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noc a celý rok v Liberci provází jubileum unikátního loutkového Naivního divadla. Ovšem jednou z prvních akcí,
na které vás zveme, jsou Velikonoce v Liberci.
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the biggest sports event this year. By then,

Via Sacra connects religious and art treasures in the Tripoint, i.e., in
Czechia, Germany, and Poland.

20
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JARNÍ SVAHY | SPRING SLOPES

Ještědský areál přichází s jarními akcemi.
Ještěd ski resort introduces spring events.

24

Liberec Region led by the new guide, and

Column - a significant monument by Matthias Braun.

70. NAROZENINY | 70TH BIRTHDAY

Naivní divadlo Liberec slaví 70. narozeniny. Tento rok se pro něj
ponese ve znamení řady významných událostí.

A popular Museum Night will take place in May, and the

Liberec Naive Theatre celebrates its 70th birthday this year and the
anniversary will be celebrated at many events throughout the year.

Naive Theatre will be celebrating its anniversary throughout the year. The first event we would like to invite
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VIA SACRA

Via Sacra spojuje sakrální památky a umělecké poklady v trojmezí,
tedy na území Česka, Německa a Polska.

history lovers surely would not miss the renewed Plague

2

Liberecká zoologická zahrada neplánovaně slaví 115. výročí. Až nyní
se zjistilo, že je o 15 let starší, než uváděly oficiální zdroje.

18

bikers will be cruising the motorways of

you to is Easter in Liberec.

115 LET ZOO | 115 YEARS ZOO

Liberec Zoo is preparing for its unplanned 115 years celebration.
Only recently, it was found that it is 15 years older than according to
what official sources claimed.

ENJOY
LIBEREC
he Kids and Youth Olympics in June will be

PREMIÉRY | PREMIERES

Divadlo F. X. Šaldy má před sebou řadu zajímavých premiér.
The F. X. Šalda Theatre has a lot of new plays coming up.

Matyáše Brauna. V květnu nás čeká populární Muzejní

REDAKCE, VÝROBA
EDITORS, PRODUCTION

ROZHÝBEJ TO | MOVE IT

Kids and Youth Olympics - the biggest sports event in Liberec this year.

a mládeže. Ale to už budou motorkáři

nového průvodce a obdivovatelé historie jistě neminou

8

Největší sportovní akcí roku v Liberci bude Olympiáda dětí a mláděže.

v Liberci červnová Olympiáda dětí

Issued by the Statutory City of Liberec,

VELIKONCE | EASTER

To nejzajímavější z libereckých Velikonoc.
The most exciting things about Easter in Liberec.

ejvětší sportovní událostí bude letos

the Department of Tourism, Culture and Sports

contents
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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

VELIKONOCE
V LIBERCI

EASTER
IN LIBEREC
20. 4. | 17.00

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VELIKONOČNÍHO TRHU

NÁHODNÉ SETKÁNÍ

Náměstí Dr. Edvarda Beneše

Folk, pop, rock

EASTER MARKET OPENING CEREMONY

RANDOM GET TOGETHER

Dr. Edvarda Beneše Square

Folk, pop, rock

POHROMADĚ NA PŘEHRADĚ
Liberecké jazzové kvarteto

POHROMADĚ NA PŘEHRADĚ
Liberec jazz quartet

14. 4. | 17.00
PŮLNOČNÍ MELOUN
Alternativní jazzrock

PŮLNOČNÍ MELOUN
Alternative jazz-rock

17. 4. | 16.30
KRÁJENÍ VELIKONOČNÍHO DORTU
Primátor města rozkrájí obří velikonoční kraslici

EATING THE EASTER CAKE
The mayor of the city cuts a giant Easter egg

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

12. 4. | 17.00

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

12. 4. | 13.30

21. 4. | 10.30
JARNÍ POHÁDKA
V podání Jarmily Enochové

SPRING FAIRYTALE

12. 4.–21. 4.

VELIKONOČNÍ TRH
PŘED RADNICÍ

4. 4.–23. 4.
VELIKONOCE
OČIMA DĚTÍ

V historické budově radnice

Presented by Jarmila Enochova

21. 4. | 14.30
VELIKONOČNÍ BĚH
Benefiční běh centrem města

EASTER RUN
Charity run through the city center

Podrobnější informace
na www.visitliberec.eu
More info on
www.visitliberec.eu

12. 4.–21. 4.
EASTER MARKET IN
FRONT OF TOWN HALL

4. 4.–23. 4.

EASTER THROUGH
CHILDREN‘S EYES
In the historic town hall

E N J OY ^ L I B E R EC
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VISITLIBEREC.EU

M

OTORKÁŘŮV PRŮVODCE po okolí

návštěvu. V průvodci tak najdete přírodní a technické

Liberce a Žitavy vám totiž ušetří

zajímavosti, krásné vyhlídky, ale i občerstvení.

spoustu času, který byste strávili

Tištěnou verzi zdarma dostanete v Městském infor-

na internetu pročítáním diskuzí

mačním centru v Liberci, elektronickou verzi průvodce

a hledáním tipů, kam vyrazit za kvalitním svezením.

si můžete stáhnout na www.visitliberec.eu, kde mimo

T

HE MOTORBIKERS‘ GUIDE to the surroun-

we’ve added some to each itinerary. Thanks to that, you

dings of Liberec and Zittau a will save much

can find suggestions for natural or technical attractions,

of your time you would probably spend

amazing views, and even some refreshments.

reading internet discussions and searching

for tips on best motorbike destinations in the area.

Get a printed version of the Motorbikers‘ guide for
free in the City Information Center in Liberec. You can

Všechny trasy jsme odzkoušeli za vás a v průvodci tak

průvodce najdete i jednotlivé trasy. Kromě jejich

We have tried all the routes for you so you will only

download it at on the website www.visitliberec.eu or

najdete ověřené tipy, díky kterým poznáte nejen okolí

popisu tu najdete i všechny naše tipy v Google maps,

find worthy and proven tips in our guide. Thanks to that,

check all itineraries and tips on a website. Apart from

Liberce, ale také sousední Německo. Snažili jsme se

takže stačí kliknout a můžete jet. Připravili jsme ale

you can explore not only the neighborhood of Liberec but

the description of all chosen roads, you can find all tips

vybrat pro každého něco, takže mezi trasami najdete

i formát GPX pro vaše navigace.

also the closest parts of Germany. We did our best to pick

on Google maps and in GPX format for your navigation

something for everyone. You can choose both high-skill

devices on the website.

jak technické svezení, tak couračky zapadlými kouty.
A protože víme, že nejen ježděním na motorce živ je
motorkář, dovolili jsme si do každé trasy přidat několik
tipů na koupání a zajímavé body, které určitě stojí za

Teď už máte vše potřebné, takže vám přejeme šťastnou cestu!
P.S.: Podělte se s námi o vaše zážitky z cest. Sdílejte
svoje fotky na Instagramu pod #visitliberec.

MOTORKÁŘI
Strávit v našem kraji krásné
chvíle na motorce je teď o hodně
snazší.

6
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tracks, or poetic sight-seeing paths through nature. As we

Now, you‘ve got everything you need. Safe travels!

know, even a motorbiker is sometimes pleased by a good

P.S.: Share your travel adventures with us! Upload

tip on where to swim or which exciting places to visit - so

your pictures on Instagram and add #visitliberec.

MOTORBIKERS
Having beautiful times on
a motorbike in our region is
much easier now.

E N J OY ^ L I B E R EC
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23.–28. ČERVNA | 23th–28th OF JUNE

Liberecký kraj se stal
pořadatelem IX. her dětí

NEJVĚTŠÍ SPORTOVNÍ
AKCE ROKU
LIBEREC, JABLONEC,
BEDŘICHOV
SPORT, KULTURA,
ZÁBAVA

a mládeže, kterých se zúčastní
více než 3 000 sportovců.

O

LYMPIÁDA se uskuteční ve třech

náměstí Dr. E. Beneše a v Jablonci na přehradě na polo-

městech Libereckého kraje. V Liberci,

ostrově Tajvan. Těšit se můžete na skvělý hudební

v Jablonci nad Nisou a Bedřichově.

program, přednášky zaměřené na sportovní psycho-

Celkem se bude soutěžit v 18 dis-

K dispozici budou dva olympijské domy ve Sport Park

tika, cyklistika a mnoho dalšího, součástí je také umě-

Liberec a na Technické univerzitě Liberec, kde si budou

lecká soutěž na téma street art. Využito bude celkem

moci návštěvníci vyzkoušet různé sportovní aktivity.

24 sportovišť v Liberci a další v Jablonci nad Nisou.
V Bedřichově se pak odehraje závod horských kol.

3479 SPORTOVCŮ

logii, trénink, pohyb a výživu.

ciplínách jako letní biatlon, basketbal, plavání, atle-

Doprovodný program bude připraven na libereckém

Zahájovací ceremoniál olympijského turnaje proběhne v pátek 23. června, ukončení pak 27. června
v Home Credit Areně v Liberci, kam bude volný vstup.

The region of Liberec has

PŘIJĎ FANDIT
A
ROZHÝBEJ TO !
PA R T N E Ř I

PA R T N E Ř I
G E N E R Á L N Í PA R T N E Ř I

G E N E R Á L N Í M E D I Á L N Í PA R T N E Ř I
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PA R T N E Ř I

become the organizer of the 9th
Kids and Youth Olympics of Kids
and Youth, which will attract
more than 3,000 athletes.

T

HE OLYMPICS will be hosted in three towns
- Liberec, Jablonec, and Bedřichov.

You can visit side events at Dr. E. Beneš square in
Liberec, and on Tajvan peninsula at Jablonec dam. Look

During the competition, there will be 18

forward to a brilliant music program, lectures about

sport disciplines in total, such as summer

the psychology of sports, training, and sports nutrition.

biathlon, basketball, swimming, athletics, cycling, and

Come to try several sports activities in the Olympic

much more. Also, there will be a street-art-themed arti-

areas at Sport Park Liberec and the University of

stic competition. The event will take place at 24 sports

Technology (TUL) in Liberec. The opening ceremony

venues in Liberec, and some more in Jablonec nad

starts on Friday 23, the closing ceremony on June 27,

Nisou. A mountain-bike race will be held in Bedřichov.

both for free at Home Credit Arena in Liberec.
E N J OY ^ L I B E R EC
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B O TA N I C A L G A R D E N S

B O TA N I C K Á Z A H R A D A

NA POČEST

IN HONOR
At the beginning of January, the

Liberecká botanická zahrada

famous Czech botanist, Professor

vzdala hold známému českému
botanikovi, profesoru Janu

Jan Jeník, celebrated his 90th

Jeníkovi, který na začátku

birthday. To honor Mr. Jeník,
Liberec Botanical Gardens named

ledna oslavil 90. narozeniny.

a pavilion after him.

Pojmenovali po něm pavilon.

Foto: Luděk Kovář, Wikimedia Commons

P

ŘÍMO PŘED VSTUPEM do pavilonu afrických

400 odborných studií a je autorem či spoluautorem tří

a asijských tropů ředitel liberecké botanické

desítek knih, které vyšly ve dvanácti zemích světa.

R

IGHT IN FRONT of the entrance to the Paleotropis

expert studies, and he’s an author or co-author of more

pavilion, the manager of Liberec Botanical

than thirty books which were published in twelve coun-

Gardens gave in Liberec gave professor Jeník a

tries worldwide. “Professor Jeník is a renowned geobo-

zahrady Miloslav Studnička předal profesoru

„Pan profesor Jeník je věhlasným geobotanikem,

Jeníkovi narozeninovou kytici svázanou mimo

který vymyslel řadu nových pojmů v české geobota-

jiné z masožravek a odhalil tabulku s Jeníkovou fotkou

nice. Umožnil překladatelům používat jména tropických

a jménem. „Takových osobností, jako je profesor Jeník, je

stromů v češtině. Vymyslel teorie ekologické, nejznámější

opravdu málo. Naučil spoustu žáků, mluví se o Jeníkově

je teorie anemo‑orografických systémů, podle kterých

about Jeník’s school, and I consider myself a member of

a theory of Anemo-Orographic systems which explains

škole a počítám se k ní i já,“ říká Studnička, podle kterého

fungují Krkonoše, krkonošské kary. A teď se ukazuje,

this school,” said Dr. Studnička, who claims that professor

how wind affects the Krkonoše mountains, it’s ecosystem

profesor Jeník do značné míry ovlivnil tvář liberecké bota-

že v Americe to funguje stejně, že jde o obecný model,“

Jeník deeply influenced what Liberec Botanical Gardens

and cirques of Krkonoše. Recently, scientists found out it

nické zahrady.

doplňuje doktor Studnička, ředitel liberecké botanické

look like. Professor Jeník said he was very pleased by a

works the same in America which means it’s a generally

zahrady.

tribute like this, given to his 90th birthday. During his

applicable model, adds Dr. Studnička

Jak sám profesor Jeník přiznal, takový dárek k devadesátinám ho ohromně potěšil. Za svůj život publikoval přes

10
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Lucie Fürstová, Český rozhlas

birthday bouquet made of carnivore flowers and

tanist. He came up with several new Czech geobotani-

unveiled a memorial plaque with Mr. Jeník’s name and picture.

cal technical names. Thanks to him, Czech translators

“There aren’t many such great personalities as

are able to use Czech names for tropical trees. Also, he

Professor Jeník. He educated many students, people talk

invented some ecological theories. The most famous is

life, Professor Jeník published more than 400 papers and



Lucie Fürstová, Český rozhlas
E N J OY ^ L I B E R EC
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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

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

D

IVÁKŮM PŘEDSTAVÍ NOVINKY činohra, opera

i balet. Kromě toho proběhne od 17. do
19. května v Malém divadle Festival současného divadla WTF?!

Činohra chystá 26. dubna v Šaldově divadle premiéru hry

Tracyho Lettse Srpen v zemi indiánů. V úterý 30. dubna pak
diváci naposledy uvidí oblíbenou komedii podle oscarového filmu Zamilovaný Shakespeare. S koncem sezony se
činohra rozloučí ještě se dvěma diváckými hity: po čtyřech
sezonách míří v květnu k derniéře Souborné dílo Williama
Shakespeara ve 120 minutách, v červnu pak diváci mohou
naposledy zhlédnout cenami ověnčenou dramatizaci knižního bestselleru Podivný případ se psem.
Operní soubor finišuje s přípravami inscenace jednoho
z nejzajímavějších klasických amerických muzikálů –
Divotvorného hrnce. Premiéru měl na Broadwayi v roce
1947, ale již o rok později byl uveden v Praze v Osvobozeném
divadle s Janem Werichem a s legendární pěvkyní Soňou
Červenou. Muzikál pro české jeviště upravili právě Voskovec
s Werichem a dílo si se svolením amerických autorů značně
přizpůsobili. Právě v této werichovské roli se v Liberci

PRE MI
ÉRY

představí Petr Jeništa z Divadla Na zábradlí, v inscenaci se
však můžeme těšit také například na Vladimíra Kratinu či
zpěváka Jana Kříže. Premiéra Divotvorného hrnce proběhne
v Šaldově divadle v pátek 31. května.
Nové taneční drama Bouře dle stejnojmenné knihy A. N.

D

RAMA, OPERA AND BALLET ensembles will

introduce new performances to the public.
Aside from that, WTF?! - a festival of contemporary theatre - will take place between May

17 and 19 in the Small Theatre.
A drama by Tracy Letts, August Osage County, will

premier in Šalda Theatre on April 26. A popular comedy
and theatre adaptation of an academy award winning movie
of the same name Shakespeare in Love will be performed
for the last time on April 30. As the season end approaches,
the drama scene will say goodbye to two other successful
shows: The Comprehensive Works of William Shakespeare
that will have its last performance in May after four seasons
and The Curious Incident of the Dog in the Night-Time an
award-winning drama adaptation of a book bestseller will
have its final performance in June.
The Opera ensemble is finalizing rehearsals of Finian’s
Rainbow. It premiered in 1947 on Broadway. A year later, it
was staged in Osvobozené divadlo in Prague with Jan Werich

ERES

and legendary singer Soňa Červená. The musical was adapted
for a Czech audience by Voskovec and Werich, and with
permission of American authors, it was also heavily edited.
Finian’s Rainbow will premier in Šalda Theatre on May 31.
A brand new dance drama The Storm is an adaptation of
a book by A. N. Ostrovsky. Its first successful premiere by
the ballet ensemble of DFXŠ took place on March 29. The

Ostrovského uvedl za bouřlivého potlesku publika baletní

subsequent shows will present a unique opportunity to see

soubor DFXŠ v premiéře 29. března. V následujících reprí-

a performance by a great artist, soloist of Brno National

zách mají diváci jedinečnou příležitost spatřit vynikající
umělkyni, sólistku národního divadla Brno Ivonu Jeličovou,
která přijala pozvání a tančí hlavní roli Káti Kabanové.
V sobotu 27. dubna čeká liberecké diváky v rámci oslav
Mezinárodního dne tance překvapení. Soubor si připravil
oblíbené představení (S)tvoření, soutěže a diváci si možná
také zatančí na jevišti. Před celou akcí bude již tradičně přečteno letošní Poselství.

12
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Divadlo F. X. Šaldy Liberec
má před sebou do
konce sezony a začátku
divadelních prázdnin ještě
řadu zajímavých premiér.

Before the season ends

Theatre Ivona Jeličová, who accepted our invitation and

and theatre summer

On Saturday, April 27, as part of International Dance Day

break starts, Divadlo F. X.
Šaldy Liberec plans several
exciting premieres.

dances the part of Káťa Kabanová.
celebrations, we have prepared a little surprise for our visitors in Liberec. Our ensemble have rehearsed a popular
show (S)tvoření, we have prepared contests and a way for
our visitors to dance on the stage of the theatre. As per tradition, we will read this year’s Message before the event.
E N J OY ^ L I B E R EC

13

ZOO LIBEREC

V

RÁMCI OSLAV významného výročí

plánuje Zoo Liberec na podzim vydat
rozsáhlou knižní publikaci mapující
svou historii. Jedním z úkolů bada-

telů bylo dohledat nějaký dobový dokument
z roku 1919 potvrzující vznik a založení této nejstarší zoo v Čechách. Téměř po ročním bádaní
skupina historiků žádnou informaci k tomuto
letopočtu neobjevila, nalezla však dokument
z roku 1904, ve kterém město Reichenberg
předává městské pozemky Ornitologickému
spolku právě za účelem založení zoologické
zahrady (Tiergarten Reichenberg).
Ze srnčího výběhu a rybníčků pro ptactvo se
velmi záhy na vzdálenějších pozemcích v údolí
potoka vyvinula malá zoologická zahrada.

1
1
5

V roce 1913 zoo chovala na 110 druhů domácího a cizokrajného ptactva a více než 130
druhů zvířat z celého světa.

zkreslování nejstarší historie zoo bývalým ředi-

nácti let založení zoo, ve které označil rok 1919
rokem skutečného založení a o předchozím
působení a zásluhách Ornitologického spolku
se zde vůbec nezmiňuje. Poválečná literatura
pak vesměs ze Sluwových zpráv vycházela
a čerpala a kvůli tomu se veřejnost dodnes
mylně domnívá, že nejstarší zoologická zahrada
v České republice byla založena nikoliv v roce
1904, ale až v roce 1919.
Jako poděkování pravidelným návštěvníkům
si zahrada mimo jiné připravila dárek v podobě
výrazného snížení cen permanentek. Základní
nepřenosná roční permanentka stojí 300 Kč.
Více informací na www.zooliberec.cz.

14
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to celebrate its 100th

výročí. Zjistilo se však, že

anniversary. As it turned

je ještě starší, než všichni

out, it is older than

L
E
T

dokazují, že byla založena
již v roce 1904.

1
1
5

Liberec Zoo was supposed

chtěla oslavit jubilejní sté

badatelské průzkumy

datování vzniku zoo v roce 1919, bylo záměrné

dokonce vydává brožuru k příležitosti pat-

Zoologická zahrada Liberec

předpokládali. Nové

Důvodem, který všechny vedl k mylnému

telem Erichem Sluwou. V roce 1934 Sluwa

LIBEREC ZOO

everyone thought. New
research shows it was
founded in 1904.

L

IBEREC ZOO PLANS to publish
an extensive book about its
history as part of the anniversary.
Researchers were looking for a

document from 1919 that would provide
evidence about the founding of the oldest
zoo in Bohemia. After more than a year of
research, no document was found from
the year 1919, but one from 1904 was, in
which the city of Reichenberg transfers land
to the Ornithological Society to build a zoo
(Tiergarten Reichenberg).
The deer pen and bird pond were a fou-

ndation which grew into a small zoo on the
further banks in the brook valley quite fast.

Y
E
A
R
S
Ida Kelarová

In 1913, the zoo had 110 species of domestic
and exotic birds and more than 130 species
of animals from all around the world.
The reason why everyone thought the
zoo was founded in 1919 was an intentional
distortion of the zoo’s history by its former
director Erich Sluwa. In 1934, Sluwa published
a brochure commemorating the 15th anniversary of the zoo. He mentions 1919 as the
year of the founding and completely omits
the Ornithological Society. The post-war literature cited Sluwa’s reports which led to the
fact that the public was falsely convinced the
oldest zoo in the Czech Republic was founded
in 1919, not 1904.
As a thank you to its regular visitors, the
zoo offers a gift of a significant reduction in
season ticket costs. A basic non-transferable
season ticket costs 300CZK.
More info at www.zooliberec.cz.

E N J OY ^ L I B E R EC
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OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC – LÁZNĚ

The exhibition

Výstavní program

programme of the

Oblastní galerie Liberec

Liberec Regional Art

bývá tradičně pestrý.

Gallery is vivid as usual.

V
LÁZNÍCH

V

ROCE 1969 SE V LIBERCI KONALA velká

duševního odpočinku. Na to naváže výstava Mystika

výstava Socha a město. Sochaři své sochy

hygieny, která promění podlahu jednoho výstavního

tehdy vystavovali přímo v ulicích. Výstava

sálu ve zvlněnou vodní hladinu. Tělo, hygiena, zdraví

T

IN
THE BATHS
HERE WAS A LARGE EXHIBITION ‘The Statue

benn a place of both physical hygiene and relaxation of

and the City’ in Liberec in 1969. Sculptors were

the soul since antiquity. An exhibition called The Mysticism

displaying their work in the streets of Liberec.

of Hygiene will follow and change the floor of one of the

Socha a město je dodnes legendární.

nebo banální „ve zdravém těle zdravý duch“ v mnoha

The exhibition is legendary even today. The

exhibition halls into a water surface with waves. Body,

Galerie si tuto výstavu chce připomenout výstavou

pohledech ovlivňují naše dnešní životy a ženou nás

Gallery wants to commemorate the exhibition by another

hygiene, health or the common saying “a healthy mind

Krása a půvab, která představí díla čtrnácti součas-

za nedostižným ideálem. Jak se s tím vyrovnávají sou-

exhibition: Beauty and Grace, that will show the work of

lives in a healthy body,” influence our daily lives and drive

ných českých sochařek. Právě spojení čtrnácti autorek

časní umělci, uvidíte v bývalých Lázních od 17. května.

fourteen contemporary female sculptors. It is the number

us toward an unattainable ideal. You can see what con-

a rozsah výstavy je v rámci Česka ojedinělý a divákům

Prázdninová výstava pak potěší milovníky obrazů

of the authors and the scope of the exhibition that is unpa-

temporary artist have to say in this regard from May 17.

nabídne unikátní přehlídku od figurativních až po

Josefa Jíry. Tento svérázný maloskalský malíř by se letos

ralleled in the Czech Republic today. The show will feature

Admirers of Josef Jíra’s paintings will be excited about

abstraktní sochy. Výstava je nainstalovaná ve velkolepé

dožil devadesáti let a liberecká výstava představí jeho

a unique display of statues from figurative to abstract. It

an exhibition during the summer holiday. This eccent-

bazénové hale a přístupná bude až do neděle 9. června.

celoživotní dílo, kdy byl zpočátku považován za „tolero-

will be installed in the glamorous swimming pool hall and

ric painter from Malá Skála would be ninety today. The

V květnu galerie otevře výstavu, která bude mít

vaného rebela“ a později za „konzervativního“ malíře.

will be open until June 9.

show in Liberec will exhibit his life’s work during which the

vztah k samotné budově bývalých Lázní, tedy dneš-

Jeho obrazy ale dodnes dýchají osobitým kouzlem

The Gallery will open another exhibition in May, that will

way he was perceived changed from a tolerated rebel to

ního sídla Oblastní galerie Liberec. Lázně byly již od

a návštěvníka doslova uhranou. Výstava potrvá od

document the history of the old baths building, where the

a conservative. The exhibition will take place from June 28

antiky místem nejenom hygienické očisty, ale rovněž

28. června do konce září. 

Regional Art Gallery is seated at present. The baths have

to the end of September. 
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Liberec proudly
announces the
finishing of
a restoration of
Marian Plague
Column from 1719.
Matthias Bernhard
Braun built this
baroque art treasure.
You can see it in
the gardens of the
Church of the Holy
Cross in Liberec.

PROVEDENÍ HLAVNÍCH PLASTIK A JEJICH DETAILŮ – sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriána, sv. Šebestiána,

sv. Rocha a Panny Marie – je patrné, že jejich tvůrcem byl sám Mistr Braun. Menší plastiky andílků už pak
nesou znaky pracovníků jeho řemeslné dílny.
Nejvzácnější figurální památka v Liberci, objednaná našimi předky jako poděkování za záchranu před

morovou ranou z roku 1680, ale není jediným skvostem barokní zahrady. Dalším významným kusem je kaple Božího
hrobu z roku 1722, která se dočká restaurování v blízké budoucnosti, za povšimnutí stojí určitě i čtrnáct zastavení křížové cesty. Barokní pískovcové kapličky byly původně umístěny na Keilově vrchu, v zahradě stojí od roku
1760. Malované obrazy jsou ale nepůvodní, až z poloviny 19. století.
V neděli 4. května 2019 bude slavnostně zahájena nová (a vlastně první) sezona celého barokního komplexu.
V tento den se návštěvníci mohou těšit na koncerty v zahradě i komentované prohlídky. Kostel i celá zahrada budou
přístupné každou středu (14.00–18.00) a každou sobotu (10.00–16.00) od dubna do října.
Via Sacra spojuje jedinečné sakrální památky a umělecké poklady rozmístěné v celém trojmezí – tedy na území
Česka, Německa a Polska. Liberec tak stojí po boku dalších devatenácti ojedinělých uměleckých děl na území Horní
Lužice, Dolního Slezska a severních Čech.

Barokní perlou z roku 1719 se může
nově chlubit Liberec. Morový (mariánský)
sloup z dílny Matyáše Bernarda Brauna
je zrestaurován. Své místo má v zahradě
u kostela Nalezení sv. Kříže.

F

ROM THE SCULPTURES OF St. John of Nepomuk, St. Florian, St. Sebastian, St. Roch, and Madonna and
the Virgin Mary it is evident that it is a creation of Master Braun himself. The characteristic signs of the

18
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smaller sculptures of angels indicate that they were made by his workshop apprentices.
The most precious figurative sculpture in Liberec, which was ordered in 1680 by our ancestors as

thanks for being saved from the plague, isn’t the only jewel you can see in the beautiful baroque garden. Another
significant art piece is the Chapel of the Holy Sepulchre from 1722, which will be restored soon. You shouldn’t miss
14 Stations of Christ’s Path to the Cross. Originally, those sandstone baroque chapels were placed on Keil’s hill. They
were moved to the garden in 1760. The paintings in the chapels were made in the mid-19th century. On Sunday,
May 4, 2019, the whole baroque complex will open for the first time. That day, all visitors can look forward to music
concerts in the garden and also to guided tours. The Church and the adjacent gardens will be open to the public
from April to October, every Wednesday (14-18) and every Saturday (10-16).
The Via Sacra connects religious and art treasures in the Tripoint, i.e., in Czechia, Germany, and Poland. Liberec is
thus connected to nineteen unique works of art located in Upper Lusatia, southern Saxony, and northern Bohemia.
E N J OY ^ L I B E R EC
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SKIAREÁL JEŠTĚD

JEŠTĚD SKI RESORT

JARO NA SVAZÍCH
Ještěd je přirozeným místem
pro trávení volného času.
Sjezdovky jsou již minulostí
a tratě se zelenají trávou. Areál
tak přichází s jarními akcemi.

V

DUBNU se bude na ještědských
svazích běhat a závodit. Již o víkendu
13.–14. dubna startuje závod Vertikál
na černé sjezdovce Slalomák o délce

Ještěd is a natural place to
spend quality time. Ski slopes
are a thing of the past now, and
the tracks are green with grass.
The resort is introducing spring
events.

R

UNS AND RACES will be held on the
slopes of Ještěd in April. During the
weekend of April 13 - April 14 the
Vertikál race starts on the Slalomák

390 m s převýšením 170 m a z centrálního par-

black track. It is 390 m long and has a vertical climb

koviště P1 24km závod SkyRace. Tratě na nedělní

of 170 m. SkyRace begins on the same weekend

Ještěd SkyRace jsou připraveny v různých délkách

from the P1 parking lot and is 24 km long. Sunday

a v různé náročnosti i pro děti. Více info a registrace

SkyRace has several tracks of various difficulties,

na www.jestedskyrace.cz.

some suitable for children. More info and registra-

Uběhnout 400 m asi nezní jako ta největší sportovní

tion at www.jestedskyrace.cz.

výzva, že? Ale co kdyby právě těch 400 metrů bylo do

To run 400 m does not exactly sound like a

nejprudších stoupání s převýšením 140 m, a zrovna na

challenge, does it? What if the 400 m was the stee-

skokanském můstku? Ano, je to Red Bull 400 – nejtěž-

pest possible slope of a ski jumping ramp with a ver-

ších 400 metrů v životě. V sobotu 8. června proběhne

tical climb of 140 m? Precisely that is RED BULL 400

největší Red Bull 400 na světě, během dvou dnů se

- the most difficult 400 m of your life. On Saturday,

očekává 1 800 běžců. Součástí závodu je páteční noční

June 8, the most difficult RED Bull 400 in the world

sprint. Tento event vznikl v roce 2011 v Rakousku s 300

will take place with 1,800 runners expected within

účastníky a za 7 let se proměnil v globální sérii s 19

two days. Friday’s night sprint is on the schedule

závody a více než 20 000 účastníky v roce 2018.

as well.

Červen zakončí další běžecký závod, a to půlmaraton
Mizuno Trail Running Cup o délce 21 km.

The Mizuno Trail Running Cup, a 21 km long half
marathon will be held at the end of June.

Ještědské svahy čekají na vaši návštěvu po celý

Ještěd slopes await your visit throughout the year.

rok. Lanová dráha Skalka vozí na hřeben všechny

Skalka chairlift takes you to the ridge during spring

návštěvníky areálu i během jara a léta, v provozu je

and summer. Its operation starts on April 19.

od 19. dubna. 

www.skijested.cz
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M U ZEJNÍ
NOC
V

PÁTEK 17. KVĚTNA 2019 se na Liberecko
vrací oblíbená akce – Muzejní noc pod

brány v ulici Nitranská otevře v 18.00 všem malým
i velkým příznivcům vědy za snížené vstupné.

Ještědem.Kromě nočních prohlídek

Vratislavice nad Nisou lákají do Automuzea a rodného

návštěvníky čekají koncerty a výtvarné dílny

domu Ferdinanda Porscheho především fanoušky auto-

pro děti.

Společné téma bude návrat do budoucnosti. Do celo-

mobilového průmyslu k prohlídce unikátních exponátů
i ochutnávce piv pivovaru Konrád.

MUSEUM
N IGHT
A

POPULAR EVENT, Museum Night under

gates of iQLANDIA for all young or older science geeks

Ještěd, is coming back to Liberec region

at 18:00 for a reduced entry fee.

this year on Friday, May 17. You can look

Vratislavice invites all visitors, especially car lovers, to

forward to night museum tours, music con-

an Automobile Museum and Ferdinand Porsche‘s house

certs and art workshops for kids.
The theme of this year‘s event is “Back to the future”.

of birth. Don’t forget to visit the Konrád brewery for
a beer tasting sesson once you are there!

večerního programu od 18.00 do půlnoci budou mimo

Jablonecké Muzeum skla a bižuterie k příležitosti

Museums and galleries will open their doors to visitors

The Museum of Glass and Jewellery in Jablonec nad

jiné zařazeny komentované prohlídky stálých expozic

115. výročí představí výstavu od historie po součas-

from 18:00 to midnight. You’ve got a chance to visit guided

Nisou will open an exhibition as a celebration of 115

i krátkodobých výstav muzeí a galerie.

nost s pohledem do budoucnosti. Dům manželů

night tours of permanent and temporary exhibitions in

years of its existence.

Scheybalových nabídne kromě komentovaných prohlí-

museums and galleries. In Liberec, the main program line

dek také výtvarné dílny.

will take place at a crossroad between the Museum of

V Liberci se bude hlavní část programu odehrávat
na uzavřené křižovatce mezi Severočeským muzeem,

You can learn about the history, present and a possible future of the museum during the exhibition.

Technickým muzeem a Oblastní galerií, kde bude umís-

Podobně jako v minulých letech bude zajištěna

North Bohemia, the Technical Museum and the Regional

těno pódium se zábavným doprovodným programem,

kyvadlová doprava historickými autobusy mezi Libercem

Art Gallery, that will be closed for the occasion. Here you’ll

stánky s občerstvením nebo výtvarnými workshopy.

a Jabloncem nad Nisou se zastávkou ve Vratislavicích

find the main stage for the complementary entertainment

Public transport between Liberec and Jablonec with

Severočeské muzeum bude kvůli rekonstrukci stále

nad Nisou.

progra. Unfortunately, the Museum of North Bohemia is

a stop in Vratislavice will be provided via historical

closed due to reconstruction, except the museum tower.

shuttle buses for all visitors. A detailed schedule for

IQLANDIA announced that their program would be

the event can be found on www.visitliberec.eu and on

nepřístupné s výjimkou věže. Změnu letos hlásí iQlandia, která stěhuje svůj program zpátky „domů“. Své

22

Podrobný program najdete na www.visitliberc.eu a na
Facebooku.

held at their building this year. They plan to open the
E N J OY ^ L I B E R EC

Mr. And Mrs. Scheybal’s house will open not only for
commented exhibitions but also for art workshops.

Facebook.
E N J OY ^ L I B E R EC
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70. NAROZENINY 70TH BIRTHDAY
Naivní divadlo Liberec
vstoupilo do nového roku,
který se pro něj ponese ve
znamení řady významných
událostí.

K

A

PART FROM CELEBRATING two significant
anniversaries, LNT will premier.three new
plays in 2019. Many domestic and international tours will also take place.

The first new show to premiere this year will be

about dogs and trains. Its name Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!

Liberec Naive Theatre has
entered a new year tha will
be filled with many important

will undoubtedly catch attention on the programme

events.

poster. The second premiere will be during the 25th
Mateřinka festival, a festival aimed
at puppet theatre for pre-school and

ROMĚ OSLAV dvou důležitých výročí se NDL

school children. The festival will take

chystá v průběhu roku 2019 uvést tři nové

place between June 18 and 22. The

inscenace. V plánu je rovněž řada tuzem-

project‘s working title is “In the Belly

ských i zahraničních zájezdů.

of an Elephant,” and it will be staged

První premiéru tohoto roku, inscenaci o pejscích

on the streets of Liberec, on Dr. E.

a vlacích, mohli diváci vyhlížet již začátkem března a na

Beneš square. Here, a large elephant

plakátech je určitě zaujme už samotný název: Šššš. Šššš.

will be seated with a small theatre for

Hůůů. Haf!

a handful of viewers in its belly. The

Další premiéra Naivního divadla se uskuteční v rámci

elephant has been the inseparable

letošního jubilejního 25. ročníku festivalu Mateřinka, který

Československu a dodnes patří mezi špičková loutková

mascot of the festival since its incep-

se zaměřuje na tvorbu loutkových divadel pro děti před-

divadla v České republice. V rámci oslav obou jubileí

tion in 1972.

školního věku a uskuteční se ve dnech 18.–22. června.

připravuje Naivní divadlo vlastní knižní publikaci a také

The Naive Theatre itself will cele-

Projekt nazvaný pracovně „Ve sloním břiše“ chystáme

výstavy v Galerii U Rytíře a v Malé výstavní síni naproti

brate its 70th anniversary in the

přímo do ulic Liberce, konkrétně na náměstí Dr. E. Beneše.

radnici. Během podzimu by měla Česká televize odvysílat

autumn. The theatre was founded

Zde se totiž v průběhu festivalu usadí veliký slon, v jehož

hodinový dokument, který o Naivním divadle právě začíná

in 1949 under the name of Central

břiše se bude nacházet malé divadlo pro několik diváků.

natáčet. Jednoznačným vrcholem oslav bude nová insce-

Puppet Theatre as one of the first pro-

Právě slon je již neodmyslitelným maskotem celého fes-

nace inspirovaná Poutí krkonošskou Karla Hynka Máchy.

fessional theatres in Czechoslovakia

tivalu, jehož historie se začala psát v roce 1972.

Inscenace bude určena především mládeži a dospělému

and still counts as one of the top puppet theatres in

National Television will broadcast an hour-long docu-

Samotné Naivní divadlo na podzim oslaví ještě kulatější

publiku. Snově hororovou vzpomínku z jedné z mnoha

the Czech Republic today. To commemorate both anni-

mentary about the theatre.

výročí – své 70. narozeniny. Divadlo bylo založeno v roce

cest, které Karel Hynek Mácha po Čechách vykonal,

versaries, the Naive Theatre will publish a book and

The documentary has just started shooting. The

1949 pod názvem Ústřední loutkové divadlo jako jedno

nastuduje režisér Filip Homola s výtvarníkem Kamilem

will produce an exhibition in U Rytíře gallery and Malá

pinnacle of the celebrations will be a show inspired by

z prvních profesionálních loutkových divadel v bývalém

Bělohlávkem.

výstavní síň opposite the Town Hall. In autumn, Czech

Pouť krkonošská by Karel Hynek Mácha.
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HOME CREDIT ARENA

30. DUBNA | APRIL 30

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

WITCH-BURNING NIGHT
The Home Credit
Arena in Liberec
awaits a magical

Libereckou Home

spring full of popular

Credit Arenu čeká

fairy‑tale characters

kouzelné jaro

and blazing fires.

plné populárních
pohádkových postav
a planoucích ohňů.

zelným lampionovým průvodem a následně zapálíme obří vatru s čarodějnicí. Vstup

T

je pro všechny návštěvníky zdarma. Program začíná už v poledne.

with a witch dummy. Admission is free for all visitors. The program begins at noon.

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 kou-
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www.sportparkliberec.cz
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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


www.sportparkliberec.cz
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nezapomeňte navštívit

don’t forget to visit

WWW.VISITLIBEREC.EU
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