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vají během 15 minut dojet z přírodního lyžařského
areálu do tradičního honosného divadla. Město,
kde během chvíle vyměníte unikátní horský hotel za

tropický skleník s orchidejemi. Město, které dalo světu

jednoho z nejvýznamnějších automobilových konstruktérů v dějinách. Město, za jehož humny se tradičně pořádá
jeden z nejmasovějších lyžařských závodů v Evropě.

ENJOY
LIBEREC

T

HERE IS PERHAPS ONLY ONE PLACE IN THE
WORLD where it takes only 15 minutes by tram
to transport yourself from a natural ski resort to
a magnificent, traditional theatre. A city where

it takes just a few moments to swap a unique mountain
hotel for a tropical glasshouse filled with orchids. A city that
gave the world one of the most famous car constructors in
history. A city on the outskirts of which a traditional cross-country skiing race is held, one of the biggest in Europe.
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ADVENT



Až do 22. prosince: Vánoční trh před libereckou radnicí v novém pojetí, více atrakcí a bohatý kulturní program
Until 22 December: Christmas market in front of the town hall in Liberec
Kompletní program na www.visitliberec.eu a www.trhyvliberci.cz
Full programme available at www.visitliberec.eu and www.trhyvliberci.cz

7.–9. 12. | 18.00–19.00
Videomapping na vánočním stromě
náměstí Dr. E. Beneše, Liberec

Video mapping on the Christmas tree
Dr. E. Beneš Square, Liberec

13. 12. | 18.00
Vánoční trubači
tradiční vystoupení trubačů z ochozu
radnice, Dr. E. Beneš Square
Christmas buglers
A traditional performance of buglers
from the balcony of the town hall

náměstí Dr. E. Beneše, Liberec

Radio Contact Liberec Christmas programme & Olga Lounová
Dr. E. Beneš Square, Liberec

náměstí Dr. E. Beneše, Liberec

Living Nativity scene, performed by V.O.R.E.L.,

Těla
vánoční vystoupení liberecké legendy,
náměstí Dr. E. Beneše, Liberec
Těla
A Christmas concert by the Liberec
legends, Dr. E. Beneš Square, Liberec

Jazz Christmas with Pepa Uchytil
Dixieland, swing, jazz, jazz-rock
Dr. E. Beneš Square, Liberec

Vánoční program rádia RCL s vystoupením Olgy Lounové

Oživlý Betlém v podání sdružení V.O.R.E.L.

20. 12. | 18.00

Jazzové Vánoce s Pepou Uchytilem
dixieland, swing, jazz, jazzrock
Dr. E. Beneš Square, Liberecc

12. 12. – 17.00

17. 12. | 10.30
Dr. E. Beneš Square, Liberec

9. 12. | 16.00

18. 12. | 16.00
Saxofony a Vánoce
Zámecké saxofonové kvarteto,
obřadní síň radnice
Saxophones and Christmas
Chateau saxophone quartet,
obřadní síň radnice

22. 12. | 17.00
Slavnostní zakončení Libereckého adventu
se skupinou O’BAND a Danielou Šinkorovou, náměstí Dr. E. Beneše, Liberec

Ceremonial close of Liberec Advent
featuring O’BAND and Daniela Šinkorová, Dr. E. Beneš Square, Liberec
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B O TA N I C K Á Z A H R A D A

KVĚTY
KRÁTKÝCH DNŮ
Botanická zahrada Liberec, vědoma si vzácnosti
zeleně a květů v zimním období, předvede
nejvzácnější tropické rostliny, zejména orchideje.
Jejich sbírka je nejrozsáhlejší v České republice.

O

D PROSINCE DO BŘEZNA budou

pokvetou i druhy přírodní, nijak nešlechtěné.

tyto ukázky denně nově aran-

V prosinci, kdy tato podívaná začíná, bude po

žovány a obměňovány tak, aby

celý měsíc botanická zahrada vítat seniory, aniž

vynikly nevídané a úchvatně

by měli platit vstupenku.

krásné druhy. Budou k vidění rostliny, které se

Třetím lákadlem se stane expozice bonsají pro

zpravidla nevystavují. Mikroklima pro ně zajistí

interiéry, což je specialita botanické zahrady.

čtyři velké speciální vitríny.

Počítá se i s vystavením nejkrásněji tvarované

Za exkluzivní podívanou lze označit soubor

bonsaje ve sbírce, již 98 let staré olivy evropské.

kvetoucích archaických i moderních odrůd

Bonsaje v horní etáži skleníků budou obměňo-

kamélií, umístěných v pavilonu I. Nedostižnými

vány a každý týden nově aranžovány.

exponáty jsou unikátní nejstraší kamélie v České

Na Štědrý den bude botanická zahrada tra-

republice, jež pocházejí z dob, kdy angličtí kapi-

dičně přístupná všem návštěvníkům zdarma

táni dovezli do Evropy jako úplnou novinku

a bude otevřena od 8 do 16 hodin.

kamélie z Orientu. Kromě šlechtěných odrůd

6
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www.botaniliberec.cz

B O TA N I C A L G A R D E N S

WINTER
FLOWERS
The Botanic Gardens in Liberec, aware of the
rarity of greenery and flowers in winter, has
the most precious tropical plants, in particular
orchids. In fact, its collection is the largest
in the Czech Republic.

T

HESE SPECIMENS WILL be newly

time, are quite unrivalled. There are also natural,

arranged and changed every day

unrefined species to accompany the refined.

from December to March so that the

In December, when the event gets underway,

uncommon and remarkable beauty

the Botanic Gardens will welcome senior citizens

of the species can shine through. We will be
showing plants that are not usually on display.
The microclimate for them will be provided by

all month at no cost.
The third attraction is a display of an interior
bonsai, a speciality of the Botanic Gardens.

four large special glass cases on the top floor

We also plan to display the most beauti-

of the glasshouse, with barrier-free access

ful bonsai in the collection, the 98-year old

provided.

European olive. The bonsai on the top floor of

A collection of flowering archaic and modern
species of camellias will provide a feast for the

the glasshouses will be exchanged and re-arranged every week.

eyes in Pavilion I. The unique and oldest camel-

As it is a tradition, the Botanic Gardens will be

lias in the Czech Republic, which date back to

open to all visitors free of charge on Christmas

the times when English captains brought the

Eve, from 8 a.m. to 4 p.m.

camellia to Europe from the orient for the first



www.botaniliberec.cz
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SKIAREÁL JEŠTĚD

LYŽU JT E
VE MĚS T Ě

Skiareál Ještěd ve stotisícovém Liberci nabízí sportovní
lyžování dostupné tramvají z centra. Největší městské
lyžařské středisko v ČR je z Prahy vzdáleno pouhou hodinu.

P

UNC STŘEDOEVROP-

Skiareál Ještěd přímo vybízí

Pro rodinné klany je určena

SKÉHO centra zimních

ke stylu závodu cross country.

i další akce „S rodinou na Ještěd“.

sportů

potvrzuje

Návštěvníci skiareálu zažijí výji-

Pátek 5. ledna láká na zábavný

i mezinárodní akce

mečný den a mohou si vyzkoušet

program v rámci večerního lyžo-

„Winter Spartan Race“, která se

i překážky Spartan Race festivalu.

vání. Nasvícené svahy ovládnou

uskuteční 20. ledna 2018.

Diváci nic neplatí a jsou vítání

profesionálové na lyžích při ukáz-

včetně dětí, které mají možnost

kách lyžování nebo na rolbách

se přihlásit na Spartan Kids.

při práci se sněhem. Pro soupe-

Jde o populární závod plný adrenalinu, potu a možná i slz. Trať na

řivé hosty proběhnou soutěže.

Ještědu bude nejkratší verzí hojně
obsazeného seriálu a ideální pro
sportovce všech výkonnostních
úrovní. I když se jedná o poměrně
krátký 5km závod, je nabitý více
než 20 spartanskými překážkami.

8
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Srdcařům, kteří si vyrazí na ještědské
hřebeny s lyžemi, nabízí skiareál více
než 9 km sjezdovek všech obtížností,
2 čtyřsedačkové, 1 dvousedačkovou
lanovku a 6 vleků. K dispozici je
půjčovna, lyžařská škola nebo dětský
park. Parkování na centrálním parkovišti
P3 je zdarma.

Atmosféru podtrhne koncert
a zakončení zajistí ohňostroj.
Skiareál je v provozu denně od
8.30 do 16 hodin a od 18 do 21
hodin. 

www.skijested.cz

JEŠTĚD SKI RESORT

S KIIN G I N
T HE CI T Y

Ještěd Ski Resort in the city of Liberec is a ski resort that
can be reached from the centre by tram. The largest city ski
resort in the country is only an hour away from Prague.

T

OF

relatively short race of 5 km in

Spectators have free admis-

a European w i n t e r

length, it is filled with more than

sion and children are also

sports

20 Spartan obstacles.

welcome. In fact, they can sign

HE

HALLMARK
centre

is

up for Spartan Kids if they wish.

merely underlined

Ještěd Ski Resort is perfect for

by the international Winter

a cross-country type of race. Visitors

There is also an event for

Spartan Race, to be held on 20

to the resort are sure of a great day

families – “To Ještěd with

January 2018.

and can even try the Spartan Race

the family”. A programme of

obstacles for themselves.

entertainment is also planned

This is a popular contest full

during night-time skiing Friday

of adrenalin, sweat and perhaps
a few tears. The route to Ještěd
Mountain will be the shortest
version of popular series. It is
ideal for all levels of sportsmen
and women. Even though it is

Those who take to the ridges of Ještěd
Mountain are rewarded with more than
9 km of downhill runs of all levels of
difficulty, 2 chairlift for four, 1 chairlift for
2 and 6 ski-tows. A hire centre, ski school
and children’s park are all at hand. Parking
at Central Car Park P3 is free of charge.

5 January.
The ski resort is open daily
from 8:30 to 16:00 and from
18:00 to 21:00. 


www.skijested.cz
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N A I V N Í D I VA D L O L I B E R E C

V

SOBOTU
6. LEDNA 2018 se
v Naivním divadle
uskuteční slav-

nostní dvojpremiéra nové loutkové inscenace.
Jedná se o adaptaci knihy
významné české autorky
Daniely Fischerové Duhové
pohádky. Několik poetických
pohádek určených nejmenším
dětem hraje všemi barvami

L OUT KO VÉ
D I V AD L O

Naivní divadlo Liberec je profesionální loutkové
divadlo pro děti s téměř sedmdesátiletou tradicí.
Patří k umělecky nejoceňovanějším loutkovým
divadlům v Čechách.

světa. Tedy hlavně těmi, které
obsahuje duha. Právě duha
totiž – coby pomyslná malířská paleta – posloužila sluníčku na počátku věků k tomu,
aby vybarvilo svět, který byl
doposud šedivý, prázdný
a nevlídný. A spolu s každou
barvou, kterou Slunce obdařilo vznikající svět, se urodilo
i něco dalšího. Jednou to byl
soucit, jindy starost o druhé
a někdy třeba láska.
Inscenaci připravuje ve
Studiu Naivního divadla
režisér, muzikant a herec Filip
Homola. Ten v Naivním divadle
v roce 2017 nastudoval úspěšnou inscenaci pro dospělé Jsou
místa oblíbená tmou, kde
nikdy a nic na ostrovech se
skrývá odlehlých.
Adaptace Duhových pohádek
se bude v Naivním divadle hrát
pod názvem Žluté, modrá,
zelený. Premiéra je v sobotu
6. ledna 2018 v 15 a v 17. hodin.


www.naivnidivadlo.cz
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Naivní divadlo Liberec je pořadatelem mezinárodního loutkového bienále
Mateřinka. Tento festival se jako jediný ve střední Evropě zaměřuje na
tvorbu loutkových divadel pro děti předškolního věku.

N A I V E T H E AT R E L I B E R E C

P UP PET
THEA T E R

Naive Theatre Liberec is a professional puppet
theatre for children with a history of almost 60
years. Artistically, it is one of the most valued
puppet theatres in the country.

A

CEREMONIAL

DOUBLE premiere
of a new puppet
production will be

staged in Naïve Theatre on
Saturday 6 January.
It is an adaptation of a book
by prominent Czech author
Daniela Fischerová, Rainbow
Fairy-tales. Several poetic fairytales intended for the youngest of children are performed
in all colours of the world.
Mostly, of course, the colours
of the rainbow. Indeed it was
the rainbow, as the “painter’s palette”, that served the
Sun at the beginning of time to
colour the world, beforehand
grey, empty and inhospitable.
And together with every colour
that the Sun gifted the emerging world, something other
was born, too. One time compassion, another time care for
others and sometimes maybe
love.
The performance is being
prepared at the Naive Theatre
Studio by director, musician
and actor Filip Homola, who
directed a successful show for
adults in 2017.
The adaptation of Rainbow

Fairy-tales will be staged
at Naive Theatre under the
name of Yellow, Blue, Green.
The premiere is on Saturday
6 January at 3 p.m. and 5 p.m.
Naive Theatre Liberec also organises the biennial international Mateřinka
puppet festival, the only festival in Central Europe to focus on the puppet
theatre production for kindergarten-age children.



www.naivnidivadlo.cz
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D I VA D L O F . X . Š A L D Y

ŽIVÉ DIVADLO
Divadlo F. X. Šaldy je největší kulturní institucí v Liberci. Ve
dvou budovách tu pracují tři umělecké soubory: činohra,
opera a balet. Obě budovy jsou samy o sobě zajímavé
architektonické památky.

Z

ÁŽITKU Z ŽIVÉHO diva-

filmem Pedra Almodóvara.

Bohémy. V málokterém operním

nabízí

domě v Evropě uvidíte orchestr

se nic nevyrovná. Ze

naprosto nejpopulárnější klasiku

i pěvce tak zblízka jako tady,

delního představení

Repertoár

opery

širokého repertoá-

jako Rusalku nebo Rigoletta, ale

a přece na vás dýchne atmosféra

ru činohry Divadla F. X. Šaldy

také opery velmi vzácné, které

konce 19. století a zlaté éry opery.

můžeme tuto zimu vřele dopo-

jinde neuvidíte, jako Massenetovu

Baletní inscenace konečně

ručit romantickou komedii podle

Thaïs nebo Čajkovského Pannu

žádné titulky nepotřebují a ocení

oscarového filmu Zamilovaný

Orleánskou v tom nejsoučas-

je i děti, ať už přijdete na film balet

Shakespeare nebo rodinnou

nějším scénickém pojetí. Operní

Romeo a Julie, nebo na Spící kra-

podívanou se zpěvem a tancem

představení v Liberci jsou

savici s doprovodem orchestru

Tajuplný ostrov podle slavného

uváděná v originále s českými

DFXŠ. 16. února 2018 baletní

Verneova románu.

i německými titulky.

soubor poprvé zatančí pohádku

2. února 2018 poprvé uvedeme

9. března bude mít premiéru

muzikál Ženy na pokraji ner-

nová inscenace jedné z nejslav-

vového zhroucení, inspirovaný

nějších oper všech dob, Pucciniho

12
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Malý princ.
Aktuální program najdete na
www.saldovo-divadlo.cz.

F . X . Š A L D A T H E AT R E

THE LIVING THEATRE
F. X. Šalda Theatre is the largest cultural institution in
Liberec. There are three active ensembles in its two
buildings: drama, opera and ballet. Both buildings are
each in themselves interesting architectural monuments.

T

HERE IS NOTHING to

on 2 February 2018. The reper-

opera houses in Europe where

match the experience

toire of opera includes the most

you will see the orchestra and

of a live theatre perfor-

popular classics such as Rusalka

the singers as close as in Liberec,

mance. From the broad

and Rigoletto, as well as rarer

breathing the atmosphere of the

repertoire of drama at F. X. Šalda

operas that you won’t see else-

end of the 19th century and the

Theatre this winter we can cer-

where, such as Massenet’s Thais

golden age of opera.

tainly recommend Shakespeare

or Tchaikovsky’s Maid of Orleans,

Ballet productions finally have

in Love, a romantic comedy based

provided with a contemporary

no need of any subtitles and

on the Oscar-winning film, or The

interpretation. Operas in Liberec

are appreciated by children too,

Mysterious Island, a family show

are performed in the original lan-

whether they come to see Romeo

with song and dance based on

guage, with Czech and German

and Juliet or Sleeping Beauty,

Verne’s famous novel.

subtitles.

accompanied by the theatre

We will be premiering the

A new production of one of the

orchestra. The ballet ensemble

musical Women on the Verge of

most famous operas of all time,

will dance the Little Prince for the

a Nervous Breakdown, inspired

Puccini’s La Boheme, will pre-

first time on 16 February 2018.

by the Pedro Almodovar film,

miere on 9 March. There are few



www.saldovo-divadlo.cz.
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HOME CREDIT ARENA

Libereckou Arenu čeká
nabitý závěr roku. Kromě
extraligových zápasů Bílých
Tygrů přinese i kouzelný
muzikál na ledě Popelka
nebo již druhý koncert
mladých populárních
hudebníků Liberec jede!
The Liberec arena has
a busy end of the year
ahead - top level ice hockey
matches involving the
White Tigers, the magical
Cinderella on Ice musical
and the second concert of
popular young musicians
Liberec Goes!

14
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HOME CREDIT ARENA

P

O TŘECH LETECH se do Liberce
vrací netradiční zpracování
nejoblíbenější české pohádky
Popelka. Kouzelný muzikál na

ledě přinese nevšední pohádkový zážitek.
Diváci se mohou těšit na překrásné

kostýmy, fascinující světelnou kompozici, filmovou projekci a kouzelné efekty
s animací. Hlavní role Popelky a prince
zpívají a mluví Lucie Bílá a Ondřej Ruml, na
bruslích je ztvární Anastasia Martysheva
a Konstantin Gavrin. V dalších rolích účinkují oblíbení čeští herci a zpěváci, jako jsou
Jiří Korn, Dana Morávková nebo Martin
Dejdar. Na ledě je pak doplní 40členný krasobruslařský sbor v čele se sólisty předních evropských krasobruslařských show.
Poslední čtvrtek tohoto roku bude
podium v Areně patřit nejvýraznějším
jménům liberecké populární scény.
Těšit se můžete na duo ATMO MUSIC,
které tvoří raper Kryštof Peuker (Hank)
a DJ, hudební producent a bubeník
Ondřej Turták (ODD). Dále vystoupí rapper
a básník Jonáš Červinka alias LIPO. Nebude
chybět ani Paulie Garand neboli liberecký
rapper a producent Pavel Harant.

A

THE
ARENA

LÁKÁ
ATTRACTS

N ORIGINAL PRODUCTION of the most

singers such as Jiří Korn, Dana Morávková and

popular Czech fairy-tale, Cinderella,

Martin Dejdar. They are accompanied on the ice by

returns to Liberec after three years.

a figure skating ensemble of 40 members, led by

The magical musical on ice provides an

solo artists from top European figure skating shows.

incredible fairy-tale experience.

Then, on the final Thursday of the month, the

The audience can look forward to beautiful

stage in the arena will play host to the most dis-

costumes, fascinating lighting, film projections

tinctive names in the Liberec popular music scene.

and magical animated effects. The main role of

You can look forward to ATMO MUSIC, with rapper

Cinderella and the prince are sung and spoken by

Kryštof Peuker (Hank) and DJ, music producer and

Lucie Bíla and Ondřej Ruml and performed on the

drummer Ondřej Turták (ODD). Then there is rapper

ice by Anastasia Martysheva and Konstantin Gavrin.

and poet Jonáš Červinka, alias LIPO.

Other roles are acted by popular Czech actors and



www.sportparkliberec.cz
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RODNÝ DŮM FERDINANDA PORSCHEHO

které vedly až k elektrifikaci

FENOMÉN
PORSCHE
Po rozsáhlé rekonstrukci byl před
rokem otevřen rodný dům Ferdinanda
Porscheho v Liberci – Vratislavicích
nad Nisou. Zájemci tak mají možnost

celého objektu. V tomto domě žil
až do roku 1893, kdy se přestěhoval do Vídně. Sem se Ferdinand
Porsche v roce 1903 vrátil, aby
rodičům představil svou vyvolenou – Aloisii Kaesovou. Cestu
z Vídně do Vratislavic absovoval mladý pár ve voze LohnerPorsche Mixte s benzino-elektrickým pohonem, který Ferdinand
Porsche zkonstruoval.
Těžištěm expozice je inženýrský a konstruktérský duch
Ferdinanda Porscheho: Na tomto
autentickém místě zobrazuje
velkou osobnost v historických
souvislostech a ukazuje cestu

prohlédnout si dům v podobě, jakou

k dosažení individuální mobi-

měl v době, kdy v něm Porsche žil.

Volkswagen. Expozice současně

V

lity, završenou konstrukcí vozu
vykresluje zásadní momenty
vývoje inženýrského a konstrukčního umění, jehož je životní dílo

TOMTO DOMĚ se
v roce 1875 narodil

klempířská dílna Ferdinandova
otce Antona Porscheho.

Ferdinanda Porscheho součástí.
Otevřeno je od pátku do

Ferdinand Porsche,

Zde prožil Ferdinand Porsche

neděle od 9.00 do 17. 00. Adresa:

který se proslavil

své dětství a mládí, v rodinném

Tanvaldská 38, 463 11 Vratislavice

jako automobilový konstruktér

podniku se vyučil klempířem. Zde

nad Nisou. Tel.: +420 326 832 028,

a tvůrce vozu Volkswagen. Obytný

absolvoval své první konstruktér-

e-mail: vratislavice@skoda-auto.

dům sloužil současně i jako

ské krůčky i pokusy s elektřinou,

cz, web: rodnydumporsche.cz.
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THE BIRTHPL ACE OF FERDINAND PORSCHE

I

T WAS IN THIS HOUSE where
Ferdinand Porsche was
born in 1875, before going
on to find fame as a car

constructer and creator of the
Volkswagen brand. This home
was also used as the tin smithy of
Ferdinand’s father Anton Porsche.
Ferdinand spent his childhood
and youth here, learning the trade
of the tinsmith in the family business. It was also here he took his
first steps into construction and
experiments with electricity, eventually leading to electricity being
installed throughout the building.
He remained here until 1893, when
he moved to Vienna. Ferdinand
Porsche returned in 1903 to introduce his parents to his beloved,
Aloisia Kaes. The young couple
embarked on the journey from
Vienna to Vratislavice in a LohnerPorsche Mixte hybrid, which
Porsche had constructed himself.
The central part of the exhibi-

tion is the engineering and constructor’s spirit of Ferdinand
Porsche. This authentic site shows
the great personality in historical

THE
PHENO
MENON
OF
PORSCHE

contexts and his journey towards
providing individual mobility, culminating in the construction of
the Volkswagen.
Open from Friday to Sunday
from 9 a.m. to 5 p.m. Address:
Tanvaldská 38, 463 11 Vratislavice
nad Nisou. Tel.: +420 326 832 028,
e-mail: vratislavice@skoda-auto.
cz, web: rodnydumporsche.cz.

The birthplace of Ferdinand Porsche in
Liberec – Vratislavice nad Nisou opened
to the public a year ago after extensive
reconstruction, giving visitors the
chance to see the house as it looked
when Porsche lived there.
E N J OY ^ L I B E R EC
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51.
JIZERSKÁ 50

Legendární závod v běhu na lyžích
napsal za svou padesátiletou historii
tisíce příběhů sportovců z celého
světa. Další příběh, jednapadesátý,
se uskuteční od 16. do 18. února
tradičně v srdci Jizerských hor
v Bedřichově.

J

IZERSKÁ 50, to je tradice, respekt a také
dobrodružství, které zažívají všichni
účastníci této zimní legendy od začátečníků až po naprosté profesionály.

První ročník se konal v roce 1968.

V počátcích se jednalo o oddílový závod TJ
Lokomotivy Liberec jako součást horolezecké přípravy.
Důležitým byl pro Jizerskou 50 rok 1970,
kdy se závodu zúčastnilo všech 14 členů
Expedice Peru ’70, kteří zahynuli pod kamennou lavinou na Huascaránu 31. května téhož
roku. Od té doby nese závod přídomek
Memoriál Expedice Peru 70.
Závod získával na popularitě a desátého
ročníku se v roce 1978 zúčastnilo přibližně
7 800 závodníků. Podobný počet se závodu
zúčastní i v roce 2018. Pořadatelé připravili
několik možností, jak se zúčastnit, od hlavní
trati na 50 km klasicky přes poloviční distanci po rodinný běh na 10 kilometrů. Jizerka
nabízí i běh volnou technikou na 30 kilometrů, dětské závody a firemní štafetu.
Závod je zařazen do světové ligy dál-

kových běhů Worldloppet a účastní se
ho závodníci z české i světové špičky, ale
také známé osobnosti a tisíce hobíků. Od
roku 2008 je Jizerská 50 součástí českého
seriálu Ski Tour, od roku 2011 pak seriálu
Ski Classics.
Start i cíl je na stadionu v Bedřichově
v Jizerských horách, kam se mohou účastníci vydat kyvadlovou autobusovou dopravou z Liberce a Jablonce. Parkovací místa
v Bedřichově jsou omezena a na nedělní
závody pro rok 2018 zcela vyprodána.
Registrace do všech závodů jsou v plném
proudu. 
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wwwjiz50.cz

JIZERSK Á 50 R ACE

NUMBER
51
The legendary cross-country skiing
race has thousands of stories of
sportsmen and women from all over
the world written into its
50-year history. Another chapter,
the 51st, will be written from 16 to 18
February, as usual in Bedřichov in
the heart of the Jizera Mountains.

T

HE JIZERSKÁ 50 is about tradition, respect and the adventure
experienced by all those involved
in this winter-time legend, from

novices to absolute professionals.
The first race was held in 1968. To
begin with, it was a race for members of
the TJ Lokomotivy Liberec club as part of
rock-climbing preparations. An important
point for the race came in 1970, when all 14
members of Expedition Peru 70 took part,
before tragically dying under an avalanche
of stones on Huascarán on 31 May of the
same year. Since then, the race has carried
the title of the Expedition Peru 70 Memorial.
The popularity of the race rose and

around 7,800 entrants took part in the tenth
year, in 1978. A similar number will participate in 2018. The organisers have prepared
several ways of taking part, from the classic
main track of 50 km through a half-track to
a family track covering 10 km. The race also
includes a freestyle race over 30 km, children’s races and a company relay.
The Jizerská 50 is one of the Wordloppet
league long-distance races and is run by
entrants from the Czech and world elite, wellknown personalities and thousands of recreational skiers. The Jizerská 50 also became
part of the Czech Ski Tour series in 2008 and
part of the Ski Classics series in 2011.
The starting and finishing points are both
in Bedřichov in the Jizera Mountains, which
entrants can reach by taking a shuttle bus
from Liberec and Jablonec. Parking spaces
in Bedřichov are limited and completely sold
out for the Sunday races in 2018.


www. jiz50.cz
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SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI

LAST MINUTE
První konstrukci se dvěma koly v jedné stopě vyzkoušel

Karl von Drais 12. června 1817. Draisiny, na nichž jezdec
seděl obkročmo a nohama se odrážel od země, se objevily
i v Čechách, jejich éra ale trvala jen krátce. Originální
draisina vážila cca 25 kg a prodávala se za cenu dvou krav.

K

200 LETŮM OD vyná-

výstav s touto tematikou, protože

z 20. let 19. století a nejmladším

lezu Karla von Draise

kurátoři kladli důraz na exkluzi-

karbonový silniční speciál Merida.

pořádá Severočeské

vitu a výjimečnost vystavených

Návštěvník si rovněž může na

muzeum výstavu oje-

kol, která často existují pouze

vlastní oči porovnat vývoj cyk-

dinělých typů kol z českých sbírek.

v jediném exempláři. Na relativně

listického oděvu za posledních

Máte poslední možnost zhléd-

malém souboru je představen uni-

140 let. Samostatným tématem

nou tuto výstavu, ale i muzeum

kátní kolekce kol, která psala histo-

výstavy je představení souboru

jako takové. V únoru 2018 začíná

rii české i světové cyklistiky.

originálních cyklistických plakátů

rekonstrukce a brány muzea se
otevřou až v listopadu 2019.

Dalším tématem jsou kontrasty
ve vývoji konstrukce kol. Nejstarším

Koncepce výstavy Kolo 1817–

exponátem je dřevěná draisina olo-

2017 se odlišuje od dosavadních

mouckého podkováře Schigarta
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z přelomu 19. a 20. století ze sbírek
Severočeského muzea.
Muzeum je otevřeno pouze do
31. 1. 2018!

THE NORTH BOHEMIAN MUSEUM IN LIBEREC

It was Karl von Drais who tested the first bicycle back on
12 June 1817. Drais’ bicycle, on which the rider sat astride and
used his feet to propel it along the ground, did appear in the
Czech Republic, but not for long. The original bike weighed

T

around 25 kg and was sold for the price of two cows.
O MARK THE 200th

from up to now exhibitions of

from Olomouc, which dates back

anniversary of Karl

this kind as the curators put

to the 1820s, and the youngest

von Drais’ invention,

emphasis on the exclusivity and

a Merida carbon road special.

the North Bohemian

exceptional nature of the bikes

Visitors can also see the devel-

Museum is staging an exhibition

on display, some of which are

opment of cycling clothing over

of unique models of bicycles from

one-of-a-kind. The collection is

the past 140 years. A separate

Czech collections. You have the

relatively small, but it is quite

section of the exhibition is ded-

last chance to see this exhibition,

unique and shows the bikes that

icated to a collection of orig-

and the museum it self as well.

wrote the history of Czech and

inal cycling posters from the

A reconstruction begins in

world cycling. Another theme

turn of the 19th and 20th cen-

February 2018, with the doors

is the contrasts in the develop-

turies from the museum’s own

closed until November 2019.

ment of bicycle structures. The

collections.

The concept of the Bicycle

oldest exhibit is a wooden Drais

1817–2017 exhibition differs

owned by Mr. Schigart, a farrier

The museum is only open until
31.st January 2018!

LAST MINUTE
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TECHNICKÉ MUZEUM LIBEREC

120 LET TRAMVAJÍ

Technické muzeum Liberec otevře v areálu bývalého
výstaviště LVT na konci roku 2017 novou expozici veřejné
dopravy.

T

RAMVAJE BUDE v nové

ale i dokumentace a modely.

později. V roce 1927 vyjel na linku
od radnice do Ruprechtic.

expozici reprezento-

Liberecký tramvajový provoz

vat východoněmecká

je jediným dochovaným s met-

V roce 1955 začala jezdit mezi-

souprava motorového

rovým rozchodem kolejí u nás.

městská tramvajová linka 11

vozu RAW z roku 1973 a podobný

Po Praze, Brně a Ostravě je na

Liberec – Jablonec nad Nisou.

vlečný vůz B2D z roku 1968, které

čtvrtém místě v počtu historic-

V 60. letech byly rušeny elektrické

dokumentují typický dopravní

kých vozidel, čítající dva moto-

trakce u nás i ve světě, ale na rozdíl

prostředek měst z doby NDR.

rové vozy (Bovera a 6MT) a dva

od sousedního Jablonce, kde dojez-

Počítá se i s vystavením vozových

vlečné vozy (Plecháč, trolejová

dily tramvaje v roce 1965, se tram-

skříní libereckých tramvají z let

věžka) pro rozchod 1 000 mm

vaje v Liberci udržely.

1897 a 1930, které jsou v nálezo-

a dva motorové vozy (T2R, T3M)

Teprve po roce 1990 se přistou-

vém stavu a bude na nich probí-

pro rozchod 1 435 mm. Historické

pilo k rekonstrukci městské tratě

hat renovace. Autobusy budou

tramvaje jsou využívány ke zvlášt-

spojené se změnou rozchodu kolejí

zastoupeny vozy Praga RND

ním jízdám.

z 1 000 na 1 435 mm. Rekonstrukce

a Ikarus, které doplní další ze sou-

První elektrické tramvaje

celé městské trati byla dokončena

kromých sbírek. Kromě vozidel

v Liberci vyjely do provozu

v roce 2005. Pro historické vozy

budou vystaveny různé artefakty,

25. srpna 1897 na trati od nádraží

zůstává zachován úsek s rozcho-

dobové zastávkové sloupky, řídicí

do Lidových sadů. První autobus

dem 1 000 mm z vozovny do

pulty tramvají, trolejové závěsy,

se v ulicích objevil až o 30 let

Lidových Sadů. www.tmliberec.cz
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TECHNICAL MUSEUM LIBEREC

120 YEARS OF THE TRAM

T

RAMS WILL BE represented in a new exhibition by a RAW East
German motor train

from 1973 and a similar B2D
trailer from 1968, documenting
a typical means of transport from
GDR times.

Technical Museum Liberec will open
a new exhibition dedicated to public
transport in the former Exhibition
Grounds at the end of 2017.
1897 on a route from the railway

where trams stopped running in
1965, they remained in Liberec.

There are also plans to display

station to Lidové sady. The first bus

the carriage bodies of Liberec

appeared in the streets 30 years

Only after 1990, however, did

trams from 1897 and 1930, cur-

later, running from the town hall to

reconstruction work begin on the

rently in poor condition and in

the Ruprechtice area in 1927.

city tracks, and with this a change

need of reconstruction. Buses

Tram line number 11 began

of track gauge from 1,000 to 1,435

will be represented by Praga RND

running between the towns of

mm. Reconstruction of the city

and Ikarus vehicles, together with

Liberec and Jablonec in 1955.

tracks as a whole was completed

others from private collections. In

In the 1960s electric traction

in 2005. A section with 1,000 mm

addition to the vehicles, a variety

was shut down in our country as

gauge remains in place from

of artefacts will be on display,

well as in the world, but in con-

the depot to Lidové sady for the

period stop signs, tram driv-

trast to neighbouring Jablonec,

needs of historic trams.

er’s dashboards, overhead sus-



 www.tmliberec.cz

pension, documents and models.
The Liberec tram system is the
only one in the country to retain
a metre track gauge.
It is the fourth in terms of the
number of historic vehicles, after
Prague, Brno and Ostrava, these
numbering two motor cars and
two maintenance and freight cars
for a gauge of 1,000 mm and two
motor vehicles for a gauge of
1,435 mm. Historic trams are
used for special rides.
The first electric trams in Liberec
went into service on 25 August
E N J OY ^ L I B E R EC
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L I D OV É S A DY

HORA JÁRY
CIMRMANA
Nejúspěšnější český
himálajský horolezec
Radek Jaroš vypráví,
jak pojmenovali horu
na Altaji po největším
Čechovi.

V

ASI

přístroje a bez pomoci výško-

znají příběh Koruny

vých nosičů. V roce 2014 Radek

Himálaje. Případně

úspěšně vystoupil na poslední, čtr-

expedic Denali a Elbrus

náctou osmitisícovku – K2 a zapsal

ŠICHNI

UŽ

2016 z Koruny Světa.

se do síně slávy světového horo-

„Málokdo zná také moje sibiř-

lezectví. Stal se prvním Čechem

ské dobrodružství, kdy jsme na

a teprve 15. člověkem na světě,

Altaji lezli s herci divadla Járy

který tak získal Korunu Himálaje.

Cimrmana na bezejmennou

Aktuální projekt Radka Jaroše

horu s cílem pojmenovat ji po

se jmenuje Koruna světa. Jeho

největším Čechovi. Divadlo Járy

cílem je stanout na nejvyšších

Cimrmana totiž slavilo 50 let.“

vrcholech všech kontinentů světa.

Radek Jaroš je nejúspěšnější

Lidové sady, 22. ledna 2018,

český himálajský profesionální

pondělí 19. hod,: R. Jaroš: Hora

horolezec. Výstupy absolvuje

Járy Cimrmana a Koruna světa.

výhradně bez použití kyslíkového
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www.lidovesadyliberec.cz

L I D O V É S A D Y C U LT U R E C E N T R E

JÁRA CIMRMAN
MOUNTAIN
The most successful
Czech Himalayan
mountaineer, Radek
Jaroš, explains
how a mountain
in the Altai was

“N

ot many people
know about my
Siberian adventures, when we

climbed the Altai with actors from
the Jára Cimrman Theatre to reach
a nameless mountain with the aim
of naming it after the greatest Czech.
After all, the Jára Cimrman Theatre

named after the

was celebrating its 50th anniversary.”

greatest Czech.

Czech Himalayan professional moun-

Radek Jaroš is the most successful
taineer. He climbs without using any
oxygen gear and Sherpas. In 2014,
Radek successfully climbed the last of
the 14 eight–thousanders – K2 – and
went down in history of world mountaineering. In fact, he became the
first Czech, and only the 15th person
in the world, whoo whas achiewed
the Crown of the Himalaya.
Radek Jaroš‘ latest project is called
Crown of the World, his aim is to
climb the highest peaks of all continents in the world.
Lidové sady Culture Centre, 22
January 2018, Monday, 19:00: Jára
Cimrman Mountain and the Crown of
the World. www.lidovesadyliberec.cz
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OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC – LÁZNĚ

P

RVNÍ EXPOZICE představí zátiší
barokního malíře Johanna
Adalberta

Angermeyera

a druhá se věnuje lyžařskému

závodu Jizerská 50.
Barokní malíř Johann Adalbert

Angermeyer (1674–1742) se skvěle trefil
do vkusu tehdejší šlechtické a měšťanské společnosti, která si chtěla vyzdobit domy a paláce malými obrazy květin,
ptáků, ovoce a přírodními scenériemi.
Angermeyer se stal prvním skutečným
specialistou na toto umění a podařilo se
mu dosáhnout skvělých a výsledků, které
předjímaly pozdější racionální vidění

BAROKO
A LYŽE

přírody. Jeho zátiší, které překvapí silným
citem pro detail, je k vidění od 14. prosince 2017 do 4. března 2018.
Skol!!! 1 závod, 1 výstava, 12 umělců,
50 kilometrů. Lyžařský pozdrav „skol“
asi není potřeba vysvětlovat. A stejně
tak není nutné představovat nejslavnější
dálkový běh v České republice! V letošním roce se Jizerská 50 po vzoru jiných
velkých sportovních akcí rozrůstá o uměleckou vložku.
Dvanáct českých výtvarných umělců

Oblastní galerie Liberec (Lázně)
připravila dvě velké výstavy.

se nechalo inspirovat fenomenálním
závodem a jeho atmosférou a vytvořili umělecká díla, která si můžete prohlédnout v Lázních od 18. ledna do
29. dubna 2018.
 www.ogl.cz
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R E G I O N A L A R T G A L L E R Y L I B E R E C – B AT H S

T

he first presents the still life
paintings of Baroque painter
Johann Adalbert Angermeyer
and the second is devoted to

the Jizerská 50 skiing race.
Baroque painter Johann Adalbert
Angermeyer (1674–1742) was a perfect
match for the taste of aristocratic and
town society at the time, which wanted
to decorate homes and palaces with
small paintings of birds, fruit and natural
scenery. Angermeyer was the first real
specialist in this art and he was able to

BAROQUE
AND SKIS

achieve outstanding results that anticipated later rational vision of nature. His
still life paintings surprise for their strong
sence of detail. From 14 December 2017 to
4 March 2018.
Skol!!! 1 race, 1 exhibition, 12 artists,
50 kilometres. The skiing greeting “skol”
probably needs no explanation. Neither
is there any need to introduce the most
famous long-distance race in the Czech
Republic!
This year, the Jizerská 50, following

The Regional Gallery Liberec
(Baths) has prepared two
major exhibitions.

the pattern of the other major sporting
events, grows with the artistic element.
The Skol!!! Jizerská 50 as Artistic
Inspiration exhibition can be seen at the
gallery from 18 January to 29 April 2018.
www.ogl.cz
E N J OY ^ L I B E R EC
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K I N O VA R Š AVA

Kino Varšava je nejstarší
kamenné kino v Liberci.
Budovu navrhli v roce 1922
liberečtí němečtí architekti
Effenberger a Noppes ve
stylu art deco.

VARŠAVA

P

ŮVODNÍ NÁZEV byl Städtische Lichtspiele

Reichenberg. V 60. letech 20. století dostalo
kino název „Varšava“, který si ponechalo
dodnes.

Pravidelné promítání v kině Varšava skončilo

v roce 2008. V roce 2012 si budovu pronajal Spolek

Zachraňme kino Varšava, začal s rekonstrukcí zchátralého objektu a jeho provozováním pro kulturní účely.

V roce 2015 se podařilo díky dobrovolníkům a sponzorským darům opravit foyer kina Varšava a otevřít

kavárnu. Rekonstrukce foyer vzbudila pozornost veřejnosti a byla oceněna Grand Prix Obce architektů za rok

2015 v kategorii Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře.

Kromě pravidelného kulturního programu, který

naleznete na www.kinovarsava.cz, se zde konají
benefiční akce. Tahákem zimní sezony bude tento-

krát koncert kapely Těla, který se bude konat v sobotu
24. února 2018 od 20.00 hodin.
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VA R Š AVA C I N E M A

Varšava is the oldest
stone cinema in Liberec.
It was designed in 1922 by
German-Liberec architects
Effenberger and Noppes in
the Art deco style.

I

VARŠAVA

TS ORIGINAL NAME WAS Städtische Lichtspiele

and sponsorship) and a café was opened. The recon-

Reichenberg, but was renamed “Varšava”

struction of the foyer aroused public interest and

(Warsaw) in the 1960s, retaining the name to

was awarded the Grand Prix of the Community of

this day.

Architects in 2015 for Architectural Design, Minor

Regular projection at the cinema came to the end

Architecture and Creative Work in Architecture.

in 2008. The building was rented by the Save Varšava

In addition to the regular cultural programme,

Cinema Association in 2012 and reconstruction work

which you will find at www.kinovarsava.cz, the build-

began on the dilapidated structure, which was sub-

ing is also used to stage benefit events. The main

sequently used for culture. Then, in 2015, the foyer

draw this winter is a concert by Těla on Saturday

of the cinema was repaired (thanks to volunteers

24 February 2018 from 8 p.m.
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ZOO LIBEREC

VÁNOČNÍ
ZOO

Zoologická zahrada Liberec, založená roku 1919, je nejstarší
zoologickou zahradou na území bývalého Československa.
Na ploše 14 ha žije na 160 druhů zvířat ze všech kontinentů.

M

EZI NEJZAJÍMAVĚJŠÍ chované druhy
liberecké zoo patří takin čínský,
pavián pláštíkový, nestor kea, lev
berberský, panda červená, slon

indický, sob lesní, mnoho druhů opů, surikata,
krajta mřížkovaná a samozřejmě velmi populární
bílá forma tygra indického.
Letošní novými obyvateli liberecké zahrady je
například návštěvníky oblíbený mravenečník velký
nebo tři klisny koně Převalského.
14. 12. Adventní zoo
Během večerní prohlídky, která bude probíhat

od 16 do 18 hodin, se zoologickou zahradu rozezní
vánoční koledy a rozsvítí se betlémy. Adventní tematiku na „večerce“ navodí vánoční výtvarné dílničky,
s možností výroby vánočních ozdob a dekorace.
24. 12. Štědrý den v zoo
V tento den budou brány zoo otevřeny od 9 do
15 hodin (pokladny zavírají v 14.00) a vstupné se
platí pouze dobrovolné. 
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www.zooliberec.cz

A

MONG THE MOST attractive species bred
at the Liberec Zoo are the Golden Takin,
Hamadryas Baboon, Kea, Barbary Lion,
Red Panda, Asian Elephant, Reindeer,

many species of Apes, Meercats, Reticulated Python
and, of course, a very popular white White Tiger.
This year new residents at the Liberec Zoo

include an anteater, popular with visitors, and three
Przewalski’s horse mares.
14. 12. Advent zoo
Which will be held from 4 p.m. to 6 p.m., the
zoo will be filled with a sound of Christmas carols
and Nativity scenes will be lit. The advent theme of
the evening will be accompanied by creative workshops, where visitors will have opportunity to make
Christmas decorations and ornaments.
24. 12. Christmas Eve at the zoo
The doors to the zoo will be open from 9 a.m. to
3 p.m. (ticket office closes at 2 p.m.). Free admission.


www.zooliberec.cz

CHRISTMAS
ZOO
The Liberec Zoo, founded in 1919, is the oldest zoo in the land
that covers the former Czechoslovakia. There are 160 species
of animals from all continents over its 14 hectares.
E N J OY ^ L I B E R EC
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I Q L A N D I A & I Q PA R K

V

iQLANDII POTKÁTE
prvního humanoidního robota v ČR,
zažijete nefalšovaný

kosmonautický výcvik, ohnivou
bouři i tanec blesků, zjistíte, jak
funguje lidské tělo i svět kolem
nás – zkrátka tu najdete odpověď
na všechny tvoje otázky.
Centrum je určeno pro rodiny
s dětmi od 8 let. Kromě exponátů nabízí mnoho doprovodných
programů – science show, laboratorní workshopy, badatelské
aktivity v expozicích. V prosinci
o víkendech probíhají vánočně
laděné workshopy, samozřejmě
ve vědeckém duchu. Na leden
a únor doporučujeme workshop
Mladý chemiQ, při kterém si
návštěvníci ve zkumavkách, křivulích a baňkách vyzkouší spousty
experimentů.
Starší bráška iQLANDIE se
jmenuje iQPARK. Je vhodný pro
menší děti od 2 do 10 let. Nabízí
cca 200 interaktivních exponátů
ve 4 expozicích. Velmi populární
je expozice Svět kolem nás, kdy
se děti i dospělí mohou stát hasiči,
vyzkoušet si být zpěvákem, stavbařem nebo třeba moderátorem televizních zpráv. Oblíbená
je i Ordinace, kde se návštěvníci dozvědí spousty zajímavostí
o lidském těle. Více na www.iQlandia.cz

32

E N J OY ^ L I B E R EC

BA V Í SE
VĚ D O U
Dvě moderní
vědecko-zábavní
centra vzdálená
od sebe jen
několik desítek
metrů, iQLANDIA
a iQPARK, to
v každém městě
nenajdete!

F U N W I TH

C

OME TO IQLANDIA to
meet the first human-

S C I E NC E

oid robot in the Czech
Republic, experience

authentic astronaut training,
a fire storm and the dance of
lightning, find out how the human
body works and learn about the

Two modern
science and
entertainment
centres, just
a few dozen
metres from each
other: iQLANDIA
and iQPARK,
something
you won’t find
everywhere!

world around you – in short, find
an answer to all your questions.
The centre is designed for
families and children from
8 years. Besides the exhibits a great accompanying programme is offered. Visitors can
look forward to workshops that
focus on Christmas at December
weekends, naturally in the spirit
of science. Then, in January and
February, we recommend the
Young chemiQ workshop, during
which visitors try out lots of experiments with test tubes and flasks.
iQPARK is an older brother of
iQLANDIA, which is more suited
to children from 2 to 10 years.
There are around 200 interactive
exhibits spread over 4 exhibitions.
Particularly popular is the World
Around Us exhibition, where children (and adults) can become
firemen, singers, builders or even
television presenters. The Surgery
exhibition is also a favourite, allowing visitors to learn lots of interesting facts about the human body.
Find out more at www.iQlandia.cz
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CENTRUM BABYLON

B
A
B
Y
L
O
N

B

Centrum Babylon
je jedinečný
eventový, hotelový
a zábavní komplex
v centru Liberce.

JE

kině a malí i velcí se vyřádí při

Z lyží do aquaparku - celodenní

aquapark se čtyřmi

laserové přestřelce laser game.

skipas v kombinaci s celodenním

tobogány, spoustu

V Babylonu si můžete také zahrát

vstupným do aquaparku.

zábavy si užijí nejen

bowling. Komfortní ubytování

Produkt lze zakoupit pouze na

malí návštěvníci v lunaparku ve

nabízí čtyřhvězdičkový Wellness

pokladnách v lyžařském areálu

stylu staročeské pouti na ploše

Hotel Babylon s kapacitou přes

Ještěd.

3 000 m2. Milovníci golfu si mohou

1 000 lůžek a wellness centrem.

ABYLON,

TO

Otevírací doba aquaparku:
neděle–čtvrtek 10.00–21.00

vyzkoušet indoor adventuree golf

Na zimu má Centrum Babylon

s 18 jamkami. Na cestu plnou

ve spolupráci se Ski areálem Ještěd

pátek–sobota

dobrodružství se vydáte ve 4D

připravenou další výhodnou akci
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10.00–22.00

www.CentrumBabylon.cz

Centrum Babylon
is a unique hotel,
entertainment and
event complex in
the heart of Liberec.

B

B
A
B
Y
L
O
N

ABYLON, HOME TO

on a journey of adventure or

for “From Skis to Aquapark”,

an Aquapark with

enjoy a shoot-out at our laser

a special offer of a full-day ski

four water slides

game, for young and old. You

pass and full-day access to the

and a Lunapark, an

can also go bowling at Babylon.

Aquapark. Note that this can only

indoor fairground for young and

Comfortable accommodation is

be bought from the ticket offices

older visitors that covers an area

on offer at the four-star Wellness

of the Ještěd Ski Resort.

of 3,000 m 2. Golf enthusiasts,

Hotel Babylon, with over 1,000

meanwhile, can try an indoor

beds and a Wellness Centre.

adventure golf course, with its

In winter, Centrum Babylon

18 holes. Head to the 4D cinema

teams up with Ještěd Ski Resort

Aquapark opening hours:
Sunday–Thursday  10:00–21:00
Friday and Saturday 10:00–22:00


www.CentrumBabylon.cz
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L I B E R E C K É K AVÁ R N Y, R E S TA U R A C E A H O S P O D Y

NOVÁ VLNA
Také v Liberci platí, že to nejnovější, čím město žije, neobjevíte
na hlavním náměstí nebo nejnavštěvovanější pamětihodnosti.
Týká se to i míst, kde si můžete dát něco dobrého k jídlu a pití.
Petr Vondřich, autor blogu Jizerské *ticho, vám představí ty
nejzajímavější z nich.

K

DYŽ JSEM BYL požádán,
jestli bych nemohl
návštěvníkům Liberce
představit

nové

kavárny, bistra, hospody a restaurace, které se za posledních pár let
pod Ještědem objevily, chtěl jsem
původně text nazvat Underground.
Všechna místa, o kterých budu
psát, totiž před pár lety znala jen
hrstka zasvěcených. To se pomalu
začíná měnit a podniky představující moderní trendy ve světové gastronomii se i v Liberci těší čím dál
tím větší pozornosti. Věhlas někte-

Doufám, že neprozradím žádné

karamelovými košíčky s mořskou

rých z nich dokonce už překročil

tajemství, když řeknu, že do

solí – s velkou pravděpodobností

hranice města.

Mikyny se pravidelně a rád vrací

vám totiž hrozí, že si na nich vypěs-

Nejdál je v tomto ohledu vege-

známý český restauratér a také

tujete těžkou závislost. Ať už si dáte

tariánské bistro Mikyna (miky-

liberecký rodák Tomáš Karpíšek.

v Mikyně cokoli, vždy si můžete být

napoint.cz), do kterého se lidé

Říkáte si, jestli je všechen ten

jisti, že vám tam na talíř naserví-

jezdí najíst až z Prahy. Je to téměř

povyk pro Mikynu na místě?

rují to, co si sami rádi vaří doma.

k neuvěření, ale jediným důvodem

Nejlepší bude když, to posoudíte

Za vaši pozornost stojí i minimali-

jejich návštěvy není Ještěd, zoo

sami, ale předem bych vás chtěl

stický interiér, který doplňují foto-

nebo Babylon, ale právě Mikyna.

varovat před jejich specialitou,

grafie Barbory Berdychové.
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Ve Frýdlantské ulici v horním

dolního centra města na vás

hip místo v Berlíně či Kodani,

centru Liberce najdete teprve

totiž čeká triumvirát vyhlášených

ale také na vyhlášená snídaňová

nedávno otevřený espres-

nových podniků, které zásadním

a obědová menu. Zkrátka nepři-

so & brew bar Jedno Kafe (jed-

způsobem formují současnou

jdou ani milovníci dobré kávy

no-kafe.cz). Jak už název napovídá,

kulturní a společenskou scénu

nebo sladkých teček. Inspirovat

v hlavní roli zde bude především

mladého Liberce. Do Bistra

se můžete také místními štam-

káva, ta nejlepší z celého světa.

Široká (www.bistrosiroka.cz) se

gasty, kteří sem chodí na točené

Díky v kávové komunitě

určitě zajděte podívat nejen na

prosecco. To vše pod šmrncovní

respektovaným majitelům baru

prudce stylové interiéry, které

taktovkou Toma Foltýna a Kláry

Kristiánovi a Tomášovi máte navíc

by mu mohlo závidět nejedno

Tesařové.

Pokračování příště.

záruku, že je o vaši kávu postaráno s tou nejvyšší možnou láskou
a péčí. To samé platí i o jejich sladkých a slaných dobrotách a také
o Kristiánových vlastních kávových
limonádách Double Brew, které
v baru tečou přímo z kohoutku.
Mnoho zajímavých věcí se
v Liberci děje i v místech, kde by
vás to asi vůbec nenapadlo. Mezi
prolukami a zanedbanými domy
libereckých Stínadel nedaleko
E N J OY ^ L I B E R EC
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T H E C O F F E E B A R S , R E S TA U R A N T S A N D P U B S O F L I B E R E C

NEW WAVE

In Liberec, as in other places, it stands that you can find the
latest trends the city is living not in the main square or at
the most frequented monuments, but wherever you can
sit down to enjoy a delicious meal or drink. Petr Vondřich,
a writer of the blog “Jizerské *ticho”, introduces the most
interesting among them.

W

WAS

The best thing to do, then,

be prepared with the utmost love

asked to intro-

would be to pay a visit yourself.

and care. The same applies to their

duce to visitors

However, be warned of their spe-

sweet and salty delicacies and to

of Liberec some

cialty – caramel pastries with sea

Kristián’s own Double Brew coffee

new coffee bars, bistros, pubs and

salt – it is more than likely that you

lemonades, which are poured on

restaurants that have appeared

will become hopelessly addicted.

draft at the bar.

at the foot of Ještěd Mountain in

Whatever you choose at Mikyna,

There are plenty of interesting

the last couple of years, I origi-

you can be sure that what they

things going on in Liberec in places

nally wanted to name the article

serve on your plate is what they

you might not expect. Awaiting you

Underground. All the places, I will

like cooking at home. The minimal-

among the gap sites and neglected

write about, were known only to

ist interior, accompanied by photo-

buildings of Liberec – Stínadlo not

the informed few just a couple of

graphs by Barbora Berdychová, is

far from the lower centre of the city

years ago. This is the beginning

also worthy paying attention.

is a triumvirate of renowned new

HEN

I

of change and places presenting

The newly-opened Jedno

places that are a fundamental part

the latest trends in world cuisine

Kafe espresso & brew bar (jed-

of the contemporary cultural and

are now receiving more and more

no-kafe.cz) is found in the upper

social scene of young Liberec.

attention.

centre of Liberec in Frýdlantska

Be sure Bistro Široká (www.bis-

Perhaps the greatest success in

Street. As the name suggests,

trosiroka.cz) if worth visiting. The

this regard is enjoyed by vegetar-

especially coffee, is of great

stylish interior would be envied

ian bistro Mikyna (mikynapoint.

importance there the best coffee

by plenty of hip joints in Berlin or

cz), where people from Prague

from all over the world.

Copenhagen. Delicious breakfast

come to for a meal. It is almost

The owners, Kristián and Tomáš,

and lunch menu is well-know, too.

unbelievable, but the only reason

men well-respected within the

All directed by the gastronomic

for their visit is not Ještěd, the zoo

coffee community, provide the

baton of Tom Foltýn and Klára

or Babylon, but Mikyna.

guarantee that your coffee will

Tesařová. 
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To be continued…

L ITBOEJRÍEZCACNAÁV
S
F EŠST, ĚRVE U
S TA
 URANTS AND PUBS

FRYČ
M

WORTH A VISIT

Jedno z největších knihkupectví
a antikvariátů v Čechách není
jen obchodem, je i místem, kde
můžete příjemně trávit čas.

ŮŽETE SI ČÍST, probírat se novými

Pokud se chcete se o kraji pod Ještědem dozvědět

i antikvárními knihami, prohlížet

víc, najdete tu velké oddělení regionální literatury.

aktuální výstavu, hrát si v dětském

Téměř každou neděli od 16 hodin může zhlédnout

koutkou. Můžete se probírat gramo-

pohádková představení. Aktuální program najdete

deskami, pohledy a mapami, dát si kávu nebo jiné
občerstvení.

na www.knihyfryc.cz.
Adresa: Pražská 14, Liberec (150 m od radnice).

One of the largest book shops and second-hand bookstores
in the Czech Republic is also a great place to go to spend
some free time.

Y

And if you want to find out more about the region

OU CAN READ, discover new and second-hand books, look through an exhibi-

at the foot of Ještěd, you will find a large regional liter-

tion or play in the children‘s corner. You can

ature department here. There are also fairy tale per-

choose from gramophone records, post-

formances almost every Sunday at 4 p.m. Check out

cards and maps, have a cup of coffee or enjoy some

the current programme at www.knihyfryc.cz. Address:

other refreshments.

Pražská 14, Liberec (150 m from the town hall).
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nezapomeňte navštívit

don’t forget to visit

WWW.VISITLIBEREC.EU
40
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