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A daily programme of events in the centre of Liberec throughout
Advent.

strana | page 4

9

Liberci si neodpočinete ani v zimě. Na násle-

david.pastva@magistrat.liberec.cz

co se ve městě pod Ještědem bude dít na
konci roku letošního a na začátku roku příš-

Legend, tradition, opportunity. There are plenty of names ascribed to
the most famous Czech race of all. Anyone who has tried the Jizerská
50 race once won’t have to look far to find superlatives.

tího. Vedle pozvánek na lyže či na procházky nakoukneme do divadelní sezony a vybereme z koncertů.

12

v roce a doufáme, že předvánoční shon pomůže zklidnit tradičně zaměřený Liberecký advent.

VYCHÁZÍ V LISTOPADU 2018
NÁKLAD 10 000 KS
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10,000 COPIES
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F. X. Šalda Theatre in Liberec is preparing two performances for New
Year’s Eve.
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4 ROKY | 4 YEARS

Technické muzeum Liberec oslavilo v září již čtvrtý rok své existence
a prošlo za tu dobu velkými změnami.

22

ARENA

Atraktivní prostředí liberecké multifunkční haly láká hudební i taneční
špičky. Zimní sezona je nabitá atraktivním programem.

here is still plenty to do in Liberec in winter.
You will find the most interesting things going

The attractive surroundings of the multi-functional arena in Liberec
attract the elite of music and dance. Winter is packed with interesting
events.

on in the city at the foot of Ještěd Mountain
at the end of this year and the beginning of

what is on at the theatre. We also pick out a few of the

24

concerts to go to. Neither have we forgotten the most

Liberecká zoo si pro návštěvníky připravila novou atrakci – Ptačí orloj.

wonderful time of the year and hope that our traditio-

Liberec Zoo has come up with a new attraction for its visitors – an
astronomical bird clock.

to take to the ski slopes, go for a stroll or have a look at

nal Liberec Advent will help you relax during the pre-Christmas rush.
E N J OY ^ L I B E R EC
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Liberec Technical Museum celebrated its fourth birthday in
September and has undergone considerable change since it opened.

the next on the pages that follow. Here we invite you

2

ZIMNÍ VEČERY | WINTER EVENINGS

Na konec roku si liberecké Divadlo F. X. Šaldy připravilo hned dvě
silvestrovská představení.
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ENJOY
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JIZERSKÁ 50 | RACE

Legenda, tradice, příležitost. Přízvisek dostává nejslavnější český
závod nespočet. Každý, kdo Jizerskou 50 jednou okusil, nejde daleko
pro superlativy.

dujících stranách přinášíme to nejzajímavější,

Pavel Chmelík, David Pastva
pavel.chmelik@magistrat.liberec.cz

ADVENT

Každodenní program po dobu celého adventu v centru Liberce.

Samozřejmě nezapomínáme na nejkrásnější svátky

REDAKCE, VÝROBA
EDITORS, PRODUCTION

contents

PTAČÍ ORLOJ | ASTRONOMICAL BIRD CLOCK
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C I T Y I N F O R M AT I O N C E N T R E I N L I B E R E C

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM LIBEREC

25. 11. | 17.00

2018

ADVENT

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Náměstí Dr. Edvarda Beneše

LIGHTING UP THE CHRISTMAS TREE
Dr. Edvarda Beneše Square

5. 12. | 16.00
REJ ČERTŮ A ANDĚLŮ PŘED LIBERECKOU RADNICÍ

19. 12. | 18.00

Přijďte v maskách andělů, čertů či Mikulášů. Nejlepší masky vybere a ocení
Mikuláš. Na všechny čeká andělské překvapení a písničky Jany Kociánové.

ADVENTNÍ PODVEČER

A DANCE OF DEVILS AND ANGELS AT LIBEREC CITY HALL

S Radiem Contact Liberec – Marek Ztracený & Band

Come along dressed as an angel, a little devil or St. Nicholas. St. Nicholas
himself will give out prizes for the best costumes.

AN ADVENT EARLY EVENING
With Radio Contact Liberec – Marek Ztracený & Band

Na Soukenném náměstí před OD Dunaj

CHRISTMAS FIREWORKS
On Soukenné Square in front of the Dunaj store

9. 12. | 16.00
LUDĚK VELE – ZPĚV, BOHUSLAV LEDL – VARHANY
Adventní koncert v podání sólisty opery Národního divadla a předního
českého varhaníka v kostele sv. Antonína Velikého v Liberci.

LUDĚK VELE – SINGER, BOHUSLAV LEDL – ORGANIST
An advent concert featuring a National Theatre opera soloist and a leading
organ player at the Church of St. Anthony the Great in Liberec.

15. 12. | 17.00
MUZIKÁLOVÁ PŘEKVAPENÍ
Vystoupí Bořek Slezáček, Petra Peterová, Tomáš Löbl

MUSICAL SURPRISES
Featuring Bořek Slezáček, Petra Peterová, Tomáš Löbl

4
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Pokud není uvedeno jinak, konají se všechny akce na nám. Dr. E. Beneše před radnicí.

VÁNOČNÍ OHŇOSTROJ

Unless specified otherwise, all events take place on Dr. E. Beneše Square in front of city hall.

8. 12. | 18.00

20. 12. | 18.00
ŽIVÉ VÁNOČNÍ KOLEDY
Vystoupení trubačů na ochozu liberecké radnice

LIVE CHRISTMAS CAROLS

30. 11.–23. 12
ADVENTNÍ TRH
PŘED RADNICÍ

Vyřezávaný mechanický betlém

25. 11.–23. 12
ADVENTNÍ TRH
SOUKENNÉ NÁM.

A performance by trumpet players at the gallery of Liberec
city hall

21. 12. | 16.00
VEČER LIBERECKÉHO ADVENTU
S kapelou O’BAND a Romanem Tomešem

LIBEREC ADVENT EVENING
Featuring O’BAND and Roman Tomeš

23. 12. | 10.30

30. 11.–23. 12

ADVENT MARKET IN
FRONT OF CITY HALL
Carved mechanical nativity scene

OŽIVLÝ BETLÉM
V podání sdružení V.O.R.E.L.

LIVING NATIVITY SCENE
An interpretation by the V.O.R.E.L. Society

25. 11.–23. 12
ADVENT MARKET

ON SOUKENNÉ SQUARE
E N J OY ^ L I B E R EC
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SKIAREÁL JEŠTĚD

JEŠTĚD SKI RESORT

MOUNTAINS, JUST
AROUND THE CORNER

HORY ZA
ROHEM
Lyžařské středisko na Ještědu ležící
v nadmořské výšce 540–1000 m je
nejpřístupnějším areálem v České
republice.

S

The ski resort on Ještěd Mountain stands
at an altitude of 540 – 1,000 metres above sea
level and is probably the most easily accessible
centre in the Czech Republic.

KIAREÁL JEŠTĚD NABÍZÍ sportovní lyžo-

vyhlášeného černého Slalomáku spadají k Liberci,

vání dostupné tramvají z centra Liberce

a sluncem zalitou lehčí jižní, kterou reprezentují

a z Prahy za pouhou hodinku. Areál

sjezdovky na Pláních. V areálu je sjezdovka F10 na

láká na 9,2 km sjezdovek všech obtíž-

večerní lyžování, pro začátečníky je určena cvičná

ností, 2 čtyřsedačkové, 1 dvousedačkovou lanovku

sjezdovka Bucharka a ti nejmenší naleznou v areálu

a 5 vleků, novou profesionální lyžařskou školu

dětské lyžařské hřiště se dvěma pojízdnými pásy

s dětskou výukovou zónou, půjčovnu a ski servis.

a mnoha zimními atrakcemi.

J

EŠTĚD SKI RESORT offers recreational skiing

well‑known „Slalomák“ black run, descend towards

that is accessible by tram from the centre of

Liberec, and the sun‑drenched southern side, which

Liberec and that is only an hour from Prague.

is easier and takes in the downhill runs at Pláně.

The complex has 9.2 km of downhill runs, of

The F10 downhill run is used for night skiing, the

all levels of difficulty, 1 two‑seater and 2 four‑seater

Bucharka slope for novices and the very youngest

chairlifts, 5 ski‑tows, a special zone for children, ski

skiers can enjoy the children’s ski park.

hire and ski servicing.

All those interested in some ski‑related fun are

Dvě části areálu jsou propojené sjezdovkami.

Ti, kteří se chtějí bavit na lyžích, jsou zvaní na tra-

The two parts of the complex are connected by

invited to the traditional „On Ještěd with the family“

Dolní Skalka se nachází u centrálního parkoviště

diční akci S rodinou na Ještěd v sobotu 5. ledna 2019.

downhill runs. Skalka, at the bottom, is right next

event on Saturday 5 January 2019. The programme

a horní Černý vrch u kabinové lanovky na Ještěd

Zábavný program plný soutěží, závodů a ukázek

to the main car park, while the higher Černý vrch

of entertainment, full of competitions, races and

a areálu skokanských můstků. Návštěvníci mohou

lyžařských technik zakončí ohňostroj.

stands next to the cable‑car to Ještěd and the ski

demonstrations of skiing techniques, will end with

pohodlně zaparkovat na několika parkovištích.
Lyžování na Ještědu má dvě rozdílné tváře.
Náročnější severní, jejíž prudké sjezdovky včetně

6
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Skiareál je v provozu denně od 8 do 15 hodin
a večerní lyžování od 17 do 20 hodin.


www.skijested.cz

‑jumping arena. There are two different faces to

a fireworks display. The ski resort is open daily

skiing at Ještěd: the more demanding northern

from 8 a.m. to 3 p.m., with night skiing from 5 p.m.

side, whose steep downhill runs, including the

to 8 p.m. 

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

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

ŠŠŠŠ,

A ceremonial double premiere of a new puppet production for children
from 2 years upwards, „Choo Choo Woof – the Dog Railway“ will take
place at the Naïve Theatre on Saturday 16 March 2019.

T

HÚÚÚ,
HAF
V Naivním divadle se v sobotu 16. března 2019 uskuteční slavnostní
dvojpremiéra nové loutkové inscenace s názvem „Šššš. Šššš. Húúú. Haf
aneb Psí železnice“, určené dětem od dvou let.

O

D UVEDENÍ INSCENACE „O beránkovi,

o to více však plná zvuků, barev, nálad a pocitů. Zážitek

který spadl z nebe“ v roce 2014 se tak

z představení navíc umocňuje kontaktní jeviště, kolem

v Naivním divadle objeví další studiové

kterého děti sedí, a mají tak celé dění takřka na dosah.

představení pro nejmenší publikum,

za jehož vznikem i tentokrát stojí tvůrčí tým režisérky
Michaely Homolové a autora Víta Peřiny s výpravou
Roberta Smolíka.

Premiéra se uskuteční v sobotu 16. března 2019
v odpoledních hodinách ve Studiu NDL.
Naivní divadlo Liberec patří k nejstarším
republice a s úspěchem prezentuje svou tvorbu na

jevišti, vzniká postupně velká železnice a odvíjí se

prestižních domácích i zahraničních festivalech. V roce

příběh pejska, který se pro záchranu své psí kamarádky

2019 čekají divadlo hned dvě významná výročí. V červnu

rozhodne překonat strach z neznáma a vrhne se po

proběhne jubilejní 25. ročník Mezinárodního festivalu

hlavě vstříc velkému železničnímu dobrodružství…

profesionálních loutkových divadel Mateřinka a na

8
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HIS IS THE NEXT studio production for the

stage around which the children sit, the whole story

very youngest audience to follow „The Ram

practically within their reach.

Who Fell from the Sky“ from 2014.
A big railway will gradually be built on the

The premiere will be held at the Naïve Theatre Studio
on the afternoon of Saturday 16 March 2019.

specially‑adapted stage before the audience’s very eyes,

The Liberec Naïve Theatre is one of the oldest and

accompanied by the story of a little dog who decides to

most valued puppet theatres in the Czech Republic,

save his four‑legged friends by overcoming his fear of

one that has successfully presented its work at prestig-

the unknown and going head‑first into a great railway

ious festivals at home and abroad. The theatre is cele-

adventure… Given the age of the audience, there are

brating two important anniversaries in 2019: June will

practically no words in the production, but plenty of

mark the 25th annual Mateřinka International Festival

sounds, colours, moods and emotions. The experience

of Professional Puppet Theatres, while the theatre will

from the production is further enhanced by the contact

celebrate its 70th birthday in the autumn.

CHOO
CHOO

a nejoceňovanějším loutkovým divadlům v České

Přímo před zraky diváků, na speciálně upraveném

Inscenace je vzhledem k věku diváků téměř beze slov,

16. BŘEZNA | 16th OF MARCH

WOOF

podzim pak oslaví divadlo 70 let od svého založení.
E N J OY ^ L I B E R EC

9

JIZERSKÁ 50

J

IZERSKÁ 50 už dávno není jen regionální záležitostí.

JIZERSK Á 50 R ACE

své umění také na trasách 10, 25 nebo 30 kilometrů.

Od smutného konce horolezecké Expedice Peru

I díky tomu se Jizerka zpřístupnila těm, které by dříve

v roce 1970 se z ní stala celosvětově uznávaná akce,

účast na tomto tradičním závodě nenapadla. Na trati

na kterou se sjíždí závodníci z celého světa.

nejkratšího závodu jsou vidět rodiny s dětmi, maminky,

T

8.–10. ÚNOR A | 8th–10th OF FEBRUARY

HE JIZERSKÁ 50 Cross‑country skiing race has

the organisers arrange shorter distances for them every

been much more than a regional event for

year now. In 2019, in fact, entrants will also be able to

many years now. It has in fact, since the sad

decide on tracks of 10, 25 or 30 km in length. The Fifty,

ending to a mountaineering expedition to

the king of the disciplines, brings the programme of

Filipíny, Nový Zéland, Vietnam, Kanada nebo USA.

kamarádky – party naprostých hobíků. Padesátka, krá-

Peru in 1970, become a globally recognised event to

weekend races to a close, beginning at 9 a.m. on the

To je jen zlomek států, ze kterých přijíždí zvědavci do

lovská disciplína, uzavírá celý program víkendových

which entrants from all over the world flock.

Sunday.

srdce Jizerských hor, do Bedřichova, odkud závod vyráží.

závodů v neděli po 9. hodině, kdy je start.

The Philippines, New Zealand, Vietnam, Canada and

And at that moment the eyes of the cross‑county world

Jizerská 50 už není jen záležitostí elitních závodníků,

V tu chvíli se do Bedřichova soustředí pozornost

the USA: just a few of the countries from which the int-

focus on Bedřichov. Come along on the second weekend

zkušených běžkařů, horských kmetů, kteří ji berou jako

celého běžkařského světa. Přidejte se druhý únorový

repid journey is made to the starting point in Bedřichov

of February too. The experience really is worth it. And

osobní výzvu a přípravu na náročnou sezonu. Rok od

víkend také. Tenhle zážitek stojí za to. A pokud chcete

in to the heart of the Jizera Mountains.

if you want a bit of training, why not try the Bedřichov

roku se jí účastní stále více naprostých začátečníků, tzv.

trošku potrénovat, můžete už první lednový víkend

The Jizerská 50 is no longer just for elite athletes. More

Night Light Marathon on the first weekend of January,

hobíků. Ti píší ve stopě svůj osobní závod.

v rámci Bedřichovského Night Light Marathonu, kdy

and more novices, or hobby racers, are taking part every

when entrants cover the track of the Jizerská 50 under

účastníci vyrazí na tratě Jizerské 50 za pomoci čelovek

year, having their own personal race on the tracks.

the light of the moon with the help of head flashlights.

Navíc nemusí zdolávat padesátikilometrovou trať.
Pořadatelé jim připravují každým rokem podobné kratší
distance. V roce 2019 si závodníci budou moci vyzkoušet

a měsíčního svitu.

What is more, they don’t need to cover the full 50 km,



Register at www.jiz50.cz.

Registrace běží na webu www.jiz50.cz.

OSOBNÍ ZÁVOD

THE PERSONAL
RACE

Legenda, tradice, příležitost. Přízvisek dostává nejslavnější český

Legend, tradition, opportunity. There are plenty of names ascribed

závod nespočet. Každý, kdo Jizerskou 50 jednou okusil, nejde

to the most famous Czech race of all. Anyone who has tried the

daleko pro superlativy.

Jizerská 50 race once won’t have to look far to find superlatives.

10
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F . X . Š A L D A T H E AT R E

D I VA D L O F . X . Š A L D Y

N

A KONEC ROKU si liberecké
Divadlo F. X. Šaldy připravilo
hned dvě silvestrovská předsta-

ZIMNÍ
VEČERY

WINTER
EVENINGS

vení. V Šaldově divadle se diváci

můžou těšit na muzikál Sugar, v Malém divadle
na představení Srnky. Začátek roku se ponese
ve znamení divadelního plesu, který proběhne
12. ledna již tradičně v Lidových sadech.
První premiérou roku 2019 bude činoherní
představení Běsi. Hra slibuje netradiční zážitek
zejména díky zvolenému scénografickému
klíči – inscenace se bude hrát „obráceně“, takže
diváci budou sedět na scéně čelem k hledišti.
Premiéru uvedeme 1. února 2019 v Šaldově

Na konec roku
si liberecké
Divadlo F. X. Šaldy
připravilo hned
dvě silvestrovská
představení.

F. X. Šalda Theatre
in Liberec is
preparing two
performances for
New Year’s Eve.

^ ^ ^
^ ^
^ ^ ^

F.

X. ŠALDA THEATRE IN LIBEREC
is preparing two performances
for New Year’s Eve. You can look
forward to the musical Sugar at

the main theatre and to a performance of Srnky
(The Does) at the Small Theatre (Malé divadlo).
The first premiere of the year in 2019 is the
play Běsi (Demons). It promises to be quite an
unusual experience, mainly as a result of the
stage set‑up; the performance will be played out
„back‑to‑front“, with the audience on the stage
looking into the auditorium. The premiere will be
held at F. X. Šalda Theatre on 1 February 2019.
Those who enjoy British dark humour can look

divadle. Příznivci ostrovního černého humoru

forward to a comedy from young British play-

se můžou těšit na komedii mladého britského

wright Paul Lucas, All That Trouble We Had. The

dramatika Naše sebrané trable. Českou pre-

Czech premiere, starring Václav Helšus, will open

miéru s Václavem Helšusem v hlavní roli uvidí

on 15 February at the Small Theatre.

diváci poprvé 15. února v Malém divadle.

One of the most popular operas of all, the

Do Liberce se vrací i jedna z nejžádanějších

famous Il Trovatore, also returns to Liberec. For

oper – slavná Il Trovatore. Je jednou z nejčas-

decades now it has continued to enjoy conside-

těji uváděných oper jak na českých, tak světo-

rable public attention and care from artists. You

vých pódiích. Po desítky let se jí stále dostává

will be able to see it at F. X. Šalda Theatre from

nadprůměrné pozornosti publika i péče umě-

8 March 2019.

leckých osobností. Od 8. března 2019 ji uvidíte
v Šaldově divadle.

The theme of forbidden love with a tragic
ending sometimes does not require words.

Téma zakázané lásky s tragickým koncem

And so it is that choreographer Alena Pešková

často ani slov nepotřebuje. Choreografka Alena

works the famous Russian drama The Storm,

Pešková zpracuje do taneční podoby slavné ruské

by A. N. Ostrovsky, into dance format. This ori-

drama A. N. Ostrovského Bouře. Originální před-

ginal performance is being prepared in collabo-

stavení připravuje s baletním souborem a hudeb-

ration with the ballet ensemble and composer

ním skladatelem Michalem Vejskalem. Premiéra

Michal Vejskal. The Storm premieres at F. X. Šalda

Bouře se uskuteční 29. března v Šaldově divadle.

Theatre on 29 March.

12
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L I D OV É S A DY

R

ádi bychom vás pozvali na
21. ročník Mezinárodního
filmového festivalu dokumentárních filmů o lidských

právech Jeden svět. V Liberci se bude konat
25.–31. března 2019 v Kulturním a společen-

ském centru Lidové sady.
Festival pořádá společnost Člověk v tísni,
o. p. s. Jeden svět je dnes největším lidskoprávním filmovým festivalem na světě
a jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí
v rámci Prahy a celé České republiky.

C U LT U R E C E N T R E

Jeden svět během 20 let vyrostl
v největší dokumentární filmový
festival s tematikou lidských práv
na světě.

25.–31. BŘEZNA | 25th–31th OF MARCH

ONE W
WORLD

e invite you to
the 21st annual
One

World

International

Human Rights Documentary Film
Festival, which is coming to the Lidové
sady Culture and Social Centre in
Liberec on 25th to 31st March 2019.
The festival is being organised by

the People In Need organisation.
One World has become the biggest
human rights film festival in the

Festival pracuje s širokou definicí lidských

world and one of the most promi-

práv, a proto v programu najdete nejen filmy

nent cultural events in Prague and

o politických kauzách a rozvojových téma-

throughout the Czech Republic.

tech, ale i o sociálních otázkách, životním

The festival works with a broad

prostředí a životním stylu.

definition of human rights, and

Filmařům často filmové plátno nestačí

therefore in addition to films about

a vytvářejí interaktivní dokumenty na

political causes and development

pomezí filmu a počítačové hry. To nejno-

themes, the programme also inc-

vější z tzv. cross‑mediálních projektů můžete

ludes films about social issues, the

vidět na Jednom světě. Stejně tak se zaměřu-

environment and lifestyles.

jeme na dokumenty se sociálním dopadem,

For some filmmakers the big

které jsou provázány s kampaní, jejímž cílem

screen is just the beginning. They

je změnit chování či postoje publika.
Diskuse s režiséry a režisérkami, hrdiny
a hrdinkami filmů, lidskoprávními aktivisty
i českými experty a expertkami jsou pro
Jeden svět stejně důležité jako promítání
filmů. Diskutujeme po většině projekcí.

Over the past 20 years One

are creating interactive documentaries on the boundries between films

World has grown into the largest

and computer games, and you can

human rights documentary film

at One World. We also focus on

festival in the world.

see the latest cross-media projects
documentaries with social outreach
– films accompanied by campaigns
aimed at changing public behaviour.
The discussions with directors,
film characters, human rights activists and Czech experts are as
important for One World as the
films themselves.
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THE EMPEROR’S STONE

CÍSAŘSKÝ KÁMEN

ROZHLÉDNĚTE
SE
Sám císař Josef II. navštívil roku
1779 zdejší vrch, tenkrát ovšem

TAKE A LOOK
AROUND

E

MPEROR JOSEPH II himself visited the hill here, at
that time known as Uhlířský Hill or Špičák, back
in 1779. To mark this occasion, a commemorative
plaque was placed at the summit.

Until recently, the event was also commemorated by

nazývaný Uhlířský nebo též

a wooden observation tower that was built here to mark the

Špičák. Na památku této události

230th anniversary of the emperor’s visit and that was ceremo-

je na žulovém kameni na vrcholu

nially opened on 9 September 2009. Unfortunately, the wooden
structure was unable to stand up to the demands of nature

kopce umístěna pamětní deska.

and had to be taken down because of its critical condition.
It is said, though, that every cloud has a silver lining, which is
certainly true in this case. A brand new observation tower will
stand by the Emperor’s Stone (Císařský kamen) in the autumn

U

of 2018, similar to its predecessor, but a couple of metres
DÁLOST DONEDÁVNA připomínala

metrů vyšší. Konstrukce je tentokrát ocelová a dřevo

higher. The structure this time is steel, with the wood serving

také dřevěná rozhledna, která zde

tu plní již jen dekorativní funkci, takže životnost roz-

only as decoration, meaning that the tower should survive

byla vystavěna u příležitosti 230. výročí

hledny bude mnohem delší. Vrchol rozhledny nabízí

much longer. There are marvellous views to be had from the

císařské návštěvy a 9. září 2009 byla

úchvatné výhledy na Liberec, Jablonec, Ještěd, Jizerské

top, of Liberec, Jablonec, Ještěd and the Jizera Mountains,

slavnostně otevřena. Dřevěná konstrukce bohužel

hory, mnohé překvapí pohled na známé dominanty

and perhaps surprisingly for some the dominant features of

nedokázala vzdorovat rozmarům přírody a kvůli hava-

Českého ráje nebo siluety hradu Bezděz.

Bohemian Paradise and the silhouette of Bezděz Castle.

Vystoupejte na kopec v nadmořské výšce 637 metrů

Climb the hill, which peaks at 637 metres above sea level,

Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré, a platí

a rozhlédněte se z Císařského kamene! Pěší trasy

and take a look around from the Emperor’s Stone! There are

to určitě i v tomto případě. Nyní totiž na Císařském

vedou z Liberce i všech okolních obcí, pohodlná stezka

hiking trails from Liberec and all surrounding villages, as well

kameni stojí od podzimu 2018 rozhledna zbrusu nová,

vede i od parkoviště v obci Milíře. Příjezd je možný i na

as an undemanding path from the car park in Mílíře. You can

vzhledem podobná své předchůdkyni a dokonce o pár

kole (trasa Hřebenovka, č. 3038).

also get here by bike (Hřebenovka route, no. 3038).

rijnímu stavu musela být odstraněna.

16
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OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC – LÁZNĚ

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

ZIMA
V GALERI I

W IN TER AT
THE GALLERY

Výstava s názvem Para – keramika – grafika

An exhibition entitled „Para. Ceramics. Prints“

představuje díla našich severních sousedů

shows the work of our northern neighbours

z Vratislavi. Sekunduje jí výstava libereckého

from Wroclaw. It is accompanied by an

autora Jana Měřičky, která ukazuje jeho

exhibition by Liberec artist Jan Měřička to

nejnovější serigrafie.

V

JEDINEČNÉM DIALOGU se tak před-

showcase his latest screen printing.

doplňuje, je monografická výstava Jana Měřičky

staví největší umělci v tomto oboru.

(18. ledna až 21. dubna). Práce Jana Měřičky na sebe

Cyklus představování vratislavské

v posledních letech upozorňují velkorysými

akademie završuje v pořadí třetí

formáty a zejména obsahovými přesahy.

výstava, a to pedagogů keramické a grafické
fakulty.

Prostřednictvím monumentálních sítotisků

T

HE GREATEST ARTISTS in the field are

(18 January to 21 April), whose work has attracted

presented in what we might term

attention in recent years for its generous formats

a unique dialogue. A cycle showcasing

and, above all, its overlapping content.

the academy in Wroclaw culminates in

He uses monumental screen prints to react to the

a third exhibition, this time featuring the teachers

global social and political problems of today’s world.

at the Faculty of Ceramics and Graphics.

The work draws on the documentation of places

reaguje na sociopolitické problémy dnešního glo-

The aim of the project was to bring together and

with heightened human movement and the creation

Cílem projektu bylo spojit a prezentovat práci

bálního světa. Práce vychází z dokumentace míst

show the work of artists from two different artistic

of abstract models of crowds. This is now accom-

umělců ze dvou různých uměleckých oborů ve

se zvýšenou hustotou lidského pohybu a vytvá-

disciplines by pairing artists.

panied by the warning of unexpected mass move-

formě autorských dvojic.

ření abstraktních modelů davů. Nové je téma varo-

The project which accompanies this grand display

vání před neočekávanými pohyby lidských mas,

of art from Wroclaw (December 13 to March 10) is

doplněné např. o téma migrace.

a monographic exhibition of the work of Jan Měřička

Projektem, který tuto velkolepou přehlídku vratislavského umění (13. prosince až 10. března)
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ments of people, together with the topical theme of
migration, for example.
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LIBEREC TECHNICAL MUSEUM

TECHNICKÉ MUZEUM LIBEREC

Technické muzeum Liberec oslavilo v září
již čtvrtý rok své existence a prošlo za
tu dobu velkými změnami. Především
z původního jednoho pavilonu jsou nyní
pavilony již celkem čtyři.

Liberec Technical Museum celebrated its fourth
birthday in September and has undergone
considerable change since it opened. The
main one being that it has expanded from the
original one pavilion to the current four.

4 ROKY 4 YE ARS
V

PRVNÍM PAVILONU naleznete především his-

například unikátní závodní speciál Ford T Rajo z roku 1918,

torická vozidla a motocykly napříč celým 20.

který se dochoval jako jediný na celém světě.

stoletím a zároveň i napříč celým světem. Jsou

A zatím nejnovějším přírůstkem mezi pavilony muzea

zde totiž exponáty české, britské, francouzské

je pavilon C, který své brány návštěvníkům otevřel

či například americké provenience. Na své si zde přijdou

T

HE FIRST PAVILION is mainly home to historic

are other gems, of course, including a Ford T Rajo racing

vehicles and motorcycles from throughout the

special from 1918, the only one remaining in the world.

20th century and from all over the world. The

And the latest addition to the museum pavilions is

exhibits here are Czech, British, French and

Pavilion C, which opened its doors to visitors on 27

27. října 2018. Tento pavilon připravili nadšenci z liberec-

American in origin, for example. Historic bicycle enthu-

October 2018. This pavilion was prepared by enthu-

i fandové historických kol, a to v rámci unikátní výstavy his-

kého Boveraclubu a je věnován historii veřejné dopravy

siasts also come into their own with a unique display of

siasts from the Liberec Boveraclub and is dedicated to

torických kol, mapující jejich vývoj za posledních 200 let.

na Liberecku.

historic bicycles, mapping out their development over

the history of public transport in the Liberec area.

Pavilon B je zaměřený na historii libereckého průmy-

Technické muzeum Liberec má však stále další plány

the past 200 years.

slu a jeho vývoj až do současných dnů, včetně prezen-

na své rozšíření. V první polovině roku 2019 je v plánu

Pavilion B focuses on the history of industry in Liberec

expand. Another pavilion should open in the middle

tace současných významných průmyslových společností.

otevření dalšího pavilonu, který tentokráte udělá radost

and its development to the present and also presents

of 2019 and will this time delight railway enthusiasts,

Expozici ale doplňuje i tematická výstava týkající se izrael-

fandům železniční dopravy, jelikož bude věnovaný právě

the prominent industrial firms of today. These exhi-

devoted as it will be to the history of railways in the

ských leteckých mechaniků, kteří v Liberci působili krátce

historii železnice na Liberecku. Plány však nezahrnují

bits are accompanied by a special exhibition about the

Liberec area. Plans are not only about the pavilions them-

po druhé světové válce v rámci Vojenské odborné školy

jen pavilony samotné, ale i venkovní areál muzea, tzv.

Israeli aviation mechanics that worked briefly in Liberec

selves though, but the outdoor area of the museum, the

leteckých mechaniků.

Liberec Technical Museum has further plans to

Liberecký veřejný technopark. Cílem je udělat z areálu

after WW2 at the Military Vocational School for Aviation

Liberec Public Technopark. The aim is to turn the former

V dubnu 2018 pak došlo k otevření pavilonu D. Ten

bývalých libereckých výstavních trhů příjemnou odpo-

Mechanics.

exhibition grounds in Liberec into a pleasant place for

je věnován luxusním a unikátním historickým vozům.

činkovou zónu, a to nejen pro návštěvníky muzea. Tato

Pavilion D opened its doors in April 2018 and is

relaxation, and not just for visitors to the museum. This

Je zde k vidění například jedinečná sbírka vozů značky

odpočinková zóna by navíc byla doplněna i o několik zají-

devoted to luxury and unique historic vehicles, for

relaxation zone should be accompanied by several inte-

Rolls‑Royce. Ale najdete zde i další jiné skvosty, jako

mavých tematických exponátů technického charakteru.

example a unique collection of Rolls Royce cars. There

resting thematic exhibits of a technical nature.
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H
SK
O IMAER E
CÁ
R LE DJIETŠ A
TR
ĚD
ENA

revivaly na Fest Revival 2018 v prosinci a světo-

T

vou taneční show Lord of the Dance v březnu.

European tribute bands at Fest Revival 2018 in

L
ARENA

iberecká Home Credit Arena není
jen o sportu. A tak se můžete těšit
na vánoční bruslení pro celou rodinu
i na Štědrý den, ty nejlepší evropské

HE HOME CREDIT ARENA in Liberec
is not just about sport, meaning that
you can look forward to Christmas
Skating for the whole family, even

on December 24th (Czech Christmas), the best

Bruslení na Štědrý den

December and the world‑famous Lord of the

Sezona veřejného bruslení ve Svijanské aréně

Dance show in March.

je v plném proudu, bruslí se každé úterý od 18

Skating on December 24th

do 19 hodin a v sobotu a neděli vždy od 15 do

The public skating season at Svijanská Arena

17 hodin. Jako vánoční dárek je pro malé i velké

is in full swing, the rink open to the public every

návštěvníky na Štědrý den připraveno tradiční

Tuesday from 6 p.m. to 7 p.m. and on Saturday

bruslení přímo na Tygřím ledu v Home Credit

and Sunday from 3 p.m. to 5 p.m. And as

Areně. Vstup je zdarma a budeme se na vás těšit

a Christmas gift to young and old(er) visitors, the

od 13 do 15 hodin.

ice on which the White Tigers ice hockey team

Rammstein Members Club

plays in the Home Credit Arena will be ready for

Ještě před Vánocemi si můžou všichni

them on December 24. Admission on the 24th

fanoušci hudby nadělit jeden dárek – lístky na

is free, with the ice open from 1 p.m. to 3 p.m.

Fest Revival 2018, který se koná 15. prosince

Rammstein Members Club

od 17 hodin. Spojili jsme ty nejlepší revivalové

Music fans can treat themselves to a pre

kapely z Evropy pod jednu střechu. Dvě z nich,

‑Christmas treat this December by getting their

i taneční špičky. Zimní sezona je

kapely R+ Members Club z Liberce a Kiss revival

hands on tickets to Fest Revival 2018, to take

nabitá atraktivním programem

z Maďarska, byly vyhlášeny jako nejlepší světové

place on 15 December from 5 p.m. We have

revivaly, a to přímo od originálních kapel. Těšit se

brought together the very best tribute bands

můžete ještě na Metallicu Beroun, AC/CZ a ukra-

from Europe under the one roof. Two of them,

jinskou Nirvanu.

R+ Members Club from Liberec and Kiss Revival

Atraktivní prostředí liberecké
multifunkční haly láká hudební

a vy byste u toho neměli chybět.

V irském rytmu

from Hungary, were even voted the best tribute

Světově proslulá taneční show Lord of the

bands in the world by the original groups them-

Dance zavítá do Areny 7. března 2019. Famózní

selves. You can also look forward to Metallica

představení nabité energií irských rytmů a tanců

Beroun, AC/CZ and Ukrainian Nirvana.

vytvořil americký choreograf Michael Flatley

The attractive surroundings
of the multi‑functional arena
in Liberec attract the elite of
music and dance. And the winter
season is again packed with great
events that you certainly should
not miss.

Irish rhythm

v roce 1996 a od té doby se ho lidé nemohou

World‑renowned dance show Lord of the

nabažit. Čekají na vás nová taneční čísla, doko-

Dance comes to the Arena on 7 March 2019.

nalé vizuální efekty i zvuk a překrásné kostýmy

This amazing show was created by American

v podání 40 nejtalentovanějších mladých umělců

choreographer Michael Flatley in 1996, since

z celého světa.

when people have not been able to get enough.
There are new dance numbers to look forward
to, perfect visual effects and sound, and wonderful outfits, worn by 40 of the most talented

22
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E N J OY ^ L I B E R EC

E N J OY ^ L I B E R EC

23

LIBEREC ZOO

ZOO LIBEREC

ASTRONOMICAL
BIRD CLOCK

PTAČÍ ORLOJ
Liberecká zoo si pro

Liberec Zoo has come

návštěvníky připravila

up with a new attraction

novou atrakci – Ptačí

for its visitors – an

orloj. Ten je umístěný
v nejstarším domku

astronomical bird clock.

v areálu, v cukrárně

The clock is found in the

U čápa ve spodní části

oldest building in the zoo,

zahrady.

in the U čápa patisserie at
the bottom of the zoo.

P
24

TAČÍ ORLOJ připomíná

pobyt návštěvníkům zoo, ale přede-

ohrožené druhy zpěv-

vším upozornit na problém vymírání

ných ptáků z oblasti

těchto ne příliš známých ohrožených

jihovýchodní Asie,

druhů.

které se ocitají na pokraji vyhynutí.

Autorem dřevěných soch indo-

T

HE ASTRONOMICAL BIRD CLOCK serves to remind us of
the endangered species of song birds from South‑east
Asia that are on the verge of extinction.
A door opens on the gable of the patisserie on the

hour and six song birds come out one by one to sing their par-

Každou celou hodinu se na štítu

néských pěvců v nadživotní veli-

cukrárny otevřou dvířka, postupně

kosti je známý český sochař Jan

ticular melodies. Visitors can therefore hear the song of the
Rothschild’s mynah, the gracula, the Sumatran laughing thrush,

se objeví šest pěvců a zazpívají

Švadlenka, který pro Zoo Liberec

the straw‑headed bulbul, the white‑rumped shama and the Javan

svou ptačí melodii. Návštěvníci se

vytvořil již řadu dřevěných a kamen-

green magpie. The main idea behind the astronomical clock is

mohou seznámit se zpěvem majny

ných plastik v rámci každoroční umě-

not simply to make a visit to the zoo more attractive, but to bring

Rothschildovy, loskutáka velkého,

lecké akce EtnoArt. Dokumentaci

attention to the fact that these little known endangered species

sojkovce dvoubarvého, bulbula

připravili mechatronici z Technické

are dying out.

korunkatého, šámy bělořité

univerzity v Liberci, mechanika pak

The life‑size wooden statues of the Indonesian song birds were

a krasky krátkoocasé jávské. Cílem

vznikala v modelárně Milana Jelínka

made by well‑known Czech sculptor Jan Švadlenka, who has already

orloje je nejenom zatraktivnit

v Machníně u Chrastavy.

created a number of wooden and stone sculptures for Liberec Zoo
for the Etnoart annual art event.
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K I N O VA R Š AVA
VOBEZDUB
koncert 4. 12. 2018 v 19.00
Písničkově‑alternativní VOBEZDUD kombinuje prvky folku, šansonu, popu, diska a všeho
možného i nemožného v místy až punkrockovém negližé.
Složka 64
film, Dánsko 2018, režie Christoffer Boe
V lednu do našeho kina dorazí čtvrtý případ
Oddělení Q, dánského thrilleru na motivy
úspěšných knih Jussiho Adler Olsena, a bude
o téměř 30 let starý případ násilného věznění
žen na dánském ostrově Sprogo.
Všichni to vědí

VOBEZDUB

Kino Varšava pokračuje
v dramaturgické linii, kde

film Španělsko 2018, režie Asghar Farhadi

se střídají filmové tituly

V únoru uvedeme film držitele dvou Oscarů,

oceňované na filmových

íránského režiséra Asghara Farhadiho (Rozchod
Nádera a Simin, Klient), který do svého prvního
zahraničního filmu obsadil manželský pár
Xaviera Bardema a Penélope Cruz.
Ida Kelarová
koncert 7. 2. 2019 v 19.30
Jedinečný koncert přední evropské zpěvačky
Idy Kelarové (sestra Ivy Bittové) spolu s doprovodnou romskou kapelou.

festivalech, české hrané
a autorské dokumenty,
pásma krátkých filmů
nadějných mladých tvůrců,
žánrové festivaly a mnoho
forem živého umění.

Manželské etudy: Nová generace
film, ČR 2019, Hana Třeštíková
Na březen chystáme nový projekt dcery
Heleny Třeštíkové Hany, která v posledních
několika letech pracuje na pokračování cyklu
známých Manželských etud.
Karel Plíhal
koncert, 26. 3. 2019 v 19.30
Karel Plíhal, zpěvák, kytarista (baskytarista)
a skladatel z oblasti folku, folk‑rocku, folk‑jazz
‑swingu a scénické hudby.

26
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Karel Plíhal
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VA R Š AVA C I N E M A
VOBEZDUD
concert, 4.12.2018 at 7 p.m.
VOBEZDUD is an alternative band that combines elements of folk music, chansons, pop,
disco and everything possible, and impossible,
sometimes in a punk-rock negligée.
Journal 64
film, Denmark 2018, director Ch. Boe
The third case investigated by Q Division
Složka 64

Varšava Cinema is continuing
its dramatic trend by screening
films to have won awards at film
festivals, Czech films and original
documentaries, short films made by
talented young producers, genrebased festivals and many forms
of live art.

arrives at our cinema in January, a Danish thriller based on the successful books of Jussi Adler
Olsen, this time taking on a 30-year old case of
the forcible imprisonment of women on the
Danish island of Sprogo.
Everybody Knows
film, Spain 2018, director Asghar Farhadi
A double Oscar-winning film made by Iranian
director Asghar Farhadi, who cast husband and
wife Javier Bardem and Penelope Cruz for his
first foreign film, will be screened in February.
Ida Kelarová
concert, 7.2.2019 at 7:30 p.m.
A unique concert by leading European singer
Ida Kelarová accompanied by a Roma band.
Marital Studies: New Generation
film, Czech Republic, 2019, Hana Třeštíková
We plan to screen a new project from the
daughter of Helena Třeštíková, Hana, who has
spent the last several years working on a continuation of the well-known Marital Studies cycle,
in March.
Karel Plíhal
concert, 26.3.2019 at 7:30 p.m.
Karel Plíhal, singer, guitarist (bass guitarist)
and composer in the genres of folk, folk-rock,
folk-jazz-swing and film scores.

Ida Kelarová
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		 FRANZ					 CLAM‑GALLAS
A bust of Count Franz

Busta hraběte Franze

Clam‑Gallas has

Clam‑Gallase dominuje

dominated the park

od října 2018 parku,
který nese jméno

bearing the name of this

tohoto známého

well‑known aristocratic

šlechtického rodu.

line since October 2018.

P

OMNÍK JE TAK nejen důstojnou vzpomín-

Clam‑Gallas. Ten byl ve své době široce uznávanou

kou na posledního mužského potomka

autoritou a obdivovaným mecenášem. Podporoval

hraběcího rodu a zároveň čestného

desítky spolků a institucí, které pracovaly zejména

občana Liberce (1914), ale také oceně-

ním umělecké práce vídeňského sochaře Scholze,
jehož talent objevil a také podporoval právě Franz

28
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v sociální oblasti. Jedná se o odlitek díla významného

T

HE MONUMENT IS more than just a remin-

that time a widely‑recognised authority and admired

der of the last male offspring of the line

patron who supported dozens of societies and institu-

of counts, a freeman of Liberec (1914): it is

tions that worked in the social sphere, and elsewhere.

also acknowledgement of the artistic work

The bust is a casting of the work of renowned sculptor

of Viennese sculptor Scholz, whose talent was disco-

sochaře Heinricha Karla Scholze.
www.visitliberec.eu

vered and supported by Franz Clam‑Gallas himself, at

Heinrich Karl Scholz.
www.visitliberec.eu
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LIEBIEGOVÉ

THE LIEBIEGS

Letos je tomu 200 let od doby, kdy do Liberce přišel z Broumova

This year marks the 200th anniversary of the moment when Johann

Johann Carl Ignaz Liebieg, jemuž se podařilo stát se jedním

Carl Ignaz Liebieg arrived in Liberec, going on to become one of the

z nejúspěšnějších podnikatelů v textilním průmyslu v celé

most successful entrepreneurs in the textile industry in the Hapsburg

habsburské monarchii. Ve městě založil továrnu na sukna, která

monarchy. He opened a cloth factory in the city which won renown in

získala věhlas nejen v tehdejším Rakousku, ale v celém světě.

what was then Austria and throughout the world.

H

vřeli krámek, kde prodávali převážně látky a zboží nakou-

T

pené při cestách po českých zemích nebo například z trhů

Liberec (1818), when they opened

v Lipsku. Díky zkušenostem z cest a znalosti textilní výroby

a small shop on what is now

založil soukenickou dílnu v dnešní Moskevské ulici. Ta však

Benešovo Square to sell mainly

brzy přestala vyhovovat narůstající poptávce po zboží,

fabrics and goods bought on their

proto bratři postupně přestavěli Clam‑Gallasovu manu-

journeys around the Czech lands or from the markets in

Heinrich, known as the founder of the painting collection

fakturu v Josefinině údolí v rozsáhlý tovární komplex.

Leipzig, for example.

now held at the Regional Gallery. Theodor JR also wrote

ISTORIE LIBERECKÝCH textilních magnátů,

HE HISTORY OF THE

rodiny Liebiegů, se začala psát po příchodu

LIBEREC textile magna-

bratrů Johanna a Franze do Liberce (1818),

tes, the Liebieg family,

když si na dnešním Benešově náměstí ote-

began with brothers

Johann and Franz arriving in

Pomocí moderních výrobních postupů vybudovali

They then used the experience built up on their travels

himself into the history of Liberec thanks to factory pro-

závod, který neměl v Evropě obdoby. Již v šedesátých

and their knowledge of fabric production to start a cloth

duction and the development of architecture. He also

letech 19. století továrna vyvážela do celého světa, napří-

Reichenberger Messe, čímž se stal součástí významné

workshop in what is now Moskevská Street. Soon, though,

brought the first car to Bohemia, had the Liebieg Villa built

klad do Německa, Španělska, Turecka, Severní Ameriky,

éry průmyslového výstavnictví v Liberci, a rovněž nechal

this could not satisfy the rising demand for their goods, and

and was known as the President of the Reichenberger

Brazílie apod. Johann Liebieg byl oceněn několika řády,

pro své zaměstnance postavit tzv. Liebiegovo městečko

so the brothers gradually rebuilt the Class‑Gallas factory in

Messe Society. It was also he who had the „Liebieg Quarter“

nejvytouženější však bylo získání titulu baron. Tento

nebo sídliště Domovina. Theodor Liebieg mladší byl však

Josefinino údolí as an expansive factory complex.

and the Domovina housing estate built for his workers.

úspěšný, avšak mnohdy svými nevybíravými metodami

také sympatizant henleinovců a hitlerovců, stejně jako

They used modern manufacturing processes to create

However, Theodor JR was a Henlein and Hitler sympathiser,

kontroverzní továrník zemřel v roce 1870 ve Smiřicích.

syn Johann Wolfgang Liebieg. V roce 1945 proto došlo

a factory that was unmatched in Europe. It was already

as was son Johann Wolfgang Liebieg. The business was the-

ke znárodnění podniku na základě Benešových dekretů.

exporting goods throughout the world by the 1860 s.

refore nationalised in 1945 in line with the Beneš Decrees.

Řízení továrny přešlo na syny Theodora a Heinricha,
známého jako zakladatele obrazové sbírky, která je dnes

Liebiegové zanechali v Liberci nesmazatelnou stopu

Johann Liebieg was awarded a number of orders, the

The Liebiegs left an indelible mark on Liberec in terms

v držení Oblastní galerie. Do historie Liberce se díky tovární

jak v oblasti textilního podnikání, tak v rámci architektury.

most longed‑for of which was the title of baron. This suc-

of the textile business and in architecture. You can find

výrobě a rozvoji architektury zapsal také Theodor mladší,

Více se o rodině a architektonických památkách můžete

cessful industrialist, who often courted controversy with

out more about the family and architectural monuments

který přivezl do Čech první automobil, nechal si postavit

dozvědět v rámci průvodcovského okruhu „Po stopách

his unscrupulous methods, died in Smiřice in 1870.

on the „In the footsteps of the Liebiegs“ sightseeing

tzv. Liebiegovu vilu a byl znám též jako prezident spolku

Liebiegů“ – více na www.visitliberec.eu.
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The running of the factory passed to sons Theodor and

circuit – more at www.visitliberec.eu.
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GLASS AND LIGHT - SMALL EXHIBITION HALL
30. 11. – 3. 2.
SKLO A SVĚTLO – MALÁ VÝSTAVNÍ SÍŇ

nezapomeňte navštívit

don’t forget to visit

WWW.VISITLIBEREC.EU
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