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Výhodné předplatné
v prodeji již

od 1. května 2022

ZA SVĚTLEM

NOVÉ TITULY SEZONY 2022–2023

ČINOHRA:

TARTUFFE IMolière 7. října 2022, MD
KDO SE BOJÍ VIRGINIE
WOOLFOVÉ? I Edward Albee 14. a 16. října 2022, ŠD
KOMEDIE O NAROZENÍ PÁNĚ I Jan D. Klejch 2. prosince 2022, MD
MARIE ANTOINETTA IDavid Adjmi 27. a 29. ledna 2023, ŠD
AUDIENCE A PŘÍJEM I Václav Havel, Jiří Dienstbier 17. února 2023, MD
ŽELARY I Květa Legátová, Jakub Nvota 28. a 30. dubna 2023, ŠD
KRÁSKA Z LEENANE IMartin McDonagh 16. června 2023, MD

OPERA:
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CESTA IHans Krása, Antonín Dvořák, Leoš Janáček 2. a 4. června 2022, ŠD

BALET:

ŠACH MAT / CARMEN I Benjamin Britten, Rodion Ščedrin 11. a 13. listopadu 2022, ŠD
PRINCEZNA HYACINTA IOskar Nedbal, Marika Blahoutová 31. března a 2. dubna 2023, ŠD
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MÍSTO!

BURIAN, Veronika Korytářová I foto Petr Neubert
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Speciál DNES je komerční příloha MF DNES

Vedoucí komerčních příloh:
Kamila Hudečková

Koordinátorka projektu:
Jana Blažková

Inzerce:
MAFRA, a.s., Karla

Engliše 519 /11, Praha 5

150 00

Regionální obchod
Věra Novotná

vera.novotna@mafra.cz

Mobil: 725 397 267

Oddělení pro klíčové zákazníky

Václav Faměra

vaclav.famera@mafra.cz

Mobil: 602 658 922

ŽELEZNIČNÍ SKVOSTY 4, 5
V letošním roce se nechává auto doma a
cestuje se vlakem. Pohodu, romantiku a
spoustu nejen technických unikátů objeví-
te v rámci připravených itinerářů po tratích
ze všech turistických destinací.

DÁLKOVÉ TRASY 8
Možnost uniknout všedním dnům, putovat
a objevovat. To vše nabízí pěší či cyklotra-
sy dálkové, tematické, známé i zatím neob-
jevené. Čekají jenom, až se na jejich trasy
vydáte.

KŘIŠŤÁLOVÉ ÚDOLÍ 10, 11
Objevte magický svět křehkého skla, třpyti-
vé bižuterie a drahých kamenů. Křišťálové
údolí je jediným místem na světě, kde se
více než 460 let snoubí jedinečná příroda
s vášní pro sklářskou tradici a řemeslo.

KULTURA I POZNÁNÍ 12, 13
Dovolená a výlety jsou i časem objevování,
poznávání nového. Místy, kde se zabavíte,
ale budete také poznávat, jsou muzea, gale-
rie, ale i zoologická či botanická zahrada.

TURISTICKÉ REGIONY 14 – 20
Český ráj, Jizerské hory, Krkonoše, Lužické
hory a Máchův kraj. Pět turistických oblas-
tí, každá s jiným charakterem a odlišnou
turistickou nabídkou. Vyberete si jen někte-
rou, nebo zvládnete navštívit všechny?

BAVTE SE S DĚTMI 21
Tipů na výlety pro malé rošťáky není nikdy
dost. Máte doma nadšené výletníky a prů-
zkumníky, milovníky zvířátek a pohádek či
malé badatele? Máme tipy pro každého.

Web: www.liberecky-kraj.cz
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Nejkrásnější VÝLETY VLAKEM
– to jsou Železniční skvosty
Co kdybychom se letos vydali na výlety
vlakem? Ať už pravidelnou linkou, nebo
parním veteránem, vždycky se projede-
me krásnou přírodou a dokonce uvidíme
spoustu železničních unikátů, které ne-
potkáme nejenom jinde v republice, ale
v mnoha případech ani mnohem dál.
Cestování vláčkem není jenom o uniká-
tech, ale také o pohodě a vlastně
i romantice. Železnice v Libereckém kraji
prochází rozmanitými přírodními par-
tiemi a spojuje řadu historických měst
i obcí. Prakticky na každé zastávce či
stanici nás čeká něco zajímavého. Slibu-
jeme, že cesta vlakem na všech našich
severských tratích vám přinese spoustu
dobrodružství, poznání a určitě i zážitků.

A jako první nasedáme do Kořenovské zubačky
v Jizerských horách. Železniční trať Tanvald – Ko-
řenov je známá nejen milovníkům pražců a kolejí.
Na délce šesti kilometrů a 700 metrů překonává
extrémní výškový rozdíl 235 metrů, a tak byla
vybavena ještě jednou ozubnicovou kolejí. Koře-
novská zubačka či Polubenka, jak se trati přezdí-
vá, je jedinou ozubnicovou železnicí u nás, a tak
není divu, že má i své muzeum, které shrnuje její
historii.

Železniční viadukt Novina v Lužických horách
patří jednoznačně k nejfotografovanějším tech-
nickým památkám kraje a zároveň je častým hle-
dáčkem filmových tvůrců. Z těch nejznámějších
jmenujme například 3 sezóny v pekle, Genius,
Krev zmizelého nebo Dobrodružství kriminalisti-
ky. A znáte traťový úsek z České Lípy do Liber-
ce Severočeské transverzálky? Projedete s ní
hned pěti tunely a krásné výhledy vám nabídnou
i dva viadukty.

VMáchově kraji zasmáme takzvanouHraběcí če-
kárnu. Ta byla vybudována pro rod Valdštejnů jako
poděkování za jejich podporu vést železniční trať
přes město Doksy. Ale pozor, veřejnosti je přístup-
ná v otevírací době pokladny a pouze za doprovo-
du zaměstnanců Správy železnic.

V Turnově v Českém ráji se nachází hned dvě stani-
ce – Turnov a Turnov město. Ze druhé jmenované
vychází několik turistických stezek, vaší pozornosti

Foto: Zubačka, Matyáš Gál

Foto: Viadukt Novina, AZ fotky
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PIVNÍ LÁZNĚ SVIJANY

Pivní koupel v
dubové vaně

a relax na slam
ěném lůžku.

To musíte zažít
!

+420 739 589 702 info@pivnilaznesvijany.cz
WWW.PIVNILAZNESVIJANY.CZ

by ale neměla uniknout ta červeně značená. Nese
název Zlatá stezka Českého ráje a objevíte díky
ní ta nejznámější místa. Z turnovského hlavního
nádraží se můžete na průzkum „ráje“ vydat hned
několika směry. Trať do Jičína představí to nejzná-
mější – Valdštejn, Hrubou Skálu, Trosky a pohád-
kový Jičín. Z každé zastávky se snadno dostanete
po velmi dobře značených turistických i cyklistic-
kých trasách k těm nejznámějším výletním cílům.

A nebojte, nezapomněli jsme ani na Krkonoše.
A abychom potěšili i malé ratolesti, naším místním
tipem je naučná stezka železniční stanice Mar-
tinice v Krkonoších, která je dlouhá 1,3 kilometru
a tvoří ji devět zastavení. Dozvíte se na ní technic-
ké detaily a zajímavosti o nádražní budově i areálu
železniční stanice. Každé zastavení má i malou
hádanku pro dětské návštěvníky, ale uvidíte, že
potěší i dospěláky.

Tak si nasedněte, ať vám žádný zážitkový vlak
neujede. Výpravčí už mává odjezd!

Všechny železniční tipy objevíte na turistickém
portále www.liberecky-kraj.cz a informace o těch
nejvýhodnějších jízdenkách na webu www.iidol.cz

Foto: Parní vlak, Český ráj, Pavel Charousek

Foto: Turnov – Jičín, 100 let trati, Petr Neumann

Foto: Viadukt Sychrov, Pavel Charousek
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Léto ve znamení objevování
SKRYTÝCH SKVOSTŮ
Liberecký kraj! Někomu se při vyslovení názvu nejmen-
šího českého kraje vybaví ikonický Ještěd, hrad Trosky,
možná i Bezděz s Máchovým jezerem a dalšímu třeba
i některé z krkonošských horských středisek.

Co kdybychom letos v létě zkusili objevit méně známá,
ale neméně kouzelná místa tohoto kraje. Vyberme si ně-
kterou z turistických oblastí kraje – Český ráj, Jizerské
a Lužické hory, Máchův kraje nebo Krkonoše a poznej-
me skryté skvosty, místa nových pohledů, dobrodružství,
příběhů a třeba i lásek.

Vybrali jsme pro Vás 21 nejlepších výletů. V Lužických ho-
rách objevíme Kotel plný překvapení, libverdský kohout
nás pozve k návštěvě hor Jizerských, nejenom zámecké
palačinky ochutnáme v Zákupech v Máchově kraji, údolí
řeky Kamenice navodí klid v duši a s Krakonošem si dáme
snídani na hřebenech jeho panství. A to rozhodně není
všechno.

Už se těšíte, až objevíte ten svůjSKRYTÝSKVOST? Stačí
se podívat na turistický portál www.liberecky-kraj.cz, sba-
lit batoh, vzít rodinu či přátele a vydat se k nám na sever!

www.liberecky-kraj.cz

PO STOPÁCH
Albrechta z Valdštejna

Vydejte se po stopách slavného válečníka a generalissima císařské
armády Albrechta z Valdštejna do jeho někdejšího frýdlantského
vévodství. Navštivte Jičín, Frýdlant, Českou Lípu, Bezděz či Vrchlabí
a objevte unikátní část naší historie.

postopachalbrechta

www.albrechtzvaldstejna.cz

Foto: Kamenice, Pavla Bičíková
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www.liberecky-kraj.cz

PO STOPÁCH
Albrechta z Valdštejna

Vydejte se po stopách slavného válečníka a generalissima císařské
armády Albrechta z Valdštejna do jeho někdejšího frýdlantského
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postopachalbrechta

www.albrechtzvaldstejna.cz

Foto: Kamenice, Pavla Bičíková



Město je položené do zalesněné, kopcovité kra-
jiny podhůří Lužických hor, která skýtá mnoho
možností pro letní i zimní turistiku.
Návštěvníky zaujme upravené centrum s hlavní
architektonickou památkou kostelem Nane-
bevzetí Panny Marie z 18. století se vzácnými
rokokovými varhanami úžasnou secesní bu-
dovou pošty z roku 1906, lužickými domky či
Sklářskýmmuzeem.
Výjimečný je také zdejší Lesní hřbitov z roku
1907, první svého druhu v Čechách a známý
tím, že v něm koncem jara rozkvétají stovky ro-
dodendronů.

Vydejte se
po CESTĚ SKLA
Máte rádi křehkou krá-
su skla a rádi pozná-
váte nová místa? Pak
se vydejte po Cestě
skla. Nový Bor, svě-
toznámé centrum
českého skla, se spojil
v unikátním projektu
s Krkonošským muzeem
v Jelení Hoře, aby vás pro-

vedli sklářskou tradicí v česko-polském pohra-
ničí. Na cestu se můžete vydat po svých ale

i virtuálně. A nudit se nebudete!
Tak jako dříve putovali místní sklářští uč-
ňové na zkušenou po různých hutích
Lužických i Jizerských hor, můžete se
vydat i vy CESTOU SKLA z Kamenické-
ho Šenova přes Nový Bor do Jablonné-
ho v Podještědí, Jablonce nad Nisou,
Harrachova až k polským sousedům

do Szklarske Poreby, Piechowic a Jelenie
Gory. Tady všude na vás čekají místní muzea,

galerie, sklářské hutě, významné sakrální stav-

by a památky a přírodní zajímavosti.
Pokud si předem chcete prohlédnout, co vás
na cestě za skleněnými zážitky čeká, může vás
navnadit virtuální prohlídka. Ta je přístupná
z webových stránek města Nový Bor www.
novy-bor.cz a umožní vám v 360° rozhraní pro-
cházet všemi zajímavostmi. Inspirovat k samot-
nému výletu vás může také vandrovní knížka,
kterou si vyzvednete například v novoborském
turistickém informačním centru. Do ní na jed-
notlivých místech po cestě nasbíráte razítka,
která v cíli cesty proměníte za deskovou hru se
sklářskou tematiku pro celou rodinu.

Město Nový Bor prostřednictvím turis-
tického informačního centra na letoš-

ní sezónu připravilo nejedno překvapení.
Hlavní novinkou je propagační video – mo-
derní a svěží představení Města skla pro
všechny generace návštěvníků. Video pro-
pagaci bude následovat brožura s hlavními
taháky Nového Boru včetně tipů na výlet
a přehlednou mapkou města a nejbližšího
okolí. A letos mimořádně trojici novinek
uzavře brožura pro dětské návštěvníky, do-
plněná omalovánkami či pexesem. Uvnitř
brožury na děti čeká několik úkolů, po je-
jichž splnění pro ně bude v Infocentru při-
pravena odměna!

Nová nabídka v Turistickém
informačním centru
Pohled Nového Boru – celorepubliková hra,
kdy je možné z pohledu oddělit části určené
ke hře pexeso, které se tak neustále rozšiřuje
a hra je pokaždé jiná.
Propagační hrnky Nového Boru – nabízíme
ve dvou velikostech 0,5 a 0,3 l.
Dětská trička Nového Boru (od velikosti 4 ro-
ky) v mnoha barevných variantách.

KONTAKTY
Turistické informační centrum
Nový Bor, Kalinova 106

Otevírací doba:
PO – PÁ 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
SO 9:00 – 12:00 13:00 – 15:00
NE 9:00 – 12:00

1.7. – 31. 8. 2022
PO – NE 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Brána Lužických hor, město zeleně,
zahrad a skla. Právě tyto přívlastky

nejlépe charakterizují Nový Bor. První
mu dala do vínku příroda, další získal
díky spojení se sklářským průmyslem.

Vítá vás Nový Bor

V Novém Boru, městě skla, spustí
od května aplikaci SmartGuide, vir-
tuálního průvodce pro turisty. Díky
spolupráci novoborského Turistického
informačního centra a Křišťálového
údolí nabídne několik desítek bodů zá-
jmu, které si můžete projít nebo prokli-
kat. Průvodce vás zavede na turisticky
atraktivní místa, jako jsou například
muzea, galerie, sklářské hutě, jak v No-
vémBoru, tak v celémLibereckémkraji.

Novinky pro turistickou sezonu 2022
Turistický deník – Nový Bor má svůj vlastní
vzhled včetně množství turistických vizitek.

Virtuální průvodce
pro turisty
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OBJEVUJ
dálkové trasy
Pročistit si hlavu, vychutnat si přírodu a uniknout daleko od všedního dne. Dálková
turistika je nejen jednou z nejzdravějších sportovních aktivit vůbec, ale je také plná
nezapomenutelných prožitků. A takový turista, který ještě neslyšel třeba o Hřebe-
novce, jako by turistou nikdy nebyl.

Krkonošská Hřebenovka je českou klasikou.
Krásný houpavý hřeben, daleké výhledy a klid hor.
A co jí takhle projet na kole? Nenáročná trasa,
kterou zvládne opravdu každý, vede například
podél Bílého Labe. Na kolo poprvé nasedneme
u informačního střediska Správy KRNAP ve Špin-
dlerově Mlýně. Odtud se vydáme přes Dívčí lávky,
směrem na Boudu u Bílého Labe. Hladký asfalto-
vý povrch mohou využít nejen cyklisté, ale také
maminky s kočárky. Nezapomeňme tedy dbát na
zvýšenou opatrnost.

Obdobný zážitek nabízí i Ještědská Hřebenovka.
Tady nás ale čeká poměrně náročný výlet se znač-
nýmpřevýšením, který zahájímenanádraží vHod-
kovicích nad Mohelkou. Červeně značená cesta
vede zpočátku údolím Mohelky, avšak brzy začne
stoupat do obce Záskalí a na vrchol Javorníku.
Z Javorníku nás nyní budou až na Ještěd prová-
zet modré značky. Po projití lesem se nezapo-
meňte kochat nádhernými výhledy na Ještědský
hřeben a Libereckou kotlinu s Jizerskými horami.
Další úsek cesty tvoří Rašovský a Hlubocký hře-
ben. Po první části dojdeme nejprve k restauraci
U Šámalů a poté k chatě Pláně pod Ještědem.
Od chaty pak cesta opět stoupá přes Černý vrch
a kolem pohostinství Ještědka až na vrchol Ješ-
tědu. V nohách máme sice 15 kilometrů, ale ti
z nás, kteří si trasu správně načasují, se budou

moci pokochat nádherným západem slunce pří-
mo z vrcholku věže. Obě trasy detailněji poznáte
na webuwww.hrebenovka.cz

Liberecký kraj není ale jen Hřebenovka. Co ta-
ková Zlatá stezka Českého ráje? Spojením již
existujících cest ji vytvořil Klub československých
turistů, který ji udržuje dodnes. Na mapách i na
rozcestnících v terénu vždy hledejte červenou
značku. Necelých 120 kilometrů celé současné
trasy jde dobře rozdělit do pěti denních úseků.
Ty pak můžeme projít najednou, jednotlivě, nebo
v libovolné jiné kombinaci. Zároveň je také na
každém z nás, zdali putování započne v Mladá
Boleslavi, či v Jičíně. Stezka je lemována stře-
dověkými hrady Kost, Trosky, Hrubá Skála, Frýd-
štejn a její součástí je i velká spousta rozhleden
či kopců jako jsou Mužský nebo Kopanina a také
skvosty lidové i městské architektury.

Romantická krajina Máchova kraje okouzlila ne-
jen básníka a spisovatele Karla Hynka Máchu,
který do zdejší oblasti zasadil děj několika svých
děl, ale i spisovatele romantických románů Karla
Sellnera. Sellnerova stezka potěší všechny, kteří
se na výlety rádi dopravují vlakem. Zeleně znače-
ná stezka vychází z vlakové zastávky Bezděz do
lesa a po několika kilometrech přichází k rozces-
tí Pankrác mezi vršky Kluka a planinou Holiska.

Po cestě zabočíme i k údolí potoka nedaleko
jeskyní Suchý mlýn, Spálený mlýn a Petrovina.
A nakonec vystoupáme k obci Trnová až do údolí
železniční tratě, kde se nachází cíl cesty, vlaková
zastávka Suchoměř.

Naše Lužické hory a Krkonoše zase lákají nejen
na krásnou přírodu, sklářství, ale také fenomén
piva. Na pár kilometrech sousedí větší, menší
i ty nejmenší pivovary. Pivní stezka Lužických
hor se dá projít za pár dní nebo projet na kole
za víkend. Stezka vede přes nejkrásnější partie
Lužických hor – ne nadarmo se jim totiž říká ne-
objevený klenot pohraničí. Propojuje dnes už zná-
mé pivovary jako je Kocour ve Varnsdorfu, nebo
pivovar Cvikov. Druhá, Krkonošská pivní stezka,
nám zase kromě piva ukáže ty nejhezčí místa na-
šich nejvyšších hor. Při zdolávání stezky budeme
moci opět ochutnat unikátní piva z malých krko-
nošských pivovarů – každý s puncem originality
a vlastním příběhem. A kdo ví, třeba nám jej po-
vypráví i sám sládek. Vybrat si můžeme ze dvou
předpřipravených tras. My doporučujeme trasu
započít z pivovaru Trautenberk v Malé Úpě přes
Jelenku, Sněžku a Růžohorky do Peckého pivo-
varu. Po povinné zastávce se pak vydejme přes
Severku a Chalupu na rozcestí až na Friesovy
boudy, kde leží stejnojmenný pivovaru Fries. Od-
tud pak pokračujme až do Vrchlabí do pivovaru
Medvěd. Ti opravdoví fajnšmekři si mohou navrh-
nout i trasu vlastní, v představivosti se tady meze
nekladou.

www.liberecky-kraj.cz

Foto: Ještěd, Marek Šaroch

Foto: Lužické hory, Petr Musil

Foto: Jakub Fišer
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Preciosa rozsvěcí celý svět, ale doma je v Křišťálovém údolí
Světelné instalace Preciosa Lighting
přináší jas a třpyt nejrozmanitějším
projektům po celém světě. Chcete-li se
setkat tváří v tvář s českým křišťálem,
ručně foukanými komponenty a origi-
nálním designovým řešením osvětlení,
nemusíte cestovat daleko. I v České re-
publice najdete interiéry, kde se vyjímá
okouzlující svítidlo vyrobené v Kame-
nickém Šenově.

Příběh výroby a zpracování českého skla vyprá-
ví Křišťálová stezka v liberecké iQLANDII, kterou
science centrum vytvořilo ve spolupráci se spo-
lečností Preciosa. Návštěvníci se zde mohou na
sedmimístech dozvědět, z čeho se sklo skládá, ja-
kým způsobem se vyrábí nebo jakou roli při jeho
vzniku hrají přírodní živly, jako jsou země, oheň,
voda a vzduch. Preciosa Lighting pro prostory
centra navrhla a instalovala i interaktivní téměř
10 metrů vysoké svítidlo Molekuly, skládající se ze
167 ručně foukaných křišťálových koulí. Instalace
se rozzáří vždy poté, co návštěvník centra zadá do
online aplikace heslo na základě správně zodpo-
vězených otázek.

Dekorativní svítidla z dílny Preciosa Lighting
rozzařují soukromé i veřejné interiéry. Jedna

z nejaktuálnějších instalací v České republice je
v obchodním centru Palladium. Jedná se o dvě
dynamické světelné instalace ze skleněných tyčí.
Obsluha v nákupním centru může díky speciální-
mu vzdálenému řídicímu systémuměnit barevné
scény a navozovat pomocí světla úplně novou
atmosféru a náladu v prostoru.

Příkladem využití svítidel Preciosa Lighting v mo-
derním developmentu je zase ta, jenž dominuje
jednomu z nejmodernějších pracovních prostorů
ve střední Evropě, hubu kreativních agentur sku-
piny WPP v budově bývalých Elektrických pod-
niků v Praze. Funkcionalistická stavba má neza-
měnitelné genius loci, zachované díky citlivému
přístupu k renovaci včetně konzultací s odborní-

ky na péči o památky. Do moderního vzdušného
prostoru skvěle zapadá instalace složená z 797
barevných ručně vyráběných skleněných koulí,
které vytváří logoWPP.

Kromě unikátních světelných instalací, kterých
Preciosa Lighting realizuje ročně po celém svě-
tě okolo 300, nabízí v rámci portfolia Collections
také svítidla pro soukromé rezidenční projekty.
Jedná se o svítidla vhodná pro rezidenční domy
i méně prostorné interiéry. Tradiční model Maria
Theresa zdobí například interiéry první kavárny
francouzského řetězce Aux Merveilleux de Fred
v Praze v Revoluční ulici. Moderní Fractal, který
vychází z historického lustru Louis zase mohou
obdivovat návštěvníci restaurace Zem v nově
otevřeném pražském hotelu Andaz.
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Pražskou pobočku luxusních cukráren
AuxMerveilleux de Fred rozzářila Maria Theresa.

Dynamická instalace v pražském Palladiu dokáže
měnit barevné scény.
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KřišťálovéÚDOLÍ
Existuje jediné místo na zemi, kde se více než 460 let snoubí jedinečná příroda
s vášní pro sklářskou tradici a řemeslo – Křišťálové údolí! Právě zde se zrodil český
křišťál, z nějž místní mistři skláři vytvořili první broušený kámen na světě. Historie
výroby skla na severu Čech se skládá z mnoha fascinujících příběhů, které se dnes
zrcadlí ve stovkách živých dílen a v různorodosti sklářské a šperkařské výroby.

Organizace spojených národů vyhlásila rok
2022 Mezinárodním rokem skla. Stejně jako
další světové sklářské regiony i Křišťálové údolí
využije letos této mimořádné příležitosti a zapo-
jí se řadou akcí.

Křišťálové údolí se tak letos představí během
několika akcí, k těm již dobře známým se tak
přidají i zcela nové formáty. Největší novinkou
bude velký letní festival Crystal Valley Week
v Liberci, který bude zahájen 23. srpna a potrvá
do 28. srpna. „Představíme zde Křišťálové údolí
z mnoha nových úhlů nejen místním, našim cí-
lem je pozvat k nám návštěvníky z celé republiky
i ze zahraničí. Těšit se tak budeme moci nejen
na ukázky výroby, hotové produkty ale přede-
vším na skleněné instalace, výstavy na mnoha
místech v centru Liberce, i v ulicích“ prozrazuje
krajská radní pro kulturu a cestovní ruch Květa
Vinklátová. Třetí ročník Víkendu Křišťálového
údolí pořadatelé připravují na 12. - 13. listopadu.
Návštěvníci budou moci opět navštívit i běžně
nepřístupné provozy v padesáti podnicích, ate-
liérech, školách i muzeích.

Na pořadu dne je rovněž příprava celé řady vi-
ditelných prvků v krajině i sídlech, které mají za
cíl upoutat pozornost návštěvníků. Nepůjde jen
o navigaci k jednotlivým sklárnám, ateliérům
nebo muzeím, ale zejména o instalaci různých
zajímavých objektů v rámci celého kraje. Těšit se
tak můžeme například na první sadu skleněných,
individuálně navržených laviček.

Větší projekty se chystají ve věži Severočeského
muzea (od 23. 8.) nebo na nádraží v Kamenickém
Šenově (od 4. 6. 2022). Vždy půjde o představení
příběhu výroby skla na severu Čech moderními
výrazovými instalacemi.

Další příležitosti pro prezentaci sklářství a šper-
kařství z Libereckého kraje představuje české
předsednictví Radě EU v druhé polovině letošního
roku. V této souvislosti intenzivně připravujeme
putovní výstavu sklenic “Evropský stůl” podle ná-
vrhů designérky Marie Burešové. Tu budou moci
diváci vidět nejen na několika místech Evropy, ale
i u nás doma. Premiéru bude mít v Muzeu skla
a bižuterie v Jablonci nad Nisou v 16. června 2022.

www.crystalvalley.cz

Mezinárodní rok skla v Křišťálovém údolí

TERMÍNY
A POZVÁNKY:

Sklářské slavnosti – Lustrfest, 4. 6.
v Kamenickém Šenově, s otevřením insta-
lace ve vagonu na nádraží v KŠ, Mezinárod-
ní sympózium rytého skla v Kamenickém
Šenově

Sklářské slavnosti, 18. 6.
v Novém Boru, v předvečer představení
Křišťálového vlaku

Crystal Valley Week 23. – 28. 8. 2022
• celé Křišťálové údolí na jednom

místě, nové cílové skupiny, přehlídky,
přednášky, Pecha Kucha, instalace ve
veřejném prostoru, workshopy, prodej
výrobků

• představení Křišťálové věže v SM

Víkend CV 12. – 13. 11. 2022

Vánoce v CV 10. – 11. 12. 2022

Evropský stůl – předsednictví EU
27 párů sklenic z CV – putovní výstava
od 16. 6. 2022 – představení v Jablonci
(MSB)

DALŠÍ AKCE
21. 4. Made in Jablonec, módní přehlídka,

SVSB
4. – 7. 8. Křehká krása, Jablonec, SVSB
17. – 18. 9. Skleněné městečko,

Železný Brod

Křišťálové údolí
www.crystalvalley.cz

Facebook – Visit Crystal Valley
Instagram – @visitcrystalvalley

Foto: Sklárna Novosad, Harachov, CV

Foto: Sklárna Novosad, Harachov, CV

Foto: AJETO, Lindava, CV

Foto: AJETO, Lindava, CV
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Za kulturou a poznáním?
SPRÁVNÁ VOLBA!
Za každého počasí je tou správnou možností cesta za poznáním. Cesta do Zoo,
některého z muzeí, nebo třeba do galerie – tam všude je možné spojit zábavu
s poučením. V Libereckém kraji je na výběr hned z několika skvělých možností!

ZOO Liberec je nejstarší zoologickou zahradou
na území České republiky. Právem je proto kaž-
doročně jedním z turisticky nejnavštěvovanějších
míst v celém kraji. Chovají zde přibližně 160 dru-
hů zvířat ze všech kontinentů, k nejzajímavějším
z nich patří: takin čínský, lev berberský, panda čer-
vená, slon indický, pavián pláštíkový a mnoho dru-
hů opů. Zároveň tady najdete unikátní kolekci dra-
vých ptáků, zástupce asijské ptačí říše a 4 největší
druhy evropských sov. Pořádá také velkou spoustu
akcí a to pod sloganem „Dobrodružství z poznání“.
www.zooliberec.cz

Kdo jednou Botanickou zahradu v Liberci navští-
vil, tak brzy přijde znovu. Pyšní se totiž nejpestřejší
sbírkou exotických rostlin, obsahující také unikáty:
nejstarší kamélie v Evropě a nejdéle pěstovanou
bonsaj v Evropě. Doménami zahrady jsou sbírky
orchidejí, kapradin, broméliovitých rostlin a ma-
sožravých rostlin a k tradici patří i pavilon akvárií.
Mořská akvaristika začínala v České republice
před lety právě zde. Parkové partie zahrady za-
hrnují nejrozsáhlejší alpinium v České republice.
Skleníkový areál ve tvaru rostlinných buněk sestá-
vá nebo krystalové drúzy se skládá z devíti různě
velkých expozičních pavilonů, skýtajících plochu
zhruba 3000 metrů čtverečních! No zkrátka
obrovská podívaná s neméně velkým zážitkem.
www.botaniliberec.cz

Oblastní galerie Liberec – známá pod názvem
Galerie Lázně je v hledáčku všech znalců historie
i umění. A nemusíme být zrovna kunsthistorici,
abychom docenili její krásu a význam. Garantuje-
me vám, že z ní budete natolik unešení, že se sem
budete pravidelně vracet. Už jen samotný fakt,

že galerie sídlí v původně městských lázních, kde
díky rozsáhlé revitalizaci vznikl výstavní a kulturní
prostor, jí dodává jedinečnosti. Základ sbírky tvo-
ří původně soukromá obrazová sbírka Heinricha
Liebiega, české umění od 16. stol. po současnost,
nizozemské malířství 16.–18. století a interaktiv-
ní expozice. Doporučujeme využít i komentované
prohlídky, při kterých se dozvíme zajímavosti, kte-
ré jinde nevyčteme.
www.ogl.cz

Jenom v České Lípě nalezneme Vlastivědně
muzeum a galerii přímo v budově bývalého au-
gustiniánského kláštera. K vidění jsou zde speci-
alizované expozice, v přízemí cizokrajná zvířena,
hmyz a geologie a v prvním patře zase regionální
sbírky přírodovědné a historické. Expozice Svět

Foto: Botanická zahrada, Liberec, Libor Sváček

Foto: Oblastní galerie, Liberec, Libor Sváček

Foto: Zoo Liberec, Libor Sváček
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TOVÁRNA NA ZÁBAVU
PRO CELOU RODINU

Skvělý tip na výlet
za každého počasí!

Chcete stihnout maximum zábavy?
Využijte ubytování

ve WELLNESS HOTELU BABYLON!

Doporučujeme výhodné pobytové
balíčky s neomezeným vstupem
do Aquaparku, nového Funparku,
Lunaparku, iQPARKU, iQLANDIE
a zrcadlového Labyrintu nebo

do Wellness centra po celou dobu
pobytu. A pro každého s neomezeným

vstupem do ZOO Liberec.

CENTRUM BABYLON
Nitranská 1, 460 07 Liberec www.centrumbabylon.cz • www.hotelbabylon.cz

DÍTĚUBYTOVÁNÍZDARMA

zvířat v přízemí kláštera se věnuje exotickým pří-
rodovědným sbírkám. Největší zajímavostí jsou
spodní čelisti velryby grónské. Ty se sem dostaly
díky činnosti dynastie Wedrichů. Zajít můžete i na
symbolickou návštěvu k herci VladimíruMenšíkovi.
V muzeu totiž můžete vidět nábytek a předměty
z chalupy rodiny Menšíkových v Dolní Polici u Čes-
ké Lípy, které sem věnovala jeho rodina.
www.muzeumcl.cz

Poutavé zážitky nabízí Severočeské muzeum
v Liberci. Založeno bylo v roce 1873 jako umě-
leckoprůmyslové muzeum a v českých zemích je
nejstarším muzeem tohoto typu. Celkový počet
uchovávaných sbírkových předmětů přesahuje
700 tisíc kusů. Bohaté sbírkové fondy obsahují
špičkové kolekce především v uměleckých řemes-
lech, například sbírka orientálních koberců je druhá
největší v České republice. Významná je i kolekce
více než 160 tisíc negativů, z nichž nejstarší jsou
datovány kolem roku 1860. A kdo muzeum již na-
vštívil, rozhodně nevynechal expozici věnovanou
historickým hudebním automatům, kde nechy-
bí pianoly, hřebíčkové trsací automaty, flašinety
nebo orchestriony.
www.muzeumlb.cz

To, čím seMuzeum Českého ráje v Turnově jed-
noznačně vymyká z řady regionálních muzeí, je
specializace na dokumentaci, zpracování a sběr
drahých kamenů. Mineralogická pestrost regionu
a téměř čtyřsetletá tradice broušení drahých ka-
menů a zlatnictví v Turnově poskytují základ k od-

borné výzkumné práci překračující hranice regionu
i naší země. Jsou zde vystavené exponáty různých
druhů minerálů včetně drahých kamenů a polo-
drahokamů jako např. exponáty z českých graná-
tů, které mají naleziště především na Turnovsku.
V expozici nazvané Klenotnice uvidíte šperky,
nádoby z drahých a ušlechtilých kamenů a stří-
brnické tepané práce z let 1891-1954, které
patří k tomu nejlepšímu z českého a evropského
uměleckého řemesla první poloviny 20. století.
V atraktivních prostorách zrekonstruovaného
Kabinetu granátového šperku jsou od roku 2021
k vidění také mimořádné historické granátové
šperky. A nezapomeňte i na horolezeckou expo-
zici! V úvodu je představeno horolezectví jako fe-
nomén, který se vymanil z nezbytných životních
potřeb člověka; jako něco, co se nemusí, ale chce.
V další části zjistíme, jakými styly a způsoby ve
skalách dosáhnout svých cílů. Třetí část tvoří jádro
celé expozice, jelikož se věnuje více než stoletému
příběhu lezení v Českém ráji.
www.muzeum-turnov.cz

Foto: Vlastivědné muzeum a galerie, Česká Lípa, fotoarchiv VMG

Foto: Severočeské muzeum, Liberec, Libor Sváček Foto: Muzeum Českéo ráje, Turnov, archiv MČRT
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Český ráj
Sdružení Český ráj pro vás na letošní turistickou sezonu připravilo spoustu novinek.
Inspirovat se můžete z více než 60 tipů na výlety. Pro rodiny s dětmi jsou tu česko-
rajské pověsti a pro ty trochu starší toulky historií s vévodou Albrechtem z Valdštej-
na. Těšit se tradičně můžete na letní turistické noviny, které přinesou spoustu infor-
mací o známých i méně známých místech regionu, jízdní řády turistických autobusů,
přehledy regionálních výrobců i užitečný kalendář regionálních akcí.
Veškeré aktuální informace sledujte na www.cesky-raj.info

Spousta tipů na výlety Českým rájem
Sdružení Český ráj, z. s., připravilo na letošní turi-
stickou sezonu novinku v podobě elektronických
tipů na výlety ve formě flipbooku. Pro návštěvní-
ky je tak připraveno 28 tipů na pěší výlety, které
je zavedou do známých i méně známých zákoutí
regionu. Cyklisté se mohou inspirovat v nabídce
30 cyklovýletů a připraveno je tu deset výletů za
filmem a pohádkou, s nimiž je možné se vydat
třeba za Rumcajsem do Jičína nebo na Sychrov
za princeznou Zlatovláskou.

Nabídka obdobných výletů byla v nabídce již v mi-
nulosti, všechny ale prošly kontrolou, aby byly ak-
tuální. Nově se také upravily do podoby zmíněné-
ho flipbooku, který umožnuje pohodlné listování,
prohlížení galerie fotek, je propojen na mapy.cz
a obsahuje i další detailnější informace na webu.
Pro návštěvníky informačních center má Sdruže-
ní Český ráj v rámci tohoto projektu v nabídce tři
druhy letáčků, které fungují jako jakýsi rozcestník
a umožňují se do flipbooku dostat pomocí QR
kódu, který si jednoduše „vyfotíte“ telefonem.
A pro ty, co jdou na výlet raději s trasou „na papí-

ře“ než v telefonu, je tu možnost si vybraný výlet
vytisknout, neboť všechny jsou ke stažení v pdf.
Do léta bude tato nabídka doplněna o bezbari-
érové výlety určené pro hendikepované, seniory,
ale také pro rodiny s kočárky.
Výlety jsou k dispozici na www.cesky-raj.info

Toulejte se s Pověstmi Českého ráje
Staňte se letos vandrovníky po Českém ráji a ob-
jevte tajemné kouzlo zdejších pověstí! Postavy
z nich Vás provedou naším malebným krajem
skalních měst, hradů a zřícenin, zámků, roube-
ných staveb, rybníků, studánek, lesů, a spoustou
míst s nádhernými rozhledy.

Z těchto českorajských příběhů, které se možná
staly, možná nestaly, vychází zábavná hra pro
malé i velké cestovatele „Za pověstmi Českého
ráje“. Průvodcem a pomocníkem Vám bude bro-
žura Dvanáct pověstí Českého ráje plná pouta-
vých příběhů, která je vhodná pro čtení na cesty
i doma před spaním. Dále vám poslouží přehled-
ná Cestomapa celého regionu, a také Cesto-
knížka, do které budete při svém putování sbírat

soutěžní razítka z výletních míst a plnit úkoly. Na
letošní sezonu jsme pro vás připravili nové aktua-
lizované vydání Cestoknížky!

V rámci vašeho putování tak můžete navštívit
hrady, zámky, rozhledny, ale i panenky a medvíd-
ky se skleněnýma očima v muzeu v Troskovicích
či v Semilech. V Železném Brodě uvidíte, jak se
vyrábí skleněné vinuté perle a zahrajete si hru se
Skřítkem Střípkem. Ve městě Jičíně se nezapo-
meňte zastavit v ševcovně samotného loupežní-
ka Rumcajse, v muzeu hry či v nové Valdštejnově
mincovně. V Rovensku pod Troskami stojí zvoni-
ce s „rebelantskými zvony“, které mají srdce obrá-
cena vzhůru a do pohybu se uvádějí šlapáním. Za
Vaši pozornost stojí i jízdy parními vlaky, zámec-
ké sklepení plné pohádek na hradě a zámku Staré
Hrady, rytířská klání v Dětenicích, krasové jeskyně
v Bozkově a mnoho dalšího.
www.ceskyrajdetem.cz

Po stopách Albrechta z Valdštejna
Projekt po stopách Albrechta z Valdštejna propo-
juje místa navázaná na postavu tohoto slavného
vojevůdce. Vypravte se za ním do jeho někdejší-
ho frýdlantského panství a navštivte Jičín, měs-
to, které právě za vlády Albrechta z Valdštejna
dosáhlo svého největšího rozmachu. Vydejte
se do Lomnice nad Popelkou a navštivte zdejší
muzeum a zámek, projděte si Novopacko známé
výskytem drahých kamenů, nebo zavítejte na zá-
mek v Dětenicích. Valdštejnovy stopy však sahají
daleko za hranice Českého ráje, neboť jeho vé-
vodství dosahovalo až do České Lípy a na severu
nad Frýdlant. V rámci putování po jeho stopách
proto můžete navštívit také Bezděz, Mnichovo
Hradiště, Frýdlant, Lemberk nebo Valdštejnské
domky v Liberci. Za zastavení jistě stojí i město
Cheb, které bylo roku 1981 prohlášeno měst-
skou památkovou rezervací, a kde byl vévoda
roku 1634 zavražděn. Jeho ostatky jsou od
18. století uloženy v kapli sv. Anny na zámku
v Mnichově Hradišti.

Pro hravé cestovatele tu navíc máme mapu
s motivační hrou. Při návštěvě každého objek-
tu, který je uveden na mapě, obdržíte razítko do
mapy. Za tři razítka ze tří různých objektů získáte
odměnu – pamětní minci putování. Po získání
šesti razítek na vás čeká Valdštejnův blok a tuž-
ka. Odměny pak bude možné vyzvednout na ra-
zítkovacích místech označených na mapě logem
Albrechta z Valdštejna.

Společníkem při poznávání vám bude také webo-
vý portál www.albrechtzvaldstejna.cz či faceboo-
kový profil @postopachalbrechta.

Koordinátorem a garantem hry
je Sdružení Český ráj, z. s..

www.cesky-raj.info

Starobylé hrady a zámky, dějiště pohádek a mystických příběhů, skalní města plná strží,
stezek, věží či vyhlídkových plošin, města s bohatou historií a okouzlující vesničky s výjimeč-
nou krajinou zařazenou do sítě světových geoparků UNESCO. Jednoduše vše, co očekává-
me od opravdového ráje a dokonalé dovolené – od aktivního vyžití přes poznávání a zábavu
až po pohodu u vody.

Foto: Lodžie Jičín, Jan Frýba
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Sdružení Český ráj pro vás na letošní turistickou sezonu připravilo spoustu novinek.
Inspirovat se můžete z více než 60 tipů na výlety. Pro rodiny s dětmi jsou tu česko-
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ře“ než v telefonu, je tu možnost si vybraný výlet
vytisknout, neboť všechny jsou ke stažení v pdf.
Do léta bude tato nabídka doplněna o bezbari-
érové výlety určené pro hendikepované, seniory,
ale také pro rodiny s kočárky.
Výlety jsou k dispozici na www.cesky-raj.info

Toulejte se s Pověstmi Českého ráje
Staňte se letos vandrovníky po Českém ráji a ob-
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Krkonoše
Krkonoše, ostrov tundry uprostřed Evropy, hory mnoha nej. Až do výše 1603 m.n.m.
se vypíná Sněžka, nejvyšší hora Krkonoš a celé České republiky. Hory s nejvyšším
počtem vodopádů ze všech českých pohoří. Pro vaše výlety je v Krkonoších vyznače-
no celkem 800 km letních turistických cest.

S dětmi objevte Pohádkové Krkonoše.
Rodiče vezměte svoje děti a pojďte s námi do Po-
hádkových Krkonoš! Spolu s Krakonošem a jeho
pomocníky jsme pro vás připravili parádní putová-
ní po zajímavých místech. Navštivte zvířátka, pro-
jděte hravé naučné stezky, užijte zábavu, poznejte
nejkrásnější místa našich hor a soutěžte o ceny,
které vám připomenou Krkonoše.

Průvodcem vám bude brožura Pohádkové
Krkonoše – razítkovací hra, kterou zakoupíte za
70 Kč na všech informačních centrech v Krkono-
ších. Najdete v ní tipy na celkem 30 výletů, hry,
kvízy, omalovánky a užitečné informace (gastro,
doprava, ubytování, …). Brožura vám bude sloužit
jako kompletní program pro strávení vaší aktivní
dovolené s dětmi u nás v horách.

Za každé navštívenémísto dostanete speciální ra-
zítko, už za 3 razítka získáváte pexeso nebo oma-
lovánku, za 5 razítek originální hobby set perličko-
vé ozdoby od firmy Rautis a za 10 razítek skvělou
Zdravou lahev s obrázkem Krakonoše. Odměny
získáte po nasbírání razítek přímo na razítkovacím
místě.
Všechny důležité informace najdete zde:
www.pohadkove.krkonose.eu

S partou přátel vyrazte na Krkonošskou
pivní stezku.
Nejhezčí partie Krkonoš a výborné pivo k tomu. To
jsou lákadla KRKONOŠ, kde je pro vás přichystána
Krkonošská pivní stezka.

Pět skvělých lokálních pivovarů, něco přes 30 km
a nejhezčí partie Krkonoš. Zážitek si nejlépe užijete
s vaší partou přátel při rozložení do dvou či tří dnů
putování s přespáním např. v Pivovaru Trautenberk
a Friesových boudách. Zamluvit si také můžete ex-
kurze do jednoho či více pivovarů a nahlédnou tak
do tajemství výroby piva z krkonošské vody.

Můžete si vybrat ze dvou tras. Z Horní Malé Úpy
z Pivovaru Trautenberk přes Portášky a Růžohor-
ky do Peckého Pivovaru, z Peckého pivovaru přes
Richtrovy boudy, Výrovku a Chalupu na rozcestí do
pivovaru Fries, kde čepují i pivo z dalšího malého
vrchlabského pivovaru Hendrych. Z Friesových
bud přes Strážné se dostanete do pivovaru Med-
věd ve Vrchlabí. Tam pak celá Krkonošská pivní
stezka končí v Pivovarské baště, kde minipivovar
Krkonošský medvěd sídlí.

Druhá varianta vás povede z Pivovaru Trautenberk
přes Jelenku, Sněžku do Peckého pivovaru, odtud
pak přes Severku a Chalupu na rozcestí do pivova-
ru Fries, dále už je cesta stejná.

Důležité informace najdete zde:
www.krkonosskapivnistezka.cz

Putujte po krkonošských cestách
s přívlastkem.
Objevte cesty s přívlastkem, dálkové trasy i kratší
stezky, vždyť pěší chůze je tím nejpřirozenějším
lidským pohybem, kterým svému tělu i mysli pro-
spějete.

V západní části Krkonoš se můžete vydat po
Harrachově cestě, která měří 19 km a spojuje
Harrachov se Špindlerovým Mlýnem. Cesta vznik-
la z impulsu hraběte Jana Nepomuka Harracha
v letech 1876–79, průvodci na vašem putování
jedinečnými partiemi Krkonoš vám budou dvě
významné krkonošské řeky – Labe a Mumlava.
Úsek cesty od Bílého mostu ve Špindlerově Mlýně
k Labské boudě je vůbec nejstarší turistickou tra-
sou v Krkonoších.

Bucharova cesta propojuje město Jilemnice se
symbolickým pramenem českého veletoku – řeky
Labe. Jedna z nejdelších krkonošských cest s pří-
vlastkem měří 29 kilometrů a propojuje kolébku
krkonošské turistiky, pět a půl tisícovou Jilemnici
s pramenem Labe na Labské louce. Trasa začí-
ná na jilemnickém náměstí, vede přes Hrabačov
do Dolních Štěpanic, odtud stoupá na Benecko,
kolem jižního svahu Žalého, pokračuje směrem
ke Špindlerovu Mlýnu na Labskou, k Harrachově
skále a na Horní Mísečky. Dále stoupá úbočím
Medvědína, přes Šmídovu vyhlídku se vrací na as-
falt Masarykovy horské silnice. Po ní pokračuje až
na její konec k Vrbatově boudě. Odtud cesta vede
po hraně Labského dolu přes Ambrožovu vyhlídku
na Pančavský vodopád, k Labské boudě a posléze
k samotnému prameni Labe, kde končí.

Při svém pobytu u nás, pamatujte na přírodu
národního parku, zůstaňte na cestě a vše, co si
na výlet vezmete, si odneste zase zpět.
Děkujeme.

NOVINKOU letošní sezóny je podcast „Naše
Krkonoše“, který připravujeme pro všechnymilov-
níky/ce hor, nadšence zákoutí, ale i ty, kteří k nám
jezdí za oddychem. Podcast najdete na Spotify,
včetně videa z lokalit natáčení na našem Youtu-
be kanále.

Krkonoše
www.krkonose.eu

Facebook – Krkonoše.eu, Instagram –@krkonoseeu
Youtube: Krkonoše svazek

Brožury s výlety ke stažení zde:
https://www.krkonose.eu/

propagacni-materialy-o-krkonosich

Přijďte pobejt! Tešíme se na vás.
Krkonoše jedinečné navenek, přátelské uvnitř.

Text a foto: DMO Krkonoše

TIP:

I letošní rok můžete využít turistické
autobusy pro cyklo i pěší, které budou
v provozu od 29. 5. 2022. Jízdní řády
najdete na našem turistickém portálu.

Jilemnice

Mumlavské vodopády

Kozí hřbety
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Jizerské hory
Ráj rozhleden, dalekých, sportovního vyžití a samozřejmě i tradice bižuterie.
Jizerské hory jsou také oblastí jedinečných technických a kulturních památek.
K procházkám láká příroda s množstvím potoků, říček a vodopádů nebo honosné
vilky bývalých průmyslníků. Milovníky vlaků a mašinek potěšíme jedinou
ozubnicovou železnicí v České republice vinoucí se z Tanvaldu do Kořenova

Technické skvosty Jizerek
Textilní průmysl, sklářská výroba, ale také třeba
těžba cínové rudy, cihelny i pivovary, to vše patří
k technickému rázu Jizerek. Máte-li spojené Ji-
zerky především s úchvatnou přírodou, ukážeme
vám, jak významnou roli zde hraje průmysl a že
s technickými památkami se setkáte na každém
kroku. Vodní nádrže, rozhledny, průmyslové stav-
by, technicky zaměřená muzea, železniční památ-
ky i kryty a opevnění, to vše do Jizerek patří. Mys-
líte si, že toto téma není úplně pro vás? My víme,
že i mezi technickými památkami si každý najde
to své. Nechte se inspirovat a poznejte Jizerky tro-
chu jinak!

Liberecko je nejčastěji spojováno s jedinečnou
stavbou Karla Hubáčka, Ještědem. A rozhodně
právem. Však se jedná o jednu z významných tech-
nických památek Jizerek a především o originální
stavbu tvaru rotačního hyperboloidu kombinující
televizní vysílač s hotelem a restaurací. Ale není to
rozhodně jen Ještěd, kam byste se měli vypravit!
Liberec, město tuzemské průmyslové revoluce,
představuje celou řadu technických památek. Na-
jdete tu nejstarší tramvajovou trať v České repub-
lice, vodní nádrže Harcov a Fojtku, i dodnes plně

funkční vodní elektrárnu Rudolfov, Technické mu-
zeum a řadu staveb připomínajících průmyslovou
historii města, jako je Liebiegovo městečko. V Li-
berci můžete dokonce pod Sokolským náměstím
navštívit kryt civilní obrany, který měl se svou ka-
pacitou 1500 osob poskytnout ochranu před účin-
ky zbraní hromadného ničení. Pokud se zajímáte
o automobily, ve Vratislavicích nad Nisou najdete
Rodný dům Ferdinanda Porscheho, ve kterém sídlí
muzeum. Nezapomenutelným zážitkem ve Vra-
tislavicích nad Nisou je také návštěva leteckých
simulátorů.

Sklářstvím a velkým množstvím vyhlídek vás
uchvátí Jablonecko. Ve městě skla a bižuterie,
Jablonci nad Nisou, můžete navštívit Muzeum
skla a bižuterie či Muzeum výroby jabloneckých
korálků a bižuterie a seznámit se tak s dlouhole-
tou třpytivou tradicí spojenou s celými Jizerkami.
K technickým památkám oblasti patří také vod-
ní nádrže Bedřichov a Mšeno, které se přezdívá
Jablonecké moře a je oblíbeným rekreačním
místem. Pro milovníky úchvatných výhledů je ur-
čená návštěva celé řady rozhleden. K významným
stavbám oblasti patří i Kittelův dům, ve kterém
najdete expozici věnovanou tradičnímu lidovému

léčitelství. Toto roubené stavení má jedinečně za-
chovalé původní interiéry.

Textilní průmysl, cihelny ale také těžba cínové rudy,
to vše se váže k Frýdlantsku. Právě vznik Nové-
ho Města pod Smrkem je spojen s těžbou cínové
rudy, zdroje ale byly časem vyčerpány, cínová ho-
rečka opadla a do kraje přišlo tkalcovství a přede-
ní. Dodnes jedinečně zachovalou textilní továrnou
je výrobní závod ve Višňové. Továrna je funkční
a upoutá svou jednotností exteriéru. K dalším vý-
znamným textilním továrnám patřila ta v Bílém
Potoce, která dnes slouží jako Jizerskohorské
technické muzeum. V podhůří Jizerek narazíte na
vodní elektrárny, nádrže i železniční památky mezi
kterými vyniká úzkorozchodná dráha Heřmanička.
Nechybí tu ale ani pivovar. Nachází se ve frýdlant-
ském podzámčí u řeky Smědé a můžete tu ochut-
nat ležáky i svrchně kvašená piva či speciály.

JedinečnéTanvaldskonadchne stejně tak úchvat-
nou přírodou, jako i průmyslovou historií samotné-
ho města Tanvaldu. Místní sklárny i textilky doká-
zaly již v dobáchminulých využít sílu a energii vody.
Vysokohorské přehrady jsou jedinečnou ukázkou
toho, jak se lidská ruka snaží krotit živly a jak sama
příroda dokáže být krutá. Takovým příkladem je
Protržená přehrada na řece Bílé Desné. Toto mís-
to je spojené s katastrofou obrovských rozměrů.
Pár měsíců po dokončení přehrady totiž došlo
k jejímuprotržení, povodňová vlna napáchala velké
škody a katastrofu nepřežilo 65 osob. Tanvaldsko
je ale spojené i s řadou železničních zajímavostí.
Ve Smržovce narazíte na úchvatný železniční via-
dukt vystavěný z jizerské žuly, v Kořenově můžete
navštívit Muzeum ozubnicové dráhy a výtopnu.
Děti i dospělé nadchne návštěva firmy Detoa Al-
brechtice, odkud putují do celého světa dřevěné
hračky.

Za slavnou minulostí Liberce a Jablonce nad
Nisou - a to nejen za tou průmyslovou, se nově
můžete vydat spolu s průvodcem. Od června do
září jsme pro vás připravili komentované prohlídky
těchto dvou fascinujících měst na témata Secesní
Jablonec nad Nisou, Meziválečný Jablonec nad
Nisou a Dolní centrum Liberce. Prohlídky Jablon-
ce nad Nisou se konají v termínech 20. 6., 11. 7.,
15. 8. a 12. 9. 2022. Prohlídky Liberce proběhnou
v termínech 27. 6., 18. 7., 22. 8. a 19. 9. 2022.
Délka prohlídky města je 1,5 hodiny a začíná vždy
v 16 hodin. V Jablonci nad Nisou je sraz s průvod-
cem u radnice na Mírovém náměstí, v Liberci se
vychází od paláce Dunaj na Soukenném náměstí.
Vstupenku na exkurzi je možné zakoupit přes por-
tál E-vstupenka, její cena je 100 Kč, snížené vstup-
né činí 70 Kč. Kapacita prohlídek je omezená na
maximálně 25 osob.

Podrobné informace ke komentovaným prohlíd-
kám najdete na www.jizerky.cz.

Jizerské hory
www.jizerky.cz

Facebook – VisitJizerky
Instagram –@visitjizerky
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Městskémuzeum v budově
radnice
Na náměstí T. G. Masaryka stojí novore-
nesanční radnice, v jejímž druhém pat-
ře najdete nádherné městské muzeum.
Provede vás historií města Frýdlantu
a představí vám množství dobových
exponátů. Seznámí vás také s dobo-
vým vybavením domácností, nábytkem
a dokonce i se zbraněmi nebo mučícími
nástroji.

Vyhlídka z radniční věže
Z městského muzea se můžete rovnou
vydat na radniční věž, odkud je krásný
výhled nejen na město Frýdlant, ale i na

široké okolí a úpatí Jizerských hor. Rad-
niční věž je vysoká 48 metrů a každou
denní hodinu se z ní ozývá zvuk zvonko-
hry se střídajícími se druhy melodií.

Městskémuzeum Špitálek
Jen kousek od náměstí si můžete v uli-
ci Míru prohlédnout druhé frýdlantské
městské muzeum – Špitálek. Budova
Špitálku návštěvníkům nabízí tematické
interaktivní expozice - archeologie, ře-
mesla, historie města apod. Unikátním
exponátem je základ chlebové pece, je-
jíž replika je umístěna na dvoře muzea.
Součástí muzea je také kaple s původní
vzácnou sochou Piety.

Křížová cesta na Křížovém vrchu
Nově obnovená křížová cesta, vytvořená
v 18. století, nabízí 14 žulových zastavení
se smaltovanými obrázky, odpočinko-
vá místa, tři netradiční vyhlídky na hrad
a zámek a na město a pohodlnou pro-
cházku po obnovených cestičkách. To
vše zasazené do přírodní rezervace, ve
které je po celý rok slyšet zpěv ptáků
a od jara do podzimu i šumění listů. Ide-
ální místo pro ty, kteří hledají klid v srdci
přírody.

Rozhledna
Na Resselově vrchu nad Frýdlantem stojí
kamenná rozhledna postavená v roce
1907. Je vysoká 21 metrů a z jejího vr-
cholu je možné vidět například Smrk,
Hejnice, Ptačí kupy či Frýdlant. Na roz-
hlednu je možné dojít pěšky po značené
turistické stezce z Frýdlantu, dojet k ní lze
ale i autem.

Hrad a zámek Frýdlant
Na Frýdlant shlíží z vrchu majestátně se
tyčící hrad a zámek Frýdlant. Je vůbec
nejstarším hradním muzeem ve střední
Evropě a patří k nejrozsáhlejším kom-
plexům severních Čech. Letos si pro
návštěvníky připravil nové prohlídkové
trasy a na nádvoří také překvapení v po-
době občerstvení.

Frýdlant – město, které stojí za to vidět a zažít
Hledáte místo, kde se historie snoubí s krásnou
přírodou? Pak hledáte Frýdlant! Historie tu na vás
dýchne doslova z každého rohu a příroda obklopuje
město ze všech stran. Přijeďte se do Frýdlantu dozvědět
spoustu zajímavostí a odpočinout si v tichu a klidu
přírody. Poradíme vám, co stojí za vidění a prožití.

Více na www.mesto-frydlant.cz

ZAŽIJ Liberec!

Chystáte se do Liberce a chcete zažít
skvělý den a získat spoustu zážitků.
Máme pro vás tip na perfektní den
strávený v našem krajském městě.

Začněme procházkou, kde první zastávkou
bude Liberecká přehrada – Přehradní nádrž
Harcov. Je obklopená lesem, vilami a uličkou
kolem vody. Od přehrady projdete kolem Liebie-
govy vily, dále se prohlédnete v obřím zrcadle,
postaveným jako památka obětem komunismu
a dojdete až na náměstí Dr. Edvarda Beneše,
které stojí za návštěvu díky krásné novorene-

sanční budově Liberecké radnice. Uchvátí vás,
jak pohled na ní, tak výhled z její radniční věže,
kam mají návštěvníci v letních měsících přístup.
Až budete mít naše krásné náměstí prohlédnu-
té, vydejte se do některé z kaváren na skvělou
kávu, čaj či nějaký sladký dezert. Přímo v centru
jich najdete hned několik.

Dali jste si skvělou svačinku a je čas vydat se na
další výlet. Z náměstí se vydejte Moskevskou ulicí,
dále odbočte na ulici Felberova, která vás zavede
až k našemu zámku. Liberecký zámek zde stojí
od 18. století. Bohužel není veřejnosti přístupný,
ale na zámecký park si čas určitě udělejte. Doufá-
me, že vás zaujme.

Z centra pro dnešní den vyrazíme o kousek dál.
Určitě nesmíme zapomenout na symbol našeho
města a dominantu severních Čech. Napadá vás,
kam vás pozveme? Ano, je to přímo na vrchol
Ještěd! Vysílač, horský hotel s restaurací a ne-
skutečný výhled na všechny světové strany. To je
to pravé, co v Liberci také zažít. Vystoupat či vyjet
na vrchol bude hračka. Z centra se k němu může-
te dopravit vlastním vozem, tramvají či autobu-
sem. Když už jste tu ke konci našeho dne, počkej-
te si na neuvěřitelný západ slunce a vydejte se do
restaurace přímo na vrcholu. Večeřet nad oblaky
bude jistě také velkým zážitkem.

Liberec je plný míst pro návštěvu. Neváhejte a vy-
dejte se směr Liberec! Už víte, kam se vydáte jako
první? Hoďte nám svoje tipy, a nejen gurmánské
recenze na naše sociální sítě, kde jsme jako Regi-
on Liberec. Více tipů, co nejen v Liberci zažít, na-
jdete také na našich webových stránkách www.
liberecky-kraj.cz a turistickém portálu města Libe-
rec - https://www.visitliberec.eu/.

Liberec
www.visitliberec.eu

Facebook – VisitLiberec
Instagram –@visitliberec
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Více na www.mesto-frydlant.cz

ZAŽIJ Liberec!

Chystáte se do Liberce a chcete zažít
skvělý den a získat spoustu zážitků.
Máme pro vás tip na perfektní den
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Liberec
www.visitliberec.eu

Facebook – VisitLiberec
Instagram –@visitliberec
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Foto: Přehrada Harcov, Liberec, Matyáš Gál



Lužické hory
– neobjevený KLENOT severu
Mohlo by se zdát, že Lužické hory stojí
trochu v pozadí za blízkým Jizerskými
horami. Žádný z lužickohorských vrcholů
nedosahuje ani 800 metrů nadmořské
výšky, přesto mohou nabídnout náročný
adrenalinový výstup. Lákají dobrodruhy,
kteří chtějí odhalit neznámé, přitahují
zvídavé, kteří pátrají po historii a odkazu
předchozích generací.

Turismus tu začal vzkvétat již v 19. století, kdy
se tu horské spolky začaly budovat první horské
chaty a boudy, značily se první turistické trasy
a vyrostly první rozhledny, jako je Jedlová, Stude-
nec či Hvozd. Dech beroucí vyhlídky lákají k výstu-
pu na horu nejvyšší, na Luž, nebo na dominantu
malých hor na severu, na Klíč, na Střední vrch, na
Popovu skálu, nebo třeba na Malý Stožec nad
Rybništěm. Půvab vyhlídek v Lužických horách ale
dokreslují ty nečekané, skryté, neznámé. Pěknými
příklady jsou Švýcarna u Cvikova, pověstmi opře-
dený Ortel u Sloupu v Čechách, vyhlídka z Chřib-
ského vrchu či nad Solvayovým lomem u Křižan
a mnohé další, stejně krásné, ne-li krásnější.

Fenoménem této oblasti je prolínání pískovcových
skal, které zde tvoří atraktivní hřbety či útvary
volně navazující na skalní město v Česko-saském

Švýcarsku, a vyvřelých skalních bloků. To, co Lužic-
ké hory činí jedinečnými, jsou geologické památ-
ky spojené se sloupcovým odlučováním čediče
a znělce. Panská skála v Kamenickém Šenově je
dost možná nejznámějším geologickým útvarem
v naší zemi.

Méně známou skutečností je, že Lužické hory
nabízí obrovské množství architektonických pa-
mátek. Fenoménem jsou různé varianty podstáv-
kových domů, lidově zvaných roubenek, obvykle
z poloviny postavených z pískovce, z druhé půle
roubené s bílou vymazávkou a představenou nos-
nou obloukovou konstrukcí, částečně i s hrázdě-
nou částí. Některé štíty jsou i důmyslně a vkusně
zdobené břidlicí. Tyto skvosty lidové architektury
jsou rozesety v horských vesničkách i městech.
Jedním z nejznámějších je jistě zrekonstruovaný
podstávkový dům z konce 18. století doplněný
o moderní skleněnou přístavbu, dnes sídlo světo-
vě proslulé sklářské firmy, který dominuje Novému
Boru a který sbírá architektonické ceny po celém
světě. Zde se propojují dva světy – moderní a tra-
diční lidová architektura, stejně tak jako moderní
design a nové technologie s tradiční řemeslnou
zručností českých sklářů.

Na celém území turistické oblasti Lužické hory na-
jdeme řadu opravdu cenných industriálních pamá-

Lužické hory
www.doluzihor.cz

Facebook – Lužické a Žitavské hory
– neobjevený klenot severu
Instagram –@luzickehory

tek spjatých se sklářstvím, dnes již téměř zaniklou
textilní a oděvní výrobou, strojírnami či pivovary.
Jedinečnou součástí této oblasti jsou technické
památky upomínající na plán obrany vlasti před
rozpínajícím se nacismem, vojenské bunkry, tzv.
řopíky, jimiž je tato část pohraničí doslova poseta.
Celé území je pak hustě protkáno drobnými tech-
nickými památkami, jako jsou sklepy, tesaná scho-
diště, vodní náhony, viadukty, akvadukty, staré fab-
riky a řada dalších dokladů o bohatém životě na
tomto kouzelném kousku země. Tradiční řemesla
a průmysl naštěstí nevymřel, a tak se daří sklářství,
které je pro Lužické hory fenoménem.

www.doluzihor.cz

Foto: Křížová cesta Cvikov, Jiří Čejka

Foto: Chalupa, Rynoltice, Jiří Čejka

Foto: Švýcárna, Drnovec, Matyáš Gál
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Máte-li rádi historii, zastavte se cestou na vod-
ním hradu Lipý a také v sousedním Centru
textilního tisku. Na hradě si prohlédnete po-
zůstatky hradní architektury, unikátní gotické
sklepy s ukázkami archeologických nálezů a v je-
diné dochované stavbě hradu – branské věži se
seznámíte se životem na hradě na přelomu 19.
a 20. století.
Centrum textilního tisku připomíná historii
potiskování textilu v někdejších kartounkách,

Projděte a projeďte se

a objevte město na Ploučnici
Českou Lípou

Za poznáním se můžete vypravit buď
ve společnosti průvodce z informační-

ho centra, které nabízí komentované pro-
hlídky v letních měsících každý den ve 13
hod., nebo si můžete do svého telefonu
stáhnout aplikaci Smart Guide (get.smart-
-guide.org/CeskaLipa) a toulat se městem
podle svého. Chtěli byste se raději Českou
Lípou projet? I to je možné. Koloběžky pro
malé i velké si můžete jednoduše zapůjčit
přímo v českolipském informačním centru
a ve Sportareálu, mimo Českou Lípu po-
tom v Centru pro vzdělání a kulturu v No-
vémOldřichově a na FarměHeřmaničky.

Součástí expozice je i videoprojekce prezentující
historické i současné potiskování textilu.
Při procházce městem nezapomeňte navštívit
také vlastivědné muzeum a galerii, které se
po dvouleté rekonstrukci opět otevřelo veřej-
nosti. Naprostou novinkou je expozice o těžbě
uranu na Českolipsku, vybudovaná ve sklep-
ních prostorách muzea. Kolejiště s důlními vozy,
dřevěné a ocelové výztuže, důlní nářadí vám
navodí pocit, jako byste byli ve skutečném dole.
Některá zařízení si můžete i vlastnoručně vy-
zkoušet. Součástí expozice jsou uranové mine-

Víte, že se v České Lípě ukrývá také malý tropický
ráj? Najdete ho ve veřejném akváriu, kde vás od-
borní průvodci rádi zasvětí nejen do tajů podvod-
ních světů, ale i do mnohých dalších zákonitostí
přírody. Zastavte se a poznejte osobně tlamovce, pi-
raně, čichavce, kančíky, ploutvonožce nebo axolotla.
Pokud po procházce městem pocítíte únavu,
odpočiňte si v městském parku, nebo zastavte
v některé ze zdejších kaváren a relaxujte u šálku
lahodné kávy. Pokud k relaxaci potřebujete adre-
nalin, zkuste se naučit jízdu na vodním prkně
ve Wake sport parku v Dubici na okraji města.
Česká Lípa jako centrum Českolipska nabízí ide-
ální výchozí podmínky pro poznávání přírodních
a kulturních krás tohoto pestrého regionu, tak
přijeďte a přesvědčte se sami. Česká Lípa a okolí
jsou oblíbeným cílem cyklistů. V sedle se může-
te vydat za poznáním krásy Lužických hor anebo
poetického Máchova kraje. Oba cíle na kole z Čes-
ké Lípy krásně zvládnete. Těšíme se na vás.

díky nimž patřila Česká Lípa v 19. století k vý-
znamným evropským centrům výroby textilu.
Interaktivní expozice vám hravou formou přiblí-
ží aktuální techniky potiskování textilu, které si
můžete i vlastnoručně vyzkoušet. Odměnou vám
bude potištěné tričko, taška nebo látkový ubrou-
sek. Pro nejmenší je připraveno jednoduché po-
tiskování pomocí razítek a relaxační koutek s dře-
věnými kostkami a stylovými omalovánkami.

rály, reliéfní mapa s vyznačenými polohami pů-
vodních šachet i doprovodné panely vyprávějící
příběh historie uranové těžby. Pokud máte rádi
přírodu nebo historii, navštivte také další expo-
zice ve vlastivědném muzeu a v jeho pobočce
Archeologickémmuzeu Šatlava.

Stáhněte si aplikaci SmartGuide

A objevte kouzloměsta Česká Lípa!

Vlastivědnémuzeum a galerie Foto: Ing. J. Kocourek

Vodní hrad Lipý Foto: Ing. J. Kocourek

Centrum textilního tisku, vzorníky Foto Vít Černý

Centrum České Lípy Foto: Nakladatelství CBS s. r. o.
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Máchův kraj
chce být MODERNÍ
TURISTICKOU destinací
Když se řekne Máchův kraj, první, co se každému vybaví, je Máchovo jezero a hrad
Bezděz. Ale také rozmanitá, pestrá, a především romantická krajina borových lesů
a pískovcových skal, včetně překrásných vyhlídek a možností zažít to pravé letní
dobrodružství. Oficiální turistická destinace funguje letos čtvrtým rokem a chtěla by
se profilovat jako moderní destinace s nabídkou, která dokáže přilákat návštěvníky
a konkurovat ostatním destinacím. Po vzoru zahraničních destinací a smyslu ces-
tovního ruchu chce Máchův kraj působit více „byznysově,“ a „prodávat“ to, co za to
opravdu stojí.

Žádná encyklopedie a sklad, ale pořádná
turistická nabídka
Máchův kraj opouští koncept klasického českého
turistického portálu, kde na jednom místě na-
leznete úplně všechno. Tedy co nejširší výčet na-
prosto všeho od turistických cílů, přes restaurace,
služby a ubytování, která mnohdy nejsou na úrov-
ni, kterou by se chtěla turistická destinace prezen-
tovat. Turista se poté v celé té „nabídce“ ztrácí
a než aby si vybral, raději nabídku opouští. Máchův
kraj se chce prezentovat věcmi, za kterými si sto-
jí, které Máchův kraj reprezentují a které turistům
doporučí, vždyť právě od toho tu je. Spolupráce
s turistickou destinací není pro každého.

Nový turistický web Máchova kraje
Doporučené aktivity, připravené výlety včetně tipů
na gastrozážitky či ubytování, balíčky pro rodiny
s dětmi či aktivní turisty, nebo třeba eshop zážitků,
kde si návštěvníci mohou zakoupit zvýhodněné
vstupenky či vouchery na neopakovatelné zážitky
pro dva, jednoho či celou rodinu. Důraz je kladen
na kvalitu a spolehlivost služeb. Snahou turistické
destinace je spokojený a vracející se návštěvník.
Budete jím i vy? Navštivte www.machuvkraj.cz

Služby na úrovni světových geoparků
V zahraničí je zcela běžné, že si v národních přírod-
ních parcích zaplatíte službu průvodce, bez kte-
rého je často vstup na území parků zakázán. Tak
daleko naštěstí u nás nejsme, ale odborného, pro-
školeného a často i zábavného průvodce vámMá-
chův kraj nabízí již dnes. Na území Máchova kraje
se nachází Národní geopark Ralsko, díky kterému
máte možnost zažít jedinečné procházky průvod-
cem, který vypráví příběh místní přírody. Dostat se
na místa, kam vás běžné turistické značky neza-
vedou, seznámit se s místní florou i faunou a na-
hlédnout do historie díky geologickému bohatství.
Láska prochází žaludkem, řekl Karel Hynek Mácha
a šel se najíst

Proč šel Karel Hynek Mácha právě do tohoto kra-
je? Odpověď na tuto otázku musíte najít sami
a třeba tím, že se do Máchova kraje vydáte. Čím
se Máchův kraj pyšní je rozrůstající se počet míst,
která dokáží vytvořit nebe v puse (čtěte: gastrozá-
žitek jak pstruh). Pod značkou Gastromapa Karla
Hynka naleznete ty nejlepší tipy na restaurace, bis-
tra a taverny, za které by dal i Karel Hynek ruku do
ohně, protože tam se opravdu dobře najíte. Pokud

Máchův kraj
www.machuvkraj.cz

Facebook – Máchův kraj – turistická destinace
Instagram –@machuvkraj

někdy rádi opustíte domácí kuchyni, je tato nabíd-
ka pro vás. Od míst se značkou Czech spacials,
přes místa z prestižní Gastromapy Lukáše Hejlíka,
po místa, kterým své ocenění dáte moc rádi sami.
Navštivte www.gastromapa.com a nechte se in-
spirovat.

TOP 10 aneb sázka na jistotu
TOP 10 je nabídka těch míst, která nesmí unik-
nout návštěvníkům Máchova kraje. TOP 10 míst
Máchova kraje a navazující série TOP 10 kam
s dětmi v Máchově kraji, vám nabídne přehled tu-
ristických cílů a aktivit, u který nešlápnete vedle.
Společně s mapičkou, kontakty a základním popi-
sem dostanete základní přehled o těch nejlepších
cílech Máchova kraje. V papírové formě k dostání
na všech infocentrech Máchova kraje!
Lidem blíž v tom nejhezčím světle

Máchův kraj jde turistůmnaproti na vlně sociálních
sítí, které patří těm nejhezčím záběrům fotografů,
tipům na výlety či kulturní akce. Sledujte profily
Máchova kraje na síti facebook.com/machuvkraje
či instragram.com/machuvkraj a připojte se do ko-
munity fanoušků.

www.machuvkraj.cz

Geopark Ralsko

Hrad Bezděz

Foto: Máchovo jezero, Milan Vrzal
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Bavte se S DĚTMI
v Libereckém kraji
Máte doma nadšené malé výletníky
a průzkumníky, milovníky zvířátek
a pohádek nebo malé badatele? Na
všechny čekají v Libereckém kraji atrak-
ce, kde se vyřádí, dozvědí něco zajíma-
vého nebo zažijí dobrodružství, na které
určitě nezapomenou. Stačí si jen vybrat
některou z turistických destinací kraje
a začít plánovat. Zážitky čekají!

Při návštěvě Českého ráje bychom určitě nemě-
li vynechat některé z jeho romantických skalních
měst. Procházka skalním bludištěm Besedických
skal nedalekoMalé Skály bude zážitkem promalé
i velké – děti si užijí průzkum skalního labyrintu
s úzkými průchody a jeskyněmi, rodiče ocení vy-
hlídky domalebného údolí řeky Jizery a na nejvyšší
horu Českého ráje – Kozákov. Besedické skály se
skalními bludišti Kalich a Chléviště se můžeme vy-
dat objevovat díky několika značeným turistickým
trasám a také Naučné stezce Besedickými skala-
mi. A pokud ještě malým rošťákům zbude po vý-
letu nějaká energie, v Besedicích je krásné dětské
hřiště.

Určitě každý nás má doma dřevěné kostky, figur-
ky nebo stavebnice, které byly vyrobeny v Jizer-
ských horách, v továrně Detoa, která je jednou
z posledních tradičních výrobců dřevěných hraček
nejen v České republice, ale i v Evropě. Vydejme se
společně do Jiřetína pod Bukovou na výlet do dět-
ství a království dřevěných hraček. Promalé i velké
je připravena prohlídka, během které se seznámí-
me s celým procesem výroby dřevěné hračky – od
zpracování dřeva až po finální výrobek, třeba zná-
mou postavičku krtečka. Jako bonus na závěr si
v kreativní dílničce sami zkusíme nějakou hračku
sami vyrobit. Za hezkého letního počasí si nenech-

me ujít výlet na nedalekou rozhlednu Špičák, ke
které se pohodlně dostanete lanovkou a můžete
si s sebou vzít i kolo.

Užít si čerstvý horský vzduch nás zve Benecko –
vzdušné lázně v Krkonoších, které se díky své po-
loze okolo 900 m n. m. nachází většinu roku nad
úrovní smogového mraku, a zaručují tak nejenom
čistý vzduch, ale i nejvíce slunečných dnů v roce.
Vědí vaše děti, kdo je lufťák? Pokud ne, vezměte
je na Lufťákovu stezku. Všichni si společně užije-
me 2 km dlouhou procházku se zábavnými úkoly
a hádankami, které zvládne opravdu každý. Těšit
se můžeme na zastávky: „lufťákova flotila, koule
v háji, lufťák hledá SuperStar“ nebo třeba „puzzni
si“. Po úspěšném zdolání celé stezky a splnění
všech úkolů si můžeme vyzvednou certifikát a stát
se diplomovanými lufťáky.

V Máchově kraji se vydáme na zámek do Doks
neboli Třeskoprsk, kde začal příběh pohádkových
postaviček ze Čtyřlístku. V Muzeu Čtyřlístku nejen
zjistíme, co je ve skutečnosti rybník Blaťák nebo
hradBezzub, a nakoukneme i do Fifinčiny kuchyně.
Také se dozvíme, jak tento generacemi oblíbený
komiks vznikal a jak se takový komiks vůbec tvoří.
Třešničkou bude fotka s pohádkovými postavička-
mi v téměř životní velikosti. Ujít bychom si neměli
nechat ani nový interaktivní zámecký prohlídkový
okruh věnovaný rodu Valdštejnů, na kterém nás
čekají kromě spousty zajímavých informací také
moderní multimediální prvky (tříplátnové kino,
dotykové obrazovky nebo multimediální kreslící
plátno).

Probudit vyspávajícího a chrápajícího obra Mázu,
vyřádit se v lanovém parku, vyrazit na lesní na-
učnou stezku nebo si vyzkoušet herecký talent
v místním amfiteátru, to vše na nás čeká v leso-
parku Horka, v Lužických horách. Lesopark, je-
hož vchod střeží 30m socha obra, kterého podle
legendy zakleli čerti, najdeme hned vedle areálu
Golf Ještěd. Připravte se, dopoledne nám tu sta-
čit nebude. Děti se vyřádí na lanových atrakcích
s lanovkou, prozkoumají dřevěné domečky a tvr-
ze, zabloudí ve smrkovém bludišti nebo si užijí
kuličkové dráhy. Nudit se nebudou ani dospěláci,
na lesním stezkách jsou pro ně připraveny tabule
s kvízy a logickými hádankami, které prověří všech-
ny mozkové závity. Z lesoparku si můžeme ještě
udělat krátkou procházku k bývalému skalnímu
obydlí Skalákovna, které se stalo inspirací Karolíně
Světlé pro její povídku Skalák.

www.liberecky-kraj.czFoto: Lufťákova stezka, Benecko, Pavla Bičíková

Foto: Výroba krtečka, Detoa

Foto: Pěší turistika, Jiří Stránský Lesopark Horka
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loze okolo 900 m n. m. nachází většinu roku nad
úrovní smogového mraku, a zaručují tak nejenom
čistý vzduch, ale i nejvíce slunečných dnů v roce.
Vědí vaše děti, kdo je lufťák? Pokud ne, vezměte
je na Lufťákovu stezku. Všichni si společně užije-
me 2 km dlouhou procházku se zábavnými úkoly
a hádankami, které zvládne opravdu každý. Těšit
se můžeme na zastávky: „lufťákova flotila, koule
v háji, lufťák hledá SuperStar“ nebo třeba „puzzni
si“. Po úspěšném zdolání celé stezky a splnění
všech úkolů si můžeme vyzvednou certifikát a stát
se diplomovanými lufťáky.

V Máchově kraji se vydáme na zámek do Doks
neboli Třeskoprsk, kde začal příběh pohádkových
postaviček ze Čtyřlístku. V Muzeu Čtyřlístku nejen
zjistíme, co je ve skutečnosti rybník Blaťák nebo
hradBezzub, a nakoukneme i do Fifinčiny kuchyně.
Také se dozvíme, jak tento generacemi oblíbený
komiks vznikal a jak se takový komiks vůbec tvoří.
Třešničkou bude fotka s pohádkovými postavička-
mi v téměř životní velikosti. Ujít bychom si neměli
nechat ani nový interaktivní zámecký prohlídkový
okruh věnovaný rodu Valdštejnů, na kterém nás
čekají kromě spousty zajímavých informací také
moderní multimediální prvky (tříplátnové kino,
dotykové obrazovky nebo multimediální kreslící
plátno).

Probudit vyspávajícího a chrápajícího obra Mázu,
vyřádit se v lanovém parku, vyrazit na lesní na-
učnou stezku nebo si vyzkoušet herecký talent
v místním amfiteátru, to vše na nás čeká v leso-
parku Horka, v Lužických horách. Lesopark, je-
hož vchod střeží 30m socha obra, kterého podle
legendy zakleli čerti, najdeme hned vedle areálu
Golf Ještěd. Připravte se, dopoledne nám tu sta-
čit nebude. Děti se vyřádí na lanových atrakcích
s lanovkou, prozkoumají dřevěné domečky a tvr-
ze, zabloudí ve smrkovém bludišti nebo si užijí
kuličkové dráhy. Nudit se nebudou ani dospěláci,
na lesním stezkách jsou pro ně připraveny tabule
s kvízy a logickými hádankami, které prověří všech-
ny mozkové závity. Z lesoparku si můžeme ještě
udělat krátkou procházku k bývalému skalnímu
obydlí Skalákovna, které se stalo inspirací Karolíně
Světlé pro její povídku Skalák.

www.liberecky-kraj.czFoto: Lufťákova stezka, Benecko, Pavla Bičíková

Foto: Výroba krtečka, Detoa

Foto: Pěší turistika, Jiří Stránský Lesopark Horka

Muzeum Čtyřlístek, Doksy



Spojení
Vyhledání nejrychlejšího spojení
a vhodné jízdenky pro vámi zvolenou trasu.

Zakupte a aktivujte jízdenku
Rychlý nákup jízdenky.
Nakupujte jízdenky s možností aktivace
až v případě potřeby. Zakoupit si můžete
až 10 jízdenek najednou.

Mapa
Zobrazení zastávek a kontaktních míst.
Vyhledávání nejbližší zastávky podle GPS zaměření.

Správa účtu
Kompletní informace o účtu, včetně možností nastavení jednotlivých
funkcí, tarifu pro doporučení jízdenek či uložení platební karty
pro nákup jízdenek.

Aktuality
Upozornění na novinky a aktuality v dopravě.

S aktivovanou jízdenkoumůžete
okamžitě vyrazit
Jízdenka je platná 1. minutu po aktivaci.
Kontroluje se QR kód nebo grafický obrazec.*
*Pozn.: Postupný přechod z grafiky na QR kódy
u všech dopravců.Mobilní aplikace

Integrované dopravy
Libereckého kraje

Naskenujmě!

www.iidol.cz
www.opuscard.cz
www.idolka.cz

idollk
IDOLdoprava
IDOL doprava LK
idol doprava

Nárok na zlevněné jízdné prokažte dokladem.

INZERCE
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od 89 Kč

Obří borůvky
– odrůdy na zahradu i na
balkon.

od 69 Kč

Rybízy
– bílé, černé i červené,
stromky i keře.

od 49 Kč

Bylinky a koření
– rozmarýna, bazalka, máty,
levandule…

od 99 Kč

Extra pálivé!!!
– Chilli papričky v různých
odrůdách, Habanero atd...

od 89 Kč

Ostružiny
– velkoplodé, mrazuvzdorné
i beztrnné odrůdy.

od 89 Kč

Sazenice révy
– velkoplodé, moštové,
bezsemenné i rezistentní.

Maliníky
– velkoplodé, stáleplodící i
beztrnné.

od 69 Kč

Angrešty
– žluté i červené, keřové i
stromkové.

od 89 Kč

Mrazuvzdorné kiwi
– velkoplodé i drobnoplodé
odrůdy.

od 149 Kč

Fíkovníky
– vypěstujte si vlastní
lahodné fíky.

od 149 Kč

Lísky velkoplodé
– odrůdy s opravdu velikými
plody.

149 Kč

Zakrslá višeň
Carmine Jewell
– odolná mrazu, nízký keřík.

149 Kč

Kamčatský zimolez
– vynikající „borůvky“
můžete sklízet již v květnu.

od 129 Kč

Ořešáky roubované
– velkoplodé odrůdy.

od 399 Kč

Maranell®
– až 2m převisy sladkých
a šťavnatých jahod.

69 Kč

Amelanchierova
borůvka
– Muchovník – až 12kg plodů
z 1 keře.

99 Kč

Americké ibišky
– obří květy až 25cm!!!

149 Kč

Jahody velkoplodé
– desítky výborných odrůd.

balení 12ks od 89 Kč

Sibiřský jilm
– zázračně rychle rostoucí
živý plot.

balení 10 ks 149 Kč

Jahody stáleplodící
– bohatě plodí až do zimy.

balení 12ks od 149 Kč

NOVINKY Z KRUHU PRO BYT
A ZAHRADU

INZERCE

www.zahradnictvikruh.cz
Zasíláme Českou poštou. Ke každé zásilce přidáváme ZDARMA katalog návodů na pěstování. Ovocné stromky

se zasílají samostatně. Nelze je balit s ostatními rostlinami. Objednávky přijímáme telefonicky nebo přes e-shop.
Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209, 514 01 p. Jilemnice,

tel.: 481 587 225, 601 534 767, e–shop: www.zahradnictvikruh.cz

Ovocné stromky a keře,
sadba jahod a růží,
sazenice révy atd…

OD NÁS TO ROSTE!!!

SU
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ROPICKÉ
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A

HR A DNIC

T V
ÍKRUH
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