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pátek  18. června  2021

Turnovské muzeum – kuchařská kniha z 18. století  *  Divadlo na Sychrově
  Železný Brod a Mnichovo Hradiště: noc sokoloven  *  Hořice – Věž samostatnosti

Jablonec n/N – Generace Mánesa  *  Kůrovec v Krkonoších a v Liberci 
SVĚTLIK – Svět libereckých knihoven  *  Magda Jetelová

Jizera u Turnova                foto: Jana Matěásková  

Milí čtenáři! 

Zdá se, že vydávat Trosečníka v pátek je schůdný nápad. Mohu vám nabídnout 
akce, které proběhnou příští týden, i připomenout ty, které se udají o víkendu.
K tomu mi dopomáhej Bůh!  A Windows s Wordem.  f.



   turnov

 * 31. přehlídka Turnovský drahokam se konala 5. června, opět s vyloučením 
veřejnosti, jen pro soutěžící a pozvané loutkáře. Odborná porota doporučila 
do užšího výběru na národní přehlídku Loutkářská Chrudim inscenaci 
Kramářská píseň: O starých dívkách souboru Vozichet z Jablonce nad Nisou, 
informovalo turnovské kulturní centrum.
Některé pohádky uvedené na Turnovském drahokamu uvidíte na prázdninové 
akci Loutkáři dětem na Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova. 

   EXPONÁT MĚSÍCE MUZEA ČESKÉHO RÁJE:      
   kuchařská kniha z     18. století   

Technicky se vlastně jedná o sešit, který je složený ze 45 napůl přeložených, 
ručně sešitých listů papíru o velikosti 20 x 16,5 cm, k nimž je dodatečně přišito 
ještě šest listů. Ve starých knihovních záznamech je tento exemplář datován 
do 60. let 18. století, avšak nikde není uvedeno, odkud byla tato datace přejata, 
neboť rukopis sám žádný letopočet neobsahuje. Nicméně na základě 
paleografického rozboru (typ, tvar písma) jej můžeme obecně datovat 
do 18. století.

Z popisu je znát, že zajímavost tohoto rukopisu není v jeho řemeslném 
zpracování, pro které si právě rukopisů a starých tisků velice často ceníme 
(tento sešit nemá ani desky a patrně je nikdy neměl). Jeho největší zajímavost 
tkví v jeho obsahu. Na 102 stranách opatřených původní paginací (číslováním) 
je zde německým novogotickým kurzívním písmem (tzv. kurrentschriftem) 
zapsáno (většinou česky, v menší míře německy) téměř 200 nejrůznějších 
receptů zatepla připravovaných pokrmů, od polévek, přes masité pokrmy 
po moučníky. Jsou zde pokrmy ryze české až lidové (např. jelítka nebo koblihy), 
objevují se zde ale i takové, které už jasně ukazují na mezinárodní ovlivnění 
(například bullion – bujón, tedy zesílený vývar, původem z Francie).

Cenné jsou tyto recepty také proto, že nám ukazují starou českou kuchyni, než ji
začaly ovlivňovat suroviny a přísady z nově objevovaných končin světa, zejména
z Ameriky – paprika, kukuřice atd. Ale především tyto pokrmy pocházejí z doby
před masovým pěstováním brambor v tuzemsku, což ovlivnilo naši kuchyni 
obrovským způsobem. Stejně tak je tomu s řepným cukrem, který se v Čechách 
začal masově vyrábět až po napoleonských válkách (1803 – 1815) a taktéž 
naprosto od základů změnil charakter naší kuchyně, zejména pak recepty 
sladkých pokrmů – moučníků. Zde o něm samozřejmě ještě neslyšíme.

Zajímavý je také způsob psaní těchto starých receptů, na nichž je vidět, že byly 
určeny lidem, kteří už vařit uměli. Tím se diametrálně liší od receptů psaných 
v moderní době, u nichž je snaha je stylizovat tak, aby podle nich uvařil takřka 
kdokoli. V receptech například – až na výjimky – chybí určení množství surovin 
a poměrů (s výjimkou počtů, zejména vajec). Text si zpravidla vystačil 
s neurčitými obraty jako trochu, dostatek apod. Dnes si řada lidí bez podrobného
rozepsání gramáží jednotlivých surovin nedovede recept vůbec představit.



Zde se evidentně počítá s tím, že kuchař jednotlivé množství surovin odhadne – 
tedy, že má zkušenosti a umí vařit. Recepty se tak omezují na pouhý výčet 
surovin a pracovní postup, který ale není nijak polopatický. V neposlední řadě je

tak tento dokument 
ukázkou dobového 
jazyka, kuchařského 
slangu, psaní 
a vyjadřování.
Pro zajímavost si jeden 
kratší recept uveďme. 
Je to polévka 
„zakvrlovaná“, tedy 
zakvedlaná (rozuměj 
zadělávaná/zahuštěná). 
Sami si můžete udělat 
názor na to, jak by se 
vám podle takovýchto 
receptů vařilo...

Polívka zakvrlovaná
Vezmi kus nového 
másla, 4 žloutky, trochu 
květu, trochu mouky, 
utři to a zakvrluj to do 
hovězí polívky, nebo do 
hrachový vody, dej pod 
ni, co chceš a dej na 
stůl.

O původu rukopisu 
není nic známo. Z jeho charakteru se snad můžeme domnívat, že se jednalo 
o zápisník příslušníka kuchařského cechu, který si takto zaznamenával poznané 
pokrmy. Až z pozdější doby víme, že tento rukopis vlastnila (snad někdy na pře-
lomu 19. a 20. století) jistá paní A. Rývová, která si jej podepsala, a patrně od ní 
se tento historicky velice hodnotný dokument dostal do Muzea Českého ráje.

 ○ Muzeum Českého ráje v Turnově

TURNOVSKÁ MUZEJNÍ NOC 2021

Pátek 18. 6. 2021 (17.00 –24.00 hod.)
Muzeum Českého ráje v Turnově

17.00 – 22.00 Animační program s horolezeckou tématikou – vázání uzlů, 
slackline, hrací průvodce po horolezecké expozici (Lektor: Iveta Matoušová)
17.00 – 22.00 Animační program k výstavě Na poslední cestě… – výroba 
ochranných amuletů, interaktivní program Šibenice a Strom života
17.00 – 22.00 Noční honba za pokladem – akční program s mineralogickou 
tématikou (Mgr. Jan Bubal)



17.00 Autogramiáda nové publikace Řezbáři v kameni historika umění 
Miroslava Cogana
17.30 Komentovaná prohlídka výstavy Na poslední cestě… ve výstavním sále 
a Kamenářském domě (PhDr. Jan Prostředník, Mgr. Pavel Jakubec)
18.30 RNDr. Vítězslav Kuželka – O nemocech a zraněních od pravěku 
do současnosti diagnostikovaných na kosterních nálezech promluví náš přední 
antropolog RNDr. Vítězslav Kuželka. Představí unikátní exponáty 
z antropologické sbírky Národního muzea.
20.00 Mineralogie-geologie – netradiční prohlídka stálé expozice (Jan Bubal)
21.00 Komentovaná prohlídka výstavy Na poslední cestě… ve výstavním 
sále (PhDr. Jiří Zoul Sajbt, Mgr. Roman Sirovátka)
22.00 Komentovaná prohlídka výstavy Na poslední cestě… v Kamenářském 
domě (PhDr. Jan Prostředník, Mgr. Pavel Jakubec)
22.30 Mineralogie-geologie – netradiční prohlídka stálé expozice (Jan Bubal)

Dlaskův statek v Dolánkách
Expozice otevřena do 24.00 hod.
Expozice Kolovrátek, stav i jehla – komentované prohlídky vedené etnografkou 
PhDr. Vladimírou Jakouběovou a průvodkyní Eliškou Vélovou

Dům přírody v Dolánkách (otevřeno 17.00–24.00 hod.)
Expozice o Českém ráji; putovní výstava Vlk, náš staronový soused (společná 
výstava AOPK ČR, České zemědělské univerzity v Praze a Senckenbergova 
muzea přírodních věd v Görlitz)

Hvězdárna Turnov (17.00–24.00 hod.)
19.00 Satelity Starlink – Soumrak pozemní astronomie? (Martin Gembec)
Výstavka historické výpočetní techniky; za jasného počasí pozorování Měsíce 
a Venuše

 * V Dolánkách proběhlo tradiční Řezbářské sympozium.

 * Turnov letos nebude značit kola. Proces značení kol je pro městkou policii 
finančně i časově náročný a značící gel s mikrotečkami má expirační dobu pouze
pár týdnů. Nejistá situace se vším je důvod, že značení kol letos městská policie 
poskytovat nebude.

 * Turnovká Waldorfská mateřská škola srdečně zve rodiče, děti i širokou veřej-
nost na tradiční Jánský jarmark, který se uskuteční 24. června od 15. hodin. 

   turnovsko

SYCHROV – „Nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají 
radovat ze života.“ Legendární sluha Saturnin ožívá v autorské dramatizaci 
slavného románu Zdeňka Jirotky, který napsal v roce 1942.



Hrají: Petr Bucháček, Radim Madeja, Matěj Vejdělek, Martin Hrubý, Eva 
Reiterová, Milan Ligač, Lucie Končoková, Miroslav Babuský j. h., Karolina 
Frydecká, Milan Koníček j. h. a Zdeněk Dočekal s kapelou.

Divadelní představení mladoboleslavského divadelního souboru, odehrávající se 
přímo na nádvoří zámku.
Pravidla pořadatele:
- začátek představení může být kvůli počasí posunut až o 30 minut
- představení se ruší při velmi nepříznivém počasí
- konečné rozhodnutí o zrušení představení bude vydáno až na zámku Sychrov, 
těsně před začátkem představení
- během představení je zakázáno používat fotoaparáty a videokamery
- s ohledem na ostatní diváky nejsou v hledišti žádoucí 

   rovensko p/tr

Třiadevadesát historických motocyklů Jawa 500 OHC, takzvaných Pepíků,
se sešlo v sobotu 12. června dopoledne na náměstí prof. Drahoňovského 
v Rovensku. Pak se vydaly na třináctou Spanilou jízdy Českým rájem. 



   lomnice n/p

  * Zveme širokou veřejnost na koncert k 20 letům 
lomnické skupiny LEV-H-ART, který se uskuteční 
v sobotu 19. června 2021 od 18:30 hodin na zámec-
kém nádvoří. Překvapením večera bude host: 
Václav Souček a LOKÁLKA, populární kapela 
z Hradce Králové. 
Vstupné na koncert: 150 Kč na místě.

   semily

Tradiční pouť na Ostrově se letos uskuteční 25. - 27. června. 
Kulturní program nebude.

   železný brod

   * Oslavy 100 let sklářské školy 19. 6. 2021.  



 * V Železném Brodě
pokračují rekonstrukce
inženýrských sítí a povrchů
ulic v památkové rezervaci
Trávníky. V půli června se
přesunou práce na obnově
povrchů komunikací do Školní
ulice. Dojde k obnově povrchů
od Malého náměstí až k bytov-
ému domu čp. 695 a 696, kde
budou vybudována i podélná
stání pro automobily, aby
nedocházelo ke stání na chod-
níku, jako tomu je doposud.
Práce budou probíhat až do
konce srpna, na kdy je naplánováno položení nových asfaltových vrstev v uvede-
ném úseku a zároveň na spojnici Školní a Horecké ulice. 

 ○ Loužnický zpravodaj
 

   * Zveme do naší železnobrodské sokolovny.   V pátek 25. června mezi 
17. a 21. hodinou si budete moct vyzkoušet stolní tenis, volejbal, cvičení 
na nářadí, ale také obratnost na překážkové dráze.
Víte, že nejstarší sokolovně v ČR je skoro 160 let? 
První sokolovna vznikla v Praze v roce 1862 v dnešní Sokolské ulici a dodnes je 
sídlem Sokola Pražského. Jeho členové cvičili postupně ve třech pronajatých 
prostorách. Některé z nich však byly nevyhovující, a proto se starosta jednoty 
Jindřich Fügner rozhodl koupit pozemek v dnešní Sokolské ulici, aby společně 



postavili první sokolskou tělocvičnu – sokolovnu. Tenkrát ještě nemohli tušit, že 
po vzoru prvních jednot budou vystavěny stovky dalších sokoloven nejen 
ve městech, ale i v městečkách a vesnicích. Do dnešních dnů se zachovalo 
asi 750 sokoloven, od monumentálních paláců až po skromné budovy. Tím, že se 
stavěly od 60. let 19. století do zániku Sokola po druhé světové válce, zachovaly
v podobě svých budov nejen kus sokolské a regionální historie, ale díky jejich 
velkému množství a podobným požadavkům na účel také záznam o vývoji 
českých, nejen sportovních, architektonických stylů v průběhu dekád. Kromě 
toho vidíme na sokolovnách stavební etapy, proměny jejich funkcí i změny 
životního stylu společnosti. 

 ○ Jaroslava Skrbková, starostka T.J. Sokol Železný Brod, Železnobrodský zpravodaj

Noc sokoloven se koná také v Sobotce, Nové Pace, Ostroměři, Lomnici n/P, 
Košťálově, Příkrém, Turnově, Těpeřích, Huntířově a Alšovicích.

železnobrodsko

KRÁSNÁ – Svatojánské odpoledne a noc 19. 06. 2021 11:00 - 22:00. 

   mnichovo hradiště

   * V červnu se uskuteční historicky první Noc sokoloven v našem městě.   Můžete 
se těšit na prohlídku budovy s výkladem, vzpomínky na Bio Sokol, výstavu 
sbírkových předmětů a praporů, přednášku o historii jednoty a výstavu o pad-
lých bratrech. Popovídáme si o významných událostech, které se odehrály v naší
sokolovně, jako byl jediný státní pohřeb uskutečněný mimo hlavní město 
(Šverma), nebo o ukrývání válečného zajatce z Velké Británie během druhé 
světové války. 25 června od 17 do 21:30 hodin v naší sokolovně. Na Zdar! 

 ○ Aleš Rychlý ml., vzdělavatel, TJ Sokol Mnichovo Hradiště, Kamelot



   Pocta Václavu Budovci z     Budova   
Při příležitosti 400. výročí Staroměstské exekuce pořádá v sobotu 26. června 
městské muzeum, ve spolupráci s městem Mnichovo Hradiště a dalšími místními
organizacemi celodenní akci věnovanou
Václavu Budovci z Budova († 1621). 
Mezi 10. a 14. hodinou budou v muzeu
připravené speciální komentované
prohlídky, jejichž součástí bude
vystoupení šermířské skupiny Nostra
Ex. V expozici bude k vidění i zcela
nová dlouhodobá výstava věnovaná jak
přímo Václavu Budovci z Budova, tak 
i vzniku jeho pomníku. Zažít Budovco-
vu dobu bude jak pro děti, tak i dospělé
možné ve stylovém „fotokoutku“, v díl-
ničce s praktickými zkouškami psaní
písmem z doby 17. století a při středo-
věké ochutnávce.
Pietní akt proběhne od 14 hodin u so-
chy Václava Budovce v zámecké zahra-
dě. V době od 10 do 14 hodin se bude
možné zdarma projet po zámecké
zahradě v kočáře taženém koňmi. 



Po části akce konané v muzeu a po pietním aktu se účastníci vydají na zříceninu 
Zásadka. Od 15 do 20 hodin bude probíhat zábava na Zásadce, tedy na bývalém 
Budovcově letním sídle. Otevřen bude v tuto dobu také románský kostel 
Nanebevzetí Panny Marie v Mohelnici nad Jizerou. (V kostele bude přítomný 
průvodce.)
Po slavnostním zahájení a výstřelu z děla budou průběžně k vidění hrané scénky
pro dospělé a loutkové divadlo „Pověst o turecké princezně“ pro děti od Štěpána
Tučka. 
Děti si v dílničce budou moci samostatně vytvořit a ozdobit štíty z kartonu. 
K zakoupení budou buřty, k dispozici bude ohniště s rozdělaným ohněm. 

 ○ Lucie Holečková, městské muzeum, Kamelot

biografy v Českém ráji 18. – 27. června

kino Lomnice  nad Popelkou

Pá 18/6 17:30  Tom a Jerry
Pá 18/6 20:00  Godzila vs. Kong
So 19/6 17:30  Luca
So 19/6 20:00  Rychle a zběsile 9
Ne 20/6 17:30  Cruella

24/6 17:30 Matky
Čtyři nejlepší kamarádky jsou elegantní, sebevědomé, chytré, užívají si, a probírají spolu 
chlapy, vztahy a sex. K tomu se ale taky starají o děti, nebo je právě porodily, případně jsou 
těhotné. Sára (Hana Vagnerová) má hezký zadek, a tak ho začala fotit a žít ve světě sociálních 
sítí. Jako úplně čerstvá matka se chystá napsat knihu, ale představovala si to celé nějak 
jednodušší. Hedvika (Petra Hřebíčková) žije tak trochu ve zlaté kleci, její manžel workoholik 



(Jiří Langmajer) moc doma není, a tak není divu, že ji
okouzlí mladý zpěvák David (Vladimír Polívka). Zuzana
(Sandra Nováková) je po rozchodu s Kamilem (Václav
Neužil), bez peněz, prostě upracovaná a uhoněná matka
dvou sígrů. Zato Eliška (Gabriela Marcinková) má
skvělého kluka (Štěpán Benoni), nesnesitelné rodiče, je
těhotná a je jí špatně úplně ze všeho. Ale hlavně mají jedna
druhou…
Délka akce: 95 minut
Rok výroby: 2020
Země původu: Česká republika

25/6 20:00  Matky
26/6 20:00  Matky

kino Jitřenka Semily

Pá 18/6 14:30  Tom a Jerry
Pá 18/6 18:00  Na tělo – Jindřich Štreit
So 19/6 14:30  Tom a Jerry
So 19/6 17:00  Old Shatterhand
So 19/6 20:00  Rychle a zběsile 9
Ne 20/6 14:30  Moře kouzel
Ne 20/6 17:00  Cruella
Ne 20/6 20:00  Rychle a zběsile 9
St 23/6 19:30  Ještě máme čas
Čt 24/6 14:30  Duše
Čt 24/6 16:30  Matky
Čt 24/6 19:00  Rytíři spravedlnosti
Pá 25/6 15:30  Duše 3D
Pá 25/6 18:00  Chlast
Pá 25/6 20:30  Matky
So 25/6 15:30  Divoký spirit
So 26/6 18:00  Matky
So 26/6 20:30  V zajetí démonů: Na ďáblův příkaz
Ne 27/6 14:30  Divoký spirit
Ne 27/6 17:00  Matky
Ne 27/6 19:30  V zajetí démonů: Na ďáblův příkaz

letní kino Turnov

Pá 18/6 22:00  Rychle a zběsile 9
So 19/6 22:00  Tom a Jerry
Ne 20/6 22:00  Tiché místo: Část II
Po 21/6 22:00  Cruella
Út 22/6 22:00  Chlast
St 23/6 22:00  Rychle a zběsile 9
Čt 24/6 22:00  V zajetí démonů: Na ďáblův příkaz
Pá 25/6 22:00  Matky



So 26/6 22:00  Duše
Ne 27/6 22:00  Matky

kino 70 Jilemnice

Pá 18/6 20:00  Rychle a zběsile 9 – s titulky
Ne 20/6 15:00  Luca
Ne 20/6 17:00  Cruella
Ne 20/6 20:00  Rychle a zběsile 9 - dabing 
Út 22/6  19:30  Nightlife: Na tahu
Čt  24/6 19:30  Matky

kino Železný Brod

Pá 18/6 19:30 Cruella
So 19/6 15:00  Yakari – velké dobrodružství
So 19/6 19:30  Rychle a zběsile 9
Út 22/6 19:30  Greta
Pá 25/6 19.30  Nightlife: Na tahu
So 26/6 15:00  Divoký spirit
So 26/6 19:30  Rytíři spravedlnosti

kino Mnichovo Hradiště

Pá 18/6 20:00  Země nomádů
So 19/6 20:00  Smečka
Ne 20/6 15:00  Princezna zakletá v čase
Pá 25/6 20:00  Léto 85
So 26/6 20:00  Matky
Ne 27/6 15:00  Tom a Jerry

kino Jičín

pá 18/6 17:00  Luca
pá 18/6 19:30  Rychle a zběsile 9
pá 18/6 22:15  Zvrácená
So 19/6 15:00  Tom a Jerry
So 19/6 17:00  Luca
So 19/6 19:30  Rychle a zběsile 9
So 19/6 22:15  Zvrácená
Ne 20/6 15:00  Moře kouzel
Ne 20/6 17:00  Rychle a zběsile 9
Ne 20/6 19:45  Godzila vs. Kong
Po 21/6 17:00  Nightlife: Na tahu
Po 21/6 19:30  Peggy Guggenheim: Poslednost uměním
Út 22/6 17:00  Tom a Jerry
Út 22/6 19:30  Anny
St 23/6 10:00  Tichý společník



St 23/6 17:00  Luca
St 23/6 19:30  Rychle a zběsile
Čt 24/6 17:00  Červený střevíček a 7 statečných
Čt 24/6 19:30  Matky
Pá 25/6 17:00  Godzilla vs. Kong
Pá 25/6 19:30  Matky
Pá 25/6 21:45  V zajetí démonů: Na ďáblův příkaz
So 26/6 15:00  Moře kouzel
So 26/6 17:00  Nightlife: Na tahu
So 26/6 19:30  Matky
So 26/6 21:45  V zajetí démonů: Na ďáblův příkaz
Ne 27/6 15:00  Tom a Jerry
Ne 27/6 17:00  Červený střevíček a 7 statečnýh
Ne 27/6 19:30  Matky



   hořice

   * Víte, kde najdete Masarykovu věž samostatnosti?   

Masarykova věž samostatnosti je pozoruhodná stavba s bohatou sochařskou 
výzdobou v Hořicích. Slouží jako památník obětem světových válek i jako 
turistická rozhledna. Věž byla postavena v letech 1925 – 1938 podle plánů arch. 
Františka Blažka stavitelem Jindřichem Malinou, sochařskou výzdobu navrhli 
Jan Vávra a Karel Lenhart, žáci Otakara Španiela. Mohutné reliéfy na východ-
ním i západním křídle nesou motivy Československého domácího i zahraničního 
odboje. 
Věž je vysoká 25 metrů a její dostavbě do projektovaných 40 metrů zabránila 
druhá světová válka. Na základní kámen památníku poklepal v roce 1926 
prezident T. G. Masaryk. Z ochozu věže je překrásný rozhled na panorama 
Krkonoš i na Polabí. Od roku 2000 zdobí prostranství před věží sousoší 
Legie za hranicemi, dílo Františka Duchače Vyskočila. 

„Oblíbená rozhledna a památník obětem válek Masarykova věž samostatnosti 
v Hořicích doznala pro letošní letní sezónu několika změn. Doposud holé stěny 
na schodišti vedoucího na vyhlídkový ochoz jsou od letoška doplněny šesti 
naučnými panely se střípky z historie stavby a množstvím dobových fotografií,“ 
upozorňuje Pavel Bičiště z hořického muzea.

Naučné panely visí v mezipatrech a návštěvníky seznamují nejen se vznikem 
a stavbou samotné rozhledny, ale tento výjimečný památník dávají do kontextu 
dějin hořického regionu celého 20. století. Jsou tak vhodným doplňkem 
stávajících panelů, které zdobí stěny v muzejní síni. Autorkou libreta je 
osvědčená hořická historička Oldřiška Tomíčková.

Masarykova věž samostatnosti je otevřena denně (10-12 a 13-17 hodin).



Blízko tohoto památníku se nachází empírová kaplička Panny Marie Hlohové, 
která byla založena roku 1826 významným hořickým rodákem Josefem 
Ladislavem Janderou (1776 – 1857), profesorem matematiky na pražské 
univerzitě, jako poděkování za odvrácení epidemie cholery.  
A na nedaleké cestě Karla Václava Raise, jdoucí po hřebeni Hořického chlumu 
na Zvičinu, byla v roce 1998 postavena železná telekomunikační věž, dosahující 
výšky 41 a půl metru. Z rozhledny se vám naskytne výhled na Podkrkonoší 
s dominantou Zvičinou, hřebeny Krkonoš, Jičínskou pahorkatinu, Hořice nebo 
Orlické hory. Za ideálního počasí spatříte i žižkovský vysílač v Praze. 

   jablonec n/n

   * Kostel svaté Anny se otevře návštěvníkům.    Jedinečné spojení duchovního 
světa se světem výtvarného umění nabídne letní výstava v nejstarším jablonec-
kém kostele. Prostory zaplní obrazy, sochy a
další umělecká díla Spolku výtvarných umělců
Mánes. Reprezentativní výstava s názvem 
Generace S. V. U. Mánes by měla navázat na
loňskou velmi úspěšnou přehlídku obrazů
české krajinomalby ze sbírky Kooperativy.
Tentokrát se bude jednat o výběr děl
souvisejících s historií a součas-ností Spolku
výtvarných umělců Mánes, což v podstatě
znamená představení celé moderní české
výtvarné kultury. 
Návštěvníci tak uvidí nejen oblíbenou krajinomalbu, ale i portréty, zátiší a další 
klasické motivy. První zájemce pořadatelé přivítají nejspíš už při Muzejní noci 
25. června. Poté bude výstava přístupná po celé letní prázdniny, a to ve všední 
dny 10–12.30 a 13–18 hodin, víkend a svátky 10–13 hodin. 



   tanvaldsko

 * Harrachov má nové logo. Město tak reaguje na trend posledních let, kdy je 
pro rekreační resorty běžné prezentovat se nejen městským znakem, ale vůči 
turistům a veřejnosti také logem. Pro harrachovské logo jsme zvolili zelenou 
a modrou barvu, která znamená, že jsme turis-
tickým střediskem letním (zelená) i zimním
(modrá). Tvary značí Čertovu horu a Mumlavu,
jako dva turisticky nejatraktivnější cíle v Har-
rachově.

 ○ Harrachovský zpravodaj



   krkonoše / liberec

   Ten zatracený kůrovec!   
V     Krkonoších se zklidnil, v     Liberci napadá listnáče  
Lýkožrout smrkový a další kůrovci trápí lesníky v Čechách už několik let. 
Kůrovcová gradace se nevyhnula ani Krkonoším.

I když se hospodaření v lesích národního parku a také pohled na lýkožrouta se 
dílem liší od toho mimo chráněné území, i v KRNAPu existují místa, kde lesní 
zákon ukládá proti tomuto hmyzu zasahovat. Jde především o zónu soustředěné 
péče o přírodu, ve které lze ještě najít celou řadu v historii nevhodně založených 
smrkových porostů.
„Dosavadní letošní čísla naznačují, že se šíření kůrovce zpomaluje. Kdybych měl
věc nahlížet jako tradiční konzervativní lesník, řekl bych, že vidíme světlo 
na konci tunelu,“ říká ředitel Správy KRNAPu Robin Böhnisch. 
„V každém případě musím ocenit úsilí, které naši lesníci několik posledních let 
věnovali tomu, aby masivní šíření brouka v problematických porostech brzdili. 
Nebylo to vždy snadné,“ dodal Böhnisch. „Museli jsme se vypořádat s nedosta-
tečnou kapacitou těžařských firem, vyvážecích a odvozních souprav 
a v neposlední řadě s propadem poptávky po dřevu, kterého byl v minulých 
letech na trhu přebytek.“

foto Jan Pačák, KRNAP

Každopádně první rojení kůrovce by mělo začít někdy v těchto dnech, tedy 
o měsíc později než v minulých dvou letech. Letos budou lesníci opět primárně 
řešit pouze nahodilé, zejména kůrovcové těžby. Prakticky zasahují jen v loka-



litách, kde hrozí masivní šíření kůrovce. V protikladu k této intenzivní lesnické 
činnosti stojí bezzásahové lokality, jako například Obří důl nebo prameny 
Mumlavy, kde je přírodě ponechán prostor, aby si s kůrovcem poradila sama. 
Zdá se, že to zvládá.
„Kůrovcová kalamita v Krkonoších gradovala v posledních třech letech. 
Předpokládáme, že loňský rok kulminovala a letos již čísla nahodilých 
hmyzových těžeb budou klesat,“ uvedl Václav Jansa, vedoucí odboru péče 
o národní park.
Lýkožrout se vždy objevoval po rozsáhlých větrných kalamitách, nebo 
po obdobích sucha, kdy dochází k primárnímu poškození nebo oslabení lesních 
porostů. Jeho aktivita se následně rozvíjí v několikaletém gradačním cyklu.

To v Liberci se kůrovci daří, tedy bukovému druhu a konkrétně v Lidových 
sadech. Odbor ekologie a veřejného prostoru liberecké radnice zaznamenal 
výskyt lýkožrouta bukového na vzrostlých bucích v parku Petra Bezruče 
a umístil do něj lapače a lapáky. Výkyvy počasí způsobily, že při prvním výběru 
lapačů 11. května bylo napočítáno na osm stovek odchycených jedinců. Pak se 
ochladilo a vylétávání brouků zcela opadlo. Nyní, jakmile slunce zase trochu 
vládne, začíná být kůrovec znovu aktivní a vylétává. Při posledním výběru 
z lapačů byly vysypány už tisíce jedinců. 
Problém je, že v parku se vyskytla také hniloba kořenů, takže existuje 
oprávněná obava, že hniloba ve spojení s kůrovcem způsobí v dalších letech 
poměrně značný úhyn buků i dalších listnáčů v těchto oblíbených sadech 
i blízkém okolí.



     li  b  erec     

* Kam v Liberci na Anifilm 

Centrem festivalu bude opět liberecký zámek, kam by měly směřovat první 
kroky každého návštěvníka Anifilmu.
Najde zde akreditační centrum a ticketing, ve festivalovém obchodě si může 
vybrat z mnoha festivalových suvenýrů, nachází se zde také info point a Game 
zóna a VR kino. Na zámku je i další důležité místo, a tím je covid testovací 
místo, které bude v provozu každý festivalový den od 9:00 do 19:00, v neděli pak
od 9:00 do 14:00.
Projekce a další programy pak vedle libereckého zámku budou probíhat v kině 
Varšava, Cinema City OC Fórum, kongresovém sálu hotelu Zlatý lev, 
Severočeském muzeu, Oblastní galerii Lázně, Lidových sadech, Krajské vědecké
knihovně, na náměstí Dr. E. Beneše a k dispozici bude i festivalový stan.
Letošní ANIFILM proběhne v Liberci ve dnech 22. až 27. června 2021. 

  * Vyšlo nové číslo Světa libereckých knihoven (SVĚTLIK)

V rámci Krajské vědecké knihovny v Liberci vznikla v roce 2019 databáze 
regionálních osobností Libereckého kraje. Navazuje na dosavadní knihovní 
databázi Regionálních osobností (zkráceně REOS), která obsahuje na tři tisíce 
záznamů. 
Databázi osobností připomnělo druhé letošní vydání revue SVĚTLIK články 
o epidemiologovi Vladimíru Zikmundovi, podnikateli v oboru skla a bižuterie 
Jaroslavu Hlubůčkovi a plavkyni Markétě Pechové.



Vyšla další část seriálu LIBERECKO v české krásné literatuře XVI. Ruchovci, 
Lumírovci z pera Marka Sekyry. Až nastane okurková sezóna, mám v plánu 
zveřejnit z něj ukázku o Jaroslavu Vrchlickém.
Ve Světliku dále najdete rozhovor Štěpána Kučery s ředitelkou libereckého 
Divadla F. X. Šaldy Jarmilou Levko a herečkou zdejšího činoherního souboru 
Barborou Bezákovou.
Liberecký autorský kruh zastupuje stať Miroslava Stuchlého o tvorbě americké 
básnířky a esejistky Louise Glückové.
Další články se zaobírají knihami Jakuba Šulce  Černá hora (autor Julius 
Benko) a Karla Rady ... a bude líp (autor  Martin Trdla).
Jak vycházela Babička Boženy Němcové, co se dělo při jejím vydání a po něm se 
dozvíte v dokončení textu Evy Koudelkové.
Střípky vzpomínek na spisovatele Gustava Leutelta přispěla Jitka Nosková, 
laskavý čtenář jistě ocení i Šplouchání vln, první „korona deník“ Martina Trdly, 
a stať Julia Benka o fotografu Petru Havlovi.
Světlik si můžete najít na stránkách Krajské vědecké knihovny v Liberci.



   * Na konci května probíhaly práce na rekonstrukci vyhlídky na Jezdci   mezi 
Kateřinkami a Ruprechticemi. Obnovu vyhlídky vybrali občané Liberce 
z  projektů navržených v participativním rozpočtu. Na vyhlídce nechalo město 
kompletně vyměnit zábradlí, odstranit náletové dřeviny a celý prostor uklidit. 
Vyhlídka i lesy v okolí jsou ve vlastnictví města Liberec. 

 ○ Zpravodaj Liberec;  foto J. Pikous

   za humny

BAKOV – Srdečně Vás zveme na výstavu obrazů Zdeňka Dlaska. Autor ve své 
tvorbě zachycuje především přírodu, kterou miloval. Uvidíte zde malebnou 
krajinu Bakovska, Českého ráje a Českého středohoří, ale také drsnější přírodu 
Nízkých Tater.
Zdeněk Dlask byl vyučený strojní zámečník, celý život pracoval ve Škodovce. 
Malování se stalo jeho velkým koníčkem, kterého se nikdy nevzdal. Naplno se 
mu však začal věnovat až po odchodu do důchodu. V bakovském muzeu uvidíte 



první výstavu tohoto autora.
V knihovně si zase můžete prohlédnout výstavu fotografií Blanky Chamerové 
Kouzlo okamžiku.

 ○ Bakovsko

   náš jubilant 

Sochařka, fotografka a architektka Magdalena Jetelová, která se narodila 
4. června 1946, patří mezi nejúspěšnější české umělce současnosti. 
Je mimo jiné autorkou mnoha konceptuálních prostorových instalací
pro prestižní galerie v Evropě a Spojených státech. Její práce byly od poloviny 



80. let prezentované v mnoha zahranič-
ních institucích a na uměleckých 
přehlídkách, včetně londýnské Tate, 
Bienále v Sydney a na výstavách 
v londýnských Riverside Studios nebo 
newyorské MoMA. Od roku 1985 
dlouhodobě žije v Německu, kde v roce 
2006 získala Cenu Lovise Corintha. 
V Praze se proslavila plastikou Židle na 
Vltavě před Museem Kampa v Sovových 
mlýnech.

Jetelová pochází ze Semil, na začátku 
normalizace absolvovala v roce 1971 
Akademii výtvarných umění v Praze. 
Účast na několika výstavách mimo 
oficiální galerie ji ale postavila mimo 
tehdejší oficiální kulturu. V 80. letech tak
realizovala land artové konceptuální 
projekty (dočasné projekty pod širým 
nebem) jenom pro přátele; známá je její 
Realizace v Šárce (měla ateliér vedle vily 

Žitné). Její projekty i později vždy vycházely z aktivní práce s konkrétním 
místem definovaným architekturou, městským prostředím a krajinou a často se 

zaměřovaly na otázku moci, 
politického vykořisťování a povinnosti
nezapomínat.

Před emigrací zanechala Jetelová 
v Praze projekt podzemního 
zahradnictví pro Jižní Město. Jejím 
nejznámějším projektem je pak 
Domestikace pyramid, uskutečněná 
na několika místech Evropy. 
V letech 1990 až 2004 učila na Státní 
umělecké akademii v Düsseldorfu, 
od roku 2004 působí na akademii 
v Mnichově. Po vzniku samostatné 
České republiky byla Jetelová tři roky 
konzultantkou Rady Pražského hradu.
A už v roce 1993 byla poprvé v ČR 
oficiálně k vidění její instalace 
v Letohrádku Belveder. 

 ○ Archiweb;  foto Central European Art 
Database, Wikipedie, YouTube, Galerie 
Závodný



Co bylo dříve? Bad Berleburg, 2007

Níže snímek z výstavy v Galerii Závodný v Mikulově



   došlo (mně) po uzávěrce 

LÁZNĚ BĚLOHRAD – Město staví novou radnici, mnohým se nelíbí.

V roce 2018 vybrali zastupitelé města projekt ateliéru re:architekti. Plány 
starosty a vedení města jsem sledoval prostřednictvím Bělohradských listů, 
jelikož ale radnice nedala do dnešního dne na web jediné číslo z letošního roku, 
škrtnul jsem Lázně Bělohrad ze svého zorného úhlu a přesunul pozornost raději 
na Hořice, které jsou sice vzdálenější, ale sdílnější.
Minulý pátek vyvěsila radnice na svém webu nákres budoucí budovy úřadu 

spolu s popisem projektu. Návrh vyvolal 
značné emoce místních. 
„Lidi z Bělohradu jsou dost naštvaní,“ 
všiml si Jablonecký deník.

„Vážení spoluobčané, na základě četných
dotazů, týkajících se nové podoby sever-
ní části náměstí K. V. Raise a budovy 
městského úřadu, jsme pro Vás připra-
vili tento článek, který popisuje vzhled 

výše uvedených staveb,“ stojí v Informaci ke stavbám „Nové sídlo MÚ“ 
a „Úprava části náměstí“, kterou úřad vydal 11. června. 
To brzo, když práce na stavbě jsou v plném proudu!

„Nové sídlo městského úřadu. Projekt „Nové sídlo MÚ" řeší novostavbu 
třípodlažní budovy městského úřadu, včetně úpravy přilehlých pozemků. 
Budova městského úřadu bude obdélníkového půdorysu s plochou střechou, 
nad kterou bude vystupovat střešní světlík. Fasáda bude tvořena rastrem 
střídajících se sloupků a oken. Centrální prostor 1. NP bude tvořen halou, 
na kterou navazuje prostor se schodištěm a výtahem. V 1. NP se také bude 
nacházet víceúčelový sál se zázemím. V 2. NP a 3. NP budou rozmístěny 
jednotlivé kanceláře, v centrální části budovy bude atrium, které bude 
zakončeno střešním světlíkem. Za budovou městského úřadu se bude nacházet 
přístřešek, který je určen pro stání čtyř vozidel a pro stání jízdních kol. Dále 
bude na pozemcích u nové budovy městského úřadu zhotoveno osm parkovacích
stání, chodníky tvořící základní přístupové trasy k městskému úřadu a více-
účelová plocha pro konání různých akcí,“ stojí na webu a v druhé části 
informace jsou popsány plány s náměstím.

„Podle odhadů by měla být stavba hotová v červnu 2022, úprava náměstí by 
podle starosty měla být dokončena už letos. Náklady na celou stavbu se podle 
předběžných údajů přiblíží 100 milionům korun, které město hradí ze svého 
rozpočtu,“ píše Jičínský deník podrobněji – a dále informuje o úvaze, že radnice 
si bude muset vzít úvěr 50 milionů, protože plánuje také revitalizaci zámeckého 
parku, rekonstrukci památníku K. V. Raise a další věci.
V současnosti sídlí Městský úřad v budově uprostřed náměstí. Prostory jsou ale 
malé a nevyhovují požadavkům pro bezbariérový přístup. 



PRAHA – Od 1. ledna 2020 do 28. února 2021 probíhal XIX. ročník Národní 
soutěže muzeí Gloria musaealis, který společně vyhlásily Ministerstvo kultury, 
Asociace muzeí a galerií České republiky a Český výbor ICOM. Pandemické 
krizi navzdory se XIX. ročníku Gloria musaealis zúčastnilo 56 muzeí a galerií 
s celkem 98 projekty, což je druhý nejvyšší počet v její historii. Nejsilnější 
kategorií se stala Muzejní výstava roku 2020 (40 projektů), následovaná 
kategoriemi Muzejní publikace roku 2020 (33 projektů) a Muzejní počin roku 
2020 (25 projektů).  Slavnostní vyhlášení výsledků XIX. ročníku se uskutečnilo 
ve čtvrtek 17. června ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. 

Přehled vítězů Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2020
Kategorie Muzejní výstava roku 2020

Cena Gloria musaealis: Muzeum města Ústí nad Labem za výstavu Písky známé 
a neznámé aneb Fascinující svět obyčejného písku
2. místo: Východočeské muzeum v Pardubicích za stálou expozici S. K. L. E. M.: 
Svět krásy, lehkosti, elegance, magie podle Iva Křena
3. místo: Muzeum a Pojizerská galerie Semily za výstavu Bílá místa konce války 
(1944–1945): Válečná výroba a nucené nasazení v Semilech
Zvláštní ocenění: Centrum kultury a vzdělávání Blatná – Městské muzeum 
Blatná za stálou expozici Muzeum všemi smysly

Kategorie Muzejní publikace roku 2020

Cena Gloria musaealis: Regionální muzeum v Teplicích za publikaci 
Umění v nouzi!? autorky Bohuslavy Chleborádové
2. místo: Muzeum města Brna za publikaci Evropan Adolf Loos: Nejen brněnské 
stopy autorů Jindřicha Chatrného, Dagmar Černouškové, Jany Kořínkové (eds.)
3. místo: Muzeum hl. m. Prahy za publikaci Praha průmyslová: Rozvoj pražské 
průmyslové aglomerace do zániku Rakouska - Uherska autora Zdeňka Míky
3. místo: Muzeum Blanenska za publikaci Blanensko a Moravskoslezský kras 
v pravěku autora Marka Nováka

Kategorie Muzejní počin roku 2020

Cena Gloria musaealis: Národní muzeum v přírodě za projekt Libušín 
znovuzrozený: Obnova Národní kulturní památky po požáru
2. místo: Muzeum Těšínska za projekt Rekonstrukce výstavní budovy muzea 
a nová expozice Příběh těšínského Slezska
3. místo: Muzeum Komenského v Přerově za projekt Záchrana a zpřístupnění 
hradního paláce na Helfštýně
Zvláštní ocenění: Židovské muzeum v Praze za projekt Rekonstrukce Španělské 
synagogy a nová expozice a Západočeské muzeum v Plzni za projekt Revitalizace 
Národní kulturní památky Vodní hamr Dobřív

Zvláštní ocenění uděleno na návrh čestného výboru soutěže
Národní zemědělské muzeum za projekt Genofondový sad starých a krajových 
odrůd na Kačině. 
Cenu Českého výboru ICOM      získalo   Muzeum východních Čech v Hradci 
Králové za výstavu Uprostřed Koruny české: Gotické 
a raně renesanční umění východních Čech.



SVIJANY – Liberecký kraj vypíše veřejnou zakázku na opravu dvou mostů 
ve Svijanech. Na kompletní rekonstrukci čeká most č. 279-004 přes silnici I/10 
a III/27911 a most č. 279-005 přes železniční trať a místní komunikaci. 
Předpokládaná cena stavby je celkem 80 milionů korun bez daně. Práce by měly
začít v říjnu letošního roku a dokončeny by měly být v prosinci 2022. 
„Jedná se o dva mosty, z nichž jeden překlenuje silniční tah z Liberce do Prahy 
a druhý komunikaci a železniční trať, kterou vedou skrze obec Svijany. Veřejná 
zakázka je zadávána ve formě design & build. Tento dodavatelský systém se 
používá u technicky složitých rekonstrukcí, kdy je potřeba urychlit časový 
průběh stavebních prací, během nichž se mohou vyskytnout změny zadávacích 
požadavků. Poprvé jsme si jej vyzkoušeli na právě dokončené rekonstrukci 
silnice z Podbozkova do Cimbálu, kde jsme díky němu ušetřili více než padesát 
milionů korun oproti původním odhadům,“ uvedl statutární náměstek 
libereckého hejtmana pro resort dopravy Jan Sviták.
Lhůta pro podání nabídek pouze v elektronické podobě do otevřeného řízení 
končí dne 22. 7. 2021 v 10 hodin.
Na letošek má Liberecký kraj na rekonstrukce a opravy silnic zhruba o čtvrt 
miliardy méně než loni. Kromě 201 milionů korun z vlastního rozpočtu a státní 
dotace ve výši 150 milionů má kraj také peníze z evropských fondů, a to kolem 
350 milionů korun. V loňském roce kraj vynaložil na rekonstrukce silnic 928 
milionů korun včetně státních
a evropských dotací. 

Mezi projekty, které se podaří
díky státním finančním
prostředkům dokončit, patří
například rekonstrukce silnice
v Roztokách u Jilemnice, z České
Lípy na Kozly nebo oprava
mostu přes potok Cedron nebo
řeku Jizeru v Poniklé.  
Za evropské peníze kraj
zrekonstruuje například silnici
II/292 z Benešova u Semil
po křižovatku se státní silnicí
I/14 či silnici III/27246
v Křižanech. Dokončit by kraj
měl kupříkladu stavbu obchvatu
Zákup nebo opravu silnice II/262
Česká Lípa – Dobranov.

 ○ Jan Mikulička, Liberecký kraj



hrdý okýnko
                                       

sorry

   Marek Simon
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