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Čas dovolených a odpočinku
Letní příloha Jabloneckého měsíčníku

Na léto se všichni těšíme. Celý svět jakoby
zpomalí, maminky si oddychnou od přípra-
vy svačin a připomínání domácích úkolů,
obléknou letní šaty a začnou se víc usmívat.
Tátové hrají nohejbal, fotbálek či volejbal
a potom nad studeným pivem na zahrádce
přemýšlejí, jak vybavit auto, aby rodinnou
pohodu na dovolené nemohlo nic ohrozit.
Děti se, k nelibosti nás dospělých, přeladí na
prázdninové vlny mnohdy dřív, než škola
skutečně skončí. Ale nemůžeme se jim divit. 

Dny jsou delší, sluníčko už pěkně hřeje a kolem
je tolik lákadel. Letní Jablonec má opravdu pro
každého něco. Sportovci vyrážejí na kola či
brusle, berou do ruky rakety nebo jen tak vybí-
hají do lesa. 

Milovníkům kultury se otvírá Jablonecké
kulturní léto na Letní scéně a pravidelné kon-
certy v jabloneckých kostelích. Na své si při-
jdou i tanečníci při tradiční akci Léto tančí, kte-
ré nabízí bubenický workshop, street dance
a contemporary dance. V horkých letních
dnech, které nás letos, doufejme, ještě čekají,
pak všichni zamíříme na přehradu, náš jablo-
necký poklad. 

A kdyby náhodou letošní počasí koupání pří-
liš nepřálo, nevadí. Obujeme pohodlné boty
a vydáme se na výlet. Co třeba zkusit Stezku
manželů Scheybalových? Že nevíte, kdo to je?
V tomto případě rozhodně navštivte faru u kos-

tela sv. Anny. V podkroví se tam totiž dočista za-
stavil čas a vy můžete v klidu rozjímat o hez-
kých věcech, kterými se manželé obklopovali.
Ale každá legrace jednou končí a po kratším či
delším čase sladkého nicnedělání musíme
i v létě do práce. 

A co potom s dětmi? Jablonecké příměstské
tábory nabízejí nepřeberné množství aktivit od
sportovních přes výtvarné až po ty skutečně ad-
renalinové záležitosti. Opravdu je z čeho vybí-
rat a ani není potřeba zase tak moc hledat. Stačí
prolistovat Jablonecký měsíčník. Užijte si, milí
čtenáři, léto dle své libosti!

Redakce JM

■ Kolik stojí přehrada?
Přehrada ve městě je velká výhoda, a když má
navíc čistou vodu a dá se v ní koupat, je oprav-
du k nezaplacení. Kolik ale skutečně stojí měst-
skou pokladnu letní provoz přehrady?

Pravidelný úklid, provoz odpadkových košů 
a kontejnerů, obsluha košů 
na psí exkrementy 993 500 Kč
Pravidelné rozbory vody

28 300 Kč
Údržba zeleně a zelených ploch

897 000 Kč
Dětská hřiště – vstup zdarma

114 000 Kč
Veřejné WC a sprchy 
– užívání zdarma 246 000 Kč
Služby Vodní záchranné služby 
Jablonec nad Nisou 285 000 Kč

Celkem stojí provoz přehrady Mšeno
v letní sezoně cca 2,6 milionu korun ročně. 

Vstup na přehradu je volný. Platí se pouze par-
kování 30 korun na den, a to jen v případě, že
zaparkujete na zpoplatněném parkovišti v ulici
Za Hrází.

(mh)

Foto Miroslav Gorčík

Foto Miroslav Gorčík

Léto budiž pochváleno
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Jednou z možností jak přilákat turisty,
může být karta Jizerky CARD
Jablonec má výhodnou polohu s dobrou do-
stupností z Prahy, Liberce, Německa i Polska.
Je vstupem do Jizerských hor a Českého ráje
s celou řadou přírodních atraktivit. Proslul
bižuterní a sklářskou výrobou, kterou ma-
puje unikátní muzeum. 

Ve městě se nachází 245 kulturních, převážně
secesních památek, z nichž 164 je v městské
památkové zóně. Mezi nejvýznamnější patří
kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním
náměstí nebo starokatolický kostel na náměstí
Boženy Němcové. Výjimečný zážitek z výstav
a koncertů nabízí prostor nejstarší jablonecké
stavební památky – kostel sv. Anny, doplněný
novou expozicí památníku ve zrekonstruované
faře. 

Atraktivní je i prázdninová nabídka kultur-
ních pořadů ve městě – připomeňme pravidel-
né bezplatné čtvrtky na letní scéně Eurocentra,
provoz letního kina, otevřené kostely s dopro-
vodnými koncerty, tvořivé dílny v Muzeu skla

a bižuterie a mnoho dalšího. Je jen škoda, že
většinu těchto akcí využívají pouze místní, ne
turisté.

Jablonec vždy byl, je a bude především syno-
nymem města sportovního – fotbal, atletika,
v zimě lyžování. Spojnicí mezi zimou a létem je
přehrada téměř v srdci města. Od ní se vyráží
do Jizerek na kole i na běžkách, v létě ji hojně
využívají plavci, v bezprostřední blízkosti je
příjemný terén pro kondiční běh i trasy pro jízdu
na in-line bruslích. Další možnosti sportovního
vyžití nabízí volnočasový areál v ulici Čelakov-
ského, městský bazén nebo sportovní hala do-
statečně rozměrná i pro míčové sporty. Ve měs-
tě nechybí ani tenisový areál a osvětlené tratě
pro běžecké lyžování. To už je nabídka pro ak-
tivně odpočívající turisty takřka ideální.

Slabinou zůstává doprava. Na turisticky atrak-
tivních místech je omezená parkovací kapacita,
částečně daná geografickými podmínkami. Al-
ternativou by mohlo být využití městské hro-
madné dopravy. Komfortnější cestování nabízejí
turistům cyklobusy a skibusy. Běžné linky obslu-
hují více částí města, důsledkem toho jsou tra-
sy (a tudíž i čas strávený přesunem) delší. 

„Podle mého Jablonec nevyužívá dostatečně
svůj potenciál k rozvoji cestovního ruchu.
Domnívám se, že nedostatečná je především je-
ho organizace a kooperace těch, kterých se je-
ho rozvoj týká,“ říká náměstkyně primátora
Soňa Paukrtová. Proto je mimořádně ráda, že
vzniklo Sdružení cestovního ruchu Jizerské ho-
ry propojující veřejnou a soukromou sféru.
„V rámci České republiky jde o unikátní projekt
inspirovaný rakouským systémem podpory ce-
stovního ruchu,“ dodává. Sdružení založily
v roce 2012 město Tanvald, obce Albrechtice
v Jizerských horách, Bedřichov a SKI Bižu, s. r. o.
Jablonec do něj vstoupil usnesením zastupitel-
stva 27. června. Zakládající členové sdružení
věří, že se k nim budou postupně přidávat další
subjekty, hlavně podnikatelé poskytující služby
turistům. Sdružení bude zejména podporovat

tzv. karty hosta Jizerky CARD, které obdrží tu-
rista u ubytovatele – člena sdružení. S kartou
získá například 15% slevu na skipasy ve Ski-
aréně Jizerky tvořené skiareály Tanvaldský
Špičák, Severák a Bedřichov, 20% slevu na
vstup do Aquaparku Babylon či na jednorázový
vstup do libereckého Dinoparku, zajímavé sle-
vy nabízí i jablonecký bazén a bobová dráha
v Janově. 

„Je zřejmé, že důležitou úlohu v rozvoji zim-
ních i letních aktivit podporujících cestovní
ruch budou hrát informační centra jednotli-
vých obcí a měst,“ konstatuje náměstkyně pri-
mátora.

Cílem města i sdružení je rozšiřovat služby
nejen pro turisty, ale také pro občany. V Jablo-
neckém kulturním a informačním centru si bu-
de moci každý zájemce koupit Jizerky CARD za
60 korun a čerpat veškeré slevové bonusy prá-
vě tak jako návštěvník-turista. „Doufáme, že ta-
to možnost bude už na podzim tohoto roku,“
uzavírá Soňa Paukrtová. (jn)

Největší výstava českého skla a bižuterie bu-
de k vidění od 8. do 11. srpna v prostorách
Eurocentra v Jablonci nad Nisou. Bude do-
provázena ukázkami vybraných technik
zpracování skla a bižuterie, módními pře-
hlídkami a kulturním programem.

Výstava Křehká krása se inspirovala tradicí vel-
kých bižuterních výstav, které se v Jablonci nad
Nisou konaly v 60. a 70. letech minulého stole-
tí. Úspěšný byl již loňský nultý ročník, jenž po-
řádal Liberecký kraj v rámci své mediální kam-
paně s názvem Křehká krása, vybroušená chuť.
Na jablonecké výstaviště přilákal několik tisíc
návštěvníků.

Letos se pořádání akce ujal Svaz výrobců skla
a bižuterie a jeho polský partner – Powiat Je-
leniogórski. Připraveny jsou výstavní stánky
několika desítek současných firem, které se sta-
rají o zachování těchto tradičních jizerskohor-
ských oborů. Každý den se uskuteční prezenta-
ce několika technik práce se sklem, bižuterií,
ale také keramikou. „Návštěvníci se mohou tě-
šit na foukání skla, mačkání skleněných kame-
nů, broušení, rytí a malování skla, předvádění
techniky podmalby na skle, výrobu foukaných

figurek nebo černé bižuterie,“ uvedl předseda
pořadatelské organizace Pavel Kopáček. 

Své místo na výstavě budou mít také součas-
ní sklářští výtvarníci z české i polské hranice
regionu. V amfiteátru výstaviště se vystřídají
hudební a divadelní představení umělců z čes-
ké i polské strany Jizerských hor. Na přehlídko-
vém mole uvidíte krásné dívky v oděvních a bi-
žuterních kreacích ze svazové módní přehlídky
Made in Jablonec 2013.

Výstava potrvá od čtvrtka 8. do neděle 11. srpna.
Vstup bude pro návštěvníky zdarma. Podrobný
program najdete na webových stránkách Svazu
výrobců skla a bižuterie – www.svbi.cz.

Partnery výstavy jsou: 
CzechTourism, Liberecký kraj, statutární měs-
to Jablonec nad Nisou, Eurocentrum, Jablonec
nad Nisou, Preciosa, a. s. 

Milada Valečková

Křehká krása z Česka i Polska

Foto Miroslav Gorčík Foto Graphis

Foto archiv SVBI
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Manželé Jana a Josef Václav Scheybalovi
Jen málo tvůrčích osobností bylo tak bytostně spjato
s Jabloneckem i okolním krajem severovýchodních
Čech jako Josef V. Scheybal a jeho žena Jana. Josef
Václav Scheybal patřil k významným českým náro-
dopisným kreslířům. Společně se svou manželkou
se zabýval památkovou péčí a regionální vlastivě-
dou.

Důležitým zdrojem poznání byly pro manžele
Scheybalovy pravidelné výlety, při nichž dokumen-
tovali historické památky a zaznamenávali proměnu
krajiny.

Trasa naučné stezky
První část naučné stezky zavádí návštěvníky do zají-
mavých míst v okolí Jablonce nad Nisou, kam kroky
manželů Scheybalových mířily nejčastěji. Je to kraj
dosud nezasažený masovou turistikou. Vede na jih
od Jablonce – z místní části Dobrá Voda do Rychnova
u Jablonce n. N., Pelíkovic, na Kopaninu a do Pu-
lečného. Na trase této části stezky se nachází celkem
17 zastavení. Jsou to místa s významnou pamětihod-
ností, poutavým historickým příběhem nebo přírod-
ní zajímavostí. Součástí naučné stezky je 16 stojanů
s textovými a obrazovými panely, které obsahují in-
formace spojené s historií i současností jednotlivých
míst.

Druhá část naučné stezky vede z Kopaniny přes
Frýdštejn do Dolánek u Turnova. Propojuje oblast
Jizerských hor s Českým rájem, dvě svébytné oblas-
ti, ke kterým měli manželé Scheybalovi zvláštní
vztah. Na rozdíl od první části probíhá pokračování
stezky místy, která turisté hojně navštěvují. Je na
něm rozmístěno 10 stojanů s textovými a obrazový-
mi panely. 

Zastavení v krajině
Obsah naučné stezky, jejímž autorem je Jan Strnad,
vychází z odkazu manželů Scheybalových a je zalo-
žen na hodnotách, které vyznávali. Při sestavování
textových a obrazových panelů na jednotlivých za-
staveních byly použity reprodukce kreseb J. V. Schey-
bala a úryvky z vybraných vlastivědných textů Jany
Scheybalové.

Naučnou stezku zrealizovalo Jablonecké kulturní
a informační centrum. První část vznikla ve spolu-
práci s městem Rychnov u Jablonce nad Nisou, obcí
Pulečný a Městskou galerií MY v Jablonci nad Nisou.
Na přípravě druhé části stezky se podílelo Muzeum
Českého ráje v Turnově a obec Frýdštejn.

Památník manželů Scheybalových 
Od šedesátých let 20. století si za svůj společný do-
mov Jana a Josef V. Scheybalovi zvolili Jablonec nad
Nisou. Zde vytvořili převážnou část svého bohatého
a pozoruhodného díla. Bývalá jablonecká fara u kos-
tela sv. Anny, v níž žili, se díky nim změnila v jedi-
nečné kulturní centrum, kde docházelo k prolínání
vědeckého bádání, umělecké tvorby, sběratelské čin-
nosti a dokumentační práce. Vše prodchnuto hlubo-
kým vztahem k dědictví minulosti a láskou k pa-
mátkám, umění, krajině a přírodě. 

Dnes díky citlivé rekonstrukci objekt bývalé fary
slouží veřejnosti. Nachází se zde turistické infor-
mační centrum, Galerie MY a expozice věnovaná ži-
votu a práci manželů Scheybalových. 

Josef Václav Scheybal, kreslíř, ilustrátor, národopi-
sec a historik umění, se narodil 31. prosince 1928
v Kristiánově u Frýdlantu. Vystudoval obor národo-
pis a dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze. V letech 1965–1988 působil jako od-
borný pracovník Severočeského muzea v Liberci.
Zemřel po vážné nemoci 28. září 2001 v Jablonci
nad Nisou.

Jana Scheybalová, historička a etnografka, se naro-
dila 17. dubna 1940 v Lomnici nad Popelkou. Stu-
dovala na Vyšší hospodářské škole v Turnově. V ro-
ce 1960 se stala inspektorkou kultury v Jablonci nad
Nisou. V roce 1962 se provdala za Josefa V. Schey-
bala. Na Univerzitě Karlově v Praze vystudovala
obor etnografie-folkloristika a česká historie. Poté ji
okolnosti přinutily vrátit se k ekonomické profesi.
Pracovala v pobočce Československé obchodní ban-
ky v Jablonci nad Nisou v letech 1990–1996 jako ře-
ditelka.

(red)

Foto Milan Bajer

Stezkou manželů Scheybalových
z Jablonce do Českého ráje

■ Další akce JKIC
Výstava ilustrací v Galerii MY
V Domě manželů Scheybalových
v Jablonci, kde nově sídlí Galerie
MY, budou v červenci a v srpnu k vi-
dění ilustrace Adolfa Kašpara. Jedná
se o výstavu z cyklu výstav věnova-
ných výtvarným umělcům, o kterých
psal Josef V. Scheybal jako historik
umění.

Malíř Adolf Kašpar významným
způsobem ovlivnil vývoj české ilus-
trace. Josef V. Scheybal o něm napsal
obsáhlou monografii. A. Kašpar mu
byl vzorem v kreslířské a ilustrátor-
ské práci. 

Výstavní síň Městské galerie MY
v Domě Jany a Josefa V. Scheybalo-
vých je otveřena úterý, středa, pátek
10.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin,
čtvrtek 10.00–12.00 a 13.00–18.00 ho-
din, sobota 10.00–13.00 hodin.

Pohled z ptačí perspektivy
z radniční věže
Výstupy v každou celou hodinu 
pondělí a středa 10.00–16.00 hodin,
úterý a čtvrtek 10.00–15.00 hodin,
pátek 10.00–14.00 hodin.

Výstupy s průvodcem na věž jablo-
necké radnice patří mezi tradiční
a oblíbená letní lákadla ve městě. Věž
navíc pravidelně ožívá výstavami vý-
tvarných prací dětí z místních MŠ
a ZŠ. Letošní výstava nese název
„Strašidýlka z lesa“. Přijďte se podí-
vat na originální a roztomilé ztvár-
nění lesních bytostí. Věž je přístupná
od července do srpna. Sraz návštěv-
níků je v každou celou hodinu ve
vestibulu radnice, vstupenky jsou
k zakoupení ve vnitřním informač-
ním středisku. 

TIC otevřeno také v neděli
Turistické informační centrum bude
v červenci a v srpnu otevřeno i v ne-
děli, a to od 10.00–13.00 hodin.
Ostatní dny se nemění, otevřeno bu-
de ve všední dny od 9.00–17.00 ho-
din, v sobotu od 10.00–13.00 hodin. 

Jablonec nad Nisou – Dobrá Voda – Rychnov u Jablonce n. N.
– Kopanina – (Pulečný) – Frýdštejn – Ondříkovice – Dolánky – 18 km

Frýdštejn Foto Milan Bajer

Foto Miroslav Gorčík
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Prohlídky hradů a zámků jiným pohledem
Státní hrady a zámky v Libereckém kraji jsou
dle svých možností zapojeny do projektu
Oživlé památky, a to po celou letošní sezonu.
Na každý měsíc je vyhlášeno jedno z témat.
Pokud má objekt možnost, zapojí se. „Cílem je
ukázat památku z jiného pohledu, aby se ná-
vštěvníci rádi vraceli, protože vždy je bude če-
kat něco nového, jiného,“ říká Lucie Spálenská
z oddělení vztahů k veřejnosti Územní památ-
kové správy Sychrov. 

Akce 2013 na hradech a zámcích 
v Libereckém kraji

SH Bezděz 
www.hrad-bezdez.eu
Začátky: 11.00, 12.30, 14.00 a 15.30 hodin
5.–7. 7. 3 dny ve středověku, VSŠ Askalon
13.–14. 7. Šermířské rozvernosti, SSŠ a divadlo

Bibus
23.–31. 7. Šermířské oživení, VSŠ Askalon
3.–4. 8. Rytířské turnaje, SHŠ Allgor (11.00;

12.45, 14.00 a 15.15 hodin)
1. 9. Bezdězská pouť, v 10.00 hodin mše sv.

v kostele sv. Jiljí, ve 14.00 hodin přesun na
hradní nádvoří – zakončeno pobožností.

7. - 8. 9. Dny evropského dědictví, VSŠ Askalon 
Výstavy: 
Do 31. 7. Staré pohlednice
1.–31. 8. Výstava Vladimír Kuřátko

SHZ Frýdlant 
www.zamek-frydlant.cz
10. 7. Audience u Albrechta z Valdštejna –

během prohlídky zámku setkání s vévo-
dou Albrechtem z Valdštejna

21. 8. od 18.00 hodin – Jazzová hudební díl-
na Karla Velebného

31. 8. Hradozámecká noc – Noc na zámku,
od 20.00 hodin, poslední prohlídka ve
22.30 hodin. Návštěvníci budou prove-
deni rozsvíceným zámkem, kde je při-
jme vévoda Albrecht z Valdštejna.

7. 9. Oživlé památky na téma: „Káva, čaj,
čokoláda a aristokratické nápoje“ –
s tím, co se pilo v zámeckých salonech.

Mimořádně: Od 1. 5. 2013 do 30. 9. 2013 bude
součástí hradní expozice prezentace velmi vzácné
knihy „Popis Egypta“, která vznikla na základě Na-
poleonovy výpravy do Egypta v letech 1798–1801. 

SH Grabštejn 
www.hrad-grabstejn.cz
Výstavy na Grabštejně:
5.–7. 7. Výlety do minulosti: Akce plná pohá-

dek, historických řemesel a dílen, šer-
mu a představení pro rodiny s dětmi
(Subulkus, Pernštejni)

5.-6. 7. Oživlé památky na téma „Zločiny na
hradech a zámcích“ – Perníková cha-
loupka na Grabštejně aneb Kterak
ukrutný a strašlivý zločin málem se
stal… Hradní dobová akce po celý den
(10.00–16.00 hodin)

6. 7. Hradišťan s uměleckým vedoucím
Jiřím Pavlicou, od 19.00 hodin

Každá červencová sobota: Večerní strašení
Večerní prohlídky se sv. Barborou a jejími společ-
níky od 20.00 hodin.
3.–4. 8. Létohrátky – festival divadla, staré hud-

by, pohádek a řemesel
24. 8. Benefiční koncert – Georges Bizet:

Carmen Opera, XXI. benefiční koncert
Luďka Vele ve prospěch Grabštejna

31. 8. Hradozámecká noc – noční setkání se
sv. Barborou a jejími přáteli – 20.00–24.00
hod. Divadelně koncipované vystoupení
průvodců spojené s netradiční prohlídkou.

31. 8. Mardi Gras – folk westcoast oldies,
koncert skupiny spojený s výtvarným
workshopem a výstavou německé vý-
tvarnice Gabriele Waterrott.

6.–8. 9. Worldfest – jedenáctý ročník festivalu
alternativní, etnické hudby a divadla.

Otevřte 13. komnatu na Grabštejně!
Hrad Grabštejn se zapojil do projektu Otevřte 13.
komnatu, a proto se, hlavně dětští návštěvníci,
mohou těšit na speciální okruh, po kterém je pro-
vede sv. Barbora.

SZ Hrubý Rohozec 
www.hruby-rohozec.eu
5.–6. 7. Móda sedmi staletí – prohlídky v do-

provodu průvodců v historických kostý-
mech. 

20.–21. 7. Varhanní víkend – první prohlídkový
okruh obohacený o ukázky varhanní
hudby v kapli Nejsvětější Trojice, po oba
dny od 15.00 hodin.

27.–28. 7. Varhanní víkend 
3.–4. 8. Od Mikuláše k Mikuláši – prohlídky

interiérů, při nichž se setkáte s postava-
mi ze zámecké historie.

10.–11. 8. Varhanní víkend
31. 8. Hradozámecká noc – „Ti druzí“ – noční

prohlídky zámku zaměřené na služeb-
nictvo a na to, co se na zámku dělo poté,
když šlechta („Ti první“) odešla spát. Sprá-
va zámku doporučuje rezervaci míst.

SZ Lemberk 
www.zamek-lemberk.cz
2.–7. 7. Prázdniny na věži – mimořádné zpří-

stupnění středověké věže. Věž bude
otevřena po celý den (9.00–16.30 hodin). 

2.–31. 7. Oživlé památky na téma „Zločiny na
hradech a zámcích“ – mimořádné
zpřístupnění rytířského (vlašského) sá-
lu ze 17. století plného bitevních výjevů
v rámci běžných prohlídek zámku

20. 7. Oživlé památky na téma „Památky
všemi smysly“ – komorní koncert při
svíčkách – „Večer hudby a poezie“. Kom-
ponovaný pořad složený z nejlepší rene-
sanční a barokní hudby za účasti Petry

Špalkové, členky činohry Národního di-
vadla v Praze. Začátek koncertu v 18.00
hodin, rytířský sál.

13.–18. 8. Prázdniny na věži – věž bude otevřena
po celý den od 9.00 do 16.30 hodin. 

31. 8. Hradozámecká noc – noční výstup na
věž a sestup do hladomorny. Věž i hla-
domorna bude otevřena od 19.00 do
22.00 hodin. 

31. 8. Hradozámecká noc – koncert Radka To-
máška ze skupiny Rangers a hosty
Fandou V. Zikmundem a Vojtou Kiďá-
kem Tomáškem.

SZ Sychrov 
www.zamek-sychrov.cz
13. nebo 14. 7. „Marie Antoinetta, Francouzská

revoluce, Rohanové a Sychrov“ – před-
náška spojená s módní přehlídkou kos-
týmů z doby Marie Antoinetty

2. 8. Oživlé památky na téma „Zločiny na
hradech a zámcích“ - komentovaná
prohlídka na téma „Srdce vévody
d’Enghien“ – k výročí narození člena
rodu Rohanů. 

3. 8. Klasika pod hvězdami – open-air před-
stavení v zámeckém parku 

12. 8. „Marie z Rohanu, vévodkyně de
Chevreuse a královna“ – kostýmní
scénky k výročí narození historické po-
stavy, Marie z Rohanu.

18. 8. Čechomor – koncert známé hudební
skupiny v zámeckém parku

23.–24. 8. Skotské hry v zámeckém parku
7. 9. Oživlé památky na téma „Káva, čaj,

čokoláda a aristokratické nápoje“ –
„Dámy na kafíčko“ – komentovaná pro-
hlídka výstavy o historii stolničení.

Výstavy:
Pro dětské návštěvníky je zpřístupněna výstava
v zámeckém sklepení „Pohádkové srdce Evropy“
od známé spisovatelky, ilustrátorky a grafičky
Vítězslavy Klimtové. Otevírací doba koresponduje
s otevírací dobou zámku.
V prostoru bývalé zámecké konírny zveme na in-
teraktivní výstavu „TECHNOPOLIS“ zaměřenou
na vědu a technologie 2. poloviny 19. století a za-
čátek 20. století. 

SH Trosky 
www.hrad-trosky.eu
31. 8. Trosecký širák – 7. ročník přehlídky

trampských písní. Zahájení: 18.30 hodin
– Trampské potlachy (rozdělání ohně,
vztyčení vlajky), následuje přehlídka
5–6 kapel 

V průběhu celé sezony: příležitostně – sokolník
s ukázkami chovu, výcviku a krmení dravců s mož-
ností focení návštěvníka s dravcem na rukavici

SZ Zákupy 
www.zamek-zakupy.cz
22. 8. Smutný osud „Orlíka“, vévody zákup-

ského – tematická přednáška k výročí
úmrtí Napoleona II. Františka Josefa
Karla Bonaparte. Přednáška a prezenta-
ce o osudu Napoleonova syna. Čas:
17.00–19.00 hodin
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Jubilejní 40. ročník Rally Bohemia 
Jednou z nejvýznamnějších sportovních akcí
v regionu je jistě jubilejní 40. Rally Bohemia.
Závody silničních vozů každoročně přiláka-
jí do oblasti Mladoboleslavska, Jablonecka
a Liberecka množství diváků. Závod samot-
ný také ovlivní život obcí a osob kolem tratí
rychlostních zkoušek. 

Jubilejní ročník se koná ve dnech 12. a 14. čer-
vence a start i cíl je v Mladé Boleslavi. Závod je
součástí FIA Evropského poháru s nejvyšším
koeficientem 10 a současně i Mediasport.cz,
mezinárodního mistrovství České republiky
v rally. „Na tratích rychlostních zkoušek se před-
staví kompletní domácí špička rally, kterou
rozšíří i někteří zahraniční jezdci a také členo-
vé továrního týmu Škoda Motorsport,“ říká Petr
Eliáš, tiskový mluvčí závodu.

Za hlavním polem soutěžních vozů budou
moci občané dotčených obcí a diváci sledovat
i pole označené jako Rally Bohemia Legend,
kde bude možné spatřit soutěžní vozy a jezdce
nedávné minulosti s historickými vozy. 

„Na organizaci 40. Rally Bohemia se podílí
více než 1500 osob a organizátoři rally mají

všechna povolení dotčených obcí, Policie ČR
a dalších orgánů včetně národní sportovní au-
tority Autoklubu ČR,“ dodává Eliáš.

Jubilejní 40. Rally Bohemia zasáhne do běžné-
ho víkendového života obcí na trati rychlostních
zkoušek a některé silnice uzavře. „Pořadatelský
sbor děkuje občanům za toleranci významné
sportovní akce a žádá je o dodržování bezpeč-
nostních opatření během soutěže, se kterými je

seznámí traťoví komisaři v daném úseku,“ žádá
veřejnost o toleranci tiskový mluvčí.

Sobotní rychlostní zkoušky závodu se jedou
na silnicích na Jablonecku, a to v úsecích
a časech: 

13. 7. /sobota/ 7.00 a 17.00 hodin
RZ 2 a 7: Splzov, Bzí, Veselí, Chlístov, Těpeře,
Železný Brod.

13. 7. /sobota/ 7.30 a 17.30 hodin
RZ 3 a 8: Desná, Světlá, Příchovice, Český Šum-
burk, Šumburk, Tanvald, Popelnice, Bohda-
lovice, Velké Hamry.

13. 7. /sobota/ 8.00 a 18.00 hodin
RZ 4 a 9: Zlatá Olešnice-Vrcha, Lhotka, Nava-
rov, Vlastiboř.

13. 7. /sobota/ 8.15 a 18.15 hodin
RZ 5 a 10: Jílové, Radčice, Jirkov, Horská
Kamenice, Železný Brod.

13. 7. /sobota/ 8.45 a 18.45 hodin
RZ 6 a 11: Dlouhý, Chloudov, Vrát, Prosíčka,
Líšný. (end)

Léto otevírá kostely a zve na koncerty
Přehled koncertů konaných v rámci 6. ročníku Jablonecké kostely otevřeny

2. 7.–27. 8. 2013
Otevřeno každé úterý 9.00–17.00 hodin
kostel sv. Anny, kostel Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova, kostel Dr. Farského a kostel Povýšení
sv. Kříže. 

2. 7. /úterý/ 17.00 hodin
Aries, soubor bicích nástrojů
kostel sv. Anny 
Klasická i moderní díla v podání marimby, xy-
lofonu, vibrafonu, zvonkohry, bicí soupravy,
percussion či tympánů. 

9. 7. /úterý/ 17.00 hodin
Zámecké saxofonové kvarteto
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Zkušení hudebníci pod vedením J. Žemličky

nabízejí klasický i moderní repertoár – od skla-
deb J. S. Bacha, W. A. Mozarta přes slavné pís-
ně J. Ježka, G. Gershwina až po nejslavnější
muzikálové melodie.

16. 7. /úterý/ 17.00 hodin
Karel Jiroš, kytarový koncert
kostel Dr. Farského
Zahraje skladby světových hudebních skladate-
lů od renesance až po 20. století včetně skladeb
vlastních.

23. 7. /úterý/ 17.00 hodin
Berušky, 
dívčí folk-country-pop kapela
kostel Povýšení sv. Kříže
Uslyšíte spirituály a autorské skladby.

30. 7. /úterý/ 17.00 hodin
Jakub Slezák – varhany, Ivan Orság
– baryton
kostel sv. Anny 
Zaznějí sólové varhanní skladby starých mistrů
a Biblické písně od Antonína Dvořáka. 

6. 8. /úterý/ 17.00 hodin
Komponovaný koncert klasické
hudby v podání žáků a učitelů ZUŠ
Jablonec nad Nisou.
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Vystoupí J. Klokočníková, H. Herkommerová,
N. Kadavá – zpěv. Host: Smyčcové kvarteto Ad
libitum ze ZUŠ Turnov. 

13. 8. /úterý/ 17.00 hodin
Jana Havlíčková
kostel Dr. Farského
Skladby J. S. Bacha, G. F. Händela, J. Blaho-
slava, B. Smetany, A. Dvořáka.

20. 8. /úterý/ 17.00 hodin
Jazz-h-faktor
kostel Povýšení sv. Kříže
Jablonecká kapela s širokým stylovým zábě-
rem. S chutí zahraje jak moderní swing, tak la-
tinu, či dokonce funk a jazzrock, ale i nestár-
noucí standardy. 

27. 8. /úterý/ 17.00 hodin
Komponovaný koncert žáků 
a absolventů ZUŠ 
Jablonec nad Nisou.
kostel sv. Anny
Skladby starých mistrů v podání A. Tvrdíka –
zobcová flétna, K. Jiroše – kytara a J. Slezáka –
varhany.

Akci pořádá Jablonecké kulturní a informační
centrum, o. p. s. za finanční podpory statutární-
ho města Jablonec nad Nisou v rámci projektu
Jablonec nad Nisou 2013. Děkujeme firmám
Busline, a. s., a Rengl, s. r. o., za pomoc při pro-
pagaci akce. www.jablonec.com

Foto Miroslav Gorčík

Akustiku místních kostelů mohou Jablonečané ocenit v sérii letních koncertů, které v době letních prázdnin připravilo
Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s. Už v polovině června se milovníci hudby zaposlouchali do benefičního

koncertu pěveckého sboru Iuventus, gaude! a kytaristy Štěpána Raka v kostele sv. Anny. Foto Milan Bajer



Tänzelfest v Kaufbeuren 
Partnerské město Kaufbeuren zve na nejstarší
historickou dětskou slavnost v Bavorsku, na
Tänzelfest (Tanečkové slavnosti). Děti sehrají
historii svého města ve velkých slavnostních
historických průvodech od soboty do pondělí
13.–15. července při různorodých aktivitách ve
starém městě. U stánků kovářů, koželuhů, bar-
vířů a tkalců, zemědělců, řezníků a pekařů na-
podobují děti stará řemesla. 

Neslaví jen děti, zkrátka nepřijdou ani dospě-
lí. Od roku 1990 láká návštěvníky ze široka da-
leka „život historického tábora“. Na slavnosti
hraje hudba, zpívá se, tancuje, hraje se divadlo
a nechybějí samozřejmě ani trhovci s domácí-
mi marmeládami, medem a jinými dobrotami.
Zábavu doplňuje i pouť s četnými atrakcemi
a pivním stanem.

V romantických zadních dvorech a v zastrče-
ných zákoutích při svitu pochodní a táborových
ohňů budete přeneseni do minulosti, vystupují
zde žongléři a polykači ohně, rytíři a urozené
dámy, žebráci i pobudové. www.kaufbeuren.de

Budyšín
Více než 1000 let starý Budyšín v Horní Lužici
je jedním z nejmalebnějších středověkých měst

Německa. Město je zajímavé i tím, že po celá
staletí zde spolu žijí Němci a Lužičtí Srbové,
malý slovanský národ s působivou kulturou.
Budyšín je ideálním místem pro výlet nejen
vlakem, autem, ale také i na kole. 

V letošním roce slaví město Budyšín a Jab-
lonec dvacetileté výročí spolupráce. První část
oslav proběhla na jaře během Budyšínských
jarních slavností a vyvrcholí v září během
Jabloneckých podzimních slavností. 
27. 6.–4. 8. se koná 18. ročník Budyšínského let-
ního divadla – Hořčice pro Bonaparteho – Jak
hořčice přišla do Budyšína.
11.–14. 7. se uskuteční 10. ročník mezinárodní-
ho folklorního festivalu Lužice 2013.
14. 8.–8. 9. se konají Budyšínské týdny hořčice.
Originální budyšínské hořčicové speciality –
jemná, pikantní, česneková, vínová atd. budou
servírované v restauracích po celém městě.
8. 9. – Den památek
14. 9. – 20. ročník mezinárodního městského
běhu. Tratě: 1,2 km, 2 km, 6 km, 10 km.
www.tourismus-bautzen.de 

Kleinwelka
Cesta do pravěku, parku miniatur a přírodního
bludiště, to vše je připraveno v nedaleké
Kleinwelce, zábavním dinosauřím parku.
Použití parkoviště před parkem je bezplatné.
Park nejen pro děti je otevřen v červenci a srp-
nu od 9 do 19 hodin. 

Více informací naleznete na webové stránce
www.saurierpark.de.

Jelení Hora a okolí
Jako partnerské město je Jelení Hora lehce do-
sažitelná pro každého občana Jablonce nad
Nisou. Návštěva města, okrsku a blízkých měst,
jako jsou Karpacz nebo Szklarska Poreba, roz-
hodně stojí za to. 

Za zmínku stojí i horká vřídla a nádherné
parky v Cieplicích, lázeňské části Jelení Hory.
Po prohlídce města můžete prozkoumat okolí.
Navštivte některé z akcí, které jsou v letních
měsících připraveny. Jedná se o folklorní festi-
valy, trhy a nespočet vernisáží a výstav.

12.–13. 7. – XVII. Mezinárodní setkání Honda
Gold Wing, Jelení Hora 2013
1.–4. 8. – XXXI Mezinárodní divadelní festival
„Street“, Jelení Hora
31. 8.–1. 9. – Country víkend u Sněžky, Karpacz
7.–8. 9. – XIV. Mezinárodní festival včelařství,
Jelení Hora

Zwickau
Partnerské město Zwickau, centrum automobi-
lového průmyslu a město Roberta Schumanna,
vás zve na open-air koncerty a festivaly, trhy
a automobilové akce. 

Na centrálním náměstí se nachází radnice,
která je sice historická, přesto nově zrekon-
struovaná. V březnu 2011 došlo k jejímu slav-
nostnímu otevření. V radnici se nachází nejen
kaple svatého Jakuba, ale i obchody a kavárny
s neodolatelnými dorty a zákusky.
Nejzajímavější akce:
Robert Schumann fest od 30. 5. 2013 (trvá celé
prázdniny). Dům Roberta Schumanna, Hlavní
trh 5, vstup zdarma. Více info na webových
stránkách www.schumannzwickau.de.
15.–18. 8. – 12. ročník městských slavností,
www.stadtfest-zwickau.de
Více informací na www.zwickau.de (ml)
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Letní programy partnerských měst
V rámci letního vydání Jabloneckého měsíčníku přinášíme nabídky kulturních a sportovních akcí 
partnerských měst v době letních prázdnin.

V době dovolených a prázdnin značně na-
růstá pouliční kriminalita, krádeže a poru-
šování platných obecně závazných vyhlášek
(OZV). Městská policie Jablonec v této sou-
vislosti upozorňuje občany na rizika. „Je
nutné mít zvýšený dohled a neopatrností ne-
dávat zlodějům šanci ke krádežím osobních
věcí, kol či věcí volně ponechaných v au-
tech,“ upozorňuje preventista městské poli-
cie Miloslav Lejsek.

V létě jsou také často porušovány vyhlášky, kte-
ré upravují noční klid a zejména volný pohyb
psů. „Noční klid je stanoven od 22.00 do 6.00
hodin,“ zdůrazňuje čas určený k odpočinku
Lejsek. 

Rušení nočního klidu či obtěžování hlukem 
V poslední době se na magistrátu množí stíž-
nosti, jejichž autor je buď anonymní, nebo si
nějakou identitu vypůjčí. Anonymní stížnosti
jsou v současné chvíli řešeny tehdy, pokud ob-

sahují údaje nasvědčující tomu, že byl porušen
právní předpis. Nicméně existuje oblast, která
anonymně vyřešit nejde, a tou je stížnost na
hluk. 

Hluk jako takový řeší hygienická stanice,
právní předpisy stanoví nepřekročitelné limity
hluku pro různé, zákonem definované chráně-
né prostory. Jedná se tedy o údaj naprosto přes-
ný, prokazatelný pouze měřením. 

Měření hluku je laboratorní úkon s jasně sta-
novenými pravidly včetně doby, po kterou se
měří, a může být provedeno pouze v konkrét-
ním prostoru (jsou jimi např. obytné místnosti
bytů nebo definovaný prostor u rodinného či
bytového domu). 

Vzhledem k požadavkům na měření jakož
i k finanční náročnosti je tedy zřejmé, že k pro-
vedení měření je nutná spolupráce s osobou,
která je tímto hlukem obtěžována. 

Pouze překročené naměřené hodnoty mohou
poté zakládat sankce šiřiteli hluku a dokáží
efektivně vymoci žádoucí stav pro stěžovatele.

Volné pobíhání psů
Pes musí být na veřejném prostranství v katast-
ru města veden na vodítku s výjimkou asi-
stenčních, vodících a signálních psů. Pro volný
pohyb psů jsou určena veřejná prostranství –
Stráň mezi ulicemi Plynární a Na Výšině (sjez-
dovka); louky na Dolině na konci ulice Liliová,
Antala Staška); travnatá plocha mezi chodní-
kem ul. Palackého, pěšinou směřující k objektu
v ul. B. Němcové č. 46 a budovou Telefónica O2

Czech Republic, a. s., (Mšenský park); travnatý
svah mezi ulicemi Pod Baštou a Saskova. 

„Na těchto místech je volný pohyb psů možný
pouze s nasazeným náhubkem, což neplatí pro
psy, jejichž výška v kohoutku nepřesahuje 30 cm.
Majitel je rovněž povinen po svém psu uklidit
exkrementy. Pokud má jeho chovatel (držitel)
trvalý pobyt nebo sídlo na území města, musí
být pes označen evidenční známkou. Porušení
je považováno za přestupek proti veřejnému po-
řádku a městská policie ho může postihovat poku-
tou do výše 1 000 Kč,“ dodává Lejsek. (end)

Rizika prázdninových měsíců
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