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Turnovské muzeum – nové drahé kameny  *  Prázdniny na Dlaskově statku
Břetislav Jansa: fotografie bozkovských jeskyní  *  Svijany: nový ležák Šlik

 Drahé kameny a minerály v Lomnici  *  Antal Stašek a Ivan Olbracht v Semilech
Sobotka  *  Libošovice  *  Albrechtice v Jizerských horách  *  Grabštejn  *  Kuks  

Večer pod Troskami                      Pavla Bičíková (o její výstavě viz Jablonecko)

Moji milí!

Nevím, čím to je.
Ale píšu teď méně článků a nic nestíhám.
Před kovidem jsem zvládal 80 textů měsíčně a ještě chodit v pohodě do kavárny 
na kafe a večer na pivo.
Teď to nezvládám.
Potkal jsem včera JXD a říkal mi, že to má taky. Že za to ale – podle něj – 
nemůže kovid, ale to, že stárnem. No tě bůch!
K těmto neradostným vyhlídkám připojil se i můj počítač, který pravidelně 
po čtyřech hodinách přestává fungovat.
Já jdu do kavárny, on odpočívá. A oba stárneme…  f.



   turnov

 * Muzeum Českého ráje vydalo třetí letošní Muzejní čtvrtletník. Stáhnout si ho 
můžete na stránkách muzea. Co v nich najdete?
Především přehled prázdninových akcí muzea v Turnově i na Dlaskově statku.
Pohledem archeologa se podíváte na výstavu Na poslední cestě, Jan Prostředník 
a Roman Sirovátka nám přiblíží historii spalování nebožtíků.
Na meteorologický sloupek v Turnově vzpomněl Antonín Mojsl, David Marek 
nám přiblíží Turnov před 100 lety, Jáchym Potůček a Jan Prostředník nás 
provedou restaurováním rakve biskupa Krejčího, vyzvednutím jeho ostatků 
a jejich výzkumem.
Jiří Zoul Sajbt potom vzpomene na Turnovsko a jeho mocné po Staroměstské 
exekuci. 

A jeden článek vám přímo předhodím:                                 

   * Nové drahé kameny v expozici mineralogie   

Také v letošním roce se nám podařilo získat finance na cílený nákup drahých 
kamenů. Jedná se celkem o dvacet kvalitních a velmi estetických vzorků, které 
jsou již nainstalované v „černé pokladnici“ mineralogické expozice. Mezi dvaceti
vybranými kameny z Asie, Ameriky, Afriky a Austrálie naleznete nadprůměrné 
vzorky známých drahokamů, jako jsou rubíny, turmalín nebo spinel, ale také 
minerálů vzácných až raritních jako afghanit, benitoit nebo hackmanit. Mezi 
všemi vyniká valoun zlata z Austrálie o váze 3,5 gramu, který doplnil nádherný 
vzorek marockého stříbra pořízený již v roce 2020. První část nákupu, která 
zahrnovala šestnáct drahých kamenů a minerálů, proběhla už v loňském roce,
stejně jako rekonstrukce a reinstalace značné části expozice. Během dvou let se 
podařilo vytvořit unikátní kolekci minerálů a drahých kamenů z celého světa, 
která se stala ozdobou nejen expozice mineralogie, ale i celého muzea.



A jak taková instalace drahých kamenů probíhá? 
Ve skutečnosti to není nic jednoduchého. Mezi nejdůležitější vlastnosti drahých 
kamenů patří jejich tvar, lesk a barevnost. Jedná se o vlastnosti, které musíte 
v instalaci vypíchnout, ale zároveň si nesmí jednotlivé kameny mezi sebou 
konkurovat. Při
samotné instalaci se
pak hodiny zkouší, aby
kameny správně
odrážely světlo a vynik-
ly tak jejich vlastnosti.
Kámen je nutné
správně natočit tak,
aby pohledová strana
byla ta nejzajímavější.
Výstavu neinstalujete
pro sebe, ale pro
návštěvníky, takže je
potřeba při instalaci
myslet na to, jaký bude
kámen budit dojem 
z různých výšek, resp.
jak ho uvidí dítě a jak
dospělí. Kameny vedle
sebe nesmí působit rušivě, ale naopak je nutné, aby k sobě pasovaly. Na to vše je 
nutné při instalaci myslet. Cílem každé výstavy je, aby budila jako celek 
estetický dojem. Jen pro představu, instalace celé expozice, tj. výběr vzorků, 
jejich příprava, čištění a samotná instalace vzorků do vitrín, je práce několika 
týdnů čistého času. Jak se instalace povedla, se můžete podívat každý den 
(kromě pondělí) od 9:00 do 17:00. 

 ○ Jan Bubal, Muzejní čtvrtletník 



   * Každou prázdninovou sobotu ožije Dlaskův statek řemeslem   a řemeslnými 
dílnami „Jak se šilo na statku“, které jsou doprovodným programem k výstavě 

Kolovrátek, stav i jehla. 
Návštěvníci se seznámí 
s tradičními technikami jako 
jsou předení na kolovratu, 
předtkalcovské techniky, 
tkaní na tkalcovském stavu, 
plstění, vyšívání či barvení 
přírodními barvivy. Tyto 
techniky si také sami vyzkouší
a zároveň se dozví více o po-
stupu zpracování klasických 
textilních plodin (len, konopí) 
i živočišného materiálu (vlna).
Se zkušenými lektory z řad 
řemeslníků se vydají po 

nitkách do minulosti a objeví její kouzlo i řadu nových dovedností. 

10. 7. Upředeno a vyšito. Lidová výšivka, předení na kolovratu, plstění 
17. 7. U stavu a kolovratu. Předení na kolovratu a tkaní všeho druhu 
24. 7. Červený šátečku. Barvení textilu přírodními barvivy 
31. 7. Jak na plátno nebo sukno. Předení na kolovratu, tkaní a plstění

 ○ Muzejní čtvrtletník

 *     Turnovské zastupitelstvo na svém poslením schválilo dotace   pro organizace 
podporující společenský a občanský život města, částku 136 tisíc rozdělil mezi 
všech 11 žádajících.
Dvacet tisíc dostaly spolek Klub přátel železnic Českého ráje, společnost ZAzemí
a také Český svaz chovatelů, 10 tisíc dostali včelaři, po 8 tisících kynologové 
v Turnově a ve Žďárku a Myslivecká společnost Vesecko.
Podpořeno bylo šest žádostí o dotaci na volný čas dětí a mládeže a mimoškolní 
aktivity celkovou částkou 104 tisíce, dvakrát 23 tisíc připadlo Muzeu Českého 
ráje, jednak na projekt Řemeslné soboty na Dlaskově statku – Jak se šilo statku II.
a jednak na Lezecké čtvrtky a Noc v muzeu. 
Ve sportovním fondu je letos 171 tisíc, Turnov se rozhodl podpořit všech devet 
žádostí. Šedesát tisíc dostane spolek TJ Turnov pro oddíl orientačního běhu, 
18 tisíc je pro AC Turnov na běžecký závod Hruštice 2021, dvakrát čtyři tisíce 
dostanou myslivci na střelecké soutěže, tak snad se to zúročí.
Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 20 tisíc korun pro Spolek 
IMUZA na projekt Colture-Company, umělecký most Cologne-Turnov, stejnou 
částku pro TJ Sokol Turnov pro oddíl stolního tenisu na reciproční soustředění 
mládeže – ve spolupráci s mládeží z Niesky. 
Zastupitelstvo zároveň schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace pro Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje – STŘEVLIK, 
příspěvkovou organizaci v Hejnicích, na provozování Domu přírody Českého 
ráje v Dolánkách. Roční dotace od Turnova je 200 tisíc a jde o roky 2021 – 2025.



Více o Bozkovských jeskyních pod domicilem Semilsko...

   * Městská knihovna v     Turnově má i letos přes prázdniny zkrácený provoz.  
Výjimku tvoří knihovní pobočka na vlakovém nádraží v Turnově II, kde přes 
léto bude znovu fungovat i určitý informační bod pro turisty, takže pobočka 
bude otevřena každý den v týdnu. 

„V červenci a srpnu 2021 se na Vás budeme těšit v následujících dnech a časech:
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ (hlavní budova, Jeronýmova 517):
pondělí až středa 8:00–18:00, čtvrtek až neděle zavřeno;
ODDĚLENÍ PRO DĚTI (hlavní budova, Jeronýmova 517):
pondělí až středa 9:00–12:00 a 13:00–16:00, čtvrtek až neděle zavřeno;
INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ (hlavní budova, Jeronýmova 517): 
pondělí 8:00–17:00, úterý a středa 8:00–16:00, čtvrtek až neděle zavřeno;
POBOČKA VÝŠINKA: 
otevřeno pouze 22. 7. a 12. 8. v čase 14:00–17:00;
POBOČKA MALÝ ROHOZEC: 
otevřeno pouze 20. 7. a 17. 8. v čase 15:00–17:30;
POBOČKA MAŠOV: 
otevřeno znovu až v září 2021;
POBOČKA TURNOV II (na vlakovém nádraží):
pondělí až středa a také pátek až neděle 9:00–13:00, čtvrtek 9:00–12:00 a 13:00–
18:00.
V knihovně na nádraží jsme rozšířili na léto nabídku nápojů a drobných dárků 
zejména pro turisty (turistické vizitky, regionální knihy atp.). Každý čtvrtek zde 



proběhne kulturní akce v rámci
Turnovského léta 2021. Proto
neváhejte a zastavte se v knihovně
na nádraží. Jsme tu pro Vás celý
týden.
Pokud náhodou potřebujete
vytisknout certifikaci o očkování,
zastavte se v knihovně, rádi Vám
toto potvrzení pomůžeme
vytisknout.“

   turnovsko



SVIJANY – Pivovar Svijany přichystal pro své zákazníky sudové pivo Šlik, které
nese jméno jednoho z prvních majitelů svijanského zámku a přilehlého pivovaru
Jáchyma Ondřeje Šlika. Šlik je jedenáctistupňový plnosladový světlý ležák 
zlatavé barvy. Charakterizuje jej vyvážený poměr řemeslných sladů a tradičních
odrůd českého chmele s důrazem na poloraný žatecký červeňák, voda z hlubin 
Českého ráje a řemeslný výrobní postup. Jako prémiové pivo bude Šlik určen 
výhradně pro gastroprovozy.



   lomnice n. p.

   * Ve starobylé zvonici je stále živo.  

V Lomnici rozhodně neplatí rovnice, že co je prastaré, to je zkrátka historickým 
exponátem, který „odpočívá“ na zaslouženém odpočinku. Stačí navštívit 
nejstarší stavbu ve městě, kterou je dřevěná zvonice na místním hřbitově 
pocházející z pol. 17. století (i když je pravděpodobně ještě o něco letitější). 
Zvonice i přes její status památky, které se dostává zásluhou města stejně jako 
dalším památkově chráněným objektům v jeho majetku náležité péče, žije 
nebývalým ruchem. Pravidelně každé nedělní a sváteční poledne se od ní nese 
zásluhou lomnických zvoníků do daleka libý zvuk jejích zvonů. Zaposlouchat se 
do něj můžete ve 12 hodin i v pondělí a v úterý 5. a 6. července. 

Domů do zvonice se dva z jejích zvonů vrátily díky sbírce města v roce 2017, 
tedy po 100 letech od doby, kdy byly zrekvírovány za první světové války. Jedná 
se o nově ulité zvony Maria a Eliška, kterým dělá společnost dochovaný zvon 
Mikuláš z roku 1591, jenž byl při této příležitosti zrestaurován. Do útrob zvonice
až do těsné blízkosti jejích největších pokladů, tedy zvonů, můžete zavítat během
komentovaných prohlídek, které lze objednat v lomnickém infocentru, současně 
si prohlédnete i malou expozici o historii zvonů v opraveném domku hrobníka. 
Na lomnickém hřbitově se v okolí starobylé památky nachází také kaple sv. Jana
Křtitele, řada stavebně cenných hrobek a dalších zajímavostí. Mapu s jejich 
vyznačením naleznete před vstupní branou hřbitova. Další informace pak 
v letácích Městský hřbitov a Lomnické zvony a zvonařství, dostupných v TIC. 

 ○ Zdeňka Breuerová



   * Výstava „Drahé kameny a minerály“ slaví své čtvrt století.  

Prázdninové měsíce jsou v programu lomnického muzea pravidelně vyhrazeny 
přehlídce sběratelských úspěchů místních kamenářů a jejich hostů. 
Je neuvěřitelné, že tato tradice vznikla již před dvaceti pěti lety. 
Letošní ročník se bude specializovat především na acháty z celého světa, 
samozřejmě s přihlédnutím na zdejší bohaté lokality. Druhou část zastupují 
ukázky zkameněliny flóry a fauny.

Jako každoročně uvidíte zcela
nové nálezy, dosud nevystavované.
Zcela poprvé zde budou
představeny velké fosilie přesliček
a plavuní pana Vladimíra
Kmínka. Návštěvníci se mohou
těšit např. i na repliku
zkameněliny kostry dinosaura.
Vedle kurátora akce Ladislava
Krotila předvedou ukázky ze
svých sbírek pánové Luboš
Hromádko, Vladimír Kmínek 
a Robert Krotil z Lomnice nad Popelkou. Premiérově se představí i Jan 
Drahoňovský, který své prezentované exponáty poté daruje do sbírek muzea, 

dále Jiří Boudný z Vyskře, Luboš 
Koťátko z Jablonce nad Nisou 
(kapradiny – Žacléř, plavuně – 
Železnice), rodina Holubova ze Dvora 
Králové nad Labem, Miroslav Zeman
z Jičína a prezentovat se budou i sbírky
partnerského Muzea Českého ráje 
Turnov – acháty ze starších sběrů a 
zkřemenělá dřeva z oblasti Novopacka.

Podobně jako v jiných letech kamenář-
skou výstavu zpestří obrazy tentokrát 
lomnického rodáka a výtvar-níka 
Vladimíra Kmínka, kterého mohou 
návštěvníci znát i jako autora několika 
samostatných výstav v lomnickém 
muzeu, v jehož muzejní radě svého 
času byl také aktivním členem.

Slavnostní jubilejní vernisáž se uskuteční v neděli 4. července od 10 hodin 
za aktuálně platných hygienických podmínek. Úvodního slova se zhostí paní 
Štěpánka Kurfiřtová – významná česká šperkařka, jež v rámci výstavy předvede
i ukázky ze své umělecké tvorby. Šperky z její rodinné dílny „Stefany“ nosila 
mimo jiné královská Výsost, hraběnka z Wessexu. V rámci kulturního 
programu zahraje a zazpívá Maruška Špačková, písničkářka z Českého ráje.



Pro zájemce bude v rámci výstavy připraven doplňkový prodej, a to jak 
sbírkových kamenů a šperků, ale i odborné kamenářské literatury, včetně 
nových muzejních pohledů, atd.
Výstavu si můžete prohlédnout od 4. července do 5. září.

 ○ jdm

  semily

9.7.2021 21:00
SUFFERING SOULS

Rocková zábava nabitá skladbami předních českých i světových kapel. 
Kvalitní rock místních stálic oživí zpěvačka Nikita.

V případě špatného počasí se zábava nekoná.
Park Ostrov od 21.00 hod.

Vstupné dobrovolné

   * Liberecký kraj se může pochlubit řadou slavných rodáků.   Jedněmi z nich jsou
Antonín Zeman a Kamil Zemen neboli Antal Stašek a Ivan Olbracht, dvě 
legendy českého písemnictví 19. a 20. století, které podnes zanechaly v literatuře 
nesmazatelný otisk.  



Antal Stašek se narodil roku 1843 ve Stanovém 
a do Semil se přistěhoval v roce 1878. Z počátku 
psal především verše, ale největ-šího úspěchu 
dosáhl knihou o podkrkonošských spiritistech 
Blouznivci našich hor. Velmi úspěšný byl i román O
ševci Matoušovi a jeho přátelích. 
Na přelomu 19. a 20. století Staškova popularita 
kulminovala a po otevření Riegrovy stezky v roce 
1909 početné skupiny turistů po absolvování trasy 
z Železného Brodu vyčkávaly před jeho domem 
v naději, že zahlédnou známého spisovatele. Větši-
nou se jim to podařilo, Stašek jim pokynul z okna,
někdy i vyšel před dům.
Po dramatickém vývoji hospodaření městské spo-

řitelny, které byl ředitelem, rezignoval na funkci a odstěhoval se do Prahy, kde 
roku 1931 zemřel. 
Antalu Staškovi byl v semilském urnovém háji postaven pomník a byla sem 
přemístěna urna. Roku 1933 však byla urna odcizena a ani přes vypsanou 
odměnu za vypátrání pachatele se ji nikdy nepodařilo najít.

 Rodný dům Antala Staška                                                                          foto: Koules

Jeho syn Kamil se narodil v jednopatrovém domě čp. 2 na křižovatce v centru 
Semil proti poště, ve stavení, kde sídlila známá hospoda U české koruny a v němž
míval advokátní kancelář jeho otec.  Původně panský dům s důchodní kanceláří 
a solnicí je připomínán již v 17. století. Od roku 1960 slouží coby sídlo Muzea 
a Pojizerské galerie. V patře a v podkroví jsou umístěny stálé expozice, přízemní 
místnosti jsou využívány pro krátkodobé výstavy a kulturní akce.



Kamil šel v otcových šlépějích, zabýval se literární
tvorbou a žurnalistikou. Zvolil si pseudonym Ivan
Olbracht. V letech 1909 až 1916 pracoval jako
redaktor Dělnických listů ve Vídni. V té době mu
vyšly první dvě významné práce O zlých samotářích 
a Žalář nejtemnější. Po založení komunistické strany
se stal jejím oddaným stoupencem a bouřlivé sociální
hnutí poválečných let se snažil vystihnout v románu 
Anna Proletářka. V roce 1929 se postavil spolu 
s dalšími spisovateli proti Gottwaldem nastolenému
kursu ve straně a z KSČ vystoupil. 
V polovině 30. let obrátil svou pozornost k problé-
mům nejvýchodnější části republiky. Na Podkarpat-
ské Rusi vznikly knihy Hory a staletí, Golet v údolí 
a jeho vrcholné dílo Nikola Šuhaj loupežník. Ivan Olbracht zemřel roku 1952 

v Praze.
Oba spisovatele zpodobnil 
roku 1960 akademický 
sochař Josef Malejovský 
v bronzovém sousoší před 
vstupem do Palackého sadů.

 ○ Jan Mikulička, Liberecký 
kraj;  foto: Drobné památky, 
facebook Marie Mazancové, 
Wikipedie



semilsko

   *   Bozkovské dolomitové jeskyně,   jediné veřejnosti zpřístupněné jeskyně v severní
části Čech, jsou známou turistickou destinací Libereckého kraje. 
Chodby s vypreparovanými křemennými lištami a římsami, krápníková 



výzdoba ve Starých jeskyních i největší podzemní jezero Čech lákají nejen tisíce 
návštěvníků, ale také fotografy. Správa Bozkovských dolomitových jeskyní 
dlouhodobě spolupracuje s fotoklubem Safír Turnov, jehož členové zde pořídili 
řadu fotografií. Jejich pohled je jiný než pohled běžného návštěvníka. Všímají si 
nezvyklých tvarů, stínů, barevných kombinací a pro zvýraznění uměleckého 
dojmu neváhají obrátit snímek vzhůru nohama. I pro ně je to výzva, neboť 
tmavé prostředí jeskyně vyžaduje použití technik, které nejsou zcela běžné. 
Nutností je stativ, v řadě případů jeden nebo několik fotoblesků se změkčujícími 
boxy anebo práce s dlouhými expozičními časy.

Rok 2021 byl Mezinárodní speleologickou unií vyhlášen jako Mezinárodní rok 
krasu a jeskyní s mottem „Poznávat, rozumět a chránit“. Je příznačné, že se 
právě v tomto roce rozhodli turnovští fotografové připojit k celé řadě akcí po 
celém světě k propagaci krasu a jeskyní. V hlavní turistické sezóně představuje-
me výběr fotografií předsedy fotoklubu Safir Turnov, pana Břetislava Jansy. 
Třeba vás bude tato výstava inspirovat k návštěvě Bozkovských dolomitových 
jeskyní, kde budete hledat tvary, které jste viděli na fotografiích.
Bozkovské dolomitové jeskyně jsou od července do konce srpna otevřeny od 
úterý do neděle od 9 do 17 hodin. Vzhledem k velkému zájmu doporučujeme 
rezervaci prohlídky na tel. čísle 481 682 167 nebo na e-mailu bozkov@caves.cz . 
Zatím stále platí návštěvy podzemí s respirátorem nebo rouškou.

železnobrodsko

KRÁSNÁ, PĚNČÍN – Od minulého roku 
probíhala oprava márnice na hřbitově 
v Krásné. Práce se na plno rozběhly až letos. 
V rámci opravy byla vyměněna střešní krytina, 
natřeny klempířské prvky a navrácen kříž, 
který byl mnoho let uložený v márnici. Dále 
byla obnovena okna na bočních stranách a nově
vyspraveny vnitřní i vnější stěny. Svody ze stře-
chy byly přespádovány tak, aby mohly být 
k márnici umístěny nádoby na dešťovou vodu. 
Opravu provedl Michal Zonyga za celkovou 
částku 880 tisí c korun, z toho činila dotace 
z MMR 500 tisíc. Do podzimu bude na krásen-
ském hřbitově ještě opraven kříž, náklady na 
tuto opravu předpokládáme ve výši 245 tisíc.

Dotace z Ministerstva zemědělství bude činit 163 tisíc Kč. 
 ○ Zpravodaj obce Pěnčín

KRÁSNÁ, PĚNČÍN – Koncerty v rámci letních akcí v Kittelově domě jsou 
dramaturgickou novinkou tohoto roku. Obohatí tak oblíbený odpolední 
program. V neděli 5. července na Den řemesel zahraje folkový písničkář Jarda 
Samson Lenk. 

mailto:bozkov@caves.cz


 mnichovohradišťsko

                                                          
  

biografy v českém ráji 2. – 11. července

kino Lomnice  nad Popelkou

pá 2. 7. 20:00  Matky
so 3. 7. 18:00  změna: Divoký Spirit
so 3. 7. 20:00  Matky
ne 4. 7. 18:00  Na značky!
ne 4. 7. 20:00  V zajetí démonů: Na ďáblův příkaz

kino Jitřenka Semily

So 3/7 18:00  Matky
Ne 4/7 20:30  Matky
Po 5/7 15:30  Lucy
Po 5/7 18:00  Matky
Po 5/7 20:30  Anny
Út 6/7 14:30  Lucy
Út 6/7 17:00  Matky

St 7/7 20:00 Black Widow
USA, 2021, titulky
Hrají: Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, O.T. Fagbenle, Ray 
Winstone; režie: Cate Shortland; délka: 137min



Scarlett Johansson alias Black Widow se po dekádě v Marvel Cinematic Universe konečně 
dočkala svého prvního sólového dobrodružství, které však bude úplně jiné, než jaké doposud 
poznala. Skupina velmi nebezpečných lidí odhalila její už téměř zapomenutou minulost, 
a proto se musí vydat na cestu napříč celým světem, zatímco je pronásledována Taskmasterem
– neúprosným zabijákem, jehož jediný úkol je zničit Black Widow.

Čt 8/7 20:00  Black Widow
Pá 9/7 17:30  Black Widow
So 10/7 20:30  Black Widow
Ne 11/7 19:30  Black Widow

letní kino Semily

So 3/7 21:30  Šarlatán

letní kino Turnov

Pá 2/7 21:45  Divoký Spirit
So 3/7 21:45  Matky
Ne 4/7 21:45  Luca
Po 5/7 21:45  Bábovky
Út 6/7 21:45  Spirála strachu:: Saw pokračuje
St 7/7 21:45  Black Widow
Ćt 8/7 21:45  Princ a Večernice
Pá 9/7 21:45  Tom a Jerry
So 10/7 21:45  Black Widow

kino Železný Brod



kino 70 Jilemnice

Ne 4/7 20:00  Mstitel
Út 6/7 19:30  Matky
Čt 8/7 19:30  Black Widow
Ne 11/7 17:30  Červený střevíček a 7 statečných
Ne 11/7 20:00  Black Widow

letní kino Jilemnice

Pá 2/7 21:30  Anglický pacient
Pá 9/7 21:30  Co jsme komu udělali?

kino Mnichovo Hradiště

Pá 2/7 20:00  Chlast
So 3/7 20:00  Bábovky
Ne 4/7 20:00  Divoký Spirit
Pá 9/7 20:00  Tiché místo: Část II.
So 10/7 20:00  Black Widow
Ne 11/7 20:00  změna: Luca

kino Jičín

Pá 2/7 17:00  Godzilla vs. Kong
Pá 2/7 19:30  Mstitel
Pá 2/7 21:30  Spirála strachu: Saw pokračuje
So 3/7 17:00  Chlupáčci
So 3/7 19:30  Očista navždy
So 3/7 21:30  Spirála strachu: Saw pokračuje
Ne 4/7 16:30  Rychle a zběsile 9
Ne 4/7 19:30  Matky
Ne 4/7 21:30  Tiché místo: Část II. 
Po 5/7 17:00  Matky
Po 5/7 19:30  Mstitel
Po 5/7 21:30  Očista navždy
Út 6/7 16:30  Rychle a zběsile 9
Út 6/7 19:30  Annette
St 7/7 10:00  Šarlatán
St 7/7 17:00  Duše
St 7/7 19:30  Black Widow
Čt 8/7 10:00  Moře kouzel
Čt 8/7 17:00 Black Widow
Čt 8/7 19:45  Ubal a zmiz!
Pá 9/7 17:00  Maxinožka 2
Pá 9/7 19:30  VYŠEHRAD: seryjál
Pá 9/7 21:30  Očista navždy
So 10/7 16:30  Black Widow



So 10/7 19:30  Ubal a zmiz!
So 10/7 21:30  Spirála strachu: Saw pokračuje
Ne 11/7 17:30  Maxinožka 2
Ne 11/7 19:30  VYŠEHRAD: seryjál

   jičín

V jičínském Regionálním muzeu a galerii jsou dvě nové výstavy. Ta první –  
Strašidelná zvířata a jak se jich nebát – představuje zájemcům strachy a mýty 
opředené živočichy, kteří se stávají předmětem nenávisti a paniky, informoval 
Jičínský deník. V muzejní galerii je potom nachystaná druhá výstava pod ná-
zvem Čeho je moc… Kurátoři muzea dali z depozitářů dohromady to, čeho mají 
nejvíce. Na jednom místě se tak sešlo hned několik šicích a psacích strojů, 
portrétů nebo výtisků Rudého Práva. Součástí expozice jsou i největší rarity 
a kuriozity z depozitářů. Výstavy budou v Jičíně po celé léto.

   jičínsko

PRACHOVSKÉ SKÁLY – V pátek 25. června došlo v důsledku předchozích 
silných dešťů k podmáčení a odplavení vrchního krytu zeminy na skalním bloku
pod Schlikovou vyhlídkou a následnému uvolnění skalního masivu pískovce 
o váze asi 2 tuny, který se zřítil. Došlo k částečnému zavalení stezky v úseku mezi
Schlikovou a Všetečkovou vyhlídkou. 



Správa PR Prachovských skal následně dočasně upravila podmínky 
návštěvnosti na zeleném prohlídkovém okruhu. Od rozcestí Točenice je volný 
přístup až po Schlikovu vyhlídku a zpět. Od rozcestí U Hlaholské vyhlídky je 
volný přístup až po Všetečkovu vyhlídku a zpět. Úsek mezi oběma vyhlídkami je
uzavřen, označen bezpečnostní páskou a doprovodnou výstražnou tabulkou 
zakazující vstup do ohrožené oblasti.
Děkujeme za trpělivost, následně bude ve spolupráci s CHKO Český ráj 
stanoven postup prací pro zprůchodnění uzavřeného úseku s ohledem 
na maximální bezpečnost návštěvníků.

/ foto: Miloš Zeman, dobrovolný strážce přírody, CHKO Český ráj

   hořice

   * Silné bouřky v     posledních dnech devastovaly celé území České republiky.   

I v Hořicích se potýkají s citelnými škodami, které způsobilo extrémní počasí. 
Na vrchu svatého Gotharda vyvrátila bouře velkou lípu, která svým pádem 
poničila pozdně barokní sochu sv. Václava, napsal Jičínský deník.
Socha se pádem rozlomila, naštěstí dopadla na hlínu, takže škody nemusí být 
fatální. Platika, která tu stojí od roku 1773, bude zrestaurována a obnovena, 
i když především hlava je velmi poničena.

   Výstava   Za drahými kameny do pravěku   očima autora    
   Martina Witkowského   

V současnosti je ve Štorchově síni Městského muzea k vidění putovní výstava 
Za drahými kameny do pravěku. Expozice nejen drahých kamenů, ale i nejrůz-
nějších kamenných nástrojů tematicky navazuje na úspěšnou loňskou výstavu 
obrazů Zdeňka Buriana Dobrodružství pravěku. Kurátorem výstavy je východo-
český archeolog Martin Witkowski z jilemnického muzea, který je hořické 
veřejnosti znám nejen jako autor výstav a znalec artefaktů s pravěkou 
tematikou, ale také jako muzikant alternativní kapely Žiwa, se kterou si vloni 
zahrál v muzejním átriu. 

Hořice leží na rozhraní úrodného Polabí s drsným podhůřím Krkonoš. Kraj byl 
odpradávna osídlen, o čemž svědčí mnohé nálezy v okolí města. Jaké jsou pro 
hořický region typické artefakty a jaké období charakterizují? 

Nejstarší artefakty z Hořicka pocházejí z období mladšího paleolitu (před 40-13 
tisíci lety), jedná se převážně o kamenné nástroje vyrobené z baltského 
pazourku. Sbírka hořického muzea ale kromě kamenných nástrojů obsahuje 
i nálezy pleistocénní fauny (zuby a koster-ními pozůstatky mamuta, srstnatého 
nosorožce a jeskynního medvěda). Z období mladšího pravěku pak převažují 
nálezy keramických, bronzových a železných předmětů. 

Jaké nejstarší nástroje můžeme na výstavě zhlédnout a k čemu se používaly? 

Nejstarší nálezy na výstavě prezentují kamenné pěstní klíny. První z nich 
pochází z Českého Dubu a je vyrobený z jaspisu. Jeho stáří je odhadováno 



na více než 300 tisíc let. Druhý vystavený pěstní klín byl nalezen v Javorku 
u Jilemnice, na jeho výrobu člověk neandrtálský využil severský pazourek. 
Použití pěstního klínu bylo univerzální, byl používán jako zbraň nebo jako 
nástroj, například k sekání, bodání nebo řezání. 

Tematika pravěkých nástrojů nutně evokuje k pazourkům, ze kterých se 
vyráběly nejrůznější primitivní předměty denní potřeby. Jak se na území 
východních Čech ale pazourky dostaly a odkud? 

Severský baltský pazourek do východních Čech donesl nepochybně člověk. 
Nemuselo to být však z velké vzdálenosti. Nalézt ho lze i u nás na území, které 
v době ledové zasáhl ledovec, například na severu Čech ve Šluknovském 
a Frýdlantském výběžku nebo v moravskoslezské oblasti. Součástí výstavy je 

také projekce dokumentu, při jehož zhlédnutí se 
divák názorně dozví, jak se kámen opracovával. 
Experimentální archeologie je čím dál 
oblíbenější disciplínou, v nedalekých Všestarech 
je dokonce pravěká vesnice, postavená 
původními primitivními postupy. 

Jak si vzestup zájmu o tuto vědní disciplínu 
vysvětlujete? 

Experimentální archeologie ověřuje svými 
postupy historické domněnky a hypotézy. Zájem 
o tuto vědní disciplínu si vysvětluji jednoduše 
tím, že prohlubuje naše znalosti 
a bližší představu o tom, jak to vypadalo 
v pravěku.

Výstava je putovní, byla již k vidění například v Jilemnici a Jaroměři. V čem si 
myslíte, že je mimořádná a neměl by si ji žádný zájemce o historii nechat ujít? 

Výstava je výjimečná tím, že představuje a prezentuje jak archeologické nálezy 
– artefakty, tedy předměty, které si člověk vyrobil, aby mu sloužily k nějakému 
účelu, tak i drahé kameny – minerály a horniny, ze kterých člověk tyto předměty
vyráběl. Budu rád, když výstava osloví a potěší nejen zájemce o archeologii 
pravěkého období, ale i zájemce zabývající se mineralogií. 

Každá výstava má svůj nejcennější nebo nejzajímavější předmět. Co může být 
pro diváky největším magnetem? 

Mezi nejcennější předměty bych zařadil už zmíněné pěstní klíny, které 
dokládají, že oblast Českého ráje a Podkrkonoší byla využita člověkem už 
v období paleolitu. Velice cenný je také soubor broušených kamenných nástrojů, 
které byly vyrobeny před více než pěti tisíci lety v „kamenářských" dílnách na 
Hořicku. Cenný je také nedávný nález jantarové suroviny včetně jantarového 
korálku ve Slatinkách na Jičínsku, nebo černé nramky ze „zkamenělého bahna“,
které zdobily paže žen na konci doby železné. 

Výstava ve Štorchově síni hořického muzea bude k vidění až do 29. srpna. 

 ○ Pavel Bičiště, Hořický zpravodaj



sobotka

   * Šolcův statek hlásí:  
Dámy a pánové, v týdnu od 3. do 10. července, kdy se koná tradiční festival 
Šrámkova Sobotka, bude v našem stánku umění, na Šolcově statku, k dostání 
celá přehršle kulturního zboží.
Vyskladňovat je budeme následovně:
Neděle 4. července od 13.30h - Poetické
odpoledne - recitace na soboteckých
prostranstvích, ukončená na zahradě
Šolcova statku.
Neděle 4. července od 15.30h - vernisáž
výstavy grafiky Evy Haškové. Zahraje 
Jazz h Factor Františka Kozderky.
Pondělí 5. července od 14h - koncert 
Cimbálová muzika a Karolína Cingrošová -
lidové písně z Čech, Moravy i Slovenska.
Pondělí 5. července od 16h - Zima -
scénické čtení. Výbor z české lidové
poezie.
Středa 7. července od 15h - O kramářské
písni - beseda s V. Frolcovou 
a M. Holubovou.
Středa 7. července od 16h - Léto - scénické
čtení. Dopisy a poezie Fráni Šrámka.
Pátek 9. července od 15h - O české lidové 
a anonymní hudbě - beseda 
s Jaroslavem Krčkem.
Těšíme se na vaši návštěvu.
○ Sylva a Jan Samšiňákovi, 
hospodáři Šolcova statku

   * Výstava fotografií Petra Luniaczka.   

Vernisáž výstavy se koná v úterý 6. července v 11 hodin v Městské knihovně 
Fráni Šrámka na Náměstí Míru. Výstava je přístupná od neděle 4. do pátku 

9. července denně 9-12 a 13-17 
a dále pak pondělí 15-18, úterý 
a čtvrtek 9-11 a 13-17, pátek 12-16 
– a potrvá do 31. srpna.

Úvodní slovo : Marie Šimůnková, 
kronikářka vesnické památkové 
rezervace Vesec u Sobotky. 



   sobotecko

jablonecko

   Tip na výšlap. Jizerky mají novou rozhlednu,   
    je přístupná zdarma a po celý rok   

V Albrechticích v Jizerských horách na Světlém vrchu (730 m.n.m.) o víkendu 
slavnostně otevřeli novou rozhlednu.

Její stavba začala už loni na jaře, kolaudace proběhla koncem loňského roku, 
teď, v uvolněnější době, přišlo na slávu. Rozhledna je součástí rozsáhlého 
příhraničního projektu Albrechtic a polského města Szklarska Poręba 
na podporu turistického ruchu.
21,5 metrů vysoká rozhledna je dřevostavbou s půdorysem pravidelného 
osmiúhelníku, s točitým schodištěm a 105 schody uvnitř rozhledny. Vyhlídková 
plošina o průměru 6 a půl metru připomíná ptačí hnízdo a nabízí kruhový 
rozhled od Olivetské hory a vrcholky Krkonoš, přes Kumburk, Tábor, 
Tanvaldský Špičák, Terezínku, Muchov, Černou studnici a Javorník zpět 
k Jizerkám. 
Náklady na stavbu rozhledny dosáhly 6 a půl milionu korun. Evropská unie 
přispěla bezmála dvěma sty tisíci eur. Stavbu podle projektu ing. Jiřího Fóla 
vyzdvihla firma EVOSA z Jablonecka. 
Rozhledna na vrcholu Světlého vrchu nad Albrechticemi v Jizerských horách 
nedaleko je přístupná pouze pěšky. Parkování návštěvníkům umožňuje placené 
obecní parkoviště „u Hany“, rozhledna je pak od parkoviště vzdálena asi 
kilometr po zelené turistické značce. Je přístupná celoročně a bezplatně. V zimě 
a na jaře už ji navštívily tisícovky turistů. Ti, kteří si počkali, mají teď možnost 
získat turistickou vizitku, další suvenýry se připravují.



foto: OÚ Albrechtice v Jizerských horách

Rubrika Jablonecko pokračuje za blokem Liberec

     li  b  erecký kraj     

   * Knihu roku letos ovládli ranhojič, architekt, požár a garsonka   

Požár města Česká Lípa v roce 1820, Zápisky z garsonky, Doktor Kittel a Jakob 
Schmeissner – Z mého života a tvorby. To jsou tituly publikací, které získaly 
ocenění v letošním, již čtvrtém ročníku soutěže Kniha roku Libereckého kraje. 
Jeho slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v úterý 29. června v Krajské vědecké 
knihovně v Liberci.

Soutěžilo se v několika skupinách. V kategorii Odborná a populárně naučná 
literatura vyhrála kniha Požár města Česká Lípa v roce 1820, kterou do soutěže 
přihlásil nakladatel Vlastivědný spolek Českolipska. Kategorii Beletrie a poezie 
ovládla kniha Zápisky z garsonky; cenu obdržel nakladatel Pavel Novotný. 
V kategorii Literatura pro děti a mládež, učebnice za publikaci o známém 
ranhojiči Doktor Kittel převzala cenu Eva Koudelková. Nejlepší uměleckou 
monografií a výtvarnou publikací je titul Jakob Schmeissner – Z mého života 
a tvorby, za nějž si pro cenu přišla paní Petra Šternová.

Vítězná publikace v kategorii Cena čtenářů získala celkem 3121 hlasů a stala se 
jí kniha s názvem Heřmanice v čase – Tady jsme doma! Porota se v letošním roce 
rozhodla udělit i dvě Zvláštní ceny poroty, které získaly knihy Lieberec 
a Humor Němců Jizerských hor. Další nově vyhlášenou Cenu za knihu o obci 
získala kniha Pěnčín, život mezi Ještědem a Jizerou.



Zvláštní cenu Libereckého kraje za mimořádný přínos v oblasti literatury 
dostala Věra Vohlídalová.
„Věra Vohlídalová stála u vybudování současné budovy Krajské vědecké 
knihovny a zcela zásadně udala směr, kterým se knihovna stále ubírá. Byl a stále
je to obdivuhodný, vizionářský a nadčasový čin a přístup,“ uvedla Květa 
Vinklátová, náměstkyně libereckého hejtmana.

 ○ Jan Mikulička, Liberecký kraj

     li  b  erecko     

GRABŠTEJN – Národní památkový ústav a správa Státního hradu Grabštejn 
zvou na nově otevřenou expozici archeologie. Grabštejn prochází od 90. let 20. 
století rozsáhlou rekonstrukcí. Stavební práce přinesly záchranné archeologické 
výzkumy, při kterých se nashromáždil obsáhlý soubor archeologických nálezů; 
část jich je teď na hradě k vidění.
Návštěvník se může seznámit s předměty, které reprezentují všední život nebo 
způsoby stolování na šlechtickém sídle, se souborem kachlů pocházejících 
z kamen určených k vyhřívání zámku, s pozůstatky vojenské aktivity 
i s několika výjimečnými nálezy (hliněné dýmky, kovové pouzdro na uchovávání 
mincí). Součástí expozice je i stručný exkurz do stavební historie šlechtického 
sídla i náhled do vývoje produkce keramických nádob.
Expozice archeologie na hradě Grabštejn je součástí prvního prohlídkového 
okruhu Prohlídka grabštejnského sídla. S průvodcem si tedy návštěvník projde 
nejen přístupné hradní prostory, ale nově také expozici věnovanou archeologii. 
O prázdninách bude prohlídková trasa otevřena od úterý do neděle 
mezi 9. a 17. hodinou.

li  b  erec     

Hlavní cenu za celovečerní film pro dospělé na 20. ročníku mezinárodním 
festivalu Anifilm získal v Liberci snímek Zabij to a opusť město polského režiséra
Mariusze Wilczyńského. Je to jeho první celovečerní film, pracoval na něm 
11 let. 
Cenu pro nejlepší celovečerní film pro děti získal snímek Vlkochodci v režii 
Rosse Stewarta a Tomma Mooreho.
V kategorii dětských filmů porota udělila i zvláštní uznání snímku Myši patří 
do nebe české režijní dvojice Denisa
Grimmová a Jan Bubeníček, která získala
i cenu diváků. / FOTO Jana Hromádky
V kategorii krátkých filmů zvítězil
indonéský snímek Javánka Anna režisérky
Fatimah Ronyové a nejlepším
studentským snímkem byl polský film 
Jsem tady režisérky Julie Orlikové. 



Mezi nenarativními a abstraktními animacemi získal hlavní cenu snímek 
gruzínské režisérky Mariam Kapanadzeové Opuštěná vesnice a nejlepším 
videoklipem je francouzsko-nizozemské video Jo Goes Hunting: Careful 
režisérky Alice Saeyové.
V kategorii VR (virtuální realita) filmů uspěly Proměny režiséra Jonathana 
Hagarda. Cenu za nejlepší výtvarný počin v počítačové hře si odnáší česká hra 
Radima Jurdy Creaks.

   * Bývalý hostinec Berlín  , který se tyčil v jedné ze zatáček na silnici z Liberce 
na Ještěd, se stal minulostí, bagr ho srovnal se zemí. Zprávu přineslo liberecké 
vydání deníku MF Dnes.
Na parcelách po Berlínu a v jeho nejbližším okolí by se tak v budoucnu mělo 
začít stavět.                                                                                       Foto Google Mapy

   za humny

KUKS – Model Braunova Betléma stojí před informačním centrem v Kuksu. 
Bronzový odlitek vyrobila umělecká slévárna v Horní Kalné na Trutnovsku 
a váží několik set kilogramů. Věrná kopie slavného díla barokního sochaře byla 
vyrobena v měřítku jedna ku deseti. Na rozdíl od originálu si bronzový odlitek 
mohou turisté osahat a s památkou se seznámí i nevidomí, uvedl Krkonošský 
deník. Polyuretanový model, který zbyl jako vedlejší produkt při výrobě odlitku,
zamířil do Polska. Ve slévárně jej opatřili barevným nátěrem připomínajícím 
bronz a dnes už láká polské turisty dolnoslezského zámku Książ k návštěvě 
Podkrkonoší. Do kukského infocentra na oplátku dorazil model polského 



zámku. Kuks a Książ patří k největším turistickým cílům ve svých krajích 
a od společného marketingu si slibují další podporu návštěvnosti.

JAROMĚŘ – Ve městě pokračuje rekonstrukce historického Wenkeova domu, 
který je sídlem městského muzea. Oprava se týká také navazujícího objektu čp. 
91, který původně sloužil jako byt obchodnické rodiny Wenkeových. Hlavní 
budova muzea je uzavřená. Výstavní prostory má muzeum také v městské části 
Josefov, kde je stálá expozice běžně přístupná.
Wenkeův dům byl naposledy rekonstruován v 80. letech minulého století, 
přilehlý dům nikdy. Rozpočet projektu, včetně vybudování nové expozice, je 
okolo 27 milionů korun, většinu nákladů pokryje dotace. Zatím vše svědčí, že 

na konci února příštího roku bude 
rekonstrukce obou budov hotova 
a v létě už bude muzeum otevřeno.
Hlavní objekt dnešního muzea nechal 
v letech 1910-11 postavit podnikatel 
Josef Wenke podle návrhu známého 
architekta Josefa Gočára. Wenkeovi 
v něm zřídili obchodní dům. Před 
válkou se dostali do dluhů, a tak dům 
připadl městu. Dům je národní 
kulturní památkou. Navazující objekt
čp. 91 je z konce 19. století, dosud 
v něm muzeum mělo depozitáře 
a kancelářské zázemí. Po rekonstrukci
se část tohoto objektu uvolní veřejno-

sti, z půdy bude edukační místnost, v přízemí vznikne expozice, která se bude 
věnovat papírenské výrobě rodiny Wenkeových. Stavební práce a terénní 
úpravy se týkají také dvora, i ten bude po opravách zpřístupněn veřejnosti. 
Vzniknou tam herní prvky pro děti, altán nebo přístupová bezbariérová rampa 
pro vozíčkáře.
Zřizovatelem jaroměřského muzea je město Jaroměř. Muzeum v Jaroměři 
vzniklo v roce 1883 a patří k nejstarším v Česku. Sbírky byly poprvé vystaveny 
ve školní budově Na Ostrově v roce 1886. Vlastní sídlo muzeum získalo v roce 
1946 právě v bývalém Wenkeově obchodním domě.

 ○ archiweb.cz

   * V Muzeu Mladoboleslavska začne nová dlouhodobá výstava   

Ve čtvrtek začala v prostorách Muzea Mladoboleslavska na hradě výstava 
Pracovna Václava Klementa. Nnávštěvníci zde uvidí třeba nábytek 
z Klementovy vily v Husově ulici v Mladé Boleslavi, kterou si – již jako generální
ředitel firmy Laurin & Klement – nechal postavit po roce 1907.
Václav Klement ve 30. letech daroval mladoboleslavskému muzeu řadu 
předmětů spojených s jeho osobním i profesním životem. Vystaveny budou 
například ceny, které značka L&K získala za umístění v automobilových 
závodech.



Jistě nejatraktivnější součástí expozice jsou dva motocykly, které generální 
ředitel odkoupil od původních majitelů, aby je mohl věnovat muzeu. 
Výstava mladoboleslavského muzea chce touto formou připomenout 
i 125. výročí vzniku firmy pánů Václava Laurina a Václava Klementa, která je 
dnes celosvětově známou automobilkou.



jablonecko

DESNÁ – V Riedelově vile v Desné začala včera výstava snímků známé 
fotografky Pavly Bičíkové. O jejím umu svědčí i titulní fotografie tohoto vydání.
Nu, vernisáž už sice nestihnete, ale jinak máte šanci do 12. září.



   došlo (mně) po uzávěrce 

LOMNICE n/P – Kulturní a informační středisko vás v rámci Léta na zámku zve
na komentovanou prohlídku výstavy Po stopách hospůdek na Lomnicku 
s autorkou výstavy Lenkou Morávkovou, která se koná v úterý 6. července 
od 13 hodin v Zámecké minigalerii lomnického zámku. Na ni pak naváže 
prohlídka lomnického Řemeslného pivovaru s ochutnávkou Lomnického piva. 
Sraz zájemců a prodej vstupenek od 12:45 hodin na zámeckém nádvoří. 
Kulturní a informační středisko vás zve v rámci projektu Tovaryšem čtvera 
řemesel na první řemeslný workshop Drahé kameny v dílně kamenáře Luboše 
Hromádka, který se koná v úterý 6. července od 15 hodin. Přihlášky a platba 
50 Kč v Turistickém informačním centru do úterní 12. hodiny. Pozor, omezená 
kapacita workshopu. Sraz přihlášených účastníků ve 14:45 hodin na nádvoří 
lomnického zámku. 

LOMNICE n/P – I tento rok je na nádvoří lomnického zámku v rámci projektu 
Léto na zámku 2021 otevřena Zámecká kavárnička. 

ŽELECHY – Sbor dobrovolných hasičů Želechy zve na 1. želechovské léto, které
se koná tento pátek 2. července od 20 hodin v hasičském areálu Želechy. 
Reprodukovaná hudba, bohaté občerstvení. Vstupné dobrovolné – vybraná 
částka za dobrovolné vstupné bude odeslána obětem tornáda na jižní Moravě.

NOVÁ VES n/P – V neděli 4. července mší svatou v kostele sv. Prokopa (08:00) 
začíná Svatoprokopská pouť. Kolem kostela budou stánky se zbožím – 
od preclíků po šperky. Bude i loutkové divadlo, celodenní kavárna, živá hudba...

ŽELEZNICE – „Velmi rád Vám představím moji snahu o vznik stálé kulturní 
scény.
Jsem technický ředitel a spolumajitel firmy Cora a jsem zvyklý problémy řešit 
racionálně. Ale asi před šesti léty jsem viděl za oknem starého domu v Železnici 
inzerát o jeho prodeji. V ten okamžik jsem rozum nechal někde stranou 
a rozhodl se ten dům koupit. Místo je to velmi krásné a představil jsem si v něm 
hezkou kavárnu a na prudkém svahu vinici. Dům se mi podařilo citlivě opravit 
a kavárna nabízí dokonce svoje regionální víno Cuve Terasy. Z kavárny se 
snažíme udělat malý kulturní stánek, kde se střídají výstavy, přednášky, 
promítáme z cest, děláme koncerty… Ale protože vnitřní prostor je malý 
napadlo mě udělat koncert ve vinici. Ono se to líbilo a postupně zjišťuji, že vše 
získalo zcela nový rozměr. Vybudovali jsme nejprve jeviště, po té i hlediště a tak 
vznikla letní scéna Vinice Cafe Terasy, kde se každoročně pořádají koncerty 
Železnického hudebního léta. Výdělek z předchozích ročníků jsem věnoval 
na opravu kostela sv Jiljí. Nyní, pokud by nepřálo počasí, můžeme koncerty 
do něj přemístit.

První, zahajovací akce je 3. července. Music-Wine-Fest. Minifestival (jen pro 
60 návštěvníků) pohody, radosti že můžeme pořádat kulturní akce, hudby 
a Vína. Garantem kvalitního vína bude na akci sklepmistr Ondra Konečný. Rád



si s Vámi o víně popovídá, rád představí svoje malé vinařství, novinky i plány 
do budoucna.
Moc děkuji za Vaši návštěvu a přeji krásné kulturní zážitky v nevšedním 
prostředí.“

 ○ Radomír Řehák



TURNOV / ROVENSKO p/T – Správa železnic informuje o nepřetržité výluce 
na železniční trati 041 Hradec Králové – Jičín – Turnov, která bude probíhat 
v úseku Rovensko pod Troskami - Turnov ve dnech 10. července od 8:00 hodin 
až do 8. srpna do 18:00 hodin.
Účelem výluky jsou práce na železničního přejezdu na silnici I/35 u Ktové.
Dopravce České dráhy, a. s. musí přistoupit k následujícím opatřením:
Všechny vlaky budou pod dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou 
dopravou ve vyloučeném úseku. Umístění zastávek náhradní autobusové 
dopravy: Rovensko p/T – před nádražím, Ktová - na autobusové zastávce 
"Ktová, Pyrám", Borek pod Troskami - na autobusové zastávce „Hrubá Skála, 
Borek“, Hrubá Skála - na autobusové zastávce „Karlovice, Radvánovice“,
Karlovice / Sedmihorky - na autobusové zastávce „Karlovice, Sedmihorky“,
Turnov město - v Sobotecké ulici na autobusové zastávce "Turnov, Sobotecká",
Turnov - v ulici před nádražím.
U všech vlaků nebude v úseku s náhradní autobusovou dopravou garantována 
služba uvedená v jízdním řádu tzn. "Vůz vhodný pro přepravu cestujících 
na vozíku" a "Přeprava spoluzavazadel". Přeprava kočárků bude možná pouze 
do vyčerpání kapacity autobusu náhradní dopravy.

TURNOV – V úterý 29. června starosta města Turnova Tomáš Hocke udělil pět 
medailí starosty za rok 2020.

Starosta udělil medaili paní Janě Adamové / FOTO Pavla Charouska  za její 
neúnavnou celoživotní činnost na poli turnovské kultury a rozhlasu po drátě, 
dlouholeté aktivní člence Pěveckého sboru Antonín Dvořák, paní Vladimíře 
Parákové, organizátor ce Stromu splněných přání pro děti z dětských domovů, 



paní Haně Musilové za její neúnavnou, každodenní činnost směřující k čistotě 
centra Turnova. Medaili dostal i zakladatel a první ředitel 
turrnovského Střediska volného času dětí a mládeže – Žlutá Ponorka Karel 
Štrincl a Jana Kepková, starosta ji ocenil za vynikající pedagogickou práci 
s dětmi, netradiční výukové metody v oblasti českého jazyka, výchovy ke 
čtenářství, recitace, řečnictví, vypravěčství a dramatické výchovy. 

ROVENSKO p/T – V rozmezí několika dnů ztratilo Rovensko pod Troskami dvě
velké osobnosti, které byly ve městě po mnoho let středobody veřejného života.
Dne 1. června odešel Václav Brunclík, tiskař a bývalý starosta města. Byl 
aktivním členem Sokola a do vzpomínek mnohých se zapsal zejména jako 
respektovaný a oblíbený trenér fotbalových a hokejových týmů, převážně 
dětských a dorosteneckých. V letech 1990-1994 byl Václav Brunclík starostou 
města a zasloužil se mimo jiné i o rekonstrukci radnice. 
Dne 9. června zasáhla město zpráva o odchodu Dany Brožkové, dlouholeté 
učitelky a později ředitelky rovenské mateřské školky, ve které právě ona 
založila oddělení s waldorfským zaměřením. Od devadesátých let se Dana velmi 
aktivně podílela na kulturních akcích nejen jako členka spolků, ale i z pozice 
městské zastupitelky. 

 ○ Kateřina Matysová, Jiří Bíma, Turnovsko v akci

ROVENSKO p/T – V termínu 12. července do 8. listopadu bude probíhat oprava
silnice z Podtýna na Žlábek. Oprava proběhne ve
dvou etapách a zároveň uzavírkách. V 1. etapě je
plánována od 12. července do 1. září plná uzavírka 
z Podtýna do Sýkořic na křižovatku. V této etapě
bude částečná uzavírka od 12. července do 26. čer-
vence od křižovatky v Sýkořicích do Žernova. Poté
bude od 2. září do 1. října částečná uzavírka 
z Podtýna do Sýkořic na křižovatku a plná
uzavírka od 26. července do 30. září v úseku od
křižovatky Sýkořice do Žernova. V 2. etapě bude
částečná uzavírka od 15. září do 1. října v úseku
nad Žernov ke Žlábku, poté plná uzavírka v témže
úseku. 

  ○ Jiřina Bláhová, starostka, web města

LIBEREC –  Anifilm 2021 je minulostí, ale liberecký zámek zůstává částečně 
otevřený a hostí pozoruhodnou expozici k filmu Myši patří do nebe. To znamená 
příležitost prohlédnout si tři kamiony filmových scén a několik desítek loutek. 
Rodinný animovaný film Myši patří do nebe půjde do kin v říjnu, ale na Anifilmu
si již odbyl českou předpremiéru a mezinárodní porota festivalu mu udělila 
zvláštní uznání, připomněl server Genus. 

VRCHLABÍ – Jen připomínám: příští sobotu na parkovišti u fotbalového 
stadionu zahrají RYBIČKY 48.



hrdý okýnko

                       

právě vyšlo!
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