Schleifmühle in Dessendorf a Rü-
berzahl. Smutný osud později postihl je-
ho dvě velké olejomalby Isermoor a Nach 
dem Bade, které mu byly zabaveny v roce 
1945 během nuceného odchodu ještě ve 

sběrném táboře ve Stráži nad Nisou (Ha-
bendorf) u Liberce. 

Čas Schnabelovy rodinné pohody a ús- 
pěšné tvorby přerušila událost, která se 
ho přímo osobně dotkla. Touto událos-
tí bylo protržení přehrady na Bílé Des-
né 18. září 1916, při kterém přišel nejen  
o rodný dům a zázemí svého ateliéru  
i s celou dosavadní uměleckou tvorbou, 
včetně množství obrazů a soch, ale i o své-
ho devítiletého syna Heinze a tchyni. Oba 
se stali oběťmi této ničivé povodně. Byl to 
právě Schnabel, kterého po čase napadlo 
upravit jeden z vodou dovalených balva-
nů do podoby památníku této tragedie na 
místě u Karnethova mostu. K dvacátému 
výročí protržení přehrady pak umělec vy-
tvořil spolu se svojí manželkou Augustou 
mozaikovou pamětní desku s textem uči-
tele Hugo Simma.

Jeho náhled na život ovlivnilo i povo-
lání na bojiště první světové války v ro-
ce 1917, v té době mu již bylo třiačtyřicet 
let. Od roku 1920 začal pracovat ve firmě 
J. Schnabel & Sohn, kde za jedenáct let vy-
tvořil na 2 500 modelů a stovky návrhů 
dekorování porcelánu.

Coby příslušník intelektuálních kruhů 
působil v rodném městě, kde mimo množ-
ství knižních ilustrací vydal i řadu krajinář-
ských pohlednic z Jizerských hor, často se 
ve své tvorbě vracel k postavě Krakono-
še. Přátelil se s řadou významných osob-
ností regionu, za mnohé možno jmenovat  
spisovatele Adolfa Wildnera, který psal  
v jizerskohorském nářečí paurisch, či uči-
tele a ředitele jablonecké německé měst-
ské knihovny Julia Streita. To, že byl 

Osobnosti Jizerských hor
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Schnabel uznávaným umělcem, dokládá 
i pojednání v časopise Der Wanderer im 
Riesengebirge pod názvem Adolf Schna-
bel, akadem. Bildhauer, Maler und Kera-
miker z pera osvíceného pedagoga, regi-
onálního historika,  zakladatele muzea  
a starosty města Jablonce nad Nisou Kar-
la Richarda Fischera. Nejznámějšímu regi-
onálnímu autorovi Gustavu Leuteltovi ilu-
stroval Schilderungen aus dem Isergebirge, 
přispíval též do řady regionálních časopisů.

Po skončení druhé světové války byli 
manželé Schnabelovi i s pětičlennou ro-
dinou jejich dcery odvedeni do tábora ve 
Stráži nad Nisou, odkud byli vystěhováni 
do Německa. Až v únoru 1947 se jim poda-
řilo získat trvalý pobyt ve Schwerinu, hlav-
ním městě spolkové země Meklenbur-
sko-Přední Pomořansko, kde také Adolf 
Schnabel 14. ledna 1950 zemřel. Jeho 
skromný hrob zdobil jednoduchý dřevěný 
kříž s prostým nápisem: „Adolf Schnabel, 
sudetoněmecký malíř". 

Zdroj:
Künstler aus dem Jeschken-Isergebirge. Böblingen: 

Wilhelm Schlecht, 1988. S. 195. 
Fleischmann, Karl. Adolf Schnabel – akadem.  

Bildhauer, Maler und Keramiker aus Dessen-
dorf. Isergebirgs-Rundschau: Gablonzer Hei-
matbote. 25. April 1960. S. 2-4

Fleischmann, Karl. Adolf Schnabel – akadem.  
Bildhauer, Maler und Keramiker aus Dessen-
dorf: Schluss. Isergebirgs-Rundschau: Gablonzer 
Heimatbote. 10. Mai 1960. S. 4-5

Karpaš, Roman. Jizerské hory: o mapách, kamení  
a vodě. Liberec: Nakladatelství RK, 2009. S. 525

fotografie:
1/ Autoportrét Adolfa Schnabela z roku 1947
2/ Kresba Adolfa Schnabela s motivem Krakonoše
3/ Adolf Schnabel (vpravo) ve společnosti svých 
přátel, učitele a ředitele jablonecké německé 
knihovny (Deutsche Bücherei der Stadt Gablonz  
a. N.) Julia Streita (vlevo) a spisovatele Adolfa  
Wildnera (uprostřed), rodáka ze Smržovky.

Novinky z Turistického regionu Jizerské hory
• Připravujeme pokračování knihy o víle 
Izeríně a program Dětského dne na Jizerce 
dne 4. října 2014.
• Připravili jsme společně s regionálními 
výrobci Regionální suvenýr a pracujeme  
na novinkách
• Kalendář akcí a Jizerské noviny – léto 
2014 jsou k dispozici na pultech informač-
ních center.
• Na webových stránkách www.jizerky.cz 

přibyli kompletní virtuální prohlídky všech 
rozhleden s texty. Chtěli bychom k nim při-
dat i fotogalerii historických pohlednic, 
proto žádáme všechny, kteří takové histo-
rické snímky vlastní, zda by nám jejich ko-
pie mohli poskytnout (uvedeme zdroj).
• Připravujeme pro všechny ve spolupráci 
s Libereckým krajem elektronické pohled-
nice z Jizerských hor, které budou v průbě-
hu prázdnin k dispozici.

Novinky… aneb to, co se nikam nevešlo
JABLONEC Z PTAČÍ PERSPEKTIVY
Pro milovníky dalekých obzorů máme dobrou 
zprávu. I tuto letní sezonu budou mít návštěvníci 
Jablonce nad Nisou možnost vystoupat na věž bu-
dovy radnice, která se o prázdninách pravidelně 
stává věží vyhlídkovou. Věž je přístupná v červen-
ci a v srpnu v pondělí a ve středu v době od 10 do 
16 hodin, úterý a čtvrtek od 10 do 15 hodin a v pá-
tek od 10 do 14 hodin. Sraz je ve vestibulu radnice, 
za doprovodu průvodkyně se výstupy konají vždy 
každou celou hodinu. 
Tato informace je zcela nečekaná oproti 
informaci v Jizerských novinách!

IDEÁLNÍ SUVENÝR Z JABLONCE
Jablonecká grešle s bižuterním motivem – to je vý-
sledek spolupráce dvou uměleckých řemesel – me-
dailérství a bižuterní výroby. Obě řemesla jsou pro 
Jablonec typická a mají zde dlouholetou tradici. 
Grešle vznikla v rámci soutěže studentů zdejší umě-
leckoprůmyslové školy a po dva roky sloužila jako 
lokální platidlo. Její autorkou byla studentka Aneta 
Juklíčková a ražbu provedla Česká mincovna. 
Po uplynutí časově omezené platnosti přichází 
Jablonecké kulturní a informační centrum s no-

vou nabídkou ražeb, které neprošly oběhem. Nově 
jsou v prodeji v praktickém obalu a za cenu, která 
je bezesporu každému dostupná.
Grešle se stala součástí tzv. blistru, tj. kartičky, ve 
které je zatavena a tak chráněna proti poškoze-
ní. Rozměr blistru 10 x 15 cm odpovídá obvyklému 
formátu pohlednic – může tak být pohodlně po-
slán i v obálce. Na titulní straně je netradiční fo-
tografická veduta Jablonce, na zadní pak český, 
německý a anglický text o městě. Díky tomu po-
slouží jako dárek a vzpomínka i pro zahraniční ná-
vštěvníky.
Grešli v blistru lze získat pouze v jabloneckém Tu-
ristickém informačním centru v Domě Jany a Josefa
V. Scheybalových v Kostelní ulici (naproti koste-
lu sv. Anny). Neváhejte s pořízením tohoto netra-
dičního suvenýru, množství grešlí v blistru je ome-
zené.
Kdo přesto dá přednost grešli samotné, bez oba-
lu, má šanci ji získat při návštěvě Mezinárodního 
trienále skla a bižuterie JABLONEC 2014. Při kou-
pi vstupenky v hlavní budově Muzea skla  
a bižuterie dostanou návštěvníci grešli zdarma 
(do vyčerpání zásob). Jde o dárek Jabloneckého 
kulturního a informačního centra na podporu le-
tošního Trienále.

JABLONECKÉ KOSTELY O PRÁZDNINÁCH 
NESPÍ. ROZEZNÍ JE VARHANY I KLARINETY.
Letos se v Jablonci nad Nisou koná další, již sedmý 
ročník úspěšného kostelního festivalu, který nabí-
zí během července a srpna po každý týden koncer-
ty různých žánrů. Začal 1. července a pokračuje do 
konce srpna.
5. srpna se koná v kostele Nejsvětějšího Srdce Je-
žíšova houslový koncert Evy Schäferové s hostem 
Janem Zrostlíkem a o týden nato zazní kostelem 
Dr. Farského barokní muzika v podání cembalistky 
Jany Liškové-Kvochové a flétnistky Ilony Veselov-
ské. Konec s Dechovou harmonií.
19. srpna vystoupí v kostele svaté Anny varhani-
ce Jana Havlíčková a vše uzavře 26. srpna v koste-
le Nejsvětějšího srdce Ježíšova soubor jablonecké 
Základní umělecké školy Dechová harmonie  
a jeho hosté.
Začátky všech koncertů jsou v 17 hodin; každé 
úterý je však možné si už od devíti ráno zmíněné 
kostely projít.
Kostel svaté Anny je dokonce otevřený denně od 
10 do 12 a od 13 do 17 hodin, protože se v něm 
koná výstava Skleněná republika v rámci Meziná-
rodního trienále skla a bižuterie.
Kostel svaté Anny je také jediným, kde se platí 
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vstupné.  Letos o prázdninách v něm můžete na-
vštívit výstavu Skleněná republika – v rámci Jablo-
neckého tirenále 2014. Více o celém programu se 
lze dozvědět na internetových stránkách 
www.jablonec.com 

VE DNECH 31. 7.–13. 8. 2014 BUDE MUZEUM 
ENERGETIKY VE VELKÝCH HAMRECH  
Z PERSONÁLNÍCH DŮVODŮ UZAVŘENO!
Plný provoz bude obnoven dnem 14. 8. 2014. 
Všem návštěvníkům se omlouváme. 

DOBRÁ ZPRÁVA NEJEN PRO TURISTY
Turistické informační centrum a Památník v Domě 
Jany a Josefa Scheybalových v Jablonci  budou  
i v srpnu otevřené také v neděli od 10 do 13 hodin. 
Ve všední dny obdrží turisté informace od 9 do 17 
hodin, v sobotu pak od 10 do 13 hodin. Centrum 
nabízí turistické informace a informace k akcím ve 
městě a Jizerských horách.
www.jablonec.com 

MĚSTYS ZÁSADA SE MŮŽE POCHLUBIT NO-
VÝM DĚTSKÝM HŘIŠTĚM…

VSTUPNÉ NA HRADY A ZÁMKY JE MOŽNÉ OB-
JEDNAT FORMOU DÁRKOVÉHO POUKAZU…

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA OPRAVU ROZHLEDNY 
BRAMBERK!

UZAVÍRKY A OMEZENÍ NA KOMUNIKACÍCH 
NA FRÝDLANTSKU NEBEROU KONCE
A máme tu další z úplných uzavírek, tentokrát silni-
ce na Oldřichov v Hájích  v termínu od 14. července 
do 28. srpna 2014. V uvedené době se budou opra-
vovat propustky v Oldřichově a v Mníšku. Objízdná 

trasa povede přes Frýdlant po Novoměstské ulici.
Další "výborná" zpráva o omezení provozu silni-
ce, navíc té, která slouží jako jedna z objízdných 
tras kvůli uzavírce silnice přes Raspenavu. Omeze-
ní provozu od 2. 7. do 31. 8. 2014  se týká silnice 
III/29011 Raspenava – Ludvíkov p. Smrkem (přes 

"Prostor") a to z důvodu oprav silničních příkopů  
a krajnic. Provoz je veden jedním jízdním pruhem  
a řízen semafory. Pevné nervy všem řidičům!
Sledujte aktuální dopravní situaci na:  
http://jsdi.dopravniinfo.cz/dopravni_info.asp?kra-
j=78&order=1&dir=0 
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Vysočina (Veselý Kopec, Betlém).

Dárkový poukaz bude odeslán na určenou adresu po připsání dané částky na č. ú. 989701369/0800, variabilní 
symbol 4000, do textu pro příjemce nutno uvést jméno a příjmení objednavatele a název objektu, na jehož 

prohlídku je dárkový poukaz vydáván. Například: Jan Novák, Bezděz

Poukaz bude odeslán do čtyř pracovních dnů po obdržení platby.

Objednavatel hradí pouze cenu vstupného na základní prohlídkovou trasu daného objektu,
cenu poukazu ani poštovné neúčtujeme.

Na vystavení poukazu se nevztahuje žádná sleva pro případného příjemce, poukaz je vydáván
za cenu vstupného pro dospělého na základní prohlídkovou trasu na daném objektu.

DOTAZY A OBJEDNÁVKY POUKAZŮ:
Mg. Lucie Bidlasová,

e-mail: bidlasova.lucie@npu.cz, 
telefonicky - všední dny: 773 775 944

LIBER ECK Ý K R AJ

Hrad Bezděz
www.hrad-bezdez.eu

Hrad a zámek Frýdlant
www.zamek-fr ydlant.cz

Hrad Grabštejn
www.hrad-grabstejn.cz

Zámek Hrubý Rohozec
www.hruby-rohozec.eu

Zámek Lemberk
www.zamek-lemberk.cz

Zámek Sychrov
www.zamek-sychrov.cz

Hrad Trosky
www.hrad-trosky.eu

Zámek Zákupy
www.zamek-zakupy.cz

K RÁLOVÉHRADECK Ý K R AJ

Zámek Hrádek u Nechanic
www.hradekunechanic.cz

Hospital Kuks
www.hospital-kuks.cz

Zámek Náchod
www.zamek-nachod.cz

Zámek Opočno
www.zamek-opocno.cz

Zámek Ratibořice
www.zamek-ratiborice.cz

PAR DUBICK Ý K R AJ

Hrad Kunětická hora
www.hrad-kunetickahora.cz

Hrad Litice
www.hrad-litice.cz

Zámek Litomyšl
www.zamek-litomysl.cz

Zámek Slatiňany
www.zamek-slatinany.cz

Soubor lidových staveb Vysočina
www.vesely-kopec.eu
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INFORMACE O OBJÍŽĎKOVÝCH JÍZDNÍCH 
ŘÁDECH AUTOBUSŮ A VLAKŮ NA FRÝD-
LANTSKU!
Zde naleznete kompletní informace ohledně 
objížďkových jízdních řádů vlaků a autobusů 
na Frýdlantsku v souvislosti s uzavírkou Raspe-
navy po dobu rekonstrukce komunikace II/290 
po povodních:  
http://www.mestohejnice.cz/filemanager/files/
file.php?file=127804 
ostatní informace pak najdete na stránkách  
www.iidol.cz/aktuality
Upozorňujeme, že se jedná o mnoho výrazných 
změn, kdy autobusy od raspenavského nádraží 
na přípoj od Liberce nahrazují vlaky až do noč-
ních hodin a některé autobusy jezdí do Frýd-
lantu přímo pouze přes Nové Město.
Děkujeme všem cestujícím za pochopení a vě-
říme, že si i přes tuto komplikaci najdete cestu  
k nám na Frýdlantsko.
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Akce v měsíci srpnu
Centrum Babylon Liberec
Liberec, tel.: 485 249 202, www.babylonliberec.cz
28. 6.–31. 8. 2014:
– prodloužená otevírací doba v Aquaparku 
a Lunaparku do 22.00 h
– otevřena Sluneční terasa (za pěkného počasí)
– nové vstupné v Aquaparku od 19.00 h
do 31. 8. 2014 Letní fotosoutěž
- zapojte se do letní fotosoutěže a hrajte o lákavé 
ceny
do 31. 8. 2014 Lekce Hot Yogy na sluneční 
terase
– každé úterý od 17.00 h v ceně vstupného do 
Aquaparku
Aquazobring – chůze po vodní hladině
denně v Aquaparku, 11.00 a 15.00 h
Nový vodní hrad – novinka ve fontánové hale 
Aquaparku
Laser show v Aquaparku – novinka v České 
republice, denně v ceně vstupného

iQLANDIA
Nitranská 10, Liberec 7
tel.: 485 249 924
www.iQlandia.cz 
VIII, po–ne 11.00 h a 16.00 h 
Zábavná science show aneb experimenty, 
které vám doma neprojdou: Show plná 
ohňů, výbuchů a kouře.
VIII, po–ne 14.00 h a 15.00 h 
Hurá do Laboratoře – Experimentování 
a workshopy v laboratoři. Kouzelná zkumavka – 
vyrobte si zkumavku, která mění barvu, vypění, 
zasvítí nebo chrlí umělý sníh.

Nostalgické jízdy v roce 2014
tel.: 603 179 136,  
www.zubacka.cz, www.facebook.com/zubacka.cz  
Na tento rok je naplánována rekonstrukce železniční 
stanice Tanvald. Je možné, že výchozí stanicí pro 
některou z nostalgických jízd na zubačce bude stanice 
Desná.
2. 8. – Den Norska na Zubačce, 
výstava železničních modelů a kolejišť
23. 8. – Borůvková sobota na Zubačce, 
trasa: Tanvald – Kořenov a zpět, Kořenov – Harrachov 
a zpět
 
Šmajdání za historií opevnění z roku 1938 
na pomezí Jizerských hor a Krkonoš
Putování s průvodcem za historií opevnění z roku 
1938. Délka “Šmajdu” je cca 12 km. Nutné přihlásit 
se předem, a to vždy do čtvrtka před datem putování 
na tel.: 737 376 248.
Termíny “Šmajdání”: 16.–17. 8. 2014

Přednáška o historii lehkých opevnění 
V infocentru Jizerky pro Vás Kořenov (budova Hotelu 
Příchovice) vždy v 19.00 h
Termíny: 6. 8., 20. 8. 2014

AKCE: 
květen–září – Bedřichovské eso, celosezonní 
tenisový turnaj pro veřejnost, tenisové kurty 
v Bedřichově, tel.: 775 671 781,  
http://tenisove-kurty-bedrichov.webnode.cz
červenec–srpen – Lesní den, Bedřichov, Penzion 
UKO, každý prázdninový čtvrtek, 14.00–17.00 h, 
sraz na recepci penzionu v 14.00 h, doporučujeme 
objednání na tel.: 734 684 666, www.uko.cz
1.–9. 8. Letní kino, promítání filmů pod širým 
nebem, Kulturní a společenské centrum Lidové sady 
Liberec, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
1.–3. 8. Singltrek Camp 2, koupaliště, Nové 
Město p. Sm., www.singltrekpodsmrkem.cz / Výukový 
program pro všechny, kteří se chtějí na kole zlepšit  
a užít si více zábavy při vyjížďkách.  
2. 8. Volejbalový turnaj amatérských 
družstev, Zlatá Olešnice, VHS, www.zlata-olesnice.cz
2. 8. Nohejbalový turnaj trojic O pohár 
města Harrachova, Harrachov, 
na hřišti na Hřebenkách, www.harrachov.cz  
2. 8. Dixieland v Křižanech, Křižany, 9.00 h, 
www.obeckrizany.cz
2. 8. Pohádkový les v Liberci nejen za 
zvířátky, park vedle ZOO, Liberec, 10.00 h, 
www.kouzelny-svet-skritku.cz
2. 8. Fresh Fire For All Nations, přednáška, 
KC Vratislavice 101010, 15.00 h,  
www.vratislavice101010.cz 
2. 8. Letní lučanské slavnosti, Lučany n. N., 
na hřišti u školy, 16.00 h, www.lucany.cz 
2. 8. František Lamač & Karel Jiroš, česká 
a světová hudba – housle, kytara, 3. ročník 
Bedřichovského hudebního léta, kostel sv. Antonína, 
Bedřichov, 18.00 h, www.bedrichov.cz

3. 8. Cimbálová hudba Bohuslava Eliáše, 
Jablonec n. N., Tyršovy sady, 15.00 h / V rámci 
Roku české hudby, moravské lidové písně, nedělní 
promenádní koncert, www.mestoplnetonu.cz.

3.–9. 8. Super Ball 2014, MS ve freestyle fotbalu, 
Sport Park Liberec, www.superball.name
4. 8. Pozorování hvězdné oblohy, prázdninová 
jednodenní akce pro veřejnost, Ekocentrum Oldřichov 
v Hájích, 20.00–22.00 h, www.strevlik.cz  
4.–7. 8. Letní cvičení, sportovní aktivity pod 
vedením zkušených lektorů, koupaliště Železný Brod, 
www.zeleznybrod.cz
6. 8. Ivo Kahánek – klavírní koncert, Městské 
divadlo Jablonec n. N., 19.00 h, 
www.divadlojablonec.cz
7. 8. Africká pohádka, letní pohádka, divadelní 
představení pro děti, Železný Brod, Běliště, 
www.zeleznybrod.cz
7.–10. 8. Křehká krása, reprezentativní výstava 
skla a bižuterie, Jablonec n. N., 
Svaz výrobců skla a bižuterie, tel.: 602 427 654, 
info@svsb.cz / Doprovodný program Eurocentrum – 
letní scéna: regionální kapely, módní přehlídky.
8. 8. Nostalgická vyjížďka na Libereckou 
výšinu, v rámci akce Czech Hero Ride 2014, 
Liberecká výšina, Liberec, www.liberecka-vysina.cz
8. 8. Autogramiáda s populárními tvářemi, 
v rámci akce 20 let vysílání TV Nova, OC Forum 
Liberec, 15.00 h, www.forumliberec.cz
8. 8. Swing Grass Revival, koncert, 
atrium KC Vratislavice 101010, 20.00 h,  
www.vratislavice101010.cz 
8.–9. 8. Jindřichovické dny, slavnost, 
Jindřichovice p. Sm., www.jindrichovice.cz
8.–9. 8. Hudební festival Keltská noc, Open air 
festival, Harrachov, mamutí můstek, www.harrachov.cz 
Hraje Vypsaná fiXa, Horkýže Slíže, Wohnout, Divokej 
Bill, Tři sestry. 
8.–10. 8. Czech Hero Ride 2014, veteran rally 
riviérou severu, Liberec, www.czechheroride.cz
8.–10. 8. Víkendový kurz v galerii, výroba 
ručního papíru, Oblastní galerie Liberec, www.ogl.cz
9. 8. Memoriál Václava Vele, 6. ročník 
cyklistického závodu, start: Těpeře, před hřištěm 9.00 h, 
www.zeleznybrod.cz 
9. 8. Štěpánův jarmark – narozeniny 
Štěpánky, Kořenov, u rozhledny Štěpánka, 
www.jizerkyprovas.cz  / Doprovodný program, 
jarmark, občerstvení. 
9. 8. Vyrob si svou hračku, Dětské hřiště 
U Kina, Liberec – Vratislavice, 15.00–17.00 h,  
www.detskysen.cz
9. 8. Hudební studio Kokos, Alena  
a Zuzana Vítovy – členky kapely Berušky, 3. ročník 
Bedřichovského hudebního léta, kostel sv. Antonína, 
Bedřichov, 18.00 h, www.bedrichov.cz
9. 8. Koncert v kostele Proměnění Páně, 
Josefův Důl, 19.00 h, vstupné dobrovolné,  
www.josefuvdul.cz
9. 8. Roman Piroch, kytara, zpěv, koncert, Horní 
Řasnice, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, 
20.00 h
9. 8. Hvězdičková noc, Jizerka, Muzeum 
Jizerských hor, 20.00 h, www.csopjizerka.cz
Téma: Hvězdáři staré Číny, provede J. Krutský.
9.–10. 8. Vavřinecká pouť, Chrastava, 
u hasičárny, www.chrastava.cz 
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10. 8. Vavřinecká pouť, Zbytky Zásada, 
www.zasada.cz 
10. 8. Táboranka, Jablonec n. N., Tyršovy sady, 
15.00 h / V rámci Roku české hudby, dechový 
orchestr, nedělní promenádní koncert,  
www.mestoplnetonu.cz
13. 8. Jakub Junek – housle, Miroslav Sekera 
– klavír, komorní koncert před jabloneckou radnicí, 
16.00 h, www.mestoplnetonu.cz
13.–14. 8. Liberecký flašinetář 2014, 
Severočeské muzeum v Liberci, www.muzeumlb.cz
14. 8. Harrachovský mamut, Český pohár 
v disciplínách TFA, Harrachov, skokanské můstky, 9.30 h, 
www.hzslk.cz 

14. 8. Jablonecké kulturní léto, open air 
koncert letního cyklu, Eurocentrum Jablonec n. N., 
letní scéna, 17.00 h, www.eurocentrumjablonec.cz
14. 8. Seznamovací večírek pro lidi 
s handicapem i bez, Centrum Babylon, Královská 
zahrada, Liberec, 18.00 h, www.centrumbabylon.cz
15. 8. Prázdninová olympiáda, MC Jablíčko, 
Jablonec n. N., www.mcjablicko.cz
15. 8. Blackmore’s Night, SZ Sychrov, zámecký 
park, 20.00 h, www.zamek-sychrov.cz / Unikátní 
hudební projekt kombinující středověkou, renesanční 
a evropskou lidovou hudbu s bohatými melodiemi. 
15. 8. Hudební festival Eurion, 22. ročník, 
Smržovka, Parkhotel, tel.: 483 369 325, www.smrzovka.cz
15. 8. Letní kino, promítání filmů pod širým 
nebem, Kulturní a společenské centrum Lidové sady 
Liberec, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
15.–17. 8. Letní slavnost Eurion, 23. ročník, 
Smržovka, lesopark u Parkhotelu, tel.: 483 369 325, 
727 806 195, www.smrzovka.cz
16. 8. Oslavy 430 let města Nové Město pod 
Smrkem, náměstí, koupaliště, www.nmps.cz
Vystoupí: J. Uhlíř, Těla, Pa-li-tchi, J. Ledecký a Olympic 
revival.
16. 8. Oslavy 100 let od spojení obcí Hoření 
a Dolení Hamr v jednu pod názvem Velké Hamry, 
www.velke-hamry.cz
16. 8. Komentovaná vyjížďka na Singltreku 
p. Sm., koupaliště, Nové Město p. Sm., 
www.singltrekpodsmrkem.cz / Nenáročná vyjížďka  
s odborným výkladem o plánování a stavbě stezek  
s T. Kvasničkou.
16. 8. Koncert klasické hudby, František Lamač  
housle a Karel Jiroš kytara, Lučany n. N., kostel 
Navštívení Panny Marie, 18.00 h, www.lucany.cz 
16. 8. Karel Štědrý a Pavlína Filipovská, 
jak to doopravdy bylo, 3. ročník Bedřichovského 
hudebního léta, kostel sv. Antonína, Bedřichov, 18.00 h,
www.bedrichov.cz

16. 8. Open Air Festival, přehlídka 
železnobrodských kapel od dechovky po tvrdý rock, 
hasičské hřiště, Železný Brod, www.zeleznybrod.cz
16.–23. 8. Letní jazzová dílna Karla 
Velebného, 31. ročník, Frýdlant, www.ljdfrydlant.cz
Tradiční interpretační seminář, koncerty, jam sessions.
17. 8. Aneta Langerová se smyčcovým triem, 
bazilika v Hejnicích, www.mestohejnice.cz 

17. 8. Pivrncova jízda veteránů v rámci 
Eurionu 2014, 4. ročník, setkání a spanilé jízdy, 
Smržovka, u Parkhotelu, www.automuzeum.cz,  
www.smrzovka.cz
17. 8. Big Band Železný Brod, Jablonec n. N., 
Tyršovy sady, 15.00 h / V rámci Roku české hudby, 
swingový orchestr, nedělní promenádní koncert, 
www.mestoplnetonu.cz.
18.–22. 8. Etnořez, 10. ročník dřevosochání, 
ZOO Liberec, www.zooliberec.cz
20. 8. Duo Siempre Nuevo – kytarové duo, 
komorní koncert před jabloneckou radnicí, 16.00 h, 
www.mestoplnetonu.cz
20. 8. Tomáš Adam, „Hej chlape, udělej ji 
šťastnou“, přednáška, KC Vratislavice 101010, 19.00 h, 
www.vratislavice101010.cz 
20.–24. 8. Řezbářské sympozium Heřmanice, 
Heřmanice u Frýdlantu, www.hermanice.com 
21. 8. O zakleté labuti, letní pohádka, divadelní 
představení pro děti, Železný Brod, Běliště,  
www.zeleznybrod.cz
21. 8. Tavené skleněné plastiky, vernisáž, 
tavené sklo, Městská galerie Vl. Rady, Železný Brod, 
17.00 h, www.zeleznybrod.cz
21. 8. Jablonecké kulturní léto, open air 
koncert letního cyklu, Eurocentrum Jablonec n. N., 
letní scéna, 17.00 h, www.eurocentrumjablonec.cz
21.–24. 8. Bohemia Cantat 2014, nesoutěžní 
festival sborového zpěvu, Liberec,  
www.bohemiacantat.cz
22. 8. Chrastavský fesťáček, Chrastava, 
koupaliště, 12.00–22.00 h, www.chrastava.cz 
22. 8. Letní kino, promítání filmů pod širým 
nebem, Kulturní a společenské centrum Lidové sady 
Liberec, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz

22.–23. 8. Fryyfest, rockový festival Fryyfest Open 
Air v areálu přírodního koupaliště, Nové Město p. Sm., 
www.fryyfest.cz / Vystoupí: Kreyson, Blaze Bayley, V. 
Čok, M. Penk, The Switch a další. 

22.–24. 8. Pouťový víkend, Držkov, www.dzkov.cz
Výstava fotografií na obecním úřadě, pouťová 
diskotéka, koncert duchovní hudby v kostele  
sv. Bartoloměje, hasičská soutěž “Držkovská alej”.
23. 8. Turnaj – XIII. století, Curia Vítkov 
u Chrastavy, turnaj.curiavitkov.cz, vstupné dobrovolné 
Akce zasazená do 13. st. primárně určena účastníkům 
– bojovníkům a jejich družinám. 
23. 8. Návrat do minulosti, Příchovice, Areál 
U Čápa, www.ucapa.eu / Recesistická retro akce 
s návratem do totalitních časů. 
23. 8. Mníšecký festival, Mníšek u Liberce, 
www.obec-mnisek.cz
23. 8. Jeden den s lektorem, Nové Město p. Sm., 
koupaliště, Singltrek p. Sm.,  
www.singltrekpodsmrkem.cz/jeden-den-s-lektorem 
Výukový program pro všechny zájemce o výuku 
bajkování.
23. 8. Fauna trhy, pravidelné setkání milovníků 
zvířat, Centrum Babylon, Konferenční sál, 10.00 h, 
www.centrumbabylon.cz 
23. 8. Benefiční odpoledne pro rozhlednu 
Bramberk, okolí rozhledny Bramberk, Lučany n. N.,
www.lucany.cz / Pestrý program, občerstvení, 
program pro děti.
23. 8. Sobotní odpoledne plné tvoření, 
Kořenov, rozhledna Štěpánka, www.jizerkyprovas.cz 
Akce pro děti – dílničky: drátování, hraní s korálky, 
malování. 
23. 8. Soutěžní a zábavné odpoledne, Dětské 
hřiště U Kina, Liberec – Vratislavice, 15.00–17.00 h, 
www.detskysen.cz
23. 8. ZasTenRock, rockový festival, Zásada, 
www.zasada.cz 
23. 8. Petr Chalupa a hosté, kytara, zpěv 
– písničky Karla Kryla, 3. ročník Bedřichovského 
hudebního léta, kostel. sv. Antonína, Bedřichov, 18.00 h, 
www.bedrichov.cz

17. 8. 2014 ǀ 17.00 
BAZILIKA HEJNICE
Předprodej a informace: Vstupenky v prodeji od 20. května na MěÚ Hejnice,

T: 483 034 010 E: lenka.zorenikova@mestohejnice.cz, www.mestohejnice.cz

WWW.LANGEROVAANETA.CZ
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23. 8. Petr Kopejska, kytara, zpěv, koncert, Horní 
Řasnice, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, 
20.00 h
23. 8. Letní hraní na náměstí: Alibaba  
a čtyřicet loupežníků, nám. Dr. E. Beneše, 
Liberec, 20.00 h, www.naivnidivadlo.cz
23. 8. Letní kino, promítání filmů pod širým 
nebem, Kulturní a společenské centrum Lidové sady 
Liberec, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
24. 8. Loučení s létem s Broďankou, Klokočí, 14.00 h,
www.zeleznybrod.cz 
24. 8. Ajeto Dixieland, Jablonec n. N., Tyršovy 
sady, 15.00 h / V rámci Roku české hudby, dixieland, 
nedělní promenádní koncert, www.mestoplnetonu.cz.
24. 8. Paul Coleman, koncert australsko-britského 
popového zpěváka, KC Vratislavice 101010, 19.30 h, 
www.vratislavice101010.cz
25. 8. Propletené odpoledne, prázdninová 
tvořivá dílna pro rodiče a děti, Ekocentrum Oldřichov 
v Hájích, 17.00–20.00 h, www.strevlik.cz
27. 8. Trio Clavio – klarinet, housle, klavír, komorní 
koncert před jabloneckou radnicí, 16.00 h, 
www.mestoplnetonu.cz
28. 8. Rock na konci léta, festival hudebních 
skupin, Eurocentrum Jablonec n. N., letní scéna, 
15.00–23.00 h, www.eurocentrumjablonec.cz
29. 8. Loučení s létem, akce pro děti, 
Chrastava koupaliště, 15.00 h, www.chrastava.cz 
29. 8. Jan Burian, koncert písničkáře, Železný Brod, 
Běliště, 18.00 h, www.zeleznybrod.cz
29. 8. Večerní prohlídka ZOO, ZOO Liberec, 
www.zooliberec.cz
29. 8. Letní kino, promítání filmů pod širým 
nebem, Kulturní a společenské centrum Lidové sady 
Liberec, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
30. 8. Putování za obrem, tradiční akce pro děti 
na konci prázdnin na vrcholu Špičáku, Tanvald,  
www.skijizerky.cz  
30. 8. Extreme cup, závody dálkově řízených modelů 
aut, Tipsport arena a Sport park Liberec, 9.30 h,
www.tipsportarena.cz
30. 8. Frozenfest, legendární festival pod širým 
nebem, Kulturní a společenské centrum Lidové sady 
Liberec, www.frozenfest.cz
30. 8. Podzimní Singltrek Fest, oslava konce 
prázdnin, Nové Město p. Sm., koupaliště,  
www.singltrekpodsmrkem.cz 
30. 8. Oslavy 140 let Dobrovolných hasičů 
Desná, www.mesto-desna.cz 
30. 8. Loučení s prázdninami, ekoden, 
MC Jablíčko, Jablonec n. N.,  www.mcjablicko.cz
30. 8. Rozloučení s prázdninami, 
Dětské hřiště U Kina, Liberec – Vratislavice, 17.00 h,  
www.detskysen.cz
30. 8. Loučení s létem, Horská Kamenice 
u Železného Brodu, www.zeleznybrod.cz
30. 8. Skotské hry, 14. ročník, SZ Sychrov, 
zámecký park, 9.00–0.00 h, www.skotskehry.cz
Výběr nejlepších kapel zaměřených na skotskou  
a keltskou hudbu, ukázka skotských tanců, soutěže aj.
30. 8. Jablonecká kotva NS + noční jízdy, 
47. ročník, Jablonec n. N., Novoveské koupaliště, 
9.00–18.00 h + 21.00 h, tel.: 602 244 862, 
www.klom-admiral.cz 
30. 8. Ze života horalů, Jizerka, Jizerských hor, 
10.00–16.00 h, www.csopjizerka.cz
Poučný a zábavný den pro děti.

30. 8. Vajíčko, divadelní hra francouzského 
dramatika F. Marceau, divadlo Josefův Důl, 19.30 h, 
http://divadlojosefuvdul.wz.cz
31. 8. Modrá stuha NS, 43. ročník, Jablonec n. N.,
Novoveské koupaliště, 8.00–15.00 h,  
tel.: 602 244 862, www.klom-admiral.cz
Makety a polomakety lodí všech skupin, včetně 
modelů poháněných funkčním parním strojem  
a regaty historických plachetnic.
31. 8. Bikeclinic cup, dětské cyklistické závody, 
Rekreačně-sportovní areál Vesec, www.skijested.cz

30.–31. 8. Singltrek pod Smrkem 
S ČT sport na vrchol aneb nová chuť 
cyklistiky
Česká televize po výborných zkušenostech 
se zimní lyžařskou verzí vám přináší i letní 
kabát projektu S ČT sport na vrchol, nyní 
s podtitulem Nová chuť cyklistiky, do kterého se 
může zapojit každý amatérský cyklista u nás, čili 
potencionálně 3 miliony Čechů jezdících na kole. 
Projekt se odehrává v destinacích, které jsou 
vhodné pro horskou cyklistiku a kde jsou často 
již vybudovány speciální cyklistické trasy. Začínalo 
se v Jizerských horách a přes Jeseníky, Beskydy, 
Moravský kras a Šumavu, skončíme celý seriál 
velkým finále na Vysočině.
Závodí se na horských kolech na měřeném 
úseku o délce 1–2 km v kategoriích muži a ženy. 
Po osmitýdenním maratonu základních kol se 
vykrystalizuje 16 mužů a 16 žen, kteří postoupí 
do semifinálového kempu. Kemp bude probíhat 
za účasti cyklistických trenérů, fyzioterapeutů, 
dietologů, servismanů a bývalých i současných 
špičkových cyklistů. 
Uvidíme se poslední srpnový víkend 30. a 31. 8. 
2014 na Singltreku pod Smrkem v Novém Městě 
v Jizerských horách!
www.ceskatelevize.cz/porady/10934772437-s-ct-
sport-na-vrchol-5/ 

31. 8. Český pohár downhill, cyklistický závod, 
Sportovní areál Ještěd – bikepark, www.skijested.cz
31. 8. Zámecké saxofonové kvarteto Josefa 
Žemličky, Jablonec n. N., Tyršovy sady, 15.00 h
V rámci Roku české hudby, jazz, evergreany, muzikál, 
nedělní promenádní koncert, www.mestoplnetonu.cz.

VÝSTAVY
MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE  
V JABLONCI NAD NISOU
hlavní budova
U Muzea 398/4
Jablonec n. N.
tel.: 483 369 011
www.msb-jablonec.cz
VII–VIII, po–ne 9.00–17.00 h
29. 6.–28. 10.
Mezinárodní trienále skla a bižuterie
JABLONEC 2014
Jedinečná výběrová přehlídka současného českého 
skla a bižuterie. V rámci projektu se na čtyřech 
výstavách představí sedm desítek výrobců skla, 
bižuterie a šperku, dvacet originálních sklářských 
výtvarníků ze 14 krajů České republiky a 16 
odborných sklářských a uměleckých škol ze tří zemí.
6. 6.–28. 10. 
Trendy. Design. Produkce.
Největší výstava současného skla a bižuterie v České 
republice.

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27
Jablonec n. N.
tel.: 483 310 947, www.msb-jablonec.cz
4. 7.–31. 8. po–ne 13.00–17.00 h
4. 7.–28. 10. 
Bižuterní sympozium – Výstava v rámci 
Mezinárodního trienále skla a bižuterie 
Jablonec 2014
Téma „bižuterie“ v podání studentů českých  
a zahraničních středních a vysokých škol.

KOSTEL SV. ANNY
Kostelní ulice
Jablonec n. N.
tel.: 483 356 201, 774 667 677, www.jablonec.com
29. 6.–31. 8. po–ne 10.00–12.00 a 13.00–17.00 h
29. 6.–31. 8. 
Skleněná republika – Výstava v rámci 
Mezinárodního trienále skla a bižuterie 
Jablonec 2014
Výběr současné autorské sklářské tvorby z celé České 
republiky. www.msb-jablonec.cz

MĚSTSKÁ GALERIE MY
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových
Kostelní 1/6
Jablonec n. N.
tel.: 483 356 202
út–pá 10.00–12.00 a 13.00–17.00 h
so 10.00–13.00 h
13. 6.–20. 8. 
Max Švabinský (1873–1962) 
Výstava významného českého malíře a rytce. Z cyklu 
výstav věnovaných výtvarným umělcům, o kterých 
psal Josef V. Scheybal jako historik umění.
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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. 

UNIVERZITNÍ GALERIE N
Jehlářská 520/14 
Jablonec n. N.
tel.: 485 354 447
galerie.n@tul.cz 
29. 6.–31. 8. po–ne 13.00–17.00 h
29. 6.–31. 8. 
A.TO.MY! – Výstava v rámci Mezinárodního 
trienále skla a bižuterie Jablonec 2014
Výstava prací studentů oborových středních a 
vysokých škol. www.msb-jablonec.cz

OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC – LÁZNĚ
Masarykova 723/14
Liberec
tel.: 485 106 321
www.ogl.cz
12. 6.–31. 8. 
Na hranicích genderu – Mary Duras 
Sochařství první republiky se zaměřením na roli nově 
nastupujících žen – umělkyň.
19. 6.–14. 9.
František Kupka
Kompletní cyklus Čtyři příběhy bílé a černé 
a studijní kresba Vanoucí modře (zapůjčeno 
z Národní galerie) a cyklus ilustrací Píseň písní.
19. 6.–14. 9.
Z Chrastavy do Vídně –  
Josef Führich (1800–1876)
Jeden z největších malířů nábožensko-monumentální 
malby 19. století.
19. 6.–31. 8.
Analogie – Tomáš Hlavina
Výběr z objektů a instalací T. Hlaviny z období 
posledních několika let. Autor se v současnosti zabývá 
studiem analogie středověkého umění a současného 
konceptuáního umění.
19. 6.–31. 8. 
Zátiší – Tereza Kabůrková 
Série fotografických zátiší, autorské zvětšeniny 
z černobílých i barevných negativů jsou 
charakteristické živostí a rukodělností. 
Komentované prohlídky a další program:
7. 8. v 10.30 h a v 17 h, prohlídka výstavy Mary Duras
28. 8. v 10.30 h a v 17 h, prohlídka výstavy Mary Duras

SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI
Masarykova 11
Liberec
tel.: 485 246 111
www.muzeumlb.cz
22. 5.–28. 9.
Královské posezení (historické toalety)
Výstava představí historické záchody a sanitární 
keramiku v průřezu od 19. století až po současnost.
25. 6.–9. 11.
Velká válka 1914–1918
V roce 2014 si svět připomene sto let od začátku 

mezinárodního konfliktu. Výstava návštěvníky provede 
zásadními fázemi tohoto konfliktu od atentátu 
v Sarajevu a vyhlášení války Rakousko-Uherska 
Srbsku až po hrůzy ve frontových zákopech. 

GALERIE PROSTOR 228
Studničná 227/9
Liberec
www.prostor228.cz
červenec–srpen
Pure Beauty – Jaroslav Grodl

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM 
LIDOVÉ SADY
Lidové sady 425/1
Liberec
www.zooliberec.cz/lidovesady
červen–srpen
Galerie – Výtvarný ateliér Vohryzek při ZŠ 
Aloisina výšina – kresby, malby
Experimentální studio a předsálí – Fomaklub 
Liberec – Fotografie
Vyhlídková věž – Výtvarný ateliér Vohryzek při 
ZŠ Aloisina výšina – kresby, malby

FUCHSIE LIBEREC
Hrdinů 36/590
460 12  Liberec  12
15. 6.– 31. 8. 2014 
Tradiční výstava fuchsií, pelargonií  
a achimenes
Výstava je přístupná každý den (kromě středy) v čase 
10.00–18.00 h, zdarma.

CENTRUM BABYLON
Galerie CFA + H, nákupní městečko č. 4
www.centrumbabylon.cz 
4. 7.–8. 9. 2014
Figura v pohybu – obrazy Zuzany Kadlecové

STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV LIBEREC 
Vilová 339/24
460 10 Liberec 
Výstavní sál SOkA je otevřen ve všední dny, ovšem 
pouze po předchozí dohodě na tel.: 488 577 812, 
zdarma.
11. 6.–15. 9. 
Cestou, necestou…130 let turistických 
spolků na Liberecku
Výstava představuje unikátní, mnohdy nepublikované 
fotografie rozhleden a horských chat v Jizerských  
a Lužických horách. 

MEZINÁRODNÍ CENTRUM DUCHOVNÍ 
OBNOVY
Klášterní 1
Hejnice
tel.: 482 360 211
www.mcdo.cz
srpen 
Doc. Vladimír Mencl – obrazy

CHRASTAVA
Městská galerie
Liberecká 40
Chrastava
tel.: 485 143 161, 604 118 296
www.chrastava.cz
srpen
Fotografie hradů a zámků Libereckého 
kraje – putovní výstava

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 
Obec Lázně Libverda ve spolupráci se 
Sdružením Artefaktum – výstavy VI. ročníku 
společného projektu PORTRÉTY:
26. 6.–13. 8. 
Hana Zemanová – Obrazy
srpen
Monika Zieneckerová

MĚSTSKÁ GALERIE VLASTIMILA RADY
Železný Brod
www.zeleznybrod.cz
VII–VIII, út–ne 10.00−12.00 a 13.00−17.00 h
23. 7.–17. 8. Tomáš Plesl, autorská výstava
22. 8.– 21. 9. Tavené skleněné plastiky
díla z taveného skla současných umělců,  
ku příležitosti 90. narozenin J. Brychtové (Městská 
galerie Vlastimila Rady a budova Detesku)

Krajina a lidé
Putovní výstava fotografií Jizerských hor, které vznikly 
na společných workshopech českých a polských 
fotografů – krajinářů.
Další osudy výstavy sledujte na www.jizerky.cz.  
1.–31. 8. Artystyczna Galeria Izerska 
w Kromnowie, http://galeriaizerska.blogspot.com/
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PROGRAM HRADY A ZÁMKY:

SZ FRÝDLANT, www.zamek-frydlant.cz 
Do hradní expozice bude instalována sbírka zvířecích 
anomálií, tedy vycpaných zvířecích zrůd, které doku-
mentují vývojové vady domácího dobytka, např. dvoj-
hlavé tele a kůzle apod. Letošní rok si připomínáme 
380 let od zavraždění Albrechta z Valdštejna, proto 
mnohé akce budou zaměřeny k tomuto výročí.
7. 8. Audience Albrechta z Valdštejna, při 
některých audiencích se budou opět péci i koláčky 
v zámecké kuchyni

20. 8. Velký jazzový koncert, 18.00 h
23.–24. 8. Mimořádné zpřístupnění věže
30. 8. Hradozámecká noc 

SH GRABŠTEJN, www.hrad-grabstejn.cz 
2.–3. 8. Řemeslný jarmark, kostýmované 
prohlídky se scénkami, stánky s řemeslnými výrobky, 
možnost vyzkoušet si tradiční řemesla.
Řemesla (Speciální prohlídky), kostýmovaní 
průvodci, na stanovištích 
stánky s řemeslnými výrobky, možnost vyzkoušet si 
tradiční řemesla.

23. 8. Benefiční koncert
30. 8. Hradozámecká noc

SZ LEMBERK, www.zamek-lemberk.cz
12.–17. 8. Prázdniny na věži, mimořádné 
zpřístupnění středověké věže

SZ SYCHROV, www.zamek-sychrov.cz
15. 8. Blackmore´s Night, open-air koncert 
v zámeckém parku 
30. 8. Skotské hry, v zámeckém parku

1 ** 3 *** 5 * 7 9 13 Zastávky 2 4 * 6 8 10

... 9:35 9:35 11:35 13:35 ... ��L iberec,Fügnerova 9:25 9:25 11:20 13:20

... 9:40 9:40 11:40 13:40 ... ��L iberec,Tržní�n ám .� < < | |

... 9:46 9:46 11:46 13:46 ... ��L iberec,Březová�a lej� 9:16 9:16 | |

... 9:51 9:51 11:51 13:51 ... ��L iberec,Starý�Harcov ,s třelnice� 9:11 9:11 | |

... 9:56 9:56 11:56 13:56 ... ��L iberec,Ru dolfo v,Česká�chalupa� 9:06 9:06 | |

9:59 9:59 11:59 13:59 Bed řicho v,Maliník 9:02 9:02 | |

... 10:10 10:10 12:10 14:10 ... ��Bed řicho v� 9:00 9:00 11:00 13:00

... | | | | ... ��Janov�n.Niso u,hotel�P rah a� 8:47 8:47 10:47 12:47

... | | | | ... ��Jablo nec�n.Niso u,Jano vská�Silka � 8:42 8:42 10:42 12:42

... | | | | ... ��Jablo nec�n.Niso u,Mšeno,šk ola � 8:37 8:37 10:37 12:37

8:45 10:25 10:25 12:25 14:25 15:45 ��Jablo nec�n.Niso u,Pražská� 8:30 8:30 10:30 12:30 17:00

8:50 ... ... ... ... 15:50 ��Jablo nec�n.Niso u,Koko nín,p ošta� 10:16 16:56

9:00 ... ... ... ... 16:00 ��Pulečn ý,Kopanina,ro zhledna� 10:06 16:46

9:10 ... ... ... ... 16:10 ��Jenišovice� 9:57 16:37

9:20 ... ... ... ... 16:20 ��Turno v,Terminál u žel.st. 9:50 16:30

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,-

CYKLOBUS
530210�Liberec -�Bedřichov�-�Jablonec�n.Nisou�-�Turnov

. . .201Provoz:��26 4 -�28.9 4�-�soboty,�neděle�a�svátky
*Provoz:�30.6.�-�31.8.2014�-�pracovní�dny www.busline.cz�-�tel. 481�368�701

P 19
**�V�Turnově přestup�na�Vyskeř a�Jičín�(670001)
***�Na�Bedřichově přestup�na�Jizerku�(530211)

očet�přepravovaných�osob�s�koly�je�omezen�na

Comfort�in Time

Uznávány�jsou�jízdenky�LIBNET+,�LIBNET5+,�LIBNET�Kolo�a�celodenní�jízdenka�pro�jízdní�kolo.
Tento�projekt�je�podpořen�Statutárními�městy�Jablonec�nad�Nisou�a�Liberec.

1 3 5 Zastávky 2 4 6

9:30 ... ... ��Jablonecn.Nisou,Pražská ... ... 19:15

9:37 ... ... ��Jablonecn.Nisou,Mšeno,škola ... ... 19:08

9:42 ... ... ��Jablonecn.Nisou,JanovskáSilka ... ... 19:03

9:47 ... ... ��Janovn.Nisou,hotel Praha ... ... 18:58

10:10 ... ... ��Bedřichov ... ... 18:50

10:20 ... ... ��Janovn.Nisou,Hrabětice,kaplička ... ... 18:35

10:30 ... ... ��Josefův Důl,žel.st.�� ... ... 18:25

10:35 ... ... ��Albrechticev Jiz.h.,pošta ... ... 18:20

10:45 ... ... ��Tanvald,Terminál užel.st.�� ... ... 18:10

10:55 ... ... ��Desná,centrum ... ... 18:00

11:05 ... ... ��Desná,ČernáŘíčka,uŠvýcar ... ... 17:55

*11:08 ... ... ��Desná,Souš ... ... <

11:10 ... ... ��Kořenov,Polubný,kostel ... ... 17:50

< 14:00 16:00 ��Kořenov,žel.st.�� 13:45 15:45 17:45

11:30 14:15 16:15 ��Kořenov,Jizerka 13:30 15:30 17:30

* spoj zastavujejenprovystupování

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.

CYKLOBUS�-�JIZERKA

530211 ř -�Jos.�Důl�-�Tanvald�-�Desná�-�JizerkaJablonec�n.Nisou�-�Bed ichov

Provoz:��31.5.�-�28.9 4�- neděle�a�svátky.201 soboty,
www.busline.cz�-�tel. 481�368�701

Spoj�1�směrem�na�Jizerku�vy ká�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�u 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.

č

ž

Comfort�in Time

Ceník linky 530211

Jablonec n. N. - Jizerka

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

Jabl. n.N.,Pražská 10 10 10 25 30 40 50 50 50 60 60

Jablonec n.N., Mšeno,škola 10 10 25 30 30 40 50 50 50 60
Jablonec n.N., Janovská Silka 10 10 25 30 30 50 50 50 50
Janov n.N., hotel Praha 10 10 30 30 50 50 50 50
Bedřichov 10 10 25 30 30 50 50
Hrabětice,kaplička 10 10 30 30 30 40
Josefův Důl, žel.st. 10 25 25 30 30
Albrechtice, pošta 10 10 25 30
Tanvald, Terminál u žel.st. 10 10 10
Desná, centrum 10 10
Černá Říčka, u Švýcar 10
Souš

Polubný,kostel

Kořenov,žel.st.

Kořenov, Jizerka

Polubný,

kostel

Kořenov,

žel.st.

Kořenov,

Jizerka

60 60 60

60 60 60

60 60 60

50 50 60
50 50 50

50 50 50

30 30 50
30 30 40

25 25 30

10 10 30
10 10 25

10 10 10
10 10

10

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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