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ARO V LIBERCI nabízí opravdu hodně nevšedních
zážitků. Můžete pálit čarodějnice, zúčastnit se historické bitvy, pilotovat skutečné dopravní letadlo, potkat
se s dinosaury nebo potrápit tělo v unikátním měst-

ském sportovním areálu s vrcholem v nadmořské výšce

1 012 metrů. A to není zdaleka vše, co vám Liberec
může nabídnout. Některé zajímavosti stihnete navštívit
i při svém dalším pobytu ve městě, některé jsou však
neopakovatelné. Stačí si jen vybrat!
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PRING TIME IN LIBEREC really has so much to
offer. You can “burn a witch”, take part in historic
battles, pilot a real passenger aircraft, come face-to-face with dinosaurs or put your body through

the wringer at a unique city sports complex which peaks
at 1,012 metres above sea level. And that is far from everything that Liberec has to offer. You will also manage to
see some attractions if you are staying in the city longer,
but others are one-off experiences. The choice is yours!
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A natural oasis of peace and greenery right near the city centre.
The entrance to Ekopark Liberec is on the bike path near the Nisa
river. Experience 5,000 square meters of original interactive natural
features.
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OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC – LÁZNĚ

A
UMĚNÍ
V LÁZNÍCH

ž do 10. června můžete v galerii
navštívit výstavu o zajímavém
typu bydlení: Bydlet spolu.
České kolektivní domy.

V posledních letech se v mnoha oblastech

setkáváme s fenoménem sdílení – známe
carsharing, airbnb, uber. Sdílení nebo komunitní správa není v lidské historii ničím
novým. Již v předválečném Československu
vzniklo několik kolektivních domů, tzv.
koldomů, které fungovaly na principu sdílení
některých společných prostor. Typicky se
jednalo o společenské místnosti, prádelny,
herny, někdy jídelny nebo školky. Rozloha
samotného bytu se pak mohla zmenšit
a minimalizovat. Kolektivní nebo hotelové domy často projektovali přední čeští
architekti.
Výstava Bydlet spolu je pojatá chronologicky a věnuje se dominantním sociologickým, politickým, urbanistickým a dalším
důležitým tématům. Kromě modelů a plánů
výstava představí rovněž dobové vybavení
bytů nebo vzpomínky pamětníků.
Druhá výstava nás zavede dále do minulosti. Eduard Charlemont (1848–1939) sehrál
významnou roli při tvorbě sbírky libereckého velkoprůmyslníka Heinricha Liebiega,
jako znalec pařížských ateliérů a galerií byl
jeho poradcem. Liebiegova sbírka je dodnes
v majetku liberecké galerie a značná její
část je vystavena ve stálé expozici. Výstava,

Oblastní galerie Liberec (Lázně) není

která vznikla ve spolupráci s Národní galerií
v Praze, představí nejenom tvorbu malíře

klasickou galerií určenou pouze pro

Eduarda Charlemonta, ale rovněž jeho

milovníky umění nebo architektury,

Theodora (1859–1938). Projekt ukáže i auto

galerie je skvělou volbou pro váš
volný čas.
4
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bratrů, malíře Huga (1850–1939) a sochaře
Theodora Liebiega ml.; jedno z prvních aut
na českém území vůbec.


www.ogl.cz

L I B E R E C R E G I O N A L A R T G A L L E R Y – B AT H S

ART IN THE BATHS

The Regional Gallery in Liberec (SPA) is not a classic
gallery only designed for lovers of art or architecture,

V

but is in fact a great place to spend your free time.
ISIT THE GALLERY to see an exhibition on an

urban and other important topics. In addition to models

interesting type of living: “Living Together.

and plans, the exhibition also shows period furnishing

Czech Collective Houses”, until 10th June.

from apartments and the memories of eyewitnesses.

We have seen a rise in the culture of

A second exhibition takes us further into the past.

sharing in many areas in recent years – we all know

Eduard Charlemont (1848–1939) played an important

Carsharing, Airbnb and Uber, to name but a few.

role in creating the collection owned by the great Liberec

Sharing or collective administration is nothing new

industrialist Heinrich Liebieg, whom he advised as an

in human history and several collective houses were

expert in Parisian ateliers and galleries. The Liebieg col-

established in pre-war Czechoslovakia. These were

lection remains in the possession of the Liberec Gallery

known as “Koldomů” and worked on the principle

to this day and a considerable part of it is exhibited in

of sharing certain common areas, typically common

a permanent exposition. The new exhibition, which

rooms, laundries, playrooms, sometimes even dining

was created in cooperation with the National Gallery

rooms or nurseries. The area of the apartment itself

in Prague, shows the work of Eduard Charlemont the

could then be reduced and minimized. Collective, or

painter and that of his brothers, painter Hugo (1850 –

“hotel” houses were often designed by leading Czech

1939) and sculptor Theodor (1859 – 1938). The project

architects.

also shows the car owned by Theodor Liebieg JR.; one

The Living Together exhibition is conceived chronologically and devoted to dominant sociological, political,

of the very first cars in Bohemia.


www.ogl.cz
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B O TA N I C K Á Z A H R A D A

JARO
Na Liberecku bývá dlouhá
zima. Jaro pak přichází
náhle a v okolní přírodě se
neodehrává dramatické
stupňování květnatých
aspektů, tak typické pro
teplé oblasti Čech. Jediným
místem na Liberecku, kde
lze sledovat jednu proměnu
barevných květů za druhou,
je Botanická zahrada Liberec.

V

ELKÉ ALPINUM je na kvetoucí druhy

roku 1946. Přesvědčíme každého, že opravdu platí

nejbohatší. Nejzajímavější je jedna jeho

rčení „Liberec – město rododendronů“. Těmto

speciální část, věnovaná teplomilné

keřům se ve zdejším podnebí dobře daří.

flóře Českého středohoří. To je bota-

Ke konci jara, přesněji od počátku června, rozkvé-

nicky nejbohatší chráněná krajinná oblast v sever-

tají kosatce na dlouhých záhonech v parku. Jsou to

ních Čechách. V jiné části alpina jsou nejranější

přísně vybírané nejkrásnější odrůdy neuvěřitelných

druhy a odrůdy pěnišníků neboli rododendronů.

barev a tvarů. Patří k nejvíce fotografovaným rost-

Vyznačují se nízkým vzrůstem a kvetou již v první

linám v botanické zahradě.

polovině května.

Letos je pro návštěvníky k dispozici nová

Ke konci května a počátkem června kvete

podrobná kniha Botanická zahrada Liberec. Se

početná sbírka vyšších rododendronů vedle skle-

190 stranami a 476 fotografiemi je k dostání také

níků. Největší a nejstarší keře rododendronů jsou

v německém překladu.

na obvodu botanické zahrady. Jsou to historicky
cenné odrůdy původem z Holandska, vysazené

6

E N J OY ^ L I B E R EC

Na Dětský den 1. června mají všechny děti vstup
zdarma. 

www.botaniliberec.cz

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

SPRING
The winter is usually long in
Liberec. Then spring suddenly
comes, meaning no dramatic
appearance in the surrounding
countryside of the blossoming
so typical of the warmer areas of
Bohemia. The only place in the
Liberec area where you can see
the transformation of colourful
flowers one after another is the
Botanical Gardens.
HE GREAT ALPINA has the richest of flower-

T

were planted in 1946. We could convince anyone that

ing species. The most attractive is one special

the saying “Liberec – the City of Rhododendrons“ is

part dedicated to the thermophilous flora of

perfectly apt - these shrubs thrive in the climate here.

the Czech Central Mountains, which is, botan-

At the end of spring, more precisely from the begin-

ically-speaking, the richest protected landscape area in

ning of June onwards, Irises bloom on the long flow-

Northern Bohemia. Another part of the Alpina shows

erbeds in the park. These are strictly selected, with

the earliest species and varieties of rhododendrons.

the most beautiful varieties of incredible colours

These are characterised by slow growth and they
blossom in the first half of May. A larger collection

and shapes and are among the most photographed
plants at the Botanical Gardens.

of high rhododendrons blooms next to the green-

This year, visitors will be able to buy a detailed new

houses at the end of May and in early June. The largest

book called “Liberec Botanical Gardens“ – 190 pages,

and oldest of the rhododendrons are found on the

476 photographs (German version also available).

perimeter of the Botanical Gardens. These are historically valuable varieties originating in Holland and

All children have free admission on Children‘s Day
– 1st June.

www.botaniliberec.cz
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ZUŠ OPEN 2018

Čtvrtek 24. května bude patřit všem malým umělcům.
Celostátní happening ZUŠ Open opět nabídne nespoutanou
radost z hudby, tance, divadla, výtvarného umění i dalších
aktivit žáků základních uměleckých škol.

P

O DESÁTÉ HODINĚ
dopolední se představí
před libereckou radnicí
žáci a pěvecké sbory

všech základních uměleckých škol
Libereckého kraje.
Každý sbor přednese svoji
nejmilejší skladbu a nakonec si
před polednem zazpívají úplně
všichni společně s mezzosopranistkou paní Magdalenou Koženou,
patronkou celého festivalu.
Pak už bude patřit odpoledne
souborům, sólistům a orchestrům obou libereckých základních uměleckých škol z Jabloňové
a Frýdlantské.
Po páté hodině odpolední uzavře
celý festival Juvenalia Big Band
z finského Espoo, který pobývá
v Liberci na pozvání Big Bandu ZUŠ
Frýdlantská.
Přítomnost Magdaleny Kožené
bude pro Liberec mimořádnou
událostí, protože v rámci celostátní
přehlídky uměleckých škol navštíví
pouze tři místa v celé České repub-

lice – Liberec, Benátky nad Jizerou
a Prahu. 

8
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MLADÁ
HUDBA

ZUŠ OPEN 2018

2 4 . K V Ě T N A | M AY 2 4

Thursday the 24th will be a special day for all the little artists.
The nationwide event Happening ZUŠ Open once again offers
the unbridled pleasure of music, dance, theatre, visual arts
and other activities of the pupils of primary art schools.

A

FTER TEN O’CLOCK in the
morning, students and
choirs from all primary
art schools in the Liberec

region will be presented in front of
Liberec Town Hall.
Each choir will perform its favourite song and finally, right before noon,
everyone will sing together with the
mezzo-soprano singer Magdalena
Kožená, patroness of the whole
festival.
After that, the afternoon will belong
to the ensembles, soloists and orchestras of the two Liberec Primary Art
Schools (Jabloňová and Frýdlantská).
After five o’clock in the afternoon,
the Finnish Juvenalia Big Band from
Espoo, who are staying in Liberec at the
invitation of the ZUŠ Frýdlantská Big
Band, will conclude the entire festival.
The presence of Magdalena Kožená

YOUNG
MUSIC

will be an extraordinary event for
Liberec, as she only visits three places
throughout the Czech Republic Liberec, Benátky nad Jizerou and
Prague for the national primary art
schools show.


www.zusliberec.cz
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BIKESHARING

RŮŽOVÁ
KOLA
První jarní den roku 2018
spustilo město Liberec ve
spolupráci se společností
Rekola provoz veřejného
sdílení kol, tzv. bikesharing,
v centru města.

R

ŮŽOVÉ KOLO si mohou vypůjčit obyvatelé a návštěvníci Liberce na
deseti místech. Půjčování kol je možné přes mobilní aplikaci Rekola,
web moje.rekola.cz nebo přes SMS. Stačí se pouze registrovat. Chcete-li
si půjčit růžové kolo ze stojanu, do aplikace pošlete číslo z rámu kola

pod sedlem a obratem dostanete kód, kterým odemknete číselný zámek.
Zámek si zamkněte ke košíku, ať nepřekáží. A teď už jen vyrazíte, kam potřebu-

jete. Kolo vrátíte do jiného stojanu v růžově vyznačené zóně a přes aplikaci ho označíte za vrácené. V aplikaci nebo webu tak najdete rozmístění volných kol k výpůjčce.
Prvních 15 minut jezdíte zdarma. Za výpůjčku do 60 minut zaplatíte 15 Kč.
Liberec se bikesharingem přidal k desítkám měst po celém světě, kde je kolo
a bikesharing standardní součástí městského dopravního systému.
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PINK
BIKES
The first day of spring saw
the City of Liberec launch
a public bikesharing
system in the centre of
Liberec in cooperation
with Rekola.

T

hose that live in Liberec and those that are visiting can hire a PINK BIKE
from ten places around the city. Bikes are hired using the Rekola mobile
app, at moje.rekola.cz or by SMS. All you have to do is register. If you want
to hire a pink bike from a stand, send the number shown on the frame of

the bike (under the saddle) to the app and you will immediately receive the code you
need to unlock the chain.
Lock the chain to the basket so that it doesn’t get in the way and off you go, wherever you want. Return the bike to a different stand within the pink zone and use the
app to register it as having been returned. The app and the website will also tell you
where the bikes available for hire are located. The first 15 minutes of your journey
are free. You pay CZK 15 to hire a bike for up to 60 minutes.
Liberec has thereby joined dozens of other cities all over the world where bikes and
bikesharing are a normal part of the urban transport system.

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

Na závěrečnou část sezony
zve liberecké Divadlo F. X. Šaldy

T

ANEČNÍ A HUDEBNÍ

duše či Škola základ života. Autor

a taneční dílna. Vše završí baletní

zážitek nabídne divákům

nás se svým laskavým, moudrým

soubor představením Romeo

baletní soubor s předsta-

humorem zavede do fiktivního

a Julie.

vením (S)tvoření, jehož

městečka Pepův Týnec uprostřed

Po delší době se objeví i klasická

premiéra se uskuteční 6. dubna

únorových událostí roku 1948. Více

opereta, žánr, který byl pozvolna

v Šaldově divadle. Tanec prožitý

než o politiku však půjde o lidské

vystřídán muzikálem, zanechal však

do extrému umocní živý bubenický

charaktery. Ryze český humor

jedinečné poklady spojení skvělé

doprovod souboru Aries.

uvede činohra ve světové premiéře

hudby a humoru. K takovým patří

13. dubna v Malém divadle.

i Noc v benátkách, dílo komické

Hořkosměšný román Konec
starých časů napsal Jaroslav

K Mezinárodnímu dni tance

i romantické z pera proslulého

Žák, slavný scenárista nesmrtel-

chystá baletní soubor pestrý

vídeňského Johanna Strausse ml.

ných filmů ze studentského pro-

program. Jeho součástí bude ote-

Premiéra proběhne v Šaldově

středí Cesta do hlubin študákovy

vřený trénink, baletní diskuze

divadle 18. května.

12
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F . X . Š A L D A T H E AT R E

PREMIÉRY

Hra Žijeme (Tahle země není pro

divadla vrací jeden z nejvýznam-

ústřední postava „Můzáka“ (Petr

cizince) mladé slovenské autorky

nějších českých režisérů Ivan

Jeništa) zjevuje všude tam, kde

Lenky Čepkové byla oceněna na

Krejčí. Tentokrát vás pozve na kla-

se odehrávaly důležité momenty

mezinárodní soutěži Hovory o hra-

sické drama o srážce individuálního

z operních dějin. Představení

nicích v Norimberku. Metaforická

práva na štěstí se společenskou

plné humoru, radosti i poznání,

mozaika příběhů líčí míjení a nepo-

falší a politickou intrikou. Premiéra

díky němuž se zamilujete do

rozumění mezi lidmi. Hranicí je

bude 15. června v Šaldově divadle.

opery. Premiéra dirigenta Martina

i propast mezi minulostí a budouc-

Poslední titul letošní sezony bude

Doubravského pod režijní taktov-

ností či okamžik našeho zrození

patřit primárně divákům nejmlad-

kou Lindy Keprtové se rovněž usku-

a smrti. Premiéra se chystá na

ším. Pod názvem „Opera? Opera!“

teční na velkém jevišti, proběhne

1. června v Malém divadle.

se skrývá autorský pořad, kompo-

22. června v Šaldově divadle.

S inscenací Schillerova dramatu

nované operní dílko skladatelky



Aktuální program najdete na

Úklady a láska se do Šaldova

Markéty Kratochvílové, v němž se



www.saldovo-divadlo.cz.
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F . X . Š A L D A T H E AT R E

PREMIERES
F. X. Šalda Theatre in
Liberec invites you to the
closing part of the season

A

dance and music expe-

bringing everything to a climax with

directors, Ivan Krejčí, returns to the

rience awaits the audi-

a performance of Romeo and Juliet.

Šalda theatre with his production

ence of the ballet ensem-

Classic operetta will also make an

of Schiller’s drama “Úklady a láska”.

ble, and its performance

appearance after some time. This

This time you are invited to a classic

of (S)tvoření, which will premiere at

genre has gradually been replaced

drama about the collision of the

Šalda Theatre on 6th April. Dance,

by the musical, but maintains the

individual right to happiness with

lived to the extreme, empowered by

unique treasures of combining great

social falsities and political intrigue.

the live drumming accompaniment

music and humour. Such works

Premiere: 15th June at Šalda Theatre.

of the Aries ensemble.

include A Night in Venice, a comical

The final title of the season is pri-

The sometimes bitter, sometimes

and romantic work by the famous

marily for the youngest of viewers.

ridiculous novel “Konec starých časů”

Viennese Johann Strauss JR., which

Going by the name of “Opera?

(End of the Old Days) was written by

will premiere at Šalda Theatre on

Opera!”, this is an original show, the

Jaroslav Žák, a famous screenwriter of

18th May.

operatic work of composer Markéta

timeless Czech films from the student

The play “Žijeme (Tahle země

Kratochvílová, in which the central

world. The author takes us with his

není pro cizince)” by young Slovak

figure, “Můzák” (played by Petr

kind, wise humour to the fictional little

author Lenka Čepková received an

Jeništa), reveals himself wherever

town of Pepův Týnec in the midst of the

award at the international Calls on

the important moments of operatic

events of February 1948, although the

Borders competition in Nuremberg.

history take place. A performance

human characters are more important

This metaphorical mosaic of stories

full of humour, joy and knowledge

than the politics. The world premiere of

depicts people passing each other

that will make you fall in love with

the play, and its purely Czech humour,

by and enduring misunderstandings.

opera. The premiere, with conduc-

is set for the Malé divadlo Theatre on

The gap between the past and the

tor Martin Doubravský and director

13th April.

future, or the moment of our birth

Linda Keprtová, will take place on

The ballet ensemble plans a varied

and death, is another boundary.

the main stage at Šalda Theatre on

programme for International Dance

The premiere is set for Malé divadlo

22nd June.

Day, including open rehearsal, ballet

Theatre on 1st June

discussions and a dance workshop,

14
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One of the most prominent Czech

The current program can be found
at www.saldovo-divadlo.cz.

L I D O V É S A D Y C U LT U R E C E N T R E
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DRUHÁ TRÁVA & MICHAL PAVLÍČEK
DRUHÁ TRÁVA & MICHAL PAVLÍČEK
Nenechte si ujít koncert
představující unikátní
spolupráci legendy české
rockové kytary Michala Pavlíčka
se špičkou folkové a country
scény Druhou trávou!

Whatever you do, don‘t miss a
concert of unique collaboration
between the legend of the Czech
rock guitar Michal Pavlíček
and the cream of the folk and
country scene, Druhá tráva!

Takovou možnost budou mít hudební fanoušci, kteří

L

navštíví jeden ze čtyř výjimečných koncertů Druhé

Druhá tráva and Michal Pavlíček will have the oppor-

trávy s Michalem Pavlíčkem.

tunity to do so.

S

LYŠET ZPÍVAT Roberta Křesťana „výběrovskou“ rockovou klasiku Olda je přítel můj,
nebo naopak zažít skladby jako Víla nebo
Dívka ze severu s kytarou Michala Pavlíčka.

isten to the voice of Robert Křesťan sing
some Czech rock classics or experience
Czech folk and country songs to the sound
of Michal Pavlíček on guitar. Only those fans

who go to one of four exceptional concerts featuring

Úterý 29. května v 19.00 hodin na zahradě Lidových

Tuesday 29th May, 7.00 p.m., in the garden of Lidové

sadů. V případě nepříznivého počasí se koncert usku-

Sady Culture Centre. The concert will take place in the hall

www.lidovesadyliberec.cz

in the case of bad weather. www.lidovesadyliberec.cz

teční v sále.

E N J OY ^ L I B E R EC
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S I M U L ÁT O R M C D O N N E L L D O U G L A S D C - 9

BUĎ
PI LOTEM
Původně ani nevěděl, jak letadlo DC-9 vypadá, dnes
provozuje jeho nejreálnější simulátor na světě. Petr
Bílý si prošel érou simulátorů na počítači a dotáhl
to až k průkazu soukromého pilota. Přivedl k životu
dopravní letadlo DC-9 a nyní chystá i stíhačku Mig-21.

O čem sousta nadšenců jen sní, si dokázal Petr Bílý

mít něco unikátního, a co nejlepší. Proto máme napří-

splnit. Jeho sen může kdokoliv alespoň na chvilku snít

klad asi jako jediní plátno s pozorovacím úhlem 270

s ním ve Vratislavicích nad Nisou. Nechme jej vyprávět:

stupňů o průměru šest metrů, díky kterému je pocit

„Zkoušel jsem různé profesionální simulátory a čím

reality v letadle mnohem větší. Dokončení reálného

dál více mě lákalo mít vlastní trenažér postavený ze sku-

simulátoru nakonec trvalo čtyři roky a ve vedlejší hale

tečného kokpitu. Chtěl jsem dlouho Boeing 737, protože

mám ještě stíhačku Mig-21, což by měl být další simulá-

jsem jej znal nejlépe. Ale nikdy žádný kokpit k mání nebyl.

tor. Do dvou let bude určitě hotovo, spoustu věcí jsme

Pak jsem dostal tip, že je k prodeji kokpit z DC-9 a začal si

se na DC-9 naučili.

s jeho majitelem v Kanadě psát a jednat o koupi.
Najednou mi to stálo na zahradě a přemýšlel jsem, co
s tím dál. Chtěli jsme kokpit, kde budeme moci simulovat podmínky pro reálnou situaci v letadle. Chtěli jsme

16
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Zájemci o let v simulátoru mají nejraději krásné
letiště v Innsbrucku. Je úžasné jak pro vzlet, tak přistání,
ale umíme tu nasimulovat jakékoliv letiště na světě.“
www.realsim.cz 

Jan Sůra, zdopravy.cz

M C D O N N E L L D O U G L A S D C - 9 S I M U L AT O R

BE A PILOT
Originally he didn‘t even know what a DC-9 plane looked
like; now he runs the most realistic simulator in the world.
Petr Bílý went through an era of computer simulators and
then achieved his private pilot‘s license. He brought a DC-9
passenger plane to life and now he‘s planning a MIG-21 fighter.

Petr Bílý has achieved what some enthusiasts can

very best. So, for example, we probably have the only

only dream of. You can share his dream with him, at

canvas with a diameter of six meters with a viewing

least for a while, in Vratislavice nad Nisou. Let him tell

angle of 270 degrees, making the sense of reality in the

you himself: “I tried various professional simulators

plane much larger. The completion of a realistic simula-

and I became more and more tempted to have my own

tor eventually took four years and I still have a MIG-21

trainer built from a real cockpit. I wanted a Boeing 737

fighter in the next hall, which should be the next sim-

for ages because I knew it best. But there was never a

ulator. It will definitely be ready within two years; we

cockpit up for grabs. Then I heard about a cockpit from

learned a lot from the DC-9.

a DC-9 and I started to write to the owner in Canada and

Those interested in taking a flight in the simulator

act on the purchase. Suddenly it was in my garden and

seem to like the beautiful airport at Innsbruck the most.

I wondered what next. We wanted a cockpit in which

It‘s amazing for take-off and landing, but here we can

we could simulate conditions during a real situation

simulate any airport in the world”.

on a plane. We wanted to have something unique, the



www.realsim.cz Jan Sůra, zdopravy.cz
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ART WEEK LIBEREC 2018

N Edot ýk a t
I Liberec má svůj ART WEEK a diváci se jednou za
rok mohou konfrontovat se současným uměním.

L

ETOŠNÍ ROČNÍK festivalu navazuje na téma

slovy: umění, jehož formální charakter utváří použitá

autorského rukopisu v současném umění.

technologie, existující prefabrikované komponenty

Součástí prezentace uměleckých projektů
jsou přednášky a performance. Diváci se

(ready mades) nebo dovednosti odborníků umělcem
najatých.

během týdne umění od 16. do 22. června budou moci
zastavit na řadě míst v Liberci, kde budou připraveny

(Ne)dotýkat se dnes znamená nejen tvořit, ale
i hledat vlastní rukopis.

většinou místně specifické instalace současného umění.

V rámci letošní přehlídky se představí umělci jak čeští,

Společným momentem práce účastníků uměleckého

tak zahraniční: Jaroslav Prokeš, taiwanská umělkyně

festivalu je zájem o současné umění, které nenese

Ching Chuan Hu, Anastasiia Polishchuk a další.	

znaky přímého řemeslného rukopisu umělce. Jinými
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www.artweekliberec.cz

16.–22. ČERVNA | FROM 16 TO 22 JUNE

( D O N OT ) TOUC H
Liberec also has its very own ART WEEK allowing visitors to
explore contemporary art once a year.

T

HIS YEAR‘S festival follows the theme of the

the artist. In other words: art whose formal character

artist‘s personal style in contemporary art.

is formed by the technology applied, existing ready-

The presentation of art projects includes

-made components or the skills of professionals hired

lectures and performances. Visitors will be

by the artist.

able to stop at a number of places in Liberec during the

Today, NEdotýkat se / (Do Not) Touch means not

Art Week (from 16 to 22 June), where mainly locally spe-

only creativity, but also searching for one’s own style.

cific installations of contemporary art will be displayed.

This year‘s show will feature both Czech and foreign

Something all the participants of the art festival have

artists: Jaroslav Prokeš, Taiwanese artist Ching Chuan

in common is their interest in contemporary art that
does not bear the traits of the direct craftsmanship of

Hu, Anastasiia Polishchuk and others.


www.artweekliberec.cz
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SKIAREÁL JEŠTĚD

V

DUBNU SE BUDE na ještědských
svazích běhat a závodit. Již 14. dubna
startuje z centrálního parkoviště P3
běžecký závod Sky Race. Tratě jsou

připraveny v různých délkách a náročnosti i pro
děti. Hlavní trasa měří 24,5 km. Více info a registrace na www.jestedskyrace.cz.
28. dubna
Rozběháme Česko, a to na Ještědské 1000. Jde
o výběh sjezdovky slalomák. Trať v délce 725 m po
sjezdovce s převýšením 275 m můžete zdolat jako
jednotlivec nebo postavit na start štafetový tým.
V rámci běžeckého dne proběhne několik dalších
závodů, jako je například Ještědský trail na 6,5 km
po lesních cestách s převýšením přes 350 m se

NA KOPCI
Ještědské sjezdovky jsou již
minulostí a tratě se zelenají
trávou. To však neznamená,
že lyžařský areál nepřijde
s jarními akcemi.

startem u nástupní stanice lanovky na Černý vrch
a cílem v její výstupní stanici. Ještědský canicross
může běžet pán se svým psem po stejné trase jako
Ještědský trail. Dětské závody se poběží v několika
kategoriích už od 3 let.


Více na www.jestedska1000.cz.

19. května
Labská výzva je závod v délce 10 a 3 km s extrémním terénem, který vám dá opravdu zabrat. Více
na www.labskavyzva.cz.
26. května
Hostr festival nabídne kapely přímo pod skokanskými můstky. Vystoupí i oblíbená liberecká
hudební skupina Těla.
8. června se dojezd sjezdovky F10 stane místem
konání cvičení záchranných sborů pod názvem
„P155“. V rámci třídenního cvičení budou jednotlivé krajské posádky plnit řadu úkolů, s nimiž se
mohou setkat. Jedním z těchto úkolů bude i simulovaný pád lanovky na Ještěd.
Ti, kdo fandí rychlým kolům, mají možnost
15. června obdivovat jezdce Hostr Prix na automobilových závodech do vrchu s celkovou délkou
2 900 m.
Lanová dráha Skalka vozí na hřeben všechny
návštěvníky areálu i během jara a léta. Sezonní

20

jízdní řád naleznete na stránkách www.skijested.cz.
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JEŠTĚD SKI RESORT

I

N APRIL, the Ještěd skiing trails will be the
venue for running and racing. On the 14th
April, the Sky Race - a running race - starts in
the central P3 parking lot. There are several

different lengths and types of trails for children
as well. The main track is 24.5 km long. For more
information and registration visit www.jestedskyrace.cz.
28th April
We will make the Czech Republic move and we will
do it at Ještědská 1000! This event is a running race
up the slalom slope. This 725-meter trail with an elevation of 275 meters can be defeated by individuals
and also relay teams. Several other races will take
place during the running day, such as the Ještědský

ON A HILL
Ještěd skiing trails are long gone
and the slopes are green with
grass. However, this does not
mean that the ski resort will not
come up with spring events.

^ ^ ^ ^
^ ^ ^

trail, 6.5 km along forest roads with an elevation of
over 350 meters. The Ještědský canicross can be run
with a dog along the same route as the Ještědský trail.
More at www.jestedska1000.cz.
19th May
The Elbe Challenge is a 10 and 3 kilometre race
with extreme terrain that will really make you pull
out all the stops. More at www.labskavyzva.cz.
26th May
Bands will perform directly under the ski
jumping hill during the Hostr festival. The popular
Liberec music band Těla will also perform.
On 8th June, the finish line of the F10 trail will
become the venue of exercises by the rescue services under the name “P155”. Within the three-day
exercise, individual regional crews will perform a
range of tasks they may encounter in real life. One
of these tasks will be a simulated fall of the cableway to Ještěd.
Fans of fast cars will have the opportunity to
admire the Hostr Prix riders in uphill car races,
with a total length of 2,900 m, on the 15th June.
The Skalka cableway carries all the visitors of the
area to the peak even during spring and summer.
The seasonal timetable can be found at


www.skijested.cz.
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ZOO LIBEREC

99. SEZON
V sobotu 21. dubna zahájí nejstarší zoo v Čechách svou 99. sezonu.
Zároveň se také uskuteční akce Den Země, s níž se ZOO Liberec
připojí k mezinárodním oslavám Earth Day.

V

NOVÉ SEZONĚ se návštěvníci mohou těšit
nejen na rostoucí loňská mláďata (žirafa
Rothschildova, zebry, antilopa koňská,
nyala nížinná, rys karpatský, takin čínský,

kozorožec dagestánský, vikuňa, orlosup bradatý, orel
nejmenší, sup hnědý a mnoho dalších), ale především
na nové exotické druhy.
Jedná se především o barevné tropické žáby,

mravenečníka velkého a koně Převalského, kteří se stali
pro návštěvníky velkým lákadlem. Kůň Převalského je
jediný divoce žijící druh koně, který se vyskytuje ve
stepích a polopouštích Mongolska a Číny. I když byl
v minulosti v přírodě vyhuben, díky zoologickým zahradám se ho podařilo zachránit a opět navrátit zpět do
jeho domoviny.
Velké úspěchy zaznamenává liberecká zoo také
na poli terénní ochrany přírody. Získala předsednictví nové ochranářské kampaně Evropské asociace
zoologických zahrad a akvárií – jedné z největších
ochranářských kampaní světa. Ta nese jméno Silent
Forest – Asian Songbird Crisis (Ztichlý les – Krize pěvců
v jihovýchodní Asii) a je zaměřená na ochranu ohrožených pěvců v oblasti jihovýchodní Asie. Díky všem
těmto aktivitám je ZOO Liberec právem považovaná
za respektované evropské centrum světové ochrany
přírody. Děkujeme všem návštěvníkům za podporu.


www.zooliberec.cz
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I

n the new season, visitors can look forward to
seeing how last year‘s offspring have grown
(Rothschild giraffe, zebras, Roan antelope,
lowland nyala, Carpathian lynx, Chinese takin,

East Caucasian tur, vicugna, bearded vulture, booted
eagle, cinereous vulture and many more) and will
have the chance to see new exotic species..
The main additions are colourful tropical frogs, a
giant anteater and Przewalski’s horses, which are a
great attraction for visitors. The Przewalski’s horse is
the only species of horse living in the wild, living
in the steppes and semi-deserts of Mongolia and
China. Although completely extinct in the wild in the
past, zoos have been able to save the species and
return it to its natural habitat.
Liberec Zoo has also made great achievements in
the field of nature conservation. It has been awarded
the presidency of a new conservation campaign at
the European Association of Zoos and Aquaria – one
of the world’s largest conservation campaigns. This
takes the name of The Silent Forest – Asian Songbird
Crisis and is aimed at protecting endangered songbirds in Southeast Asia. All these activities combine
to ensure that Liberec Zoo is rightly regarded as a
respected European centre of world conservation.
We thank all visitors for their support.


www.zooliberec.cz

99TH SEASON
The oldest zoo in Bohemia will open its 99th season on Saturday
21st April, which is also Earth Day. Liberec Zoo will therefore join in
with international celebrations.
E N J OY ^ L I B E R EC
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A. D. 1757
V době bojů o habsburské
dědictví se v okolí Liberce na
jaře roku 1757 usadila vojska
rakouské armády na tzv. zimní
kvartýry. 21. dubna 1757 se
v ranních hodinách rozpoutala
bitva s pruskými vojsky. Bylo zde
přes 32 000 vojáků.

V

sobotu 21. dubna 2018 to vypukne znovu.
Ve sportovním areálu Vesec se uskuteční
ukázka bitvy z roku 1757, které bude předcházet celodenní doprovodný program

(tortura, drezura koní, sokolnictví, vojenské manévry,
ukázky tradičních řemesel a mnohé další zajímavosti),
tržiště z 18. století a vojenský tábor. Akce se účastní
vojáci z České republiky, Polska i Německa.
Už v pátek 20. dubna uvidíme pruské a rakouské
vojáky po celém Liberci. Na několika místech v centru
města budou připraveny vzdělávací akce: ukázka
postavení rakouských dělostřelců na Kailově vrchu. Na
náměstí Dr. E. Beneše velitelský stan, ukázka ležení,
vojenského výcviku, vozatajstva, jezdectva a velká
výstava o bitvě u Liberce v časové ose sedmileté války.
Na Nerudově náměstí uvidíte dobový vojenský lazaret
s ukázkou tehdejšího zdravotnictví a představení novodobých archeologických nálezů. Vše v dobových uniformách s výkladem.


//bitvauliberce.cz

24

E N J OY ^ L I B E R EC

B AT T L E O F L I B E R E C 1 7 5 7

21. DUBNA | APRIL 21

AD 1757
The Austrian army set up camp
for the winter in the vicinity of
Liberec in the spring of 1757,
during the Battles of the Habsburg
Succession. A battle with Prussian
forces ensued on the morning of
21st April 1757, a battle involving
over 32 000 soldiers.

T

hat battle will break out again on Saturday

in several places in the city centre, including a demon-

21st April 2018, this time at the Vesec

stration of the position of Austrian gunners at Kailův

sports complex in a re-enactment of the

Vrch. Then on Dr. E. Beneš Square, the commander‘s

Battle of 1757, preceded by a full-day

tent, a demonstration of encampment, military tra-

accompanying programme (torture, dressage, fal-

ining, charioteering, cavalry and a large exhibition

conry, military manoeuvers, demonstrations of tra-

about the Battle of Liberec within the timeline of the

ditional handicrafts and many other attractions),

Seven-Year War. And on Nerudova Square you will find

an 18th-century marketplace and a military camp.

a period military infirmary with a demonstration of

Soldiers from the Czech Republic, Poland and

medicine from back then, as well as a presentation of

Germany will take part in the event.

modern archaeological finds. All in period uniforms

Friday 20th April will see Prussian and Austrian soldiers all over Liberec. Educational events will be staged

with commentary.


//bitvauliberce.cz
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DO AFRIKY!
Poslední květnovou sobotu se
v loutkovém Naivním divadle
Liberec uskuteční čtvrtá
premiéra probíhající sezony.

T

VŮRCI ÚSPĚŠNÉ inscenace Pohádka

Dobrodružný příběh sleduje trojici závodníků, kteří

o Raškovi (která byla před časem ozna-

na svém kamiónu bojují jak s písečnými dunami, tak

čena za nejlepší českou loutkovou insce-

s nesmlouvavými soupeři. Naštěstí jim v jejich zápo-

naci roku) navážou po letech na svou sko-

lení pomáhají kouzelné bytosti z pohádkového světa

kanskou férii dalším pohádkově-sportovním příběhem.

Arábie a saharské pouště, stejně jako typicky severo-

Ten bude navíc ryze severočeský! Moderní autorská

české propriety: lyže, pivo a bižuterie.

pohádka z pera dramaturga Divadla F. X. Šaldy Tomáše

Pohádku o Liazce režíruje Martin Tichý a premiéra

Syrovátky je inspirována úspěchy kamionu Liaz,

je na programu v sobotu 26. května v 18.00 hodin

který zářil na tratích slavné pouštní rallye mezi Paříží

v Naivním divadle Liberec.

a Dakarem v osmdesátých letech minulého století.

26
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www.naivnidivadlo.cz
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OFF TO AFRICA!
The fourth premiere of the current
season will take place at the Naïve
Theatre puppet theatre in Liberec
on the final Saturday of May.

T

he creators of the successful production of

The adventure story follows a trio of racers who

The Tale of Rašek (which was recently voted

battle the sand dunes and uncompromising rivals in

the best Czech puppet production of the

their truck. Fortunately, they are helped by magical cre-

year) are set to follow up with another fai-

atures from the fairy world of Arabia and the Sahara

ry-tale/sport story. What is more, this one will be pure

desert, and by typically North Bohemian parapherna-

North Bohemia! An original, modern fairy-tale, penned

lia: skis, beer and jewellery.

by dramatist at F. X. Šalda Theatre Tomáš Syrovátka,

Martin Tichý directs the story of the Liaz, which will

it is inspired by the success of the Liaz truck, which

premiere on Saturday 26th May at 18.00 pm at the

shone on the tracks of the famous Paris-Dakar desert

Naive Theatre in Liberec.

rally in the 1980s.



www.naivnidivadlo.cz
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HOME CREDIT ARENA

KOUZELNÉ JARO
Libereckou Home
Credit Arenu čeká
kouzelné jaro
plné populárních
pohádkových postav
a planoucích ohňů.

P

OSLEDNÍ DUBNOVÝ den se v areálu Sport
Parku rozhoří tradiční vatra a budou se slavit
Čáry u arény (30. dubna od 17.00). Přijďte
se i letos pobavit a užít si velkolepé pálení

čarodějnic. Během dne se můžete těšit na zábavné
atrakce a soutěže pro děti. V podvečer se můžete vydat
kouzelným lampionovým průvodem a následně zapálíme obří vatru s čarodějnicí. Vstup je pro všechny
návštěvníky zdarma.
V květnu se pak nejen děti mohou těšit na muzikál
Shrek. Je to velká, svižná a báječně vtipná podívaná.
Dlouhá řada produkcí po celém světě prověřila, že Shrek
Musical je divadelní show, kterou stojí za to vidět. Jedna
z nejoblíbenějších animovaných postav na světě opustila
plátna kin a televizních obrazovek a vydává se za vámi.
Zhruba deset let uplynulo od newyorské premiéry muzikálu Shrek na Broadwayi, poté Shrek pak vystoupil na
jevištích v Londýně, Madridu nebo třeba také v Buenos
Aires. Konečně se tento skvělý muzikál dostává i k nám,
5. května 2018 od 14 .00 v Home Credit Areně.
www.sportparkliberec.cz
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30. DUBNA | APRIL 30

MAGICAL SPRING
The Home Credit
Arena in Liberec
awaits a magical
spring full of popular
fairy-tale characters
and blazing fires.

T

he last day of April at Liberec Sport Park is
our traditional Bonfire Night, the night on
which to enjoy “Čáry u arény” (Magic at the
Arena, 30th April from 5 pm). Come and have

fun again this year and enjoy the grand “burning of the
witches”. There is fun during the day too, with attractions and competitions for children. Then, in the early
evening, you can set off on a magical lantern parade,
after which we will light a giant bonfire with a witch on
top. Admission is free for all visitors.
Then in May, children and adults alike can enjoy
Shrek the Musical, a grand, lively and wonderfully
funny spectacle. A long series of performances around
the world have shown that Shrek the Musical is a show
that really is worth seeing. One of the most popular
animated characters in the world has left the screens
of cinemas and television behind and is coming to you.
It is around ten years since the premiere of Shrek the
Musical on Broadway, since when it has moved from
New York to London, Madrid and even Buenos Aires.
Now this great musical is finally coming to us. 5th May
2018 at the Home Credit Arena from 2 p.m.


www.sportparkliberec.cz
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E K O PA R K L I B E R E C

VE SKRYTU LESA
Téměř v centru města vyrostla
přírodní oáza klidu a zeleně.
Vstupní brána do Ekoparku
Liberec je na cyklostezce
u Nisy. Těšit se můžete
na 5 000 m2 originálních
interaktivních přírodních
prvků, které umožňují rozsáhlé
spektrum aktivit pro širokou
veřejnost.

P

RVNÍ VOLNOČASOVÝ EKOPARK byl vybu-

Školáci, badatelé a dobrodruzi prozkoumávají celý

dován na místě bývalé černé skládky,

park prostřednictvím naučné stezky čtyři živly, cestou

v útočišti bezdomovců a narkomanů, bez

vaří v blátivé kuchyni, roztáčí koloběh vody na vodních

pomoci dotací a grantů, díky zapálení svého

ekohrátkách, zapotí se u domku děda Vševěda či vyrábí

tvůrce Stanislava Šťastného. Inspirativní prostředí pro

originální dřevěný suvenýr v ekodílničkách.

aktivní i relaxační trávení volného času, kde zjistíte,

Přijďte s námi oslavit Den bláta, kde je povoleno

že mobil, tablet a internet k životu vlastně nepotřebu-

trhat, drolit, strouhat, nalévat, vylévat, míchat, přesypá-

jete. Celý park je zároveň koncipován jako velká lesní

vat, krájet, válet, mačkat a ušpinit se, protože hlína není

kavárna. Každý si může vybrat to své místo ve skrytu

špína! Vzpomínat na skákání gumy, cvrnkanou, Tuzex či

lesa, kde si výtečnou kávu a občerstvení vychutná.

bony budeme na dalším ročníku Volnočasových Retro

Zažijte dobrodružství na rodinné cestě ekoparkem

Games EKOPark. Netradiční bosonohý program, te-

za pokladem a ponořte se do příběhu o zachráněném

matické workshopy, chůzi po střepech a žhavém uhlí,

lesním království. Cestou budete plnit jednotlivé úkoly

masáž chodidel v korunách stromů a soutěž „Bosá jsi

a sbírat indicie. Jakmile z indicií rozluštíte správné heslo,

krásná“ si přijďte užít na festival Ekoparkem bosou

otevře se vám v tajemné jeskyni truhla s opravdovým

nohou.

pokladem.
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www.ekoparkliberec.cz

IN THE COVER
OF THE
FOREST

And so it was that a natural
oasis of tranquillity and
greenery arose not far from the
city centre. The entranceway to

Ekopark Liberec is on the cycling
path by the River Nisa. Go inside
and you can look forward to
5,000 m2 of original, natural,
interactive features that provide
the general public with a wide

T

range of activities.
he first RECREATIONAL EKOPARK was built

a real treasure chest in the mysterious cave.

on the site of what was once an illegal dump,

Schoolchildren, explorers and adventurers can

a refuge for the homeless and drug addicts.

explore the whole park along the nature trail of four

It was built, without any subsidies or grants,

features, cook something up in the muddy kitchen, turn

thanks to the enthusiasm of creator Stanislav Šťastný.

the water cycle for some ecological water games, sweat

An inspiring environment for active and relaxing leisure

at the house of Grandpa Wiseman or make an original

time, a place where you’ll discover that you don’t actu-

wooden souvenir at the eco-workshops.

ally need your mobile, tablet or the Internet to live.

Come and celebrate Mud Day, where you are allowed

The entire park is also something of a large forest

to tear, mix, chop, wallow in and squeeze the mud, and

café. Everyone can find a space in the cover of the forest

get yourself dirty, because clay is not dirt! Then, at this

to enjoy some delicious coffee and snacks.

year’s EKOPark Retro Games, you can reminisce on

Experience the adventure of a family treasure hunt

times gone by. Come join us at the Ekopark Barefoot

through the ekopark and immerse yourself in the story

Festival to enjoy our less-than-traditional Barefoot

of a rescued forest kingdom. Along the way you will

Programme, thematic workshops, walking on shards

perform individual tasks and collect clues. Once you

and hot coal and the “Barefoot you are beautiful”

have worked out the password, you will be able to open

contest.

www.ekoparkliberec.cz
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D I N O PA R K L I B E R E C

CESTA D O
D R UH OHO R
Ať už je tedy deštivé jaro, parné
léto, sychravý podzim nebo
mrazivá zima, v DinoParku je
vždycky prima.

V

LIBERECKÉM DinoParku sice najdete

se vyhnout všudypřítomným laserovým paprskům na

mamuta z doby ledové mezi zasněže-

DinoLaseru a nebo absolvovat velmi náročnou stezku

nými kopci nebo pravěkou ženu u ohně

odvahy plnou nástrah a dobrodružství napříč celým

v jeskyni, dokonce se i každých patnáct

DinoParkem. A to vše za bedlivého dohledu nejobáva-

minut zatáhne a spustí se opravdová druhohorní bouře
i s deštěm, ale pořád je to všechno pod střechou a při
příjemných 22 stupních.

nějších obyvatel druhohor, dinosaurů.
Určitě se potkáte s jejich vládcem Tyrannosaurem
rexem, seznámíte se také s dobrou plazí matkou

Děti nejradši řádí na velkém hřišti plném skluzavek,

Maiasaurou starající se o svá vajíčka, za stromem na

prolézaček a balonků, budoucí geologové začínají svá

vás zamrká masožravý Allosaurus, rozhodně nemi-

první bádání na paleontologickém hřišti a objevují zde

nete obrovského Diplodoca a nad hlavou vám co chvíli

záhadné fosilie, filmoví nadšenci spěchají na dobro-

přelétne mohutný ptakoještěr Pteranodon. A pokud

družný film do 4D kina a příznivci nejnovějších techno-

by i to někomu bylo málo, stačí se přesunout přímo

logií se nemůžou odtrhnout od zábavou a hrami nabi-

k DinoTeráriu a obdivovat Krokosaury, kteří jsou živými

tého Xboxu.

potomky dávných dinosaurů. DinoPark v Liberci je

Ti odvážnější si mohou vyzkoušet, jaké to je sedět

prostě od začátku až do konce nabitý zábavou i pozná-

v expedičním vrtulníku, jak se jezdí na unikátních vozít-

ním. 

kách DinoRace, jak se proplížit temným lesem a při tom
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www.dinopark.cz

J O URNEY TO T H E
MESOZOIC E R A

Whether it’s rainy spring, hot
summer, cool autumn or
freezing winter, it’s always
a nice time in DinoPark.

A

LTHOUGH THE VISITORS of the Liberec

the dark forest while avoiding the omnipresent laser

DinoPark are able to find mammoths

rays of the DinoLaser. Perhaps they can try to take

from the ice age in-between snowy hills, a

on our very challenging trail of courage full of traps

prehistoric woman beside a fire in a cave,

and adventure across the DinoPark. All this under the

and the sky clouds over every fifteen minutes as an

watchful eyes of the most feared inhabitants of the

actual Mesozoic era storm rages complete with rain, it

Mesozoic era - dinosaurs.

still all happens under a roof and at a comfortable 22°C.

You will surely meet their ruler Tyrannosaurus rex,

Kids are the happiest running around our large play-

be introduced to the „good mother reptile“ Maiasaura

ground full of slides, monkey bars and balloons, future

who cares for her eggs, behind a tree the carnivo-

geologists begin their first research in a paleontological

rous Allosaurus will wink at you, and you definitely

field, where they discover mysterious fossils, film enthu-

can’t miss the huge Diplodocus. All of this while the

siasts rush to catch an adventure film in our 4D cinema

mighty Pteranodon, a flying reptile, flies over your head

and those who enjoy the latest technology can’t be torn

every once in a while. And if all of this is not enough,

away from our Xbox full of entertainment and games.

all you need to do is just visit the DinoTerrarium and

The more courageous ones can try to find out what
is it like to sit in an expedition helicopter, how to ride in
the unique DinoRace vehicles or how to sneak through

admire the Crocosaurus, a living descendant of ancient
dinosaurs.


www.dinopark.cz
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Vejděte a ocitnete se
ve sladké pohádce
svého dětství. Pod
bílými něžnými oblaky
tady mistři karameláři
vytváří svá zázračná
umělecká díla.

H

NED VEDLE radnice se nachází

Chcete si sami zkusit vyrobit něco z horkého

opravdový sladký ráj. Není

karamelu? V Ateliéru sladkostí vám rádi dají

možné jej minout: v okně Ateliéru

odbornou lekci, během níž si vyrobíte vlastní

sladkostí se skví ohromný zářivý

karamelový bonbon. Tuto radost si mohou

pohádkový zámek.

dopřát dospělí i děti. V barevné zástěře a speciál-

Uvidíte, jak se rodí malinké bonbony s nád-

ních rukavicích, které chrání ruce před horkým

herným miniaturním obrázkem uvnitř. Vůbec

karamelem, se může každý cítit skutečným

to není jednoduchá práce! Vroucí karamel před

karamelářem. Půlhodina zajímavé práce

vámi karameláři vylévají na speciální kamenný

s krásně vonícím karamelem a budete mít

stůl a potom uvnitř aromatické, těžké hmoty

v rukou vlastní unikátní výrobek.

vytvoří obrázek.
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atelier-sladkosti.cz
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Just enter to
find yourself
in a sweet
fairytale from
your childhood.
Beneath the white
soft clouds, the
master caramel
makers create
their miraculous

PA R A D I S E

A

works of art.

TRUE CANDY PARADISE is located right next to

Would you like to try making something from hot

City Hall. It is impossible to miss: in the Candy

caramel? In the Caramel Manufactory, they are always

Manufactory shop window, there is a huge,

happy to give you a professional lesson during which

glittering, fairytale castle.

you will be able to create your own caramel candy. Both

You can see how tiny candies are born with beautiful

adults and children can indulge. Wearing a colourful

miniature pictures inside. It is not a simple thing to do at

apron and special gloves that protect your hands from the

all! The Boiling caramel is poured by the caramel makers

hot caramel, anyone can feel like a real master caramel

right in front of you on a special stone table, and then

maker. Half an hour of fun work with sweet-smelling

the caramel makers create an image inside the aroma-

caramel, and your own unique product is in your hands.

tic heavy mass.



atelier-sladkosti.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 II
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.

D

ALŠÍ MÍSTO v Liberci,
které se těší nadregionální pozornosti,
se může pochlubit

mimořádnými interiéry. A to natolik,
že za ně v roce 2015 dokonce získalo
Grand Prix obce architektů.
Kino Varšava (www.kinovarsava.
cz) zdobí nejen jeho kavárna, ale především příběh jeho obnovy. Parta
pěti nadšenců se v roce 2012 rozhodla zavřenou a chátrající budovu
bývalého kina postupně opravovat a vrátit mu jeho někdejší prvorepublikový lesk a slávu. Kromě
nečeho dobrého k jídlu a pití na vás

se kávě dostává té nejvyšší možné

a Martina Kozlových už od roku 2007

ve Varšavě také čeká bohatý kul-

pozornosti, je Sweet City (www.

vyrábí svou výběrou kávu, kterou si

turní program, ve kterém si každý

sweetcity.cz). Může vás těšit vědomí

mezitím stačili oblíbit lidé po celé

bez přehánění najde něco svého.

že je vám podávána káva, která se

České republice.

A dodávat, že každou korunou,

upražila hned za vašimi zády. Sweet

kterou ve Varšavě utratíte, přispíváte

City vlastně funguje jako taková

Stínadlech narazíte na legendární

zároveň na obnovu samotného kina,

stylová podniková prodejna, když

čtyřku bez ubrusu Vokno (www.

snad není ani nutné.

ve stejné budově sídlí také pražírna

facebook.com/voknoliberec), které

Nordbeans, kde rodinná firma Karla

si před rokem vzalo do parády

Novou kavárnou v Liberci, kde
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V

takzvaných

libereckých

architektonické studio Mjölk

nejen výtečné pivo Albrecht z neda-

štěstí zažít nějakou hodně bizarní

a během pár měsíců z něho vytvo-

lekého frýdlantského pivovaru nebo

akci v režii studia Mjölk, o které zde

řilo hospodu, kde si můžete dát

Foltýnkovu pomazánku, ale při troše

rozhodně není nouze.


Pokračování příště
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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 II
What also applies to Liberec is that the latest novelties can’t be found
on the main square or near the most visited monuments, and this
applies equally to the places where visitors can stop by for a quality
bite to eat or a tasty drink. Petr Vondřich, the author of the Jizerské
*ticho blog, introduces the most interesting items.

A

NOTHER

PLACE

in

Liberec that enjoys transregional attention also
boasts extraordinary

interiors. It even won the Grand
Award of the architect community
in 2015.
Kino Varšava (Varšava cinema)
(www.kinovarsava.cz) is interesting
not only because of its café but also
the story of its renovation. In 2012,
a group of five enthusiasts decided

possible attention, is Sweet City

Liberec, you will find the legendary

to gradually repair the closed-down

(www. sweetcity.cz). You may be

Vokno pub and event venue (www.

building of the former cinema and

pleased to know that you are being

facebook.com/voknoliberec). Vokno

return it to its former first-republi-

served coffee that was roasted not

was taken over by the architectural

can lustre and glory. In addition to

even a stone’s throw away. Sweet

studio Mjölk a year ago, and in a

offering tasty food and drinks, the

City actually functions as a stylish

few months they made it into a pub,

Varšava cinema also offers a rich

company store, co-located with the

where visitors can enjoy not only the

cultural program, where everyone

Nordbeans coffee roasters, where

excellent Albrecht beer from nearby

is truly able to find something they

the family company of Karel and

Frýdlant Brewery, but with some

enjoy. And any money you spend in

Martin Kozel have been producing

luck they’ll also have the opportu-

Varšava also contributes to the res-

their exclusive coffee since 2007,

nity to experience some alternative

toration of the cinema itself.

which has become popular throu-

events directed by the Mjölk studio,

ghout the Czech Republic.

of which there is definitely no shor-

A new café in Liberec, where
the coffee gets the highest
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In the so-called Stínadla area of

tage.

To be continued.

Liberecký

Jarmark 2018

9.–10. června
nám. Dr. E. Beneše
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don’t forget to visit

