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Čas dovolených a odpočinku
Letní příloha Jabloneckého měsíčníku

P Ř Í R O D A  –  P A M Á T K Y  –  K U LT U R A  –  N A Š E  T I P Y

www.mestojablonec.cz, mujablonec@mestojablonec.cz 

Jelení Hora patří od minulého roku k pětici
partnerských měst Jablonce nad Nisou. Doho-
du o partnerství podepsali představitelé obou
měst 19. prosince 2007 v Jablonci nad Nisou.
Jedná se o logické vyústění dlouholeté přeshra-
niční spolupráce, která mezi městy probíhá
v oblasti sportu (sportovní hry mládeže, společ-
ná jízda cyklistů, atletické, fotbalové a střelecké
turnaje), kultury (družby tanečních a hudeb-
ních souborů, výstavy) i turismu (veletrhy ces-
tovního ruchu). V současné době vznikají nové
kontakty a náměty, jako jsou odborné stáže me-
zi českými a polskými úřady nebo příprava
společného projektu na podporu cestovního ru-
chu v rámci operačního programu přeshranič-
ní spolupráce. Ten si klade za cíl revitalizaci
jabloneckého přírodního areálu Srnčí důl na
straně české a vybudování sportovního centra
na úpatí Krkonoš na straně polské.

Jako partnerské město je pro nás Jelení Hora
výhodná především z hlediska geografické blíz-
kosti – je snadno dosažitelná pro každého Jablo-

nečana. A její návštěva rozhodně stojí za to. Jde
totiž o město starobylé a velmi malebné. His-
torickému středu vévodí náměstí s prstencem
podloubí, kde může začít naše prohlídka pamá-
tek. Cesta k zámkům a palácům vede zbytky
obranných zdí, okolo gotických a barokních kos-

telů a ulicemi se secesními domy. Za zmínku
stojí i horká vřídla a nádherné parky v lázních
Cieplice, dnes části Jelení Hory. Také návštěva
Krkonošské muzea s významnou expozicí skla
v centru Jelení Hory nebo Přírodovědného mu-
zea v Cieplicích stojí za úvahu.

Po prohlídce města můžete prozkoumat jeho
okolí. Téměř z každého místa ve městě je mož-
né spatřit hory a lesy, kam se lze snadno dostat
dobře fungující veřejnou dopravou. Putování
Krkonošským národním parkem a dalšími pří-
městskými přírodními parky je příležitostí
k přímému kontaktu s přírodou. Aktivní ná-
vštěvníci mohou vyrazit na výlety na kolech či
na koních, vyzkoušet si horolezectví nebo do-
konce absolvovat vyhlídkový let nad městem. 

Více o Jelení Hoře a dalších partnerských
městech naleznete na www.jeleniagora.pl
a http://www.mestojablonec.cz/cs/mesto/part-
nerska-mesta/.

(kv)

Navštívili jste již Perlu Krkonoš?
Jelení Hora – od roku 2007 partnerské město Jablonce nad Nisou

Devět set let historie, nádherné památky, horká vřídla a krásná poloha v podhůří jsou samé přednosti, díky kterým
dostalo polské město Jelení Hora poetickou přezdívku Perla Krkonoš. 

Palác Schaffgotschů v lázních Cieplice
Foto Sławomir Ślusarczyk

Jelení Hora – pěší zóna
Foto Sławomir Ślusarczyk
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Kotelní kámen
Ke známým jabloneckým kamenům patřil

v dřívějších dobách balvan nacházející se
v dnešní ulici U Balvanu. Byla po něm i pojme-
nována. Stával u křižovatky cest uprostřed polí,
kousek nad někdejším rybníkem. Odedávna jit-
řil lidskou fantazii svojí skalní mísou, lidově
zvanou kotel. Však to také dokládá název Kessel-
stein – Kotelní kámen. 

Dříve si lidé neuměli vznik kotle vysvětlit ji-
nak než působením pekelných sil. V osvíceném
19. století, kdy vědecký přístup byl ještě v plen-
kách, se kotel považoval dokonce za pohanské
obětiště. V časopise „Památky archeologické
a místopisné“ z roku 1865 se o balvanu dočte-
me: „Na skále u Jablonce blíže Liberce je patr-
ná kotlina obětní, z níž žlab na odtékání krve
a posvátné vody vybíhá.“ Dnes víme, že „kotle“
vznikly působením vody a ledu. Podobných kot-
lů – správně skalních mís – můžeme v našich
horách objevit desítky, ten jablonecký balvan je
ale jistě nejpovedenější. 

Když se roku 1904 budovala okresní silnice
do Rychnova, stál balvan v cestě. Zásluhou pánů
Karla Seidemanna a Adolfa Zascheho (píšeme
o něm na straně 15) byl kámen o několik met-
rů přesunut, a tak dnes stojí za plůtkem vedle
chodníku, u nároží ulic U Balvanu a Na Náspu.

Čertův kámen ve Vrkoslavicích
Snad ještě známějším je vrkoslavický Čertův

kámen. Spočívá na čtyřech menších balvanech
a vytváří tak jakousi jeskyňku. Zdánlivě tím
připomíná stavbu nějaké dávné civilizace. Dle
pověsti prý rýhy na jeho temeni a bocích vy-
mlátil rozzlobený čert svým ocasem, když mu
unikly duše čtyř místních sedláků. Ale také
vznik tohoto útvaru je ryze přírodní. Vznikl od-
věkým působením slunce, vody, ledu a větru.
Ale věřte tomu!

Vyhlídka na Dobré Vodě
Nad silnicí k Dobré Vodě se nachází vyhlíd-

ková skalka, dříve zvaná Schnuppstein. Název
připomínal sedláka Neumanna, jemuž patřily
okolní grunty a který prý byl vášnivým „šňupa-
čem“ tabáku. Z geologického hlediska se jedná
o kontaktní rohovec. Jde o vzácný pozůstatek
horniny, jíž byly kdysi pokryté okolní hory
a která byla vlivem dlouhodobého působení
eroze snesena. Na vrcholu stával i mohutný
kříž, ten však bohužel též zmizel. Rozhled dnes
zčásti zakrývá přerostlá vegetace.

Hrouda
Také Mšeno mělo oblíbený kámen. Jedná se

o balvan v dnešní Sněhové ulici, zvaný kdysi
Butterweckel. V němčině ten výraz znamená
máslovou hroudu. Takovou, jaké kupovaly na
trhu naše prababičky. Kámen ji svým tvarem
vskutku připomíná. Okolní výstavba místo zne-
hodnotila a zřejmě i proto upadlo v zapomnění. 

Bručoun a Židovský dům
U Lukášova, těsně za hranicí katastru, najde-

me několik zajímavých skalních útvarů. Nej-
známější je Bručoun, balvan se skalní mísou na
svislé stěně. Jeho poloha svědčí o tom, že v dáv-
né minulosti došlo k převržení skalky. Otvor
prý ve větru vydává bručivý zvuk, ten ale již
dlouho nikdo nezaslechl. Určitá naděje se na-
skýtá po loňské vichřici Kyril, která zkosila
okolní les. Nedaleko odtud se nachází i dost ob-
tížně nalezitelný Židovský dům, jeskyňka, kde
se ukrývala židovská rodina za napoleonských
válek.

Další útvary
Nad silnicí z Vrkoslavic k Dolní Černé Stud-

nici měli naši předkové pojmenovaný výrazný
skalní hřebínek. Říkali mu Bauernbergfelsen,
tedy „skály na selském kopci“. Na jejich náhor-
ní plošině slavili Valpuržinu noc, naše dnešní
čarodějnice. Dnes je místo zarostlé nálety. 

Jinak nepříliš zajímavé balvany se nacházejí
i v kokonínském parku. V době ledové se sem
měly sesunout vlivem eroze z Vrkoslavic. A tak
v Kokoníně nalezneme žulové balvany na břid-
licovém podloží.

Ve změti skal stojících na svahu, který spadá
ze Žižkova Vrchu do Brandlu, se nachází
Schmirglova skála. Ta připomíná známého jab-
loneckého loupežníka, který tady prý měl jes-
kyni s ukrytým pokladem. Jenže skály byly
v minulosti z části odtěženy a lom je dnes za-
rostlý a zčásti zanesený odpadky. Poklad ale do-
dnes nikdo nenašel. V Brandlu, kde se Nisa
zpětnou erozí prokousává do jablonecké kotli-
ny, můžeme nalézt i zajímavé skalní hrnce.
Chceme-li je spatřit, musíme k nim za teplár-
nou sestoupit ze strmého srázu k řece.

Zapomenutou jabloneckou dominantou je
i tzv. „Skalka“ s vilou Steinberg, postavenou v ro-
mantizujícím duchu. V její blízkosti se nachá-
zelo v dobách Marie Terezie oblíbené vojenské
tábořiště. Někdejší název ulice Lagergasse
(Táborová), dnešní Uhelná, to dlouho připomí-
nal. Dnes se Skalka poněkud ztrácí v okolní zá-
stavbě.

Lukáš Pleticha, Otokar Simm
foto os 

O Jabloneckých kamenech a skalách
Naše město stojí na převážně skalnatém podloží. Na mnoha místech skaliska či velké balvany vystupují až nad povrch.
Některá z nich zaujala lidskou pozornost o něco více a lidé jim proto dali názvy. A právě o nich si dnes povíme.

Hrouda

Vyhlídka na Dobré Vodě

Čertův kámen Bručoun
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■ Jablonecká kina
Červenec – srpen

Kino Radnice
30. 6.–2. 7. /pondělí–středa/ 
17.30 hodin
LOVCI DRAKŮ 
Animovaný film. Dobrodružná výprava
do středověké fantaskní říše, kde se to
jen hemží draky různých tvarů a veli-
kostí. Český dabing.

30. 6.–2. 7. /pondělí–středa/ 20 hodin
MEJDAN V LAS VEGAS
Romantická komedie o divokém večír-
ku a jeho následcích... České titulky.

3. 7.–9. 7. /čtvrtek–středa/ 
18 a 20 hodin
FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
Komedie o ňoumovitém svůdci
Františkovi, jehož příhody jsou vlastně
docela nevinné – byť hrdina svádí jed-
nu ženu za druhou…

10.–16. 7. /čtvrtek–středa/ 
17.30 a 20.15 hodin
LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN 
Sourozenci Pevensiovi tentokrát pomá-
hají právoplatnému králi Narnie svrh-
nout samozvaného tyrana. Český da-
bing.

17.–23. 7. /čtvrtek–středa/ 
17.30 a 20.15 hodin
BATHORY
Historický velkofilm J. Jakubiska při-
vádí k životu krvavou legendu o Ča-
chtické paní.

24.–30. 7. /čtvrtek–středa/ 
18 a 20 hodin
KUNG FU PANDA 
Akční animovaná komedie z exotické-
ho prostředí starodávné Číny. I tlustý
a líný medvídek panda se může stát
mistrem bojových umění. Český dabing.

31. 7.–3. 8. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
4. 8.–6. 8. /pondělí–středa/ 20 hodin
KOPAČKY
Rozchodová taškařice s hromadou iro-
nických hlášek, v níž sympatický tři-
cátník dostane kopačky od své milé –
zhýčkané seriálové hvězdičky. České ti-
tulky.

31. 7.–3. 8. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
4. 8.–6. 8. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
WANTED
Šílená akční jízda od režiséra megahi-
tu Noční hlídka přináší originální pří-
běh a Angelinu Jolie jako potetovanou
vražedkyni. České titulky.

7.–13. 8. /čtvrtek–středa/ 17.30 a 20 hodin
MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE
Dobrodruh Rick O’Connell v boji proti
mocichtivému čínskému císaři, který
po staletích spánku povolává armádu
zakletou do hliněných figur. České titulky.

14.–20. 8. /čtvrtek–středa/ 17.30 hodin
ZAPOMENUTÝ OSTROV
V rodinné dobrodružné komedii pátrá
malá hrdinka po zmizelém vědeckém
tatínkovi na opuštěném ostrově. Český
dabing.

14.–20. 8. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
AKTA X: CHCI UVĚŘIT
Agenti FBI Mulder a Scullyová opět
v mrazivé atmosféře vyrážejí za dalším
případem. České titulky.

21.–27. 8. /čtvrtek–středa/ 17.30 hodin
SISSI A YETTI 
Animovaná dobrodružná komedie pro
celou rodinu. Císařovna Sissi je unese-
na a její manžel neohrožený a nebo-
jácný Franz se vydává stíhat únosce.
Český dabing.

21.–27. 8. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
28. 8.–3. 9. /čtvrtek–středa/ 18 hodin
MÁJ
Česká klasika v krásných obrazech
plných emocí, symbolů a nápaditých
kompozic, doprovázených hudbou
Support Lesbiens v novém projektu
F. A. Brabce (Kytice). 

28. 8.–3. 9. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
TEMNÝ RYTÍŘ
Batmanův boj se zločinem je čím dál
tím riskantnější – v Gothamu začíná
řádit zločinec Joker. České titulky.

Pozor na začátky představení!

Letní kino
30. 6.–1. 7. /pondělí–úterý/ 22 hodin
IRON MAN
Další z klasických marvelovských su-
perhrdinů v boji o záchranu světa.
České titulky.

2.–3. 7. /středa–čtvrtek/ 22 hodin
TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ
Nejdrsnější a nejtemnější „coenovská“
výprava, tentokrát do vyprahlého
Texasu. Oscar za nejlepší film, režii
a scénář. České titulky.

4.–6. 7. /pátek–neděle/ 22 hodin
INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ
KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY 
Velkolepý návrat nejslavnějšího arche-
ologa všech dob. České titulky.

7.–8. 7. /pondělí–úterý/ 22 hodin
PAŘÍŽI, MILUJI TĚ
Světoznámí režiséři ukázali v povídko-
vém filmu Paříž způsobem, jaký tu ješ-
tě nebyl. České titulky.

9.–10. 7. /středa–čtvrtek/ 22 hodin
NÁŠ VŮDCE
Experiment profesora, který má simu-
lovat fungování diktatury, začnou žáci
brát příliš vážně. České titulky.

11.–13. 7. /pátek–neděle/ 22 hodin
U MĚ DOBRÝ
Rozmarná komedie a fikaný „Podraz“
po česku v novém filmu J. Hřebejka.

14. 7. /pondělí/ 22 hodin
FAUNŮV LABYRINT
Třemi Oscary oceněný fantasy snímek
o dívce, která se od tajemného fauna
dozví, že je ztracenou princeznou kdy-
si mocné pohádkové říše. České titulky.

15. 7. /úterý/ 22 hodin
BEASTIE BOYS, 50 KAMER
A 40 TISÍC OČÍ
Beastie Boys rozdali mezi obecenstvo
50 kamer a tak vznikl energií nabitý
dokument z vystoupení legendární ka-
pely. České titulky.

16.–17. 7. /středa–čtvrtek/ 21.30 hodin
KARAMAZOVI
Originální pohled na Dostojevského
v režii P. Zelenky, v němž nechybí hu-
mor, nadsázka a mystifikace. 

18.–20. 7. /pátek–neděle/ 21.30 hodin
DOSTAŇTE AGENTA SMARTA
Akční komedie o úžasně neschopném
agentovi, který se snaží překazit plány
zločinného syndikátu. České titulky.

21.–22. 7. /pondělí–úterý/ 21.30 hodin
HANCOCK
Will Smith jako ošuntělý, lajdácký su-
perhrdina s nevalnou pověstí, jehož
akce mnohdy napáchají více škody,
než užitku. České titulky.

23.–24. 7. /středa–čtvrtek/ 21.30 hodin
SMRT ON-LINE
Masový vrah zabíjí své oběti v přímém
přenosu na internetu. Čím více diváků,
tím pomalejší smrt. České titulky.

25.–27. 7. /pátek–neděle/ 21.30 hodin
BOBULE
Poetická komedie z moravských vinic
na vás dýchne podmanivou vůní léta
a vinných hroznů.

28.–29. 7. /pondělí–úterý/ 21.30 hodin
MOJE BORŮVKOVÉ NOCI
Zpěvačka Norah Jones se jako dívka se
zlomeným srdcem vydává v doprovodu
krásné hudby a úchvatné kamery na
cestu po Americe. České titulky.

30.–31. 7. /středa–čtvrtek/ 21.30 hodin
MONGOL – ČINGISCHÁN
Strhující film o Čingischánovi. České
titulky.

1.–3. 8. /pátek–neděle/ 21 hodin
SEX VE MĚSTĚ
Vezme si Carrie svého pana Božského,
nebo je to jen sen? České titulky.

4.–5. 8. /pondělí–úterý/ 21 hodin
FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
Komedie o ňoumovitém svůdci
Františkovi, jehož příhody jsou vlastně
docela nevinné – byť hrdina svádí jed-
nu ženu za druhou…

6. 8. /středa/ 21 hodin
PÁSMO FILMŮ TOMÁŠE VORLA
Pásmo dnes již kultovních „kraťasů“
T. Vorla (např. Zákon samurajů,
Kašpárek, To je můj Láďa…).

7.–8. 8. /čtvrtek–pátek/ 21 hodin
TEMNÝ RYTÍŘ
Batmanův boj se zločinem je čím dál
tím riskantnější – v Gothamu začíná
řádit zločinec Joker. České titulky.

9.–10. 8. /sobota–neděle/ 21 hodin
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
Celovečerní film na motivy jednoho
z nejoblíbenějších českých televizních
seriálů a knihy Fan Vavřincové. 

11.–12. 8. /pondělí–úterý/ 20.30 hodin
LETOPISY NARNIE: 
PRINC KASPIAN
Sourozenci Pevensiovi tentokrát pomá-
hají králi Narnie svrhnout samozvané-
ho tyrana. Český dabing.

13.–14. 8. /středa–čtvrtek/ 20.30 hodin
KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ
Černohumorná komedie o naštvaném
vozíčkáři, který svou depresí rozloží
skupinku pozitivně smýšlejících invali-
dů. České titulky.

15.–17. 8. /pátek–neděle/ 20.30 hodin
BATHORY
Historický velkofilm J. Jakubiska při-
vádí k životu krvavou legendu o Ča-
chtické paní.

18.–19. 8. /pondělí–úterý/ 20.30 hodin
PENELOPE
Kouzelná, hravá a vtipná moderní po-
hádka o aristokratce s rodinnou klet-
bou – prasečím rypáčkem. 
České titulky.

20.–21. 8. /středa–čtvrtek/ 20.30 hodin
OBČAN HAVEL
Pohled do zákulisí politických i sou-
kromých dramat prezidentského obdo-
bí Václava Havla.

22.–24. 8. /pátek–neděle/ 20.30 hodin
MUMIE: POKLAD DRAČÍHO 
CÍSAŘE
Dobrodruh Rick O’Connell v boji proti
mocichtivému čínskému císaři, který
po staletích spánku povolává armádu
zakletou do hliněných figur. České ti-
tulky.

25.–26. 8. /pondělí–úterý/ 20.30 hodin
JAK UKRÁST NEVĚSTU
Patrick Dempsey v hlavní roli roman-
tické komedie o „svatbě mé nejlepší
přítelkyně.“
České titulky.

27. 8. /středa/ 20.30 hodin
HANK A MIKE
Ulítlý nezávislý kanadský snímek, jaký
jste ještě asi neviděli. České titulky.

28. 8. /čtvrtek/ 20.30 hodin
ROLLING STONES
Kouzlo, talent a ohromnou energii
Rolling Stones se pokusil zachytit M.
Scorsese spolu s desítkou elitních ka-
meramanů během turné v roce 2006.
České titulky.

29.–31. 8. /pátek–neděle/ 20.30 hodin
KUNG FU PANDA
Akční animovaná komedie z exotické-
ho prostředí starodávné Číny. I tlustý
a líný medvídek panda se může stát
mistrem bojových umění. V originál-
ním znění s českými titulky!

Začátky představení jsou jen orien-
tační, promítá se až za úplného set-
mění!

Tip na dvě zajímavá představení

15. 7. /úterý/ a 28. 8. /čtvrtek/ – Letní kino
BEASTIE BOYS a ROLLING STONES
Letní kino nabízí dvě mimořádné hudební lahůdky. 
Více informací najdete v programové nabídce.
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■ Městské divadlo
2. 7. /středa/ 19 hodin
KAREL GOTT 
Průřez mistrovy umělecké kariéry
od působení v divadle Semafor až
po současnost. 
Dále vystoupí Karel Štědrý a klavírista
Pavel Větrovec.

Červenec–srpen
DIVADLO UZAVŘENO

■ Kostel svaté Anny
Otevřeno denně od 10 do 18 hodin.

15. 7. /úterý/ 19 hodin
TRIO SÍRIUS
Viktorie Večerová – viola, Vladimír
Sůva – violoncello, Jiří Skuhra – flét-
na. Koncert výjimečného tria.

6. 8. /středa/ 19 hodin
IVO KAHÁNEK
Koncert vynikajícího klavíristy.

Do 7. 9.
BOŘEK ŠÍPEK – ANIMÁLIE
Výstava světově proslulého architekta
a designéra.

Koná se v rámci projektu Jablonec 2008.

■ Eurocentrum
JABLONEC 2008
20. 6.–27. 9. /pondělí–neděle/ 
10–18 hodin
Výstavní pavilon
ODĚV A JEHO DOPLNĚK
Mezinárodní výstavu pořádá Muzeum
skla a bižuterie. Její součástí jsou in-
teraktivní dílny, kde si návštěvníci mo-
hou vyzkoušet zajímavé bižuterní
technologie a vytvořit si vlastní model.

12.–20. 7. 10–18 hodin
Areál Eurocentra
PERLOVÝ JARMARK
10–18 hodin Prodej bižuterie a perlí.
10–18 hodin Ukázky výroby bižuterie.
15 hodin Živá vystoupení hudebních

skupin. 
16 hodin Módní přehlídky – modely

předních oděvních a bižuter-
ních návrhářů vytvořených
pro výstavu Oděv a jeho do-
plněk. 

20.–27. 8. 10–18 hodin
Velký sál
NAVIGA 2008
14. Mistrovství světa modelů lodí kate-
gorie C Naviga.

JABLONECKÉ KULTURNÍ 
LÉTO 2008
Letní scéna Eurocentra
Vstup zdarma

10. 7. /čtvrtek/ 17 hodin
BIG BAND ZUŠ ŽELEZNÝ BROD
Starší žáci swingového orchestru pod
vedením Rudolfa Müllera.

24. 7. /čtvrtek/ 17 hodin
DŘEVĚNÝ CIRKUS
Loutkové představení divadelní společ-
nosti Karromato.

31. 7. /čtvrtek/ 17 hodin
KALE
Rokycanský romský pop.

7. 8. /čtvrtek/ 17 hodin
SESTRY STEINOVY
Dvě zpěvačky a kytaristky s folkovými
kořeny.

14. 8. /čtvrtek/ 17 hodin
ELjazzER (Polsko/ČR) 
Česko-polská jazzová skupina čerpající
ze židovských motivů.

21. 8. /čtvrtek/ 17 hodin
BOHEMIA UNIVERSAL BAND 
Liberecké swingové těleso.

29. 8. /pátek/ 14 hodin
ROCK NA KONEC LÉTA
Festival na podporu hudebních skupin
působících v Libereckém kraji
Vystoupí: Těla (Liberec), 
Calathea (Liberec), Superhero
Killers, Maršál Bazén, 
Vlastní tvorba 1984 (všichni Jablonec
n. N.), Need of Activity (Jilemnice),
Los Chuperos (Česká Lípa).

Koná se v rámci projektu Jablonec 2008.

VÝSTAVY 

Do 27. 7. /pondělí–pátek/ 
8–18 hodin
BYLI JSME DĚTMI
Fotografie Václava Landovského.

CESTA K SOBĚ
Česko-německá výstava fotoklubů
Nekras Jablonec nad Nisou
a Unifok Jena e. V.

30. 7.–14. 9. /pondělí–pátek/ 
8–18 hodin
MÍSTA. KRKONOŠE
Výstava fotografií polské autorky
Janiny Hobgarské.

26. – 27. září 
EUROREGION HOBBY 2008
Zahrada, bytové doplňky, kutilství,
volný čas…
Uzávěrka přihlášek vystavovatelů:
31. srpna.
Informace M. Sadílková, 
m.sadilkova@eurocentrumjablonec.cz,
tel. 483 712 505, 777 747 185.

www.eurocentrumjablonec.cz

■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin

Do 15. 8.
RONY PLESL 
SKLO
Výstava předního českého designéra
a sklářského výtvarníka.
Výstava prodloužena! 

■ Muzeum skla
a bižuterie

HLAVNÍ BUDOVA
U Muzea 4
pondělí–neděle 10–18 hodin /do 27. 9./

Stálé expozice
KOUZELNÝ SVĚT BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA 
České sklo sedmi století.

MEZINÁRODNÍ TRIENÁLE
JABLONEC 2008
Tematické výstavy v muzeu
Do 27. 9.
ŠPERK ZE SKLENĚNÝCH PERLÍ

Do 27. 9.
VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍHO
ŠPERKAŘSKÉHO SYMPÓZIA
SKLENĚNÁ PERLE 2008

Tematická výstava v Eurocentru 
výstavní pavilon A
Do 27. 9.
ODĚV A JEHO DOPLNĚK

Doprovodný program v Eurocentru
12.–20. 7. /sobota–neděle/
PERLOVÝ JARMARK

Módní přehlídky v Eurocentru
velký sál
12.–20. 7. /sobota–neděle/ 16 hodin
ODĚV A JEHO DOPLNĚK

www.msb-jablonec.cz, 
telefon 483 369 011.

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27
pondělí–neděle 10–18 hodin

Stálé expozice
HISTORICKÝ EMPÍROVÝ SALONEK
SKLENĚNÝ KNOFLÍK 19. STOLETÍ

Tematická výstava
Do 27. 9.
UMĚLECKÉ ŠKOLY A SKLENĚNÁ
PERLE
Mezinárodní trienále JABLONEC 2008

Vstupné pro všechny výstavní prostory
Mezinárodního trienále JABLONEC 2008
činí pro dospělé 100 Kč, děti 6–15 let,
studenty, důchodce a invalidy 50 Kč.

KRISTIÁNOV
Památník sklářství v Jizerských
horách
pondělí–neděle 9–17 hodin /1. 6.–30. 9./

Stálá expozice
KRISTIÁNOV. KLÍČ K SRDCI
JIZERSKÝCH HOR

Telefon 483 369 011, 774 796 180.

■ Městská 
knihovna
Červenec–srpen
ZLATÁ MAKOVICE
Pokračuje luštitelská soutěž pro mlá-
dež.

Provoz knihovny v červenci a srpnu
Hlavní budova
Každé úterý a čtvrtek
Studovna, čítárna, multimediální
oddělení 8–18 hodin
Oddělení pro dospělé

9–18 hodin
Oddělení pro mládež

9–12 a 12,30–17 hodin

Uzavření poboček
Mšeno 24. 6.–29. 8.
Šumava 30. 6.–29. 8. 
Kokonín 4. 8.–29. 8. 
Janovská (v DPS) 5. 8. a 12. 8.

1.–5. 9. /pondělí–pátek/ 15–18 hodin
ZÁPIS DO JAZYKOVÝCH KURZŮ
angličtiny, němčiny, francouzštiny,
španělštiny, ruštiny pro děti
i dospělé, (otevření jazykových kurzů
pro prvňáčky), pro začátečníky až
pokročilé. Více na 
www.knihovna.mestojablonec.cz,
Dana Foltýnová, tel. 483 310 951/kl. 31,
603 991 505.

VÝSTAVA
PŘÍRODA A KRAJINNÝ DETAIL
Průřez tvorbou Karla Rakušana.

Tip na zajímavou akci

2. 7. /středa/ 19 hodin – Městské divadlo
RECITÁL KARLA GOTTA
Karel Gott vystoupí spolu s Karlem Štědrým a klavíristou Pavlem
Větrovcem v pořadu HVĚZDY JAK JE NEZNÁTE

Foto Jiří Jiroutek
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■ Klub Na Rampě
4. 7. /pátek/ 20 hodin
PYJAMAS PÁRTY 
Drink dostanou všechny modely.

5. 7. /sobota/ 21 hodin
FAST FOOD ORCHESTRA
Koncert. Ska rocksteady warriors.
Vlajková loď české ska scény po roce
opět Na Rampě! 
www.fastfoodorchestra.cz.

11. 7. /pátek/ 20 hodin
NA VEČÍRKU RUMOVÉM
Taneční párty s ochutnávkou. 

12. 7. /sobota/ 21 hodin
Afterparty DOWN TOWN Jablonec
nad Nisou, kapela: HAZYDECAY

18. 7. /pátek / 20 hodin
MAŠKARNÍ VESELICE
S odměnou nejoriginálnějším maskám.

2. 8. /sobota/ 21 hodin
VLASTNÍ TVORBA 1984
Pražsko-severské seskupení hrající
progresivní grunge říznutý hororfol-
kem křtí svou první desku s názvem
Pohádky z krvavého pelíšku. 
Support: Ragnarock a Satanovy mi-
mikry.

15. 8. /pátek/ 21 hodin
PRO DÁMY PŘEDEVŠÍM
Sladká taneční párty. 

22. 8. /pátek/ 20 hodin
PÁNSKÁ JÍZDA
Whiskový večírek.

29. 8. /pátek/ 22 hodin
ROCK NA KONEC LÉTA
Hudební festival na podporu skupin
Libereckého kraje pořádá
Eurocentrum Jablonec n. N.
Vystoupí: Těla (Liberec), 
Calathea (Liberec), Superhero Killers
(ex Erna, Jablonec n. N.), Maršál
Bazén (Jablonec n. N.), Vlastní tvorba
1984 (Jablonec n. N.), Need of Activity
(Jilemnice), Los Chuperos (Česká
Lípa), L*Ru (Liberec).
Od 14 hodin v areálu Eurocentra, od 22
hodin v Klubu Na Rampě. Vstup free.

30. 8. /sobota/ 21 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Petr Vobořil uvádí předškolní videopárty.

■ DDM Vikýř
Tábory

5. 7.–19. 7.
CYKLOLÉTO 2008
Cyklistický tábor v okolí Nové Paky
(P. Dostál).

14. 7.–18. 7.
VÝTVARNÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Příměstský tábor s denní docházkou
(M. Tauchmanová).

21. 7.–3. 8.
INDIÁNSKÉ LÉTO
Vrch Komošín, obec Březovce
(A. Tauchmanová).

8. 8.–17. 8.
IMAGE 2008
A znovu Náchod pro dívky (J. Polanská).

16. 8.–25. 8.
LÉTO NA BENECKU
Všeobecné vyžití v Krkonoších
(S. Příhonská).

25. 8–29. 8.
KONEC PRÁZDNIN S VIKÝŘEM
V. ročník příměstského tábora
(J. Polanská).
Koná se v rámci projektu Jablonec 2008

Informace získáte na www.ddmvikyr.cz
nebo na tel. 483 711 725.

■ Mateřské 
centrum Jablíčko
Spolkový dům, pondělí–pátek 9–12 hodin

Červenec
Každé úterý od 10 hodin soutěže pro
děti dle počasí v Jablíčku či na písku
před Spolkovým domem.

14. 7. /pondělí/ 10 hodin
OLYMPIÁDA 
pro nejmenší.

23. 7. /středa/
VÝLET DO DOLÁNEK u Turnova.

5. 8. /úterý/ 
POHÁDKOVÁ CESTA

25.–30. 8. 
VELKÝ ÚKLID 
v Jablíčku.

Odpolední kroužky o prázdninách od-
padají, centrum je možné navštívit či
pronajmout po dohodě 
tel. 604 209 547.

www.sdj.cz 

■ Rodinné 
centrum Magnet
PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ TÁBOR 
aneb HRAVÉ PRÁZDNINY
Děti 3–6 let 
Hry, soutěže, výlety, zdravotní cvičení,
sauna, koupání, aromaterapie, logope-
dické cvičení, dramaťáček, karneval a-
pod. 
Děti 7–14 let
Hry, zábava, soutěže, kolektivní sporty,
aerobic, hip-hop, výlety, zdravotní cvi-
čení, sauna, disko, břišní tance apod. 
Turnusy pro obě skupiny:
I. 7.–11. 7.; II. 14.–18. 7.; III. 21.–25. 7.;
IV. 28. 7.–1. 8.; V. 4.–8. 8. a VI. 11.–15. 8.
Pedagogický i zdravotnický dozor za-
jištěn. 
Více na tel. 775 606 660, přihlášky
v dětském klubu RC Magnet (pondě-
lí–pátek 7–17 hodin) nebo na letáčcích. 

■ EppL club
4. 7. /pátek/ 
RAGGAJUNGLE
Dr.Kary – Reggae,Raggajungle
(DrumNbass)
L.A.D.I.S.

11. 7. /pátek/
NORTH FORMATION D’n’B
DJS Škubán, Pospa, Radar, Kopeček
maxSound-laserShow.

18. 7. /pátek/
FUNSTORM PARTY
Dusty Kate (Lb), Skateboarding, Djs
Tombola, věcné ceny.

25. 7. /pátek/
STAGE.CZ NIGHT 2
Rap and Hip hop (kapely), Black White
Side, B.O.G., North Side Band, RWA crew.

26. 7. /sobota/
SK8 TRIP TOUR
Přijedou si zajezdit profi-jezdci, video,
foto.

www.deppl.com

■ Projekt
Jablonec n. N. 2008
30. 6.–5. 7. /pondělí–sobota/
Eurocentrum 

LÉTO TANČÍ 2008

Letní dílna pohybu, tance a rytmu.
Večerní programy pro frekventanty
dílny i veřejnost vždy od 19 hodin 
Malý sál Eurocentra 

30. 6. /pondělí/
Swingový večer
s Petrou Macháčkovou

1. 7. /úterý/
Kreslení mandal 
představí Zuzana Lukášková

2. 7. /středa/
Večer Tanečního divadla 
s Alenou Ditrichovou

4. 7. /pátek/
Večer s ukázkami Bretonských tanců 
Kateřina Vejsadová

5. 7. /sobota/ 
Závěrečné vystoupení 
účastníků a lektorů

28. 8. /čtvrtek/ 18 hodin
Agentura Duo Cis
kino Junior
FOLKOVÉ LÉTO

Projekt finančně podporuje město
Jablonec n. N.

Ukázalo se, že myšlenka založit
nový fotoklub byla dobrá, protože
hned během prvního roku se při-
hlásilo dvanáct aktivních členů
a činnost se tak značně rozrostla.
Fotoklub se přihlásil do čtyř mapo-
vých okruhů, což je soutěž vypsa-
ná mezi fotokluby z Čech a ze
Slovenska. Již v prvních letech se
ukázalo, že fotografové z Jablonce
patří mezi tu lepší polovinu fotok-
lubů – a to platí dodnes. Někteří
členové Nekrasu začali dokonce
obsazovat přední místa v hodnoce-
ní jednotlivců. V posledních letech
se pravidelně umisťuje velmi dob-
ře Zdeněk Holubec s fotografiemi
hlavně z Jizerských hor. Tam jej
můžete také často potkat s fotoapa-
rátem. 

Fotoklub Nekras pořádá též řadu
výstav. Právě nyní probíhá v Euro-
centru společná výstava našeho
a německého fotoklubu Unifok Je-
na, nazvaná „Cesta k sobě“. Spolu-
práce obou klubů trvá již šest let
a vždy jeden rok pořádáme výstavu

v Jablonci a další pak v Jeně. Letos
se u nás představuje devět němec-
kých autorů s fotografiemi různých
žánrů – od reportáže přes makro
až k detailu a krajině. Je zjevné, že
každý autor je jiný a fotí to, co má
rád a co se mu líbí. A to platí i pro
Fotoklub Nekras. Přijďte se na vý-
stavu podívat – shlédnout ji můžete
do 27. července.

Fotoklub se schází jednou za čtr-
náct dnů ve středu ve Spolkovém
domě a k dalším neformálním dis-
kusím nad donesenými fotografiemi
se členové setkávají každé druhé
úterý ve starokatolickém kostele.
Na budově jablonecké obchodní
akademie najdou zájemci klubo-
vou vývěsku, která slouží k pre-
zentaci prací jednotlivých autorů.
Jsou zde uvedeny i kontakty pro ty,
kteří by potřebovali nějakou infor-
maci o fotoklubu. Rádi mezi námi
uvítáme každého, kdo rád fotogra-
fuje a chtěl by výsledky své práce
ukázat i ostatním.

Jiří Bičiště

Fotoklub Nekras
■ Představujeme vám

Fotoklub Nekras byl založen v roce 1996 dvěma
nadšenci – Jiřím Bičištěm a Karlem Rakušanem.
Pokusili se tak navázat na tradice Okresního
fotoklubu svazu českých fotografů, který se rozpadl
po roce 1989.

Foto Jiří Bičiště
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■ Lidové sady 
6. 7. /neděle/ 15 hodin
Dětský koutek nebo Experimentální
studio
Pohádkové odpoledne
O VÍLE JARMILCE
Loutkové představení pro nejmenší di-
váky uvádí Sváťovo Dividlo.

7.–11. 7. /pondělí–pátek/ 19–20.30 hodin
Týden s cvičením
PILATES
...i o prázdninách si protáhněte tělo se
Zuzkou Švástovou.

11. 7. /pátek/ 18 hodin
Zahrada
POSEZENÍ U TÁBORÁKU
se skupinou Namodro.

Lidové sady Liberec a Filmový klub
Liberec 
uvádějí Léto s filmy Tima Burtona
a Jana Švankmajera

14. 7. /pondělí/ 21 hodin
Zahrada
KARLÍK A TOVÁRNA
NA ČOKOLÁDU

15. 7. /úterý/ 21 hodin
Zahrada
KRÁTKÉ FILMY JANA
ŠVANKMAJERA 1.

16. 7. /středa/ 21 hodin
Zahrada
MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA

17. 7. /čtvrtek/ 21 hodin
Zahrada
KRÁTKÉ FILMY JANA
ŠVANKMAJERA 2.

18. 7. /pátek/ 21 hodin
Zahrada
BEETLEJUICE

18. 7. /pátek/ 18 hodin
Zahrada
POSEZENÍ U TÁBORÁKU
se skupinou Spolk Trio.

20. 7. /neděle/ 15 hodin
Dětský koutek nebo Experimentální
studio
Pohádkové odpoledne
O STATEČNÉ ANDULE
Klasický pohádkový příběh hraje
Divadlo z Půdy.

25. 7. /pátek/ 18 hodin
Zahrada
POSEZENÍ U TÁBORÁKU
se skupinou Pakáž.

Připravujeme na srpen 
LÉTO V LIDOVÝCH SADECH

Všechny akce konané na zahradě
Lidových sadů budou v případě
nepřízně počasí přesunuty do
náhradních prostor.

Pohlazení duše – Miloslav Kalík – fotografie
Kaple jablonecké nemocnice 
4. 7.–15. 8. /pondělí–pátek/ 10–15 hodin

Zveme vás na výstavu fotografií, která se usku-
teční během prázdnin v jablonecké nemocnici.
Vernisáž se koná ve čtvrtek 3. 7. v 17.30 hodin
v kapli jablonecké nemocnice.

Miloslav Kalík se zabývá profesionální foto-
grafií téměř padesát let. Jeho tvorba je velmi
rozsáhlá, převážně se však věnuje krajinářské
fotografii. 

Osobité výtvarné vidění a nezaměnitelné
snímky uplatnil v mnoha knihách o krajině
a přírodě. Za všechny můžeme zmínit mono-
grafii Mezi nebem a zemí…

Anenská 
sklářská slavnost 
Jizerka – sobota 26. července

Kolem půl jedenácté přijede
v kočáře s koňským spřežením ji-
zerskohorský sklářský král Franz
Anton Riedl a slavnost zahájí.
O svaté Anně a patronech sklářství
promluví a slavnosti požehná farář
farnosti Polubný Vladimír Novák. 

Nabízet se zde budou lidové vý-
robky a předvedeny budou ukázky
tradičních řemesel. Hojně zastou-
pena budou řemesla sklářská a bi-
žuterní, jako například výroba per-
ličkových vánočních ozdob, vitráží,
návleky perliček, výroba skleně-
ných a voskových perel. Chybět ne-
bude ani kovář, košíkář, mastičkář,
výrobce dřevěných hraček atd. 

Tancem a zpěvem pouť doprovo-
dí folklórní soubor Šafrán. Pro děti
i dospělé zahraje loutkové divadlo

Rolnička. Muzeum na Jizerce nabí-
zí návštěvníkům stálou expozici
o přírodě a historii Jizerských hor
a též novou výstavu fotografií „Ji-
zerka – genius loci“.

Doprava
Od 9 do 18 hodin bude ČSAD

Jablonec n. N. a. s. zajišťovat na Ji-
zerku kyvadlovou dopravu. Auto-
busy s bezbariérovým přístupem
budou jezdit na trase Kořenov,
nádraží ČD (zde odstavná plocha
pro osobní automobily) – Horní Po-
lubný – Jizerka a zpět. Jízdné 18 Kč
pro dospělé a 9 Kč pro děti, jiné sle-
vy ani průkazy neplatí. 

Výstava k výročí 
tramvajové 
dopravy 
Vestibul jablonecké radnice –
do 29. srpna

Letos 1. dubna uplynulo 35 let od
poslední jízdy staré dvounápravové
tramvaje na trati Liberec–Jablonec
n. N. Následně byla zahájena re-
konstrukce celé trati. Po opravách
se již staré tramvaje do osobní do-
pravy nevrátily a plně je nahradily
větší čtyřnápravové tramvaje typu
T3, které tvoří základ provozu do-
dnes. Před 35 lety se tak definitivně
uzavřela jedna epocha tramvajové
dopravy v Jablonci nad Nisou.

Návštěvníci výstavy se mohou
seznámit s historií tramvajové do-
pravy na Jablonecku. Výstavu při-
pravil Spolek přátel města Jablonce
nad Nisou.

Bazilika
Navštívení P. Marie 
v Hejnicích
23. ročník koncertů varhanní 
a duchovní hudby

12. 7. /sobota/ 15.30 hodin
JIŘINA POKORNÁ – varhany, 
SYLVA ČMUGROVÁ – soprán, 
DAGMAR VAŇKÁTOVÁ – soprán

26. 7. /sobota/ 15.30 hodin
PŘEMYSL KŠICA – varhany, 
LUCIE HÁJKOVÁ – soprán

9. 8. /sobota/ 15.30 hodin
PETER KLEINERT – varhany, 
LUTZ HILDEBRANDT – trubka

23. 8. /sobota/ 15.30 hodin
JIŘINA POKORNÁ – varhany, 
MIROSLAV KEJMAR – trubka, 
tympány, JAN KEJMAR – trubka 

30. 8. /sobota/ 15.30 hodin
VLADIMÍR ROUBAL – varhany, 
ČENĚK PAVLÍK – housle, 
MAREK JERIE – violoncello

6. 9. /sobota/ 15.30 hodin
WRATISLAWIA CANTANS
Koncert v rámci festivalu.

20. 9. /sobota/ 15.30 hodin
LEE ANDREW DAVISON – baryton,
RADIM LINHART – klavír, 
VÍT FIALA – kontrabas, 
JAROSLAV ŠINDLER – kytara

Turnov
náměstí Českého ráje

5.–6. 7. /sobota–neděle/ 10 hodin
VALDŠTEJN V TURNOVĚ
Sobota
Příjezd Albrechta z Valdštejna, do-
bové tance, hudební a kejklířská
vystoupení, bitevní představení
„Přepadení Turnova“ (Burnacius),
večer ohňová show.
Neděle
Tance, souboje, ukázky palných
zbraní a vybavení mušketýra, Ča-
rodějnice – krátký příběh o síle in-
kvizice.
Bližší informace: 
www.cesky-raj.infoFoto Renáta Dudová
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Tato slova najdeme na internetových strán-
kách České televize. Uvádějí třináctidílný seriál
nazvaný „Na vrcholky hor s Vladimírem Če-
chem“. Pořad o horách a jejich chatách právě
vysílá každou neděli ČT 1. Do vydání Jablonec-
kého měsíčníku bude již za svou polovinou. 

Pro natočení dvou dílů si ostravský štáb Čes-
ké televize v čele s režisérem Jindřichem Pro-
cházkou vybral Jizerské hory. Filmování probí-
halo v květnu a v červnu na Nové Louce a na
Jizerce. Situace jsme využili k tomu, abychom
položili pár otázek scenáristovi pořadu Marku
Hýžovi.

Vladimír Čech se svým komentářem, nepo-
strádajícím spoustu informací ani vtip, je
opravdu dobrým průvodcem. Navíc mnoho
míst osobně zná. Asi to nebyla náhoda, že
volba padla právě na něho...

Nic není náhoda. Já jsem se v době, kdy pro-
jekt Na vrcholky hor vznikal, osobně s Vladi-
mírem neznal, ale navrhnul ho režisér Jindřich
Procházka. Znají se mnoho let, a tak dobře vě-
děl, že Vladimírovou velkou vášní je cestování
a turistika po vlastech českých. Jsem přesvěd-
čen, že nikdo jiný by nedokázal zasvěceněji ho-
vořit a našich horách. 

Pomáhal vám třeba i při výběru chat?
O tom, co se bude točit, rozhoduji v první fá-

zi já, kdy dramaturgovi Martinovi Novosadovi
navrhnu několik chat a pak po vzájemné dis-
kusi vybereme tu podle nás nejzajímavější
v dané lokalitě. Chatu se zajímavou historií,
tradicí i budoucností. Ve druhé fázi vše konzul-
tuji s Vladimírem a mohu prozradit, že až na
jednu výjimku jsme se na všech třinácti bez
problémů shodli. 

V reportážích s vámi spolupracují i místní
lidé. Jak jste je hledali a koho jste si přizvali
u nás, v Jizerských horách?

Když jsem připravoval chaty v Jizerských ho-
rách, tak mi velmi pomohl kamarád z Jablonce
nad Nisou – známý cestovatel, vodák a filmař.
Zajeli jsme jak na Šámalovu Louku, tak také
na Jizerku. 

O Jizerských horách mi řekl hodně zajímavé-
ho, co bych se nikde nedočetl. On mi také dal
tip jak na Otu Simma, tak na Miloslava Nevr-
lého, legendárního spisovatele žijícího v Liberci.
Z jejich knih o Jizerkách jsem se pak dozvěděl
nejvíce. 

Jestli se nemýlím, přálo vám u nás i počasí,
které tady zdaleka ne s každým spolupracu-
je. Jak se štábu v Jizerských horách praco-
valo?

Nechci to zakřiknout, ale na počasí máme ne-
uvěřitelné štěstí ve všech dílech. Představte si
točit na horách a ukazovat mlhu! I když vlastně
jednou se nám počasí vůbec nevyvedlo – na
Masarykově chatě v Orlických horách. No
a tam jsme z té mlhy a deště udělali umělecký
záměr. Taky to fungovalo, ale sluníčko je slu-
níčko. 

V Jizerkách se nám točilo díky počasí a hlavně
bezvadným a vstřícným lidem opravdu dobře. 

Navštívil jste teď většinu pohoří naší země.
Zdálo se vám některé horstvo něčím výji-
mečné nebo si jsou všechna podobná?

Každé pohoří je úplně jiné! Je neuvěřitelné,
jak v tak malé zemi, kterou projedete za den
tam a zpět, se od sebe liší. Mám-li mluvit sám
za sebe, tak já Jeseníky miluji nejvíce v zimě,
Beskydy v létě, Šumavu na podzim, Vysoké Tat-
ry kdykoliv – ve dne v noci, no a díky natáčení
mě docela dostaly Jizerky! Rozhodně se do nich
se ženou a dětmi vypravíme v létě na pěší tu-
ristiku i na kola.

A co lidé? 
Lidé, to je kapitola sama pro sebe. Na horách

se díky mému tatínkovi pohybuji od malinka
a snad i proto mám horaly raději než lidi z údo-
lí. V horách různých typů jsem viděl, že nedo-
stanete nic zadarmo. Většinu věcí si musíte tvr-
dě zasloužit a na těch lidech je to vidět. Jsou
přímější, opravdovější a také bych řekl, že více
přemýšlejí o životě. A to je mi blízké. To není ja-
ko ve městě, kde si vzpomenete v deset večer
a jdete si nakoupit do supermarketu nebo jdete
do hospody či do kina. 

Jak se vám u nás líbilo? Máte nějaký hez-
ký zážitek z Jizerských hor?

O dovolené jsem již mluvil. Chystám se sem
nejen za svým osobním prožitkem, ale také do
Liberce a Jablonce za svými kamarády, horo-

lezci Bohoušem Svatošem a Oldou Kopalem,
kteří byli v roce 1969 na úspěšné expedici na
Annapurnu. S Oldou jsem měl dokonce tu čest
lézt ještě před pěti lety ve Skaláku „údolku“ na
Blatník. To byl parádní zážitek! Lezl jako mlaďoch
a já za ním funěl jak přetopená lokomotiva! 

Kdy se mohou diváci těšit na ta jizersko-
horská pokračování?

Seriál Na vrcholky hor bude mít letos třináct
dvacetiminutových dokumentů a dva jizersko-
horské se budou vysílat někdy v polovině čer-
vence. Podrobné termíny si mohou diváci
pohlídat na webových stránkách České televize
www.ceskatelevize.cz a do vyhledávače si za-
dají název pořadu Na vrcholky hor. Na těchto
stránkách vždy včas anoncujeme přesný vysí-
lací termín jednotlivých dílů. Najdou tam
i spoustu fotografií z natáčení. Jestli se bude na-
táčet i příští rok, to zatím nevíme. Já můžu za
sebe i za všechny, kteří se na výrobě podílejí,
říct, že točit je ještě rozhodně co. 

(os)

Do Jizerských hor přijeli filmaři
Naše země je přívětivou krajinou pro turisty. Vlní se velkým množstvím pohoří, kopců a kopečků. Znavený poutník,
který se po nich toulá, si potřebuje někde odpočinout, občerstvit se, schovat se před náhlou změnou počasí... K tomu
účelu vždy sloužily na horách útulny, chaty či boudy. 

S Vladimírem Čechem na Pytláckých kamenech
Foto Marek Hýža

Foto Pavel Fajgl 

Foto Marek Hýža
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Zdejší kulturní krajina s bezpočtem přírod-
ních pozoruhodností se vyvinula do harmonic-
ké rovnováhy, která vedla již v první polovině
minulého století k úvahám o systematické
ochraně hor. První vlaštovkou byl návrh bota-
nika Schustlera na ochranu Jizerských hor,
Krkonoš a Rýchor z roku 1922. V roce 1946 se
objevil dokonce záměr odborníků na vyhlášení
Krkonošsko-jizerského národního parku. Ná-
rodní park nakonec vznikl roku 1963 jen
v Krkonoších. Ale již předtím, v šedesátém roce,
bylo v našich horách vyhlášeno celkem 19 stát-
ních přírodních rezervací. Celé hory ovšem če-
kaly na svoji ochranu až do 1. ledna 1968, kdy
začal platit výnos o vyhlášení Chráněné krajin-
né oblasti Jizerské hory. Jizerky se staly pátým
velkoplošným chráněným územím v České re-
publice. Dnes jsou součástí rozsáhlé sítě pěta-
dvaceti CHKO a čtyř národních parků. 

Velkou část Jizerských hor pokrývají lesy
Svojí rozlohou necelých 370 km2 patří Ji-

zerské hory mezi CHKO střední velikosti.
Téměř tři čtvrtiny rozlohy jsou pokryty lesem.
Šest procent území představují zastavěná úze-
mí obcí, naproti tomu desetina celkové výměry
náleží do 1. zóny CHKO s přísnou ochranou.
Jsou to většinou přírodní rezervace a jejich
ochranná pásma, ve kterých jsou soustředěny
největší přírodní hodnoty hor. Patří sem zá-
dumčivá rašeliniště s unikátními rostlinami
a živočichy, nezřídka pozůstatky poslední doby
ledové. Chráněny jsou horské louky a mokřady,
zbytky horských smrkových lesů a především
Jizerskohorské bučiny, které u nás nemají ob-
dobu. Jde o nejrozsáhlejší komplex přírodě
blízkých listnatých lesů v Čechách. Bučinami
jsou pokryty úžasné strmé a skalnaté severní
srázy hor spadající na Frýdlantsko. Národní
přírodní rezervace vyhlášená roku 1999 zaují-
má spolu s ochranným pásmem 27 km2 a spo-
lečně s Rašeliništěm Jizery a Rašeliništěm

Jizerky náleží mezi rodinné stříbro české i ev-
ropské ochrany přírody. Rezervací různé kate-
gorie mají hory celkem šestadvacet. Po vstupu
do Evropské unie zde byla vymezena řada ev-
ropsky významných přírodních lokalit soustavy
Natura 2000 a zejména k ochraně tetřívka a sý-
ce rousného Ptačí oblast.

Příroda prošla dramatickými změnami
Jizerské hory prošly v minulosti vývojem

s řadou fatálních epizod. V paměti místních lidí
a v povědomí návštěvníků přetrvává dramatic-
ký příběh jizerských lesů. Původní smrko-jed-
lo-bukové pralesy vzaly za své při rozvoji sklář-
ské výroby. Horské hutě s enormní spotřebou
dříví byly příčinou odlesnění náhorní plošiny
a nahrazení lesů nepůvodními smrkovými mo-
nokulturami. Ty byly ekonomicky sice výhodné,
ale mimořádně citlivé vůči škodlivým činite-
lům. Opakovaly se větrné kalamity, druhá polo-
vina 20. století pak byla ve znamení imisní ka-
lamity, kdy lesy velkoplošně odumíraly pod
masivním náporem kouřových imisí z polských
a německých elektráren. Hmyzí kalamity a ko-
řistnické socialistické lesní hospodaření zname-
naly na konci 80. let odlesnění takřka 100 km2.
Holiny devastované půdní erozí byly osázeny
náhradními porosty nepůvodních „stříbrných“
pichlavých smrků. Dnes se do hor pílí lesníků
a ochranářů vracejí původní lesy. Náprava však
potrvá mnoho desítek let.

Klíčovým milníkem pro Jizerské hory byl ko-
nec 2. světové války. Původní, německy mluvící
obyvatelé, kteří zde žili téměř sedm století, byli
nuceni ze dne na den odejít a s nimi na dlouhá
desetiletí odešel i vztah lidí ke krajině jejich do-
mova. Lidé, kteří přišli po nich, hledali nový
vztah k území jen velmi obtížně. Snad i nepří-
větivé prostředí budování socialismu bylo příči-
nou toho, že jim to trvalo více než dvě genera-
ce. Na krajině i na lidských sídlech zanechalo
toto tápání trvalé stopy. 

Co přináší nová doba
Také další společenská změna na konci 20.

století, jakkoli jednoznačně pozitivní, měla
a stále má i své problematické stránky. Po-
zemky získávají reálné vlastníky, ovšem zpra-
vidla bez potřeby se na těchto pozemcích uživit
tradičním zemědělským způsobem. Louky
a pastviny zarůstají náletem, stávají se předmě-
tem spekulací a jsou atakovány plošnou výstav-
bou. 

Stále více lidí hledá relaxaci v aktivním po-
bytu v přírodní krajině a naše hory jim k tomu
nabízejí mnoho příležitostí. Potíže jsou ovšem
v tom, že geometricky rostou požadavky na
standard rekreačních služeb. Do hor se tlačí
další kvalitní silnice, rozsáhlé parkovací plo-
chy, penziony a apartmánové byty, cyklotrasy,
upravené lyžařské stopy, bufety, zasněžované
a osvětlené sjezdovky a tisíce návštěvníků.
Správa CHKO je tak denně konfrontována s re-
kreačním tlakem a jednou z jejích povinností je
hledání rovnováhy mezi oprávněnými potřeba-
mi návštěvníků a ochranou přírody a krajiny.

Rok oslav
Rok 2008 je pro CHKO Jizerské hory rokem

jubilejním. Čtyřicet let je příležitostí pro ohléd-
nutí, zamyšlení nad budoucností a vlastně i dů-
vodem k oslavě. Správa CHKO připravila velko-
rysý celoroční cyklus akcí pro veřejnost, který
nazvala „Jizerky slaví“. Během roku probíhají
výstavy, konference, exkurze, setkání, tematic-
ké večery atd. Při nich se mohou setkávat přá-
telé i „uživatelé“ hor. Aktuální informace nalez-
nete na www.jizerkyslavi.cz. Přijďte slavit s ná-
mi a s Jizerkami!

Jiří Hušek
Správa CHKO Jizerské hory

Jizerky slaví
40 let Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory

Řekne-li se Jablonec nad Nisou, většina lidí jedním dechem dodá – Jizerské
hory. Jizerky sestupují až do jabloneckých ulic, stejně jako do okrajových čtvrtí
nedalekého Liberce. Tvoří přirozené zázemí obyvatel těchto velkých měst
a mnoha dalších městeček a obcí na hustě obydleném severu Čech. Ovlivňují
život zdejších lidí a lidé na oplátku po staletí formují jejich podobu. 

Foto Miroslav Deml

Foto Pavel Fajgl 


