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PÁR SLOV O VZNIKU TÉTO KNIHY

A FEW WORDS ABOUT THE CREATION OF THIS BOOK
Některé lokality na Liberecku jsem měl možnost spatřit se svou životní láskou Simonou, která byla v roce 2016 ve funkci fotografky. Většina záběrů
však vznikla až během léta roku 2018. To jsem byl fotografem já a pilotoval
Matúš Krajňák. Extrémní sucho tehdy sužovalo většinu republiky. Krajina
byla všude hnědá a šedivá. Všude kromě Liberecka. Tento region má to
štěstí, že oplývá množstvím lesů, které zadržují vláhu. Když jsme se sem
blížili od jihu, krajina byla stále svěžejší a zelenější. Samotný Liberec,
město sevřené horami, mi velmi připomínal můj domov, Banskou
Bystrici. Snažili jsme se přeletět nad každou významnou lokalitou, zachytit neobyčejným způsobem i ta obyčejnější místa.
Cílem je poskytnout běžným pozemšťanům pohled na Liberecko, který se naskytne jen ptákům a letcům. Listujte,
vnímejte a vychutnejte si ho stejně jako já.
Milan Paprčka

I have had the opportunity to view several locations in the Liberec Region with
the love of my life, Simona, who served as a photographer in 2016. However, most
of the footage was created during summer 2018. I was the photographer and the
plane’s pilot was Matúš Krajňák. At the time, most of the republic was under an
extreme drought. The landscape was brown and grey everywhere. Everywhere except in the Liberec Region. This region is lucky that it has abundant forests, which
maintain moisture. When we approached from the south, the landscape
was greener and more refreshing. Liberec itself, a town surrounded by
mountains, very much reminded me of my home, which is Banská
Bystrica in Slovakia. We tried to fly over each important location
and to get a view of even the most ordinary locations in an extraordinary way. The aim is to provide ordinary terrestrials with
a view of the Liberec Region available only to birds and airmen.
Gloss through, take notice and enjoy these photos just as I do.
Milan Paprčka

Krajina Liberecka se vám v této knize představuje z neThe landscape of the Liberec Region presented to you in this book
obvyklého pohledu, a to očima ptáků a pilotů letadel.
is from an unusual point of view, through a birds-eye view and the
Spoustu míst tohoto regionu mám osobně prochozenou
perspective of an aircraft pilot. I have come to know many places in this
a při výběru leteckých snímků jsem zjistila, že mi chybí ještě
Skyper GT9
region personally, and when choosing these aerial pictures I found out
dost lokalit k navštívení. Bohaté lesy, ze kterých hrdě vystupují
that there are still many places to visit here like rich forests with charming
půvabné pamětihodnosti, malebné obce Liberecka a mnoho dalšíhistorical
places, the picturesque villages of the Liberec Region and much more.
ho. To vše můžete vidět na unikátních leteckých snímcích. Málokomu se
You can see all of this in the unique aerial photographs, which only a few people have
podaří získat tyto pohledy z nebe osobně. Přeji tedy všem čtenářům, aby
the opportunity to see from the skies personally. So, I hope the book takes the readers
je tato kniha vtáhla do míst, která navštívili a zavzpomínali tak na strávené
to all of the places visited so they can remember the time spent here or be the guide
chvíle v nich, a těm, kteří ještě neměli to štěstí tento region objevovat, aby
for those not lucky enough to have visited the region in person.
byla kniha jejich průvodcem.
Martina Grznárová, DiS.
Martina Grznárová, DiS.
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CIS SYSTEMS S. R. O.
CiS systems s. r. o. je od roku 1997 inovativní a úspěšná rodinná firma působící v Jizerských horách. V regionu patří k největším zaměstnavatelům.
V hlavním sídle v Novém Městě pod Smrkem a v závodech Ludvíkov pod Smrkem a Hejnice pracuje v současné době více než 700 zaměstnanců.
Firma zabývající se výrobou kabelových konfekcí, systémovou technikou a mechatronikou vyvíjí a vyrábí řešení podle
specifických požadavků zákazníků.
Díky know-how a sortimentu výrobků určenému pro celou
řadu odvětví, který vyhovuje potřebám zákazníků, je CiS kompetentním partnerem v následujících odvětvích: výroba strojů
a zařízení, automatizace, elektrotechnika, lékařská technika,
přepravní a dopravní inženýrství, energetika a životní prostředí, letectví, kosmonautika a systémy platebního styku. Inovativní technika, kvalita do sebemenšího detailu a uznávaná
spolehlivost jsou pilíře úspěchu skupiny CiS. Mimořádný důraz
klade CiS na kontinuální optimalizaci procesů a kvalifikované,
dobře vyškolené zaměstnance. Ti jsou srdcem společnosti
CiS. Proto byla v roce 2009 podle německého vzoru založena
první škola mistrů v České republice. Audit WCA, který ve vý-

robních závodech provedla společnost Intertek Londýn, opakovaně konstatoval, že pracovní místa a pracovní podmínky
jako jistota práce, mzdy a pracovní doba, zdraví a bezpečnost,
ale i systém managementu a environmentální management
jsou tu na nejvyšší úrovni a navíc výrazně nad celosvětovým
i celostátním průměrem.
Společnost CiS nabízí svým zaměstnancům bezpečná, čistá
a světlá pracoviště, matkám možnost pracovat na jednu směnu, 5 dní dovolené navíc, jazykové kurzy, autobusovou dopravu do/z práce, ale i kulturní a volnočasové akce.
Společnost CiS systems s. r. o. je od roku 2014 členem neziskové organizace UN Global Compact. Podporuje principy
z oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí
a boje proti korupci a jedná v souladu s těmito principy. Podporuje
proto regionální nadace, sportovní kluby a oddíly a jiné projekty.

The company CiS systems s.r.o. has been an innovative and successful family venture in the Jizera Mountains since 1997 and ranks among the largest employers
in this region. Today, more than 700 employees work at the main location in Nové Město p/S as well as the productions sites in Ludvíkov p/S and Hejnice.
The company develops and produces customer-specific solutions
for cable fittings, system technology and mechatronics.
Their know-how as well as the wide and customer-focused product range make CiS a competent partner in the following industries:
Plant and mechanical engineering, automation, electrical engineering, medical technology, transport and traffic technology, energy and
environmental technology, aerospace and aviation and payment systems. Innovative technology, quality to the last detail and recognised
reliability are the pillars of success for CiS Group. CiS places particular emphasis on continuous process optimization and qualified, welltrained staff. Those elements are at the core of CiS. Therefore, in
2009 the first master school based on the German model was founded in the Czech Republic. A WCA audit conducted by Intertek Lon-

don at the production sites repeatedly came to the conclusion that
the workplaces and working conditions such as occupational safety,
wages and working hours, health and safety as well as the management system and the environmental system are at the highest level
and well above the global average and the country's average.
CiS offers their employees: Safe, clean and well-lit workplaces, a oneshift option for mothers as well as 5 additional days off, language courses,
bus transport to and from work as well as cultural and recreational events.
Since 2014, CiS systems s.r.o. has been a member of UN Global
Compact and supports and acts upon the fundamental values recognised for human rights, labour standards, environmental protection
and the fight against corruption. This includes support for regional
foundations, sports associations and other projects.

Výrobní závod v Hejnicích
• Production plant in Hejnice • Produktionsstätte in Hejnice

Die Firma CiS systems s.r.o. ist seit 1997 ein innovatives und erfolgreiches Familienunternehmen im Isergebirge und gehört zu den größten Arbeitgebern
in der Region. Am Hauptsitz in Nové Město p/S und den Produktionsstandorten in Ludvíkov p/S und Hejnice sind heute über 700 Mitarbeiter beschäftigt.
Der Kabelkonfektionär, Systemtechnik- und Mechatronikanbieter
entwickelt und fertigt kundenspezifische Lösungen.
Das Knowhow sowie die breitgefächerte und kundenorientierte
Produktpalette machen CiS zu einem kompetenten Partner in den
folgenden Branchen: Anlagen-und Maschinenbau, Automation, Elektrotechnik, Medizintechnik, Transport- und Verkehrstechnik, Energie
und Umwelttechnik, Luft,- Raumfahrt und Zahlungsverkehrssysteme.
Innovative Technik, Qualität bis ins kleinste Detail und anerkannte
Zuverlässigkeit sind die Säulen des Erfolgs der CiS-Gruppe. Besonderes Augenmerk legt CiS auf die kontinuierliche Prozessoptimierung und qualifizierte, gut ausgebildete Mitarbeiter. Sie bilden das
Herzstück von CiS. Daher wurde 2009 die erste Meisterschule nach
deutschem Vorbild in der Tschechischen Republik gegründet. Ein
durch Intertek-London an den Produktionsstandorten durchgeführtes

WCA-Audit stellte wiederholt fest, dass die Arbeitsplätze und Arbeitskonditionen wie Arbeitssicherheit, Löhne und Arbeitszeit, Gesundheit
und Sicherheit sowie das Managementsystem und das Umweltmanagement auf höchstem Niveau sind und sowohl deutlich über dem
weltweiten Durchschnitt als auch über dem des Landes liegen.
CiS bietet seinen Mitarbeitern: Sichere, saubere und helle Arbeitsplätze, Ein-Schicht-Option für Mütter sowie 5 zusätzliche Urlaubstage, Sprachkurse, den Bus-Transport zur Arbeit und nach Hause,
sowie Kultur- und Freizeitveranstaltungen.
CiS systems s.r.o. ist seit 2014 Mitglied im UN Global Compact
und unterstützt und handelt nach den Grundwerten aus den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. So werden regionale Stiftungen, Sportvereine und
andere Projekte unterstützt.

CiS systems s.r.o., Zámecká 626, 463 65 Nové Město pod Smrkem
tel: +420 482 465 500, info@cis-europe.eu, www.cis-europe.eu

Výrobní závod v Ludvíkově p.S. • Production plant
in Ludvíkov p.S. • Produktionsstätte in Ludvíkov p. S.
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Vysílač na Ještědu z výšky střeží bělající
se domy v Liberci
The transmitter on Ještěd standing guard high over the white
houses in Liberec
CBS Flying team 2017

Zástavba Liberce rozpínající se v údolí
The buildings of Liberec stretching over the valley
CBS Flying team 2017

Nejvyšší vrchol celého hřbetu označuje
stavba vysílače
The highest peak of the entire ridge is marked by the structure
of the transmitter
CBS Flying team 2018

11

Frýdlant_CBS_2018_DSC_6980

Povídání o Ještědu
Ještěd je odedávna považován za jednu z hlavních
dominant severních Čech a za symbol města Liberce, rozprostírajícího se pod ním.
Jeho vrcholu s nadmořskou výškou 1012 metrů dodává elegantní aerodynamickou špičku unikátní stavební dílo, slavný horský hotel s vysílačem. Stavba
vyrostla v letech 1966–1973 podle projektu architekta
Karla Hubáčka, zásluhu na jedinečném interiéru má
akademický architekt Otakar Binar. Neobvyklá stavba si žádala neobvyklé stavební postupy i netradiční
výrobce. Věděli jste například, že několik metrů dlouhé umělohmotné tyče vyráběla továrna na rybářské
pruty? Musela kvůli tomu prorazit díru do fabriky,
která byla příliš malá… Tento odvážný projekt zaujal
architekty z celého světa, a tak byl po zásluze oceněn
prestižní Perretovou cenou. Budova hotelu Ještěd je
unikátním symbolem celého Libereckého kraje. Ať jste
kdekoli ve městě, sleduje vás doslova na každém kroku
a od roku 2001 jeho silueta září do noci jako prazvláštní vesmírná loď nehybně zavěšená uprostřed oblohy.

Words about Ještěd
Ještěd has long been considered one of the main
landmarks of North Bohemia and a symbol of the
city of Liberec, located below it.
Its peak with an elevation of 1,012 meters above sea
level is elegantly and aerodynamically topped off by
a unique piece of construction, a famous hotel with a
transmitter. The hotel was built during 1966-1973 while
it was based on the project of architect Karel Hubáček
and its unique interior can be attributed to academic
architect Otakar Binar. The atypical construction site
has required atypical construction approaches and
non-traditional manufacturers. Did you know for example that the artificial poles, which are several metres long, were produced by a fishing rod factory? In
order to do so, it had to poke a hole in the factory,
which was too small. This bold project has impressed
architects worldwide and has even received the Perret
Prize. The building of the Ještěd hotel is a unique symbol of the entire Liberec Region. No matter where you
are in town, you can see it and since 2001, its silhouette
has shined into the night like a space ship hovering in
the sky.

Z přelomu 70. a 80. let 20. století pochází
dominantní stavba hotelu a televizního vysílače Ještěd
The dominant construction of the hotel and TV transmitter
came from the turn of the 1970s and 80s
CBS Flying team 2018
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Pohled na zalesněnou horu odhaluje, kudy vedou
lyžařské svahy a lanovky
A view of the forested mountain reveals where the ski slopes
and cable cars lead

Kabinka, která právě vjíždí do vrcholové stanice
Cable car cabin just arriving at the upper station
CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Ve vodní nádrži Starý Harcov se mohou obyvatelé
Liberce zchladit v teplých dnech
The inhabitants of Liberec can cool off on warm days in the Starý
Harcov water reservoir

Hrad připomínající rozhledna Liberecká výšina
Castle reminiscent of Liberec Heights look out tower
CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Dominantou nejen náměstí, ale celého města
je impozantní budova liberecké radnice

Pohled nejen do technické minulosti nabízejí
muzea a galerie ležící v těsné blízkosti

The Town Hall of Liberec is the impressive building dominating
not just the square but the entire city

The museums and galleries lying in close proximity to each
other offer a look at not just the technical past

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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V Liberci si na své přijdou milovníci památek,
parků i nákupních center

Místní botanická zahrada je nejstarší svého druhu
v České republice

Lovers of monuments, parks and shopping centres will find
what they are looking for in Liberec

The local botanical garden is the oldest of its kind
in the Czech Republic

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Kolem Liberce je množství zvěře a člověk jí někdy
musí vytvořit chodníčky

Věž se splývavým závojem má kostel nedaleko
liberecké léčivé studánky

There is a lot of game around Liberec and people have to give
them space

The tower with a flowing veil has a church near the healing
spring in Liberec

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Náměstí ve Stráži nad Nisou vládne zeleň

Větrné turbíny, kam až oko dohlédne – okolí Mníšku

The village square in Stráž nad Nisou is dominated by greenery

Wind turbines as far as the eye can see – around Mníšek

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Jako říčka se v údolí rozlévá zástavba Oldřichova
v Hájích

Půdorys kříže má kostel Navštívení Panny Marie
v Hejnicích

Like a brook, the buildings in Oldřichov v Hájích flow
into the valley

The Church of the Visitation of the Virgin Mary in Hejnice has
a floor plan which is in the shape of a cross

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Pohled za zeď pozemku kláštera františkánů
v Hejnicích odhaluje upravenou zahradu
ve francouzském stylu
The view of the wall of the Franciscan Monastery in Hejnice
reveals a landscaped garden in the French style

Skála na vrcholu Jizery nabízí daleké vyhlídky
do okolního kraje
The rock at the top of Jizera Mount offers a far-reaching vantage
point of the surrounding region
CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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V oáze zeleně ležící obec Bílý Potok
The village of Bílý Potok lies in an oasis of greenery
CBS Flying team 2018

Malá vodní nádrž vznikla přehrazením Černé
Smědé u lesní křižovatky v Bílém Potoku
The small water reservoir was created by the Černá Smědá dam
at the forest crossroads in Bílý Potok
CBS Flying team 2018
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Lázně Libverda – výchoziště hned několika
turistických stezek je ideálním místem pro milovníky
aktivní dovolené
Libverda Spa – the meeting point of several hiking trails
is an ideal place for lovers of active holidays

U hranic s Polskem leží rozhledna na Smrku
se dvěma vyhlídkovými plošinami
At the border with Poland there is a lookout tower called
na Smrku with two observation platforms
CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Přímo v budově kolonády v Lázních Libverda vyvěrá
minerální kyselka – Kristiánův pramen
Mineral water springs are located directly in the building on the
colonnade at Libverda Spa – Kristián Spring
CBS Flying team 2018

Klingerova vila je s okolní přírodou úzce propojena –
je zásobena zvlášť měkkou pitnou vodou vyvěrající
z blízkého pramene
The Klinger Villa is closely interconnected with the surrounding
countryside – it is supplied with particularly soft drinking water
flowing from a nearby spring
CBS Flying team 2018
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Jako z pohádky vypadá Žijící skanzen Jindřichovice
pod Smrkem s funkčním větrným mlýnem

Vila Rozálie v Jindřichovicích pod Smrkem je jednou
z vil domova pro seniory se zvláštním režimem

Jindřichovice pod Smrkem looks like an open air museum from
a fairy tale with a functional windmill

Villa Rozalia in Jindřichovice pod Smrkem is one of the villas
for the elderly with its own special regime of care

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Jako kráter po dopadu meteoritu vypadá lom
u Krásného Lesa

Bujný park pomalu skrývá podobu historické vily
v Dolní Řasnici

There is a quarry near Krásný Les that looks like a crater after
the impact of a meteorite

The lush park slowly hides the look of a historic villa
in Dolní Řasnice

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Hojně protkaná stromy je obec Krásný Les
The village of Krásný Les lies amongst the many interwoven trees
CBS Flying team 2015

Kostel se hřbitovem je spojujícím prvkem
obcí Krásný Les a Dolní Řasnice
The church with a cemetery is a connecting element
of the villages Krásný Les and Dolní Řasnice
CBS Flying team 2015
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Obrazcům v obilí se z nebe podobá motokrosová
dráha ve Višňové

Hráz na Smědé odhodlaně chrání blízké koleje před
zatopením

The motocross track in Višňová resembles from the sky
a pattern in the field

The dam on the Smědá river protects the nearby tracks
from flooding

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Listnatý strom připomíná pohled na Frýdlant.
Kmen představuje železnice, rozvětvenou korunu
pak zástavba
View of Frýdlant resembles a leafy tree The rail road is the trunk
and the branched out crown is made up of the buildings

Spojení středověkého hradu a renesančního zámku
představuje hrad a zámek Frýdlant
The castle and château of Frýdlant is the combination
of a medieval castle and a Renaissance château
CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Frýdlant
Snad každý hrad či zámek má svého ducha nebo
alespoň legendu či pověst.
Výjimkou není ani Frýdlant. Na Zámeckém vrchu byl
zřejmě již v 11. století vystavěn mocným rodem Ronovců hrad. Ve 13. století panství získal rod Bibrštejnů,
kteří se významně podíleli na vybudování mohutného
hradního paláce. Zajímavá historka se váže k postavě
Bedřicha z Bibrštejna a jeho choti. Tento pán prý měl
spolky se samotným ďáblem. Vypráví se, že jedné noci
hrál pán s čertem kostky o svou duši. Pán vyhrál a pekelník musel podle dohody zorat skálu pod hradem.
O pánovu duši prý ale nepřišel. Povídá se, že když se
pan Bedřich odebral na věčnost, rakev, v níž byl pochován, byla prý tak lehká, jako by v ní ani nikdo nebyl. Vzal
si jeho tělo ďábel do pekla i s duší? Kdo ví. Ale právě
pod onou rozoranou skálou se za temných nocí zjevuje duch manželky pana Bedřicha a naříká po ztracené
duši svého muže…

Frýdlant
Perhaps every castle or château has its own spirit
or at least its own legend or reputation.
Frýdlant is no exception. The castle is believed to have
been built already in the 11th century on the Zámecký
hill by the powerful Ronovec aristocratic family. In
the 13th century, the manor was acquired by the
Bibrštejns, who played a significant role in building
the enormous castle palace. Bedřich of Bibrštejn and
his spouse have an interesting history. He reportedly
had deals with the Devil himself. It is said that one
night he played dice with the Devil with his soul at
stake. The man won and so as agreed the Devil had
to dig up the rocks below the castle. However, the
Devil was not deprived of the man’s soul. It is said
that when Bedřich passed away, the casket in which
he was buried was so light that it was as if he was not
in it. Did Satan snatch the man’s body along with his
soul? No one knows for sure. But it is said that below
the rock the spirit of Bedřich’s wife appears on dark
nights and calls for her husband’s lost soul.

Na mohutné skále stojící hrad a zámek Frýdlant
The castle and château at Frýdlant stand on a huge rock
CBS Flying team 2018
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Frýdlant – přirozené centrum pro okolní obce
Frýdlant – the natural centre of the surrounding municipalities
CBS Flying team 2018

Přímo na břehu Smědé byl vystavěn
kostel Nalezení sv. Kříže
Directly on the banks of the Smědá river the Church of Location
of the Holy Cross was built
CBS Flying team 2017
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Frýdlantské náměstí lemují krásně zdobené
měšťanské domy

Dominantou je však budova místní radnice,
jež nese prvky severoněmecké renesance

The square in Frýdlant is surrounded by beautifully decorated
burgher houses

The dominant feature is the building of the local Town Hall,
which contains elements of the North German Renaissance

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Z každé strany jinak vypadající kostel v Raspenavě
A different looking church on each side in Raspenava
CBS Flying team 2018

Na rodiče kochající se výhledy z rozhledny
Frýdlantská výšina mohou děti počkat na hřišti
Children can wait on the playground below while their parents
enjoy the view from the Frýdlantská výšina lookout tower
CBS Flying team 2018
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Heřmanická rozhledna ve tvaru okurky nabízí
výhledy na Jizerské hory, Krkonoše nebo
např. elektrárnu Turów v Polsku
The Heřmanice lookout tower in the shape of a cucumber offers
views of the Jizera Mountains, Krkonoše and the Turów Power
Plant in Poland

Bělostný kostel sv. Anny zdobící obec Dětřichov
The white Church of St. Anne adorns the village of Dětřichov
CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Přesně na 15. poledníku ležící obec Nová Ves
Nová Ves is located exactly on the 15th meridian
CBS Flying team 2018

Věž kostela v Chrastavě zdobí nezvyklý
prolamovaný jehlan
The church tower in Chrastava is decorated with an unusual
plated pyramid
CBS Flying team 2018
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Středověký dvorec v Chrastavě se právě rozšiřuje
o nové obydlí

Brána se vstupní věží kontroluje příchozí
na velmožský dvůr z 12. století

The medieval farmstead in Chrastava is being extended
by a new dwelling

The gate with the entrance tower controls the entrance
to the 12th-century manorial farmstead

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Jako paprsky slunce se do všech stran od kruhového
objezdu rozbíhají silnice v Bílém Kostele nad Nisou
The roads flowing into the roundabout in Bílý Kostel nad Nisou
are like the rays of the sun

Kostel v Bílém Kostele nad Nisou je opravdu bílý
The church in Bílý Kostel nad Nisou is truly white
CBS Flying team 2015

CBS Flying team 2015
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V blízkosti česko–německo–polského trojmezí
leží obec Hrádek nad Nisou

Kostel v Hrádku nad Nisou zvědavě nakukuje
na místní náměstí

The village of Hrádek nad Nisou is close
to the Czech-German-Polish international tripoint

The church in Hrádek nad Nisou curiously peeks into
the local square

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Zatopený lignitový důl u Hrádku nad Nisou svou
temnou barvou neodradí nikoho, kdo se chce
v horkém letním dni osvěžit
The flooded lignite mine at Hrádek nad Nisou does not deter
anybody who wants to refresh themselves on a hot summer day
with its dark waters

Hrad Grabštejn tyčící se na kopci nad obcí Chotyně
Grabštejn Castle towers on a hill above the village of Chotyně
CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Chotyně – Hrad Grabštejn
Hrad Grabštejn, jeden z nejstarších hradů severních Čech tyčící se nad Chotyní, vzbuzoval odedávna nejbujnější fantazie.
Mezi místními se dlouho tradovalo, že v hradních zdech
nebo v okolí starých budov jsou ukryty nesmírné poklady, že ve zdech jsou zazděné ubohé děvečky a ponurými chodbami bloudí za měsíčních nocí duchové a bílé
přízraky. Ze sklepení hradu prý vede i tajná chodba,
snad až do zámečku v Hrádku nad Nisou. Duchy tady
však potkat můžeme. Stačí vstoupit do hradní kaple
sv. Barbory s úchvatnou malířskou výzdobou. Říká
se, že je plná dobrých duchů, kteří vystupují z obrazů na stěnách, dotýkají se prsty návštěvníků a modlí
se za ně. Svůj přízrak má i Chotyně samotná. Na jejím
okraji v jedné zahradě můžeme spatřit starý smírčí
kříž, o jehož původu nikdo nic bližšího neví. Opravdu
ne? Tak proč se v jeho blízkosti tu a tam zjevuje francouzský voják v uniformě ze 17. století?

Chotyně – Grabštejn Castle
Grabštejn Castle, one of the oldest castles in North
Bohemia which towers over Chotyně, has long been
associated with the wildest imagination.
Locals have long said that in the castle walls or in the
surroundings of the old buildings there are many
treasures while behind the walls there are poor
girls who are imprisoned as well as spirits and white
ghosts who haunt in the corridors on any night when
the moonlight is bright. There is reportedly a secret
corridor leading from the castle's cellar all the way to
the château in Hrádek nad Nisou. However, we can encounter ghosts. Simply enter the castle's Chapel of St.
Barbara with its remarkable painted adornments. It is
said that it is full of good spirits, who come out of the
paintings on the walls, touch visitors’ fingers and pray
for them. Chotyně itself has its own unique character.
At its edge in one garden we can find an old conciliation cross, the origin of which no one really knows the
details. Really not? Then why does a French soldier in
uniform from the 17th century appear nearby?

Z kopulovité věže hradu se každý návštěvník může
rozhlédnout do trojmezí Česka, Německa a Polska
From the domelike tower of the castle, every visitor can see the
international tripoint of the Czech, German and Polish borders
CBS Flying team 2018
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Bílé kameny také nazývané jako sloní skály
v Rynolticích jako by pohlcovala bažina lesů
White stones, also known as elephant rocks in Rynoltice,
look as if they are absorbed by the swamp of forests
CBS Flying team 2018

Půvabná bazilika minor sv. Vavřince
a sv. Zdislavy je dominantou města Jablonného
v Podještědí
The charming minor Basilica of St. Lawrence and St. Zdislava
dominates the town of Jablonné v Podještědí
CBS Flying team 2018
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Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy je spojená
s dominikánským klášterem spjatým s osobou
svaté paní Zdislavy – uzdravovatelky nemocných
a patronky rodin

Zámek Lemberk byl původně vybudován jako
středověký hrad Löwenberg

The Basilica of St. Lawrence and St. Zdislava is connected with
the Dominican monastery associated with St. Zdislava – a healer
of the sick and patron of families

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018

Lemberk Castle was originally built like the medieval castle
of Löwenberg
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Vysoká věž zámku jako by měla své menší dvojče na
boční straně

Na strmém ostrohu hory Krutina shlíží dolů
zámek Lemberk

The high tower of the castle seems to have its smaller twin
on the side

Lemberk Castle looks down from the steep promontory
of Krutina Mountain

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Novinský železniční viadukt v okolí Kryštofova Údolí
připomíná korunku ve vlasech

V údolí mezi vrchy Vlčí jáma a Spálený vrch se
ukrývá obec Kryštofovo Údolí

The Novina railway viaduct near Kryštof’s Valley reminds
us of a crown in the hair

In the valley between the hills of Vlčí jáma and Spálený vrch
the village of Kryštofovo Údolí is hidden

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Kostel sv. Jana Křtitele vyrůstající ze zelené
obce Zdislava

Krkavčí skály ukrývající se v lese u Křižan jsou
oblíbené horolezci

The Church of St. John the Baptist which rises from the green
village of Zdislava

Krkavčí rocks hiding in the forest near Křižany are popular
among mountaineers

CBS Flying team 2015

CBS Flying team 2018
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Bobová dráha nedaleko obce Javorník u Dlouhého
Mostu leží v krajině jako dlouhá žížala

Kostel sv. Vavřince střežící své hroby
v Dlouhém Mostě

The bob-sleigh track near the village of Javorník near Dlouhý
Most lies in the landscape like a long earthworm

The Church of St. Lawrence standing guard over the graves
in Dlouhý Most

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Rovina osázená obcemi pod Ještědem, mezi kterými
je i obec Dlouhý Most

Domek uprostřed pole u Dlouhého Mostu
obklopený zahrádkou vypadá jako z pohádky

Flat land dotted by the municipalities under Ještěd,
among which the village Dlouhý Most is located

A small house in the middle of a field in Dlouhý Most
surrounded by a garden looks like its from a fairy tale

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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V podhůří Ještědsko-kozákovského hřbetu leží
obec Proseč pod Ještědem s jejími čtyřmi částmi
At the foothills of the Ještěd-Kozákov Ridge lies the village
of Proseč pod Ještědem with its four local parts

Obec Světlá pod Ještědem prolínající se s přírodou
The village of Světlá pod Ještědem blends into the countryside
CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Klikatící se had v zpovzdálí stáda krav v Janově Dole
Roads resembling a snake winding among the distant herd
of cows in Janův Důl
CBS Flying team 2018

Úhledné stanové městečko s karavany a bungalovy
využije v Janově Dole každý, kdo má rád přírodu
A stunning tent town with caravans and bungalows can be taken
advantage of by anyone who loves nature in Janův Důl
CBS Flying team 2018
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Svatovítskému náměstí v obci Osečná panuje
bělostný kostel sv. Víta

Ostrůvek v Chrastenském rybníce
má téměř tvar srdce

St. Vitus Square in the village of Osečná is dominated by white
St. Vitus Church

The islet in Chrastava pond is almost heart-shaped

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Vysoké domy uzavírají náměstí T. G. Masaryka
města Hodkovice nad Mohelkou

Letiště v Hodkovicích jsme zastihli s množstvím
kluzáků v době Plachtařského mistrovství regionů

The tall houses encircle T.G. Masaryk Square in Hodkovice
nad Mohelkou

We reached the airport in Hodkovice with lots of gliders during
the Regional Gliding Championship

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Cesty z obce Bílá připomínají paprsky slunce
The paths from the village of Bílá resemble the rays of the sun
CBS Flying team 2015

V krásné zeleni odpočívající zesnulí u Bílé
Those who are departed resting in the beautiful greenery
surrounding Bílá
CBS Flying team 2015
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Osmiboká věž renesanční radnice zkrášluje náměstí
Bedřicha Smetany ve městě Český Dub

Architektonicky hodnotný objekt neorenesanční
Blaschkovy vily sloužící jako Podještědské muzeum

The eight-sided tower of Renaissance Town Hall adorns
the Bedřich Smetana Square in Český Dub

The architecturally valuable building of the Neo-Renaissance
Blaschke's Villa serves as the Podještědí Museum

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Z pohledu na volně běžící koně dýchá svoboda –
Soběslavice
The picture of horses running wild takes the breath away –
Soběslavice

Jako kachny běží koně poslušně za sebou
Like ducks in a row, the horses run obediently one after another
CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Upravené sady kolem obce Svijanský Újezd

Ranními paprsky zalité hřiště s hráči

Neatly-kept orchards around the village of Svijanský Újezd

Morning rays flood a playground with those playing on it

CBS Flying team 2015

CBS Flying team 2015
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Moderní budovy pivovaru Svijany se od roku 1564,
kdy se začala psát jeho historie, jistě několikrát
změnily
Of course, the modern Svijany brewery has changed several
times since 1564, when it began to write its own history

Z pramenů dřívější doby k sobě zámek i pivovar
odedávna patřily
The château and brewery have belonged together from way
back, according to the sources of earlier times
CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Mlýn Perner stojící u splavu Svijany je
nejmodernějším mlýnem v Česku
Perner Mill, standing at the Svijany weir, is the most
state-of-the-art mill in the Czech Republic

Jezera vzniklá těžbou písku z pohledu od obce Příšovice
Lakes created by mining sand from view of the village of Příšovice
CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Silnice tvořící smyčku u obce Lažany
A road forming a loop near the village of Lažany
CBS Flying team 2018

Prázdná lehátka čekají na své majitele v požární
nádrži, která také slouží jako koupaliště, ve středu
obce Lažany
Empty deckchairs await their owners in the fire tank, which also
serves as a swimming pool in the centre of Lažany
CBS Flying team 2018
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Obec Paceřice ohraničená rychlostní silnicí
The village of Paceřice is hemmed in by a highway
CBS Flying team 2018

Bludiště vytvořené v poli u obce Husa si může projít
každý odvážný. Jen pozor, ať v poli nezabloudíte
All those with enough courage can go through the maze created
in the field near the village of Husa Just be careful not to get lost
in the field!
CBS Flying team 2018
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Kamenný Sychrovský viadukt jako by vyrůstal
z přírody

Bývalá Oranžérie s vodní věží k sobě lákají kolemjdoucí
ze Zámeckého parku v Sychrově svými krásami

The Stone Sychrov Viaduct looks like growing from
the countryside

The former orangery with a water tower attracts those passing
by from the Château Park in Sychrov with its beauties

CBS Flying team 2018

CBS Flying team 2018
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Zámek Sychrov
Spíše než skutečný zámek připomíná Sychrov pohádkový domeček pro panenky.
Malebná krajina Českého ráje, v níž je zasazen, mu
na kouzelnosti ještě přidává. Jeho dějiny jsou neodmyslitelně spjaty se starobylým francouzským
rodem Rohanů, jehož kolébkou byla Bretaň. Byl to
jeden z nejvlivnějších rodů Francie, a to až do Velké
revoluce. Francouzská aristokracie tehdy prchala
za hranice a mezi ní i Karel Alain Gabriel Rohan, který
v roce 1820 zámek Sychrov koupil. Proto při prohlídce
zámku můžeme obdivovat obrazovou galerii tohoto
slavného francouzského rodu. V ní je i portrét krásné
dámy – Marie z Rohanu, vévodkyně de Chevreuse. Že
ji neznáte? Ale ano, jen si vzpomeňte na Dumasovy Tři
mušketýry. Právě tato dáma je onou madam Bonacieux, která měla v roce 1625 roli zprostředkovatelky mezi
královnou Annou a lordem Buckinghamem při předávání onoho pověstného briliantového náhrdelníku. Její
potomci přišli do Čech a jen díky nim dnes můžeme obdivovat tento nádherný zámek s něžně narůžovělými
zdmi, který je skutečnou perlou mezi českými zámky.

Sychrov château
Rather than an actual château, Sychrov resembles
a fairy-tale doll house.
The picturesque landscape of Bohemian Paradise in
which it is situated only adds to its charm. Its history
is closely tied to the ancient French Rohan family, who
originated from Brittany. It was one of the most powerful aristocratic families in France, of course until the
Great Revolution. At that time, the French aristocracy
fled across their country’s borders, including Karel
Alain Gabriel Rohan, who purchased the Sychrov château in 1820. Therefore, when touring the château we
can admire the painting gallery of that famous French
aristocratic family. They include a portrait of a beautiful lady, Marie of Rohan, Duchess of Chevreuse. So, you
say that you do not know her? Of course, you must remember Dumas’ Three Musketeers. That lady is Madame Bonacieux, who in 1625 played the role of mediator between Queen Anne and Lord Buckingham when
the famous brilliant necklace was handed over. Her
offspring came to Bohemia and therefore we can admire this beautiful château with gentle rose-coloured
walls, which is a true gem among Czech châteaux.

Dokonalou ukázku života z 19. století mohou
návštěvníci pozorovat na zámku Sychrov
A perfect example of 19th century life can be seen at
the Sychrov Château
CBS Flying team 2018, Vladimír Bärtl 2012, CBS Flying team 2018
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MALEBNÉ OBCE A MĚSTA NA LIBERECKU

PICTURESQUE VILLAGES AND TOWNS AT LIBEREC REGION

Bílá

BÍLÁ

BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU

DLOUHÝ MOST

DOLNÍ ŘASNICE

HODKOVICE
NAD MOHELKOU

HRÁDEK NAD NISOU

Janovice
v Podještědí

CHOTYNĚ

CHRASTAVA

JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ

KRÁSNÝ LES

KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ

MNÍŠEK

NOVÁ VES

OLDŘICHOV V HÁJÍCH

OSEČNÁ

PACEŘICE

PROSEČ
POD JEŠTĚDEM

RYNOLTICE

ŠIMONOVICE

VŠELIBICE
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BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU
U řady měst a obcí se jen dohadujeme, proč že se jmenují tak, jak se jmenují.
V případě Bílého Kostela nad Nisou máme
jasno, jakmile se před námi obec předvede
v celé své kráse. Sněhobílý kostel ční jako
prst v jejím středu. Základy Bílého Kostela
položili slovanští osídlenci již v osmém nebo
devátém století. Dnes tady najdeme vzkvétající obec s mnoha zajímavostmi, jejíž úpravnost
jen podtrhuje okolní nádherná příroda. Kostel
sv. Mikuláše funguje jako společenský prostor,

v němž se koná řada významných akcí, jimiž
je obec proslulá v širokém okolí. Jedině v Bílém Kostele se seznámíme s výrobou másla
a chleba v unikátním Minimuzeu másla. A když
vyrazíme pěšky či na kole po značených cestách do okolí, ponoříme se do lesů plných hub
skrývajících romantickou zříceninu hradu Roi-mund, památné štoly i bunkry prvorepublikového opevnění.

Bei vielen Städten und Gemeinden können wir nur erahnen, warum sie gerade
so heißen, wie sie heißen.
Im Fall von Bílý Kostel nad Nisou ist uns dieses
klar, sobald sich uns das Dorf in seiner ganzen
Schönheit zeigt. Die schneeweiße Kirche ragt wie
ein Finger aus dessen Mitte hervor. Die Grundsteine von Bílý Kostel wurden im 8. oder 9. Jahrhundert von slawischen Siedlern gelegt. Heute
finden wir hier eine blühende Gemeinde mit vielen Sehenswürdigkeiten, dessen Gepﬂegtheit die
umliegende Landschaft zusätzlich wunderschön
unterstreicht. Die Kirche des Hl. Nikolaus dient
als Gemeinschaftsort, an dem eine Reihe von
wichtigen Veranstaltungen, aufgrund welcher die
Gemeinde in der gesamten Umgebung bekannt
ist, stattfindet. Nur in Bílý Kostel lernen wir in dem
einzigartigen Butter-Minimuseum, wie man Butter
und Brot herstellt. Wenn wir uns zu Fuß oder mit
dem Fahrrad auf markierten Wegen in die Umgebung aufmachen, tauchen wir in Wälder voller
Pilze ein, die die romantische Ruine der Burg Roimund, Gedenkstollen und Bunker der Befestigungen aus der Ersten Ersten Republik, verbergen.
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For several towns and villages, we can only guess how they got their names.
In the case of Bílý Kostel nad Nisou, which means
“White Church above the Nisa”, it is clear as soon as
we see the town in all of its beauty. The snow-white
church towers high in its centre. The foundations of
Bílý Kostel were laid by Slavic settlers already in the
eighth or ninth century. Today, it is a thriving village
with many interesting sites and its appearance is further enhanced by the surrounding beautiful nature.
The Church of St. Nicholas functions as a community

space, in which many important events are held, for
which the village is famous near and far in its surroundings. In Bílý Kostel alone, we can become familiar
with the production of butter and bread in the unique
Mini Museum of Butter. And when we set out on foot
or on bicycle along marked paths to the surroundings,
we will enter forests full of mushrooms hiding the romantic ruins of Roimund castle, memorial bunkers
and First Czechoslovak Republic fortifications.

W przypadku wielu miast i miejscowości można się jedynie domyślać, dlaczego
noszą one taką, a nie inną nazwę.
W przypadku miejscowości Bílý Kostel nad Nisou
mamy jasność, wystarczy tylko spojrzeć na tę
miejscowość w całej jej krasie. Śnieżno biały kościół niczym palec tkwi w jej środku. Podwaliny
pod Biały Kościół (Bílý Kostel) osadnicy słowiańscy położyli już w ósmym lub dziewiątym wieku.
Dzisiaj można znaleźć tu świetnie prosperującą
miejscowość z wieloma interesującymi miejscami, w której panuje ład i porządek, co dodatkowo podkreśla okoliczna przepiękna przyroda.
Kościół pw. św. Mikołaja jest przestrzenią towarzyską, gdzie odbywa się wiele istotnych imprez,
z których miejscowość słynie w okolicy. Tylko
w miejscowości Bílý Kostel można zapoznać się
z procesem tłuczenia masła i wypieku chleba
w unikatowym Minimuzeum Masła. A jeśli wyruszysz pieszo lub na rowerze po znaczonych drogach, by poznać okolicę, pochłoną cię lasy pełne
grzybów ukrywające romantyczne ruiny zamku
Roimund, historyczne sztolnie i bunkry fortyfikacji
międzywojennych.

Obec BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU, Bílý Kostel nad Nisou 206, 463 31 Chrastava, tel.: +420 485 143 418, obec@bily-kostel.cz, www.bily-kostel.cz

HRÁDEK NAD NISOU

Město ležící na hranicích tří států – České republiky, Německa a Polska, bývalo dříve městem „na konci světa“.

Dnes je branou do Čech, která se otevírá všem,
kteří přijíždějí za poznáním Lužických a Žitavských
hor či sousedního Polska a Saska. Pravým klenotem je barokní kostel sv. Bartoloměje, který spolu
s novogotickým Chrámem Pokoje vévodí centru
města, v novém kabátě se skví všechny cenné historické budovy. V Hrádku nad Nisou si na své přijdou cyklisté, turisté i vodáci. Areál Kristýna s vel-

kým jezerem je skvělým zázemím pro milovníky
vody, odpočinku i pohybu, s městem a Trojzemím
spojují Kristýnu in-line dráhy. Vodákům dopřává
řeka Nisa pohodový výlet přímo po státní hranici.
A Lužické a Žitavské hory? To je několik stovek kilometrů cest, skvělé terénní partie pro cyklisty, romantické skalní vyhlídky i linie prvorepublikového
opevnění. Vítejte v srdci Trojzemí!

Die Stadt, die an den Grenzen von drei Staaten – der Tschechischen Republik,
Deutschland und Polen – liegt, war früher die Stadt „am Ende der Welt“.
Heute bildet sie das Tor nach Tschechien, das sich
jedem öffnet, der kommt, um das Lausitzer und
Zittauer Gebirge oder das benachbarte Polen und
Sachsen kennen zu lernen. Ein wahres Juwel ist die
Barockkirche des Hl. Bartholomäus, die gemeinsam
mit dem neugotischen Tempel der Ruhe das Zentrum
der Stadt dominiert. Alle wertvollen historischen Gebäuden glänzen in ihren neuen Mänteln. In Hrádek
nad Nisou werden Radfahrer, Touristen und Wasserliebhaber zufrieden gestellt. Das Areal Kristýna mit
einem großen See, ist ein idealer Ausgangspunkt für
Wasserliebhaber und diejenigen, die sich entspannen oder bewegen möchten. Die Stadt und das Dreiländereck sind mit dem Areal durch Inline-Strecken
verbunden. Wassersportlern bietet der Fluss Nisa
eine entspannende Fahrt direkt entlang der Grenze.
Und das Lausitzer und Zittauer Gebirge? Das ist einige hundert Kilometer an Wanderwegen, großartigen
Radwegen, romantischen Felsaussichten und die Linien der Befestigung der Ersten Republik. Willkommen im Herzen des Dreiländerecks!

This town located on the borders of three countries - the Czech Republic,
Germany and Poland - was previously a town “at the end of the world”.
Today, it is a gateway to Bohemia, which is open
to everyone who explores the Lusatian and Zittau
Mountains or neighbouring Poland and Saxony.
A true gem is the Baroque Church of St. Bartholomew, which together with the neo-Gothic
Church of Serenity, dominates the centre of town
and in a new cloak it blends in well with all of the
valuable historical buildings. Cyclists, hikers and
boaters will also find what they are looking for in
Hrádek nad Nisou. The Kristýna complex with its
large lake is a perfect place for lovers of water,
relaxation and movement, while the town and
Tri-state are linked to Kristýna by in-line tracks.
Boaters can enjoy the Nisa river and experience
an enjoyable journey along the three countries’
borders. And what about the Lusatian and Zittau
mountains? They consist of a few hundred km of
paths, excellent terrain for cyclists and romantic
views from rocks, while they served as a line of
fortification for the first Czechoslovak Republic.
Welcome to the heart of the Tri-state!

Miasto leżące na granicy trzech państw - Republiki Czeskiej, Niemiec i Polski było wcześniej miastem „na końcu świata“.
Dzisiaj jest bramą do Czech, która otwiera się dla
wszystkich, którzy przybywają tutaj, by poznać Góry
Łużyckie i Żytawskie lub sąsiednią Polskę, czy Saksonię. Prawdziwym klejnotem jest barokowy kościół
pw. św. Bartłomieja (Kostel sv. Bartoloměje), który
wraz z neogotycką Świątynią Pokoju (Chrám Pokoje) tworzy dominantę centrum miasta, gdzie w nowej szacie lśnią wszystkie cenne budynki historyczne. Hrádek nad Nisou jest odpowiednim miejscem
dla rowerzystów, turystów pieszych i wodnych.
Kompleks Kristýna z dużym jeziorem stanowi doskonałe zaplecze dla miłośników wody, wypoczynku, a także ruchu, z miastem oraz Trójziemią łączą
go trasy do jazdy na rolkach. Amatorom turystyki
wodnej rzeka Nysa ma do zaoferowania przyjemną
wycieczkę bezpośrednio wzdłuż granicy państwa.
Nie zapominaj jednak o Górach Łużyckich i Żytawskich! To kilkaset kilometrów dróg, wspaniałe odcinki terenowe dla rowerzystów, romantyczne skalne
punkty widokowe, a także linia fortyfikacji z okresu
międzywojennego. Witaj w samym sercu Trójziemi!

Město HRÁDEK NAD NISOU, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, tel.: +420 482 411 411, mestohradek@muhradek.cz, www.hradek.eu
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CHOTYNĚ
Vodáci i nevodáci, přijďte přivítat vílu Nisu!
Kam? Přece na každoroční Slavnosti řeky Nisa
v Chotyni. Dobře se pobavíte a poznáte tisícovku obyvatel obce ležící v údolí Lužické Nisy.
Opravdovým potěšením se stane návštěva hradu Grabštejna. Po několika přestavbách a rozsáhlé rekonstrukci je z hradu klasicistní klenot,
který ročně přiláká stovky návštěvníků. Chotyně, jako mnohé jiné obce v pohraničí, prošla pohnutou historií. Dnes je moderní obcí, v níž se

dobře žije mladým i seniorům. Přímo v centru
obce najdeme několik dětských a sportovních
hřišť, cvičební nářadí pro dospělé i okruh pro
bruslaře. Po celý rok žije Chotyně bohatým společenským životem. Vždyť kdo z okolí by neznal
takové akce, jako je zdejší den otevřených dveří u hasičů nebo myslivců, Jablkobraní spojené s oslavou dne seniorů, Slavnosti řeky Nisa
nebo lampionový průvod na Grabštejn.

Wassersportler oder Nicht-Wassersportler, kommt und begrüßt die Fee der Nisa!
Wohin? Zum Jahrestag des Flusses Nisa in Chotyně
natürlich. Sie werden sich gut amüsieren und die tausend Einwohner der Gemeinde, die im Tal der Lausitzer Nisa liegt, kennen lernen. Zu einem wahren
Genuss wird die Besichtigung der Burg Grabštejn.
Nach einigen Umbauten und umfangreichen Renovierungsarbeiten ist das Schloss ein klassizistisches
Juwel geworden, das jedes Jahr Hunderte von Besuchern anzieht. Chotyně hat, wie viele andere Dörfer in der Grenzregion auch, eine bewegende Vergangenheit hinter sich. Heute ist es eine moderne
Gemeinde, in der Jung und Alt ihr Leben genießen.
Mitten im Dorf gibt es mehrere Kinder- und Sportplätze, Trainingsgeräte für Erwachsene und eine
Eisbahn. Das ganze Jahr über herrscht in Chotyně
ein reges gesellschaftliches Leben. Denn wer aus
der Umgebung kennt nicht Veranstaltungen wie den
Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr oder den Jägern, die Apfelernte, die mit dem Tag zur Feier der
Senioren verbunden ist, die Feier des Flusses Nisa
oder den Laternenumzug nach Grabštejn.

114

Boaters and non-boaters alike, come visit the nymph of Nisa!
Where? To the annual Nisa River Festivities in
Chotyně. You will enjoy yourselves and get to
know a thousand inhabitants of the village located in the Lužická Nisa (Lusatian Nisa) valley. A visit to Grabštejn Castle is a truly delightful experience. After several renovations and an
extensive reconstruction, the castle is a classicist
gem, which attracts hundreds of visitors annually.
Chotyně, like many villages in the border area,
has had a turbulent history. Today, it is a modern
village which is home to young people as well as
seniors. Directly in the centre of the village, we
can find a few children’s playgrounds and sport
areas, exercise equipment for adults and a round
skating rink. There is plenty of community life
year-round in Chotyně. After all, who from the surroundings would be unfamiliar with events such
as the firemen’s and hunters’ open doors days,
the apple harvest festival connected with the celebration of seniors day, the Nisa River Festivities
and the torch parade to Grabštejn.

Turyści wodni i „niewodni” przybywajcie tłumnie, by przywitać rusałkę Nysę!
Dokąd? Na coroczne Święto Rzeki Nysy (Slavnosti
řeky Nisa) w miejscowości Chotyně. Czeka cię świetna
zabawa, to również okazja, by poznać tysiąc mieszkańców miejscowości położonej w dolinie Nysy Łużyckiej.
Prawdziwą przyjemnością stanie się wizyta na zamku
Grabštejn. Po kilku przebudowach i rozległym remoncie zamek stał się klejnotem klasycystycznym, który
rocznie przyciąga kilkuset odwiedzających. Historia
Chotyně, podobnie do wielu innych miejscowości z terenów przygranicznych, była burzliwa. Obecnie jest to
nowoczesna miejscowość, w której dobrze żyje się ludziom młodym, a także seniorom. W samym centrum
miejscowości można znaleźć kilka placów zabaw dla
dzieci oraz boisk sportowych, sprzęt do ćwiczeń dla dorosłych, a także tor dla rolkarzy. Chotyně przez cały rok
tętni bogatym życiem towarzyskim. Nie ma w okolicy
osób, które nie znałyby takich imprez, jak np.miejscowy
Dzień Drzwi Otwartych organizowany przez strażaków
lub myśliwych, Jabłkobranie połączone ze świętowaniem Dnia Seniora, obchody Święta Rzeki Nysy lub
parada lampionów zmierzająca na Grabštejn.

Obec CHOTYNĚ, Chotyně 163, 463 34 Hrádek nad Nisou, tel.: +420 482 345 607, ou.chotyne@volny.cz, www.chotyne.cz

CHRASTAVA

Město v údolí Jeřice, křižovatka turistických tras, je častým cílem návštěvníků Liberecka.

Nikdo nepřehlédne kostel sv. Vavřince, skvost
novogotické architektury. Ozdobou města jsou
historické domy, mezi nimiž vyniká renesanční
budova radnice i dům, v němž sídlí Městské muzeum s informačním centrem. Jen několik desítek
metrů odtud, na nábřeží, stojí nádherné hrázděné
stavení – rodný dům akademického malíře Josefa
Führicha, autora mnoha obrazů s náboženskou tematikou či ilustrací k Palackého Dějinám národu

českého. V domě je umístěna expozice o životě
a díle umělce a také betlém z roku 1815 vyrobený
jeho otcem. Dalším lákadlem Chrastavy je Muzeum hasičské techniky a samozřejmě Transborder
v Andělské Hoře – unikátní kabinkový přepravník
přes řeku Nisu. Nesmíme zapomenout ani na
společenský život šestitisícového města. Protože
například Chrastavské slavnosti, to je každoroční
třídenní maraton kultury, sportu a skvělé zábavy.

Die Stadt im Tal des Flusses Jeřice, Kreuzung von Wanderwegen, häufiges Ziel
für Besucher von Liberec.
Die Kirche des Hl. Laurentius, ein Juwel der neugotischen
Architektur, wird niemand übersehen. Die Verzierungen
der Stadt sind historische Häuser, darunter das Rathaus
im Stil der Renaissance und das Haus, in dem das Stadtmuseum mit einem Informationszentrum untergebracht ist.
Nur ein paar Meter von hier entfernt, an der Uferpromenade, steht ein prächtiges Fachwerkhaus – das Geburtshaus
des akademischen Malers Josef Führich, der Autor vieler
Gemälde mit religiösen Themen oder Illustrationen zu dem
Buch „Dějiny národa Českého - Die Geschichte des tschechischen Volkes“ von Palacký ist. Das Haus beherbergt eine
Ausstellung über das Leben und das Werk des Künstlers
sowie eine Krippe aus dem Jahr 1815, die noch von seinem
Vater stammt. Eine weitere Attraktion von Chrastava ist das
Museum für Brandbekämpfungstechnik und natürlich Transborder in Andělská Hora – ein einzigartiges Kabinenbeförderungsmittel über den Fluss Nisa. Auch das gesellschaftliche
Leben der Stadt mit sechs tausend Einwohnern dürfen wir
nicht vergessen. Denn die Festlichkeiten in Chrastava zum
Beispiel sind jedes Jahr ein dreitägiger Marathonlauf der
Kultur, Sport und großartiger Unterhaltung.

This town in the Jeřice valley, where hiking trails intersect, is a frequent destination of visitors to the Liberec region.
No one can overlook the Church of St. Lawrence,
a gem of neo-Gothic architecture. The town is decorated by historic buildings, including the Renaissance building of the Town Hall and the building in
which the Town Museum with the information centre
is located. Just a few dozen meters from there, on
the embankment, there is a beautiful half-timbered
building which is the birth home of academic painter
Josef Führich, whose works include many paintings
with religious themes or illustrations for Palacký’s
History of the Czech Nation. The house contains an
exhibit of the life and works of the artist along with
a Nativity Scene from 1815 made by his father. Another attraction in Chrastava is the Museum of Firefighting Technology and of course the Transborder in
Andělská Hora, a unique cabin transporter for journeys across the Nisa river. We must not forget the
community life of the town of six thousand people
either. One reason for this is that the Chrastava Festivities are an annual three-day marathon of culture,
sport and excellent entertainment.

Miasto w dolinie strumienia Jeřice, skrzyżowanie tras turystycznych, jest częstym celem odwiedzających region liberecki.
Nie sposób przeoczyć kościoła pw. św. Wawrzyńca
(Kostel sv.Vavřince), klejnotu architektury neogotyckiej.
Ozdobą miasta są domy historyczne, wśród których
wyróżnia się renesansowy budynek ratusza, a także
dom, w którym siedzibę ma Muzeum Miejskie wraz
z centrum informacji. Jedyne kilkadziesiąt metrów stąd,
na nabrzeżu, stoi przepiękny budynek o drewnianej
konstrukcji szkieletowej - dom rodzinny malarza akademickiego Josefa Führicha, autora wielu obrazów
o tematyce religijnej lub ilustracji do Dziejów Narodu
Czeskiego autorstwa Palackiego. W budynku znajduje
się ekspozycja dotyczącą dzieła i życia artysty, a także szopka bożonarodzeniowa z 1815 roku, wykonana
przez jego ojca. Kolejną atrakcją Chrastavy jest Muzeum Techniki Pożarniczej oraz oczywiście Transborder w miejscowości Andělská Hora – unikatowa kolejka
gondolowa przez rzekę Nysę. Nie należy zapominać
również o życiu towarzyskim tego sześciotysięcznego
miasta. Warto wspomnieć o imprezie odbywającej się
pod nazwą „Chrastavské slavnosti“ - to trzydniowy maraton kultury, sportu oraz wspaniałej zabawy.

Město CHRASTAVA, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, tel.: +420 482 363 811, podatelna@chrastava.cz, www.chrastava.cz
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JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ

Znáte Janovické poustevny? Na konci 18. století byly vytesány mnichy, kteří se zde
věnovali léčitelství a pomáhali místním lidem s nejrůznějšími problémy.

Tyto kamenné kobky s kaplí si můžeme prohlédnout i dnes, třeba při tradiční janovické
pouti. Janovice v Podještědí s 90 stálými obyvateli jsou vsí malou, přesto velmi zajímavou.
Pohled na roubená a hrázděná stavení tak typická pro tento kraj je opravdovou pastvou pro
oko. Mlčenlivým, a přesto tiše hovořícím pamětníkem dob dávno minulých je lesní hřbitov

s kouzelnou kapličkou, u rybníků skrývajících
se v hustém porostu nás uchvátí podívaná na
rej vzácných druhů vážek. A když se ponoříme
do lesů hlouběji, překvapí nás pozoruhodné
skalní útvary. Všechny krásy Janovic můžete
poznávat sami. Ale pokud se přidáte k tradiční
cykloakci „Na kolech okolo Janovic“, bude toto
objevování mnohem zajímavější!

Kennen Sie die Einsiedelei von Janovice? Ende des 18. Jahrhunderts wurde
diese von Mönchen gehauen, die sich hier der Heilung gewidmet und den
Einheimischen mit allen möglichen Problemen geholfen haben.
Diese Zellen aus Stein mit einer Kapelle können
wir auch heute noch besichtigen, wie zum Beispiel zum Anlass des traditionellen Festes von
Janovice. Janovice v Podještědí ist mit 90 ständigen Einwohnern ein kleines, aber dafür sehr
interessantes Dorf. Der Blick auf die für diese
Region typischen Holz- und Fachwerkhäuser
ist ein echter Blickfang. Ein stiller und doch leise sprechender Zeuge vergangener Zeiten, ist
der Waldfriedhof mit einer bezaubernden Kapelle. Versteckt in dichtem Bewuchs bei einem
Teich bezaubert uns ein Schwarm von seltenen
Libellenarten. Und wenn wir tiefer in den Wald
eintauchen, überraschen uns bemerkenswerte
Felsformationen. Alle Schönheiten von Janovice können Sie selbst erkunden. Wenn Sie sich
jedoch der traditionellen Fahrradveranstaltung
„Na kolech okolo Janovic - Rundherum um Janovice auf dem Fahrrad“ anschließen, wird dieses
zu einem echten Erlebnis!
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Do you know the Janovice hermitages? At the end of the 18th century, they were
engraved by monks, who were involved in healing and helping local people with
various problems.
These stone tombs with a chapel can be
found today as well, such as during the traditional Janovice Fair. Janovice v Podještědí,
with its 90 permanent inhabitants, is a small
village but a very interesting one. A view
of the timbered structures, which are typical for this region, are truly a feast for sore
eyes. The silent yet quietly speaking reminder of past eras is the forest cemetery with
a charming small chapel and by the ponds
hidden in the dense vegetation, there you
will be impressed by a range of rare species
of dragonflies. And if we go deeper into the
forests, we will be surprised by the remarkable rock formations. You can become familiar with all of Janovice’s beauty yourselves.
And if you join in the traditional cycling event
“Na kolech okolo Janovic” (“Around Janovice on Bike”), your discoveries will be all the
more interesting!

Czy znasz Pustelnie Janovickie (Janovické poustevny)? Pod koniec XVIII wieku
zostały wykute przez mnichów, którzy zajmowali się tutaj przyrodolecznictwem
i pomagali miejscowym uporać się z różnymi problemami.
Te kamienne cele z kaplicą obejrzeć można do
dziś, na przykład podczas tradycyjnego odpustu
janovickiego. Janovice v Podještědí z 90 stałymi
mieszkańcami są wioską małą, lecz pomimo tego
bardzo interesującą. Widok budynków z bali, czy
też domków o konstrukcji szkieletowej, tak bardzo
typowych dla tego regionu, jest prawdziwą ucztą dla
oczu. Milczącym, a jednak cicho przemawiającym
świadkiem dawno minionych czasów jest cmen-

Obec JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ, Janovice v Podještědí 90, 643 53 Křižany, tel.: +420 485 172 019, janovice.jiri@seznam.cz, www.janovicevpodjestedi.cz

tarz leśny z uroczą kapliczką, a nieopodal stawów
ukrywających się w gęstych zaroślach, możesz
zachwycić się widokiem na rój rzadkich gatunków
ważek. Gdybyś wszedł wgłąb lasów, zaskoczą cię
również cudowne formacje skalne. Całe piękno
Janovic można poznawać samemu. Jeżeli jednak
dołączysz do tradycyjnej imprezy rowerowej „Na rowerach wokół Janovic“ („Na kolech okolo Janovic“),
poznawanie okolicy stanie się bardziej interesujące!

KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ

Krásný výlet mezi roubenými chaloupkami obklopenými náručí lesů, to je Kryštofovo Údolí.

Ještě na počátku 16. století byla celá oblast pokryta rozsáhlými lesy, české zemské desky zmiňují
obec až v roce 1581. Líbezností vyniká zdejší kostelík sv. Kryštofa z druhé poloviny 17. století, jediná zachovalá roubená stavba zakrytá břidlicí na
Liberecku. Největším lákadlem však je zdejší Muzeum betlémů, kde máme jedinečnou příležitost
spatřit více než dvacet betlémů. V době adventu pak zimní kouzlo vesnice umocňuje slavnost-

ně nasvícený Jírův betlém. Za dalším skvostem
nemusíme chodit daleko – přímo naproti muzeu
stojí stará trafostanice přeměněná místními patrioty v úchvatný orloj s 22 vyřezávanými figurami,
z nichž 18 je pohyblivých. Kryštofovo Údolí láká
i milovníky železnice. Vždyť právě tady najdou
dva impozantní železniční viadukty. A aby toho
nebylo málo, na rozloučenou vás osvěží pohled
na sochu čůrajícího voříška ☺

Eine schöne Reise zwischen Holzhütten, die von Wald umgeben sind, das ist
das Tal Kryštofovo Údolí.
Noch zu Beginn des 16. Jahrhunderts war das gesamte
Gebiet mit ausgedehnten Wäldern bedeckt. Die tschechischen Chroniken erwähnen das Dorf erst im Jahr 1581.
Durch ihre Freundlichkeit ragt hier die örtliche Kirche des
Hl. Christoph aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
hervor. Diese ist der einzige, mit Schiefer bedeckte, erhaltene Holzbau in Liberec. Die größte Attraktion ist jedoch
das hiesige Krippenmuseum, in dem wir die einzigartige
Gelegenheit haben, mehr als zwanzig Krippen zu bestaunen. Zur Adventszeit wird der winterliche Zauber des Dorfes durch die feierlich erleuchtete Krippe des Malers Josef
Jír verstärkt. Wir müssen nicht weit greifen, um ein weiteres Juwel zu finden – direkt gegenüber dem Museum
befindet sich eine alte Trafostation, die von einheimischen
Patrioten in eine atemberaubende astronomische Uhr mit
22 geschnitzten Figuren, von denen 18 beweglich sind,
verwandelt wurde. Das Tal Kryštofovo Údolí ist auch ein
Magnet für Eisenbahnliebhaber. Denn gerade hier finden
sich zwei beeindruckende Eisenbahnviadukte. Und damit
das noch nicht genug ist, sorgt der Blick auf die Skulptur
„Čůrající voříšek - Pinkelnder Streuner“ für Erfrischung ☺

The Kryštof Valley oﬀers a nice trip between half-timbered cottages embraced
by the surrounding forests.
As early as in the beginning of the 16th century, the
entire area was covered by extensive forests and
Czech national records did not mention the village
until 1581. Kindness awaits you at the local Chapel
of St. Christopher from the second half of the 17th
century, the only preserved half-timbered structure
covered in slate in the Liberec Region. However, the
main draw for visitors is the local Museum of Nativity Scenes, where we have a unique opportunity to
view more than twenty Nativity Scenes. During Advent, the winter magic of the village is enhanced by
the ceremoniously lit Jírův betlém nativity scene. We
do not have to go far to see other interesting sites,
since directly opposite the museum there is an old
substation transformed by local patriots into a spectacular astronomical clock with 22 carved figurines,
including 18 moving figurines. The Kryštof Valley is
also a popular destination for train lovers. It is where
they can find two impressive railway viaducts. As if
that were not enough, when leaving the valley you
can get a glimpse of the statue of a Pissing Mutt ☺

Piękna wycieczka pomiędzy domkami z bali, które otaczają lasy, to właśnie
Dolina Krzysztofa.
Jeszcze na początku XVI wieku cały obszar ten pokryty był lasami, a pierwszą wzmiankę o miejscowości
w czeskich księgach majątkowych można znaleźć dopiero w 1581 roku. Powab roztacza wokół siebie miejscowy kościółek pw. św. Krzysztofa (kostelík sv. Kryštofa)
z drugiej połowy XVII wieku, jedyny zachowany budynek
z bali kryty łupkiem w całym regionie libereckim. Największą atrakcją jest jednak miejscowe Muzeum Szopek Bożonarodzeniowych (Muzeum betlémů), w którym
odwiedzający mają unikalną okazję obejrzenia ponad
dwadzieścia szopek. Podczas adwentu natomiast, zimowy czar wioski potęguje uroczyście oświetlona szopka
Jírův betlém. Kolejnego klejnotu nie trzeba szukać daleko - wprost naprzeciwko muzeum stoi stara stacja transformatorowa przebudowana przez lokalnych patriotów
w zachwycający zegar astronomiczny z 22 rzeźbionymi
figurami, z których 18 jest ruchomych. Dolina Krzysztofa
przyciąga także miłośników kolei. To właśnie tutaj znajdą
oni dwa imponujące wiadukty kolejowe. I jakby tego było
mało, na pożegnanie rozśmieszy chyba każdego rzeźba
siusiającego kundelka (Čůrající voříšek). ☺

Obec KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ, Kryštofovo Údolí 166, 460 02 Liberec 2, tel.: +420 777 280 046, starosta@kudoli.cz, www.krystofovoudoli.eu
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Liberecko je jako stvořené pro všechny, koho zajímá vojenská historie,
obzvláště prvorepublikové opevnění.

Zklamaní nebudeme ani v případě, že zavítáme do
Mníšku. Spolu se sousední Fojtkou je obec častým
cílem návštěvníků. Někdo se nechá zlákat na Mníšecký festival představující den plný fotbalových
zážitků a výborné hudby, rodiny s dětmi si skvěle
užijí populární čarodějnice, jiní se vydávají na cestu za poznáním. Kostel sv. Mikuláše v sobě skvěle
spojuje barokní architekturu s rokokovou výzdobou,
vodní nádrž Fojtka z počátku 20. století přitahuje

nejen obdivovatele technických památek, ale i rybáře a vodomily. A každého očarují okolní lesy skrývající tolik krásy! Naučná stezka „Fojtecké tisy“ nás
zavede k jediné lokalitě tisu červeného v Jizerských
horách. Rozkládá se na úbočí Dračího vrchu, odkud
se nám otevře dechberoucí výhled na celou tuto
kouzelnou krajinu.

Die Region Liberec ist ideal für jeden, der sich für die Geschichte des Militärwesens interessiert, insbesondere für die Befestigungen der Ersten Republik.
Und wenn wir Mníšek besuchen, werden wir auch
nicht enttäuscht sein. Zusammen mit der benachbarten Gemeinde Fojtka ist das Dorf ein häufiges
Ziel für Besucher. Jemand lässt sich von den Festlichkeiten in Mníšek anlocken, das einen Tag voller
Fußball und großartiger Musik bietet. Familien mit
Kindern genießen großartige Hexenfeiern, andere
gehen wiederum auf Entdeckungsreisen. Die Kirche des Hl. Nikolaus verbindet in sich sehr gut die
Barockarchitektur mit Verzierungen aus der Rokoko-Epoche. Das Wasserreservoir Fojtka aus dem
frühen 20. Jahrhundert zieht nicht nur Liebhaber
technischer Denkmäler, sondern auch Fischer und
Wasserratten an. Und jeden werden umliegende
Wälder, die so viel Schönheit verbergen, bezaubern! Der Lehrpfad „Fojtecké tisy - Die Eiben von
Fojtka“ führt uns zu einer einzigartigen Landschaft
mit Europäischen Eiben im Isergebirge. Diese erstreckt sich über den Hang des Hügels Dračí vrch,
von wo aus Sie eine atemberaubende Aussicht auf
die gesamte magische Landschaft haben.
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The Liberec area appears as if it was created for everyone who enjoys military
history, especially fortifications from the First Czechoslovak Republic.
You will not be disappointed by visiting Mníšek either.
Together with neighbouring Fojtka, the village is a frequent destination of visitors. No one can pass up the
Mníšek festival representing a day full of football experiences and excellent music, while families with children
can enjoy the popular Walpurgis Night during which
effigies of witches are burnt, while others can enjoy
exploring. The Church of St. Nicholas features an impressive combination of Baroque architecture with Ro-

coco adornments and the Fojtka water reservoir from
the early 20th century attracts admirers of technical
landmarks as well as fishermen and water lovers. And
everyone is charmed by the surrounding forests, which
hide plenty of beauty! The instructional trail known as
Fojtecké Tisy (Fojtka Yew) will take us to another location with red yew in the Jizera Mountains. It straddles
the slopes of Dračí vrch (Dragon Hill), from which there
is a breath-taking view of this impressive countryside.

Region liberecki jest wręcz stworzony dla wszystkich, którzy interesują się wojskowością historyczną, a zwłaszcza fortyfikacjami z okresu międzywojennego.
Z pewnością nie rozczaruje cię również Mníšek.
Wraz z sąsiednim zbiornikiem wodnym Fojtka
miejscowość ta jest stosunkowo popularna wśród
turystów. Niektórzy przyjeżdżają tutaj z powodu
miejscowego festiwalu„Mníšecký festival“, który jest
dniem pełnym doznań piłkarskich i świetnej muzyki, natomiast dla rodzin z dziećmi przygotowano
tutaj atrakcje związane z popularnymi czarownicami, jeszcze inni z kolei wyruszają tutaj w podróż
za poznaniem.. Kościół pw. św. Mikołaja (Kostel
sv. Mikuláše) łączy w sobie doskonale architekturę
baroku ze zdobieniami w stylu rokokowym, zbiornik
wodny Fojtka z początku XX wieku przyciąga nie
tylko miłośników zabytków technicznych, lecz także
wędkarzy i miłośników wody. Każdego z pewnością
oczarują okoliczne lasy ukrywające ogrom piękna!
Ścieżka edukacyjna „Fojtecké tisy“ doprowadzi cię
do jedynego miejsca występowania cisu pospolitego
w Górach Izerskich. Rozkłada się na zboczu Smoczej Góry (Dračí vrch), skąd roztacza się zapierający dech w piersiach widok na ten uroczy region.

Obec MNÍŠEK, Oldřichovská 185, 463 31 Chrastava, tel.: +420 482 725 080, starosta@obec-mnisek.cz, www.obec-mnisek.cz

NOVÁ VES
Tušili jste, že Brazílii bychom mohli najít i na Liberecku?
Ano, je to jedna z částí obce Nová Ves, která
se táhne údolím říčky Jeřice několik kilometrů severně od Liberce. Historické listiny se
o Nové Vsi zmiňují poprvé v roce 1463, kdy
patřila k frýdlantskému panství. Na katastru
obce bývaly původně čtyři samostatné osady,
z nichž každá měla svého rychtáře. V polovině 19. století se sjednotily a dnes nás při-

vítá upravená obec, která se stále rozrůstá.
Zárukou pestrého kulturního a společenského
vyžití 900 místních obyvatel je aktivní činnost zdejších spolků, letní relax si dopřejeme
u vodní nádrže Mlýnice. A věděli jste, že právě Novou Vsí prochází 15. poledník? Je to
jisté, v této obci ležící v kouzelné krajině jizerskohorského předhůří se žije dobře.

Did you know that you can find Brazil in the Liberec region as well?
Yes, it is the name of one of the local
parts of the village of Nová Ves, which
runs along the Jeřice river valley a few
km north of Liberec. Historical records
first mentioned Nová Ves in 1463, when
it belonged to the Frýdlant manor. On the
village’s territory there were originally
four separate settlements, each of which
had their own magistrate. They merged
in the mid-19th century and today they
form a well-maintained village, which
continues to grow. A variety of cultural
and community life of the village’s 900
inhabitants is ensured by the activities
of the local associations, while we can
relax in the summer by the Mlýnice water
reservoir. And did you know that the village of Nová Ves is crossed by the 15th
meridian? Life is certainly good in this
village located in the enchanting scenery
of the Jizera foothills.

Wussten Sie, dass wir Brasilien auch in Liberec finden könnten?
Ganz genau. Es ist ein Teil der Gemeinde
Nová Ves, der sich einige Kilometer nördlich von Liberec durch das Tal des Flusses
Jeřice erstreckt. Historische Aufzeichnungen erwähnen Nová Ves zum ersten Mal im
Jahr 1463, als sie noch zum Gut Frýdlant
gehörte. Ursprünglich gab es im Katastergebiet vier eigenständige Siedlungen, von
denen jede einen Vogt hatte. In der Mitte
des 19. Jahrhunderts vereinigten sich diese
und heute begrüßt uns eine gepﬂegte Gemeinde, die sich ständig erweitert. Garantie
für ein abwechslungsreiches kulturelles und
gesellschaftliches Leben der 900 Bewohner
ist die aktive Tätigkeit der örtlichen Vereine. Für Entspannung im Sommer sorgt der
Stausee Mlýnice. Und wussten Sie, dass der
15. Meridian Nová Ves durchquert? Sicher
ist, dass es sich in dieser Gemeinde, die in
der magischen Landschaft des Vorgebirges
von Isergebirge liegt, gut leben lässt.

Czy przypuszczałeś, że Brazylię znaleźć można również w regionie libereckim?
Tak, to jedna z części miejscowości Nová Ves,
która rozciąga się w dolinie strumienia Jeřice, kilka
kilometrów na północ od miasta Liberec. Pierwsze
wzmianki o miejscowości Nová Ves w dokumentach
historycznych pojawiły się po raz pierwszy w 1463
roku, gdy należała do dóbr frýdlantskich. Na terenie
miejscowości były pierwotnie cztery odrębne osady,
z których każda miała swojego wójta. W połowie
XIX wieku połączyły się, dlatego obecnie turystów

Obec NOVÁ VES, Nová Ves 213, 463 31 Chrastava, tel.: +420 482 720 110, nova.ves@volny.cz, www.nova-ves.eu

wita zadbana miejscowość, która wciąż się rozrasta. Gwarancją barwnego życia kulturalnego
i towarzyskiego 900 miejscowych jest aktywna
działalność lokalnych stowarzyszeń, natomiast letniemu relaksowi oddać się można nad zbiornikiem
wodnym Mlýnice. Czy wiedziałeś, że właśnie przez
miejscowość Nová Ves przebiega 15. południk?
Jedno jest pewne, w tej miejscowości, leżącej
u podnóża Gór Izerskich, żyje się naprawdę dobrze.
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OLDŘICHOV V HÁJÍCH
Co má společného plemeno valašské ovce s Jizerskými horami?
Je to Ekocentrum v Oldřichově v Hájích. Právě
tady můžeme být svědky jedinečného „Stříhání
ovcí“, povozit se na huculských koních nebo si
pohladit kozy či prasničku Růženku. A v expozici „Jizerky všemi smysly“ se zábavnou formou
seznámíme s přírodou Jizerských hor. Oldřichov
v Hájích si dodnes zachoval romantiku horské
obce. Značené turistické a cyklistické trasy nás
provedou staletými bučinami, necháme se uchvá-

tit proudící vodou v Oldřichovském vodopádu
i drsnou krásou skalních útvarů. Oldřichov s jeho
neopakovatelnou atmosférou a krásnou přírodou si zamilujete tak jako mnozí jiní před vámi.
A možná vás bude zajímat, že před lety tady byla
sáňkařská dráha. Na ní zahájil svou úspěšnou
sportovní kariéru jediný junior nominovaný v roce
1968 na Zimní olympijské hry v Grenoblu a celoživotní sáňkař, František Halíř.

Was hat die Rasse der Walachenschafe mit dem Isergebirge gemeinsam?
Es ist das Ökozentrum in Oldřichov v Hájích. Hier können wir Zeugen der einzigartigen „Schafschur“ werden,
auf Huzulen reiten oder Ziegen oder das Schweinchen
Růženka streicheln. Und in der Ausstellung „Jizerky
všemi smysly - Das Isergebirge mit allen Sinnen“ lernen
wir auf unterhaltsame Weise die Natur des Isergebirges kennen. Oldřichov v Hájích hat sich bis heute die
romantische Atmosphäre eines Bergdorfes bewahrt.
Die markierten Wander- und Radwege führen uns
durch jahrhundertealten Buchen, wir lassen uns von

What does a breed of Wallachian sheep have in common with the Jizera Mountains?
It is the Ecocentre in Oldřichov v Hájích.
That is where we can witness unique shearing of sheep, take a ride on a pony, pet goats
or Růženka the little pig. And in the “Jizerky with
All of Your Senses” exhibit, you can become familiar in a fun way with the nature of the Jizera
Mountains. Oldřichov v Hájích to this day has
preserved the romantic atmosphere as a mountain village. The marked hiking and cycling
paths will lead us through centuries-old beechwood and we can let ourselves be enthralled
by water flowing in Oldřichov Waterfall or by
the beautiful rough rock formations. You will
fall in love with Oldřichov and its unique atmosphere as well as the beautiful natural scenery,
just as many before you have done. And you
may be interested to know that years ago there
was a sledding track at the site. The only junior
nominated for the Olympic Games in Grenobl
in 1968, lifelong sledder František Halíř, began
his successful sport career there.

dem strömenden Wasser des Wasserfalls Oldřichov
und der rauen Schönheit der Felsformationen beeindrucken. Sie werden Oldřichov mit seiner unvergesslichen
Atmosphäre und der wunderschönen Natur genauso
ins Herz schließen, wie schon etliche andere vor Ihnen.
Und vielleicht wird Sie auch interessieren, dass es hier
vor vielen Jahren eine Rodelbahn gab. Hier begann
František Halíř, der einzige Jungteilnehmer und Bobfahrer, der im Jahr 1968 zur Winterolympiade in Grenoble
nominiert wurde, seine erfolgreiche Sportkarriere.

Co mają wspólnego rasa owcy wołoskiej i Góry Izerskie?
To Ekocentrum w miejscowości Oldřichov v Hájích.
Właśnie tutaj możesz stać się świadkiem unikatowego „Strzyżenia owiec“, przejechać się na koniach rasy huculskiej lub pogłaskać kozy, czy świnkę Růženkę. Natomiast wystawa „Góry Izerskie
wszystkimi zmysłami“ („Jizerky všemi smysly“) pozwala na zapoznanie się z przyrodą Gór Izerskich w
formie zabawy. Oldřichov v Hájích do dziś zachował
romantyczność górskiej miejscowości. Znaczone
trasy turystyczne i rowerowe poprowadzą turystów
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przez stuletnie bukowiny, zachwyci ich również nurt
Wodospadu Oldřichovskiego, a także surowe piękno formacji skalnych. V Oldřichovie z jego niepowtarzalną atmosferą i piękną przyrodą zakochasz się,
jak wielu innych przed tobą. A może zainteresuje cię
również to, że przed laty był tutaj tor saneczkowy.
Swoją udaną karierę sportową rozpoczął na nim
jedyny junior nominowany w 1968 roku na Zimowe
Igrzyska Olimpijskie w Grenoble, który całe życie
poświęcił saneczkarstwu, František Halíř.

Obec OLDŘICHOV V HÁJÍCH, Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Oldřichov v Hájích, tel.: +420 482 725 093, obec@oldrichov.cz, www.oldrichov.cz

RYNOLTICE
Následujme filmaře a vydejme se do míst, která známe z televizních obrazovek!
Zdejší hřbitov zaujal tvůrce filmu „Rok ďábla“
a přírodní památka Bílé kameny, zdálky připomínající pozadí slonů, sehrála svou roli v oblíbené
pohádce „Tajemství staré bambitky“. A kde že
tato místa najdeme? V Rynolticích, které spolu
s Černou Louží, Jítravou, Novou Starostí a Polesím leží mezi Ještědským hřbetem a Lužickými
horami. Každoročně sem zavítají stovky turistů.
Láká je nádherná krajina, na niž je tak krásný

pohled ze skalní vyhlídky Havran, i množství zajímavostí. Věděli jste například, že v té pohádkové chaloupce u pošty přenocoval sám generál
Laudon a že v Rynolticích prý vznikla písnička
„Generál Laudon jede skrz vesnici“? A právě
tady zahájil Georg Schicht výrobu slavného
„Mýdla s jelenem“. A když se do Rynoltic vydáte
vlakem, přivítá vás to nejkrásnější nádraží roku
2013 v Čechách.

Folgen wir die Filmemacher und begeben uns an Orte, die wir sonst nur aus
dem Fernseher kennen!
Der örtliche Friedhof beeindruckte den Autor des Films „Rok ďábla - Das Jahr des Teufels“ und das Naturdenkmal
Bílé kameny - Weiße Steine, das an den Hinterteil eines Elefanten erinnert, spielte in dem beliebten Märchen „Tajemství staré bambitky - Das Geheimnis der alten Pistole“ eine bedeutende Rolle. Und wo können wir diese Orte
finden? In Rynoltice, das gemeinsam mit Černá Louže, Jítrava, Nová Starost und Polesí zwischen dem Kamm
des Ještěd-Gebirges und den Lausitzer Bergen liegt. Jedes Jahr kommen Hunderte von Touristen hierher. Diese
werden von der wunderschönen Landschaft, die eine atemberaubende Aussicht von der Felsaussicht Havran und
viele Sehenswürdigkeiten bietet, angezogen. Wussten Sie zum Beispiel, dass General Laudon persönlich in dem
Märchenhäuschen bei der Post übernachtet hat und, dass in Rynoltice das Lied „Generál Laudon jede skrz vesnici
- General Laudon reitet durchs Dorf“ entstanden ist? Und eben hier begann Georg Schicht mit der Produktion der
berühmten „Mýdla s jelenem - Seife mit Hirsch“. Und wenn Sie sich mit dem Zug nach Rynoltice aufmachen, heißt
Sie der schönste Bahnhof Tschechiens des Jahres 2013 willkommen.

Obec RYNOLTICE, Rynoltice 199, 463 55 Rynoltice, tel.: +420 485 172 181, rynoltice@iol.cz, www.rynoltice.cz

Let’s follow in the footsteps of film makers and visit places that we know from
our TV screens!
The local cemetery impressed the creators of the
film “Rok ďábla” and the nature reservation of Bílé
kameny, which from a distance resembles elephants
and was used in the Czech fairytale “Tajemství staré
bambitky”. And where can we find these places? In
Rynoltice, which together with Černá Louže, Jítrava,
Nová Starost and Polesí are located between the
Ještěd ridge and the Lusatian Mountains. Hundreds
of tourists visit the area each year. They are drawn to it
by the beautiful landscape, which includes a beautiful
view from the Havran cliff observation point and many
other interesting attractions. For example, did you
know that in that enchanting cottage by the post office,
General Laudon himself spent the night and Rynoltice
is said to be the village that the song “Generál Laudon
jede skrz vesnici” (“General Laudon goes through the
village”) is about? It is also where Georg Schicht began producing the famous “soap with a deer”. When
you travel to Rynoltice by train, you will be welcomed
at a railway station named the most beautiful railway
station in the Czech Republic in 2013.

Wyrusz śladami filmowców w miejsca, które znasz z telewizji!
Miejscowy cmentarz zainteresował twórców filmu
„Rok diabła“ (Rok ďábla), a zabytek przyrody Białe
kamienie (Bílé kameny), przypominający z oddali
zady słoni, odegrał swoją rolę w popularnej bajce
„Tajemnica starego pistoletu“ (Tajemství staré bambitky). Gdzie można znaleźć te miejsca? W miejscowości Rynoltice, która wraz z miejscowościami Černá
Louže, Jítrava, Nová Starost i Polesí leży pomiędzy
grzbietem Jesztedzkim a Górami Łużyckimi. Corocznie przybywa tu kilkaset turystów. Przyciąga ich prze-

piękny krajobraz, który można podziwiać ze skalnego
punktu widokowego „Havran“, a także wiele innych
interesujących miejsc. Czy wiedziałeś na przykład, że
w tym bajkowym domku nieopodal poczty noc spędził
sam generał Laudon, oraz że w Rynolticach powstała prawdopodobnie piosenka „Generał Laudon jedzie
przez wieś“? To właśnie tutaj Georg Schicht rozpoczął
produkcję sławnego „Mydła z jeleniem“. A jeżeli wybierzesz się do Rynoltic pociągiem, przywita cię najpiękniejszy dworzec 2013 roku w Czechach.
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BÍLÁ

DLOUHÝ MOST

Letařovice a dalších třináct obcí ležících v lůně nádherné přírody Podještědí jsou místními částmi
obce Bílá. Životy téměř tisícovky zdejších obyvatel jsou podbarveny bohatým spolkovým životem
a množstvím společenských akcí. Kostel sv. Jakuba v Letařovicích, proslulý unikátním souborem
stropních maleb z roku 1722, ožívá každoroční „Poutí mezi dvěma Jány“, svatojakubskou poutí anebo
podzimními koncerty při svíčkách. To ale zdaleka není všechno. Sbory dobrovolných hasičů v jednotlivých vsích a další místní spolky se podílejí na řadě pravidelných akcí. Polední zvonění ve Chvalčovicích je příjemným kulturním setkáváním, Kohoutovické kulturní léto se stává vyhlášeným v celém
okolí. A až si uděláte zastávku v Trávníčku, nezapomeňte nahlédnout do rakousko-uherského Beranova hostince. Pivo z „létajícího Beranova pivovaru“ prostě ochutnat musíte.

Cesta musela být zpevňována, až vznikl jakýsi dlouhý dřevěný most, podle kterého byla osada pojmenována. Obec, jíž vévodí barokní kostel sv. Vavřince
a budova školy z roku 1875, se rozkládá na pahorcích Ještědského hřbetu. Své domovy tady obývá
na 900 obyvatel a místní částí Dlouhého Mostu je
i osada Javorník. Tady zpozorní všichni lyžaři – ano,
právě zde je „Všesportovní areál Obří sud“ s lanovkou, sjezdovkami a celoroční bobovou dráhou. Původní dřevěný sud nahradila nová restaurace – obří
sud v moderním pojetí, a je cílem nejen lyžařů, ale
i turistů, kteří se vydávají hřebenovkou za úchvatnými výhledy z Ještědského hřbetu.

Milovníci barokní hudby a podještědského folkloru, neváhejte. Dvoudenní
festival „Pouť mezi dvěma Jány“ v Letařovicích čeká právě na vás!

Zemská stezka spojující Čechy s Lužicí, při které v polovině 16. století vznikla
luteránská osada německých uhlířů, vedla v jednom úseku mokřinami.

The national trail linking Bohemia with Lusatia, during which a Lutheran settlement of German coalmen was established in the mid-16th century, led in
one place through marshland.
Pouť mezi dvěma Jány
• Pouť mezi dvěma Jány festival

Sportovní areál • Sport complex

Lovers of Baroque music and Podještědí folklore, do not hesitate. The two-day
“Pouť mezi dvěma Jány” festival in Letařovice awaits you!
Letařovice and another thirteen villages located in the beautiful natural environment of Podještědí are
parts of the municipality of Bílá. The lives of the nearly one thousand local inhabitants are enhanced by
rich community life and numerous community events. The Church of St. Jacob in Letařovice, famous
for its unique set of ceiling paintings from the year 1722, comes to life each year with the “Pouť mezi
dvěma Jány” festival, the St. Jacob’s Fair and autumn concerts by candlelight. Of course, this is far
from everything. The volunteer fire brigades in individual villages and other local groups take part in
several regular events. The noon toll of the bells in Chvalčovice is a pleasant cultural occasion and the
Kohoutovice summer of culture event is starting to become well-known in the entire surroundings. And
when you make a stop in Trávníček, do not forget to visit the Austro-Hungarian Beranův hostinec pub.
You absolutely must try the beer from the “ﬂying Beran brewery”.

Svěcení nové hasičské stříkačky
• Consecration of the new fire hose
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Masopust • Slavic carnival

Obec BÍLÁ, Bílá 76, 463 43 Český Dub
tel.: +420 482 727 061, ou_bila@volny.cz, www.ou-bila.cz

The route had to be strengthened, until a long wooden bridge was
formed, which is how the village Dlouhý Most which means “Long
Bridge” got its name. The village, which is dominated by the Baroque Church of St. Lawrence and the school building from 1875,
is located on the hillocks of the Ještěd ridge. The village has approximately 900 inhabitants and the settlement of Javorník is also
a local part of Dlouhý Most. It is a popular destination of skiers and
is where the Obří Sud multi-purpose sport facility is located, featuring a ski lift, slopes and a year-round bob-sleigh track. The original
wooden barrel has been replaced by a new restaurant, a huge barrel with a modern design which is a destination of skiers and hikers
alike, who visit the Ještěd ridge to take in its beautiful views.

Der Landweg zwischen Böhmen und der Lausitz, bei dem in der Mitte des
16. Jahrhunderts die lutherische Ansiedlung deutscher Kohlenarbeiter
entstand, führte in einem Abschnitt durch Feuchtgebiete.
Die Straße musste befestigt werden, bis eine lange Holzbrücke
entstanden ist, nach der die Siedlung benannt wurde. Das Dorf, dominiert von der Barockkirche des Hl. Laurentius, und das Schulgebäude aus dem Jahr 1875 liegen auf den Hügeln des Kamms von
Ještěd. Die hiesigen Häuser werden von 900 Einwohnern bewohnt
und Ortsteil von Dlouhý Most ist auch die Siedlung Javorník. Hier
spitzen alle Skifahrer ihre Ohren – ja, hier befindet sich das „Sportareal Obří sud“ mit einer Seilbahn, Pisten und einer Bobbahn, die
ganzjährig geöffnet ist. Das ursprüngliche Holzfass wurde durch
ein neues Restaurant ersetzt – ein riesiges Fass in modernem Design, das nicht nur von Skifahrern, sondern auch von Touristen, die
sich zum Kamm von Ještěd auf den Weg machen, um die atemberaubenden Ausblicke zu genießen, besucht wird.
Obec DLOUHÝ MOST, Dlouhý Most 193, 463 12 Liberec
tel.: +420 485 149 017, dlouhymost@volny.cz, starosta.dlouhymost@volny.cz, www.dlouhy-most.cz

DOLNÍ ŘASNICE

HODKOVICE NAD MOHELKOU

Pocházel z Dolní Řasnice a jeho kovárna nabízí turistům pohled do historie kovářského řemesla
i celého regionu Frýdlantska. Je součástí Českého skanzenu, který představuje život oblasti, kde
až do roku 1945 společně žili Češi a Němci. Dolní Řasnice se v písemných pramenech objevuje
poprvé v roce 1381 a v průběhu staletí se stala jednou z nejlidnatějších zemědělských obcí na Frýdlantsku. Dnes tady žije více než 500 stálých obyvatel, k nimž se v sezóně přidává značný počet
chatařů, chalupářů i turistů. A to nejen díky kráse zdejších hrázděných staveb, ale i okolní přírody,
která přináší nezapomenutelné zážitky z turistických i cyklistických výprav.

Dnešní třítisícové město je velmi oblíbeným cílem návštěvníků. Milovníky architektury uchvátí pohled na výstavné domy v čele s novorenesanční radnicí a barokním kostelem sv. Prokopa. Pěšinu od kostela
ke kalvárii na Kostelním vrchu lemuje křížová cesta, a pokud chcete
poznat všechny zdejší sakrální stavby, vydejte se naučnou stezkou
„Zastav se, poutníče“. Sportovní nadšenci uvítají vymoženosti moderní
sportovní haly, multifunkčního sportoviště v areálu školy, kluziště či
lyžařského areálu. Hodkovice jsou křižovatkou cyklotras a turistických
cest, které vás provedou nádherným krajem Podještědí, obývaným
nezdolnými lidmi. Poznejte ty, kteří během minulého století prokázali
nebývalé odhodlání při několikerém stěhování památníku T. G. Masaryka. Jedinečnou příležitost budete mít při každoročních Městských
slavnostech, Rally Bohemia anebo Hodkovickém koloběžení.

Hlavní postavou románu Václava Kaplického „Železná koruna“ je kovář Andreas
Stelzig, vůdčí postava nevolnických bouří na Frýdlantsku v letech 1679–87.

The main character in Václav Kaplický‘s novel “The Iron Crown” is blacksmith
Andreas Stelzig, the leading figure in the revolt in Frýdlant Region during 1679-87.
He was from Dolní Řasnice and his blacksmith shop offers
tourists a view of the history of the blacksmith profession and
the entire Frýdlant Region. It is part of the Bohemian OpenAir Museum, which presents the life in the region, where until
1945 ethnic Czechs and ethnic Germans lived together. Dolní
Řasnice first appeared in written sources in 1381 and over the
centuries it has become one of the most populated agricultural municipalities in the Frýdlant Region. Today, it is home to
more than 500 permanent inhabitants, who are joined during
the season by a large number of cottage dwellers and tourists.
It is popular among them not only due to the beauty of the local dwellings but also the surrounding nature, which attracts
hikers and cyclists seeking unforgettable experiences.

Die Hauptfigur des Romans von Václav Kaplický „Železná koruna“ (dt. “Die
eiserne Krone”) ist der Schmied Andreas Stelzig, die führende Figur der Aufstände der Leibeigenen in der Region von Frýdlant zwischen 1679-87.
Er stammte aus Dolní Řasnice und seine Schmiede bietet den Touristen einen Einblick in die Geschichte
des Schmiedehandwerks und der gesamten Region Frýdlant. Es ist Teil des Tschechischen Freilichtmuseums, das das Leben in dieser Gegend zeigt, in der bis 1945 Tschechen und Deutsche zusammen lebten. Dolní Řasnice erscheint in schriftlichen Quellen erstmals 1381 und wurde im Laufe der Jahrhunderte
zu einer der bevölkerungsreichsten landwirtschaftlichen Gemeinden in der Region Frýdlant. Heute leben
hier mehr als 500 ständige Einwohner, wobei in der Saison eine beträchtliche Anzahl von Eigentümern von
Hütten und Touristen hinzukommen. Und das nicht nur wegen der Schönheit der Fachwerkhäuser, sondern auch wegen der Natur, die unvergessliche Erlebnisse beim Wandern und Radfahren mit sich bringt.

Obec DOLNÍ ŘASNICE, Dolní Řasnice 153, 463 67 Dolní Řasnice
tel.: +420 482 341 060, o.u.d.rasnice@volny.cz, www.dolni-rasnice.cz

Sám kníže Břetislav z vděčnosti za záchranu života věnoval městu Hodkovice
do městského znaku medvěda.

Prince Břetislav himself, out of gratitude for protection of life, dedicated
a bear to the emblem of the town of Hodkovice.
The town, which today has a population of three thousand people, is a popular destination for visitors. Lovers of architecture will be greatly impressed by the view of
houses dominated with the neo-Renaissance town hall and the Baroque Church
of St. Procopius. The stroll from the Church to the Calvary at Kostelní vrch peak is lined
with a way of the cross and if you want to discover all local ecclesiastical buildings, then
be sure to walk along the instructional trail named “Zastav se, poutníče” which means
“Stop by, Pilgrim.” Sport fans will welcome the options of the modern sport facility, the
multi-purpose sport facility at the school, the skating rink and the ski resort. Hodkovice
is at the intersection of cycling and hiking trails, which will take you through the beautiful area of Podještědí, inhabited by incredible people. You can get to know those who
during the last century proved their unprecedented devotion during the movement of
the monument to President T. G. Masaryk. You will have a unique opportunity during
the annual town Festivities, the Rally Bohemia and the Hodkovice Scooter Races.

Es war Fürst Břetislav persönlich, der aus Dankbarkeit für die Rettung seines
Lebens, der Stadt Hodkovice das Zeichen des Bären verlieh.
Die heutige Stadt mit rund dreitausend Einwohnern ist ein sehr beliebtes Besucherziel. Architekturliebhaber werden begeistert sein von den prachtvollen Häusern, die von dem Rathaus im Stil der Neurenaissance und der
Barockkirche des Hl. Prokop angeführt werden. Den Pfad, der von der Kirche zum Kalvarienberg „na Kostelním
vrchu“ führt, säumt ein Kreuzweg, und sofern Sie alle sakralen Gebäude dieser
Gegend kennenlernen wollen, so empfehlen wir Ihnen den Lehrpfad „Zastav
se, poutníče“ (dt. „Bleib stehen, Wanderer“). Sportbegeisterte werden sich über
die moderne Sporthalle, die multifunktionale Sportanlage auf dem Schulgelände, die Eisbahn oder das Skigebiet freuen. Die Stadt Hodkovice bildet eine Kreuzung von Radwegen und Wanderwegen, die Sie durch die schöne Region
Podještědí führen, die von unbezwingbaren Menschen bewohnt wird. Lernen
Sie diejenigen kennen, die im vergangenen Jahrhundert bei der mehrmaligen
Übersiedlung des T. G. Masaryk-Denkmals eine beispiellose Entschlossenheit an den Tag gelegt haben. Eine einmalige Gelegenheit bietet das jährliche
Stadtfest, die Rally Bohemia oder das Rollerrennen von Hodkovice.
Město HODKOVICE NAD MOHELKOU, nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
tel.: +420 485 145 353, 485 145 354, mu@hodkovicenm.cz, www.hodkovicenm.cz
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OSEČNÁ

PROSEČ POD JEŠTĚDEM

Do Osečné, přívětivého tisícového města ležícího jihozápadně od Liberce. Kostel sv. Víta z poloviny 16. století vévodí půvabnému náměstí, odkud se můžete vydat za poznáním všech zdejších
krás. Sirnoželezitá slatina v lázních Kundratice léčí všechny bolesti zad, nohou i rukou už od roku
1881. Odtud vás dobře značené cesty provedou krajem, který znáte z povídek Karoliny Světlé,
třeba až k bohatému prameništi řeky Ploučnice. Malá víska Kotel okouzlí mohutnými lípami, v jejichž dutině si budete připadat jako ve voňavé kapli. Na hřebeni Kotelského vrchu máte na výběr
ze dvou cest. Ta jedna vás křížovou cestou dovede ke kapličce Božího hrobu, druhá míří k Čertově zdi, unikátnímu čedičovému útvaru, který je prý dílem samotného pekelníka. Seznamte se
s Osečnou. Je to láska na celý život.

Obec Proseč pod Ještědem sdružuje osady Domaslavice, Horka, Javorník a Padouchov, v nichž žije téměř 400 obyvatel uprostřed jedinečné přírody v podhůří Ještědsko-kozákovského hřbetu. Milovníkům
přírody nabídne přírodní park Ještěd lokalitu Basa nebo Hudcovu (Mazovu) horku se skalním příbytkem
Skalákovna. Ze samotného hřebene, v podještědském nářečí zvaného „Prosecký Hora“, se nám otevřou malebné výhledy od Krkonoš až po České středohoří. Příznivcům sportu nabídne množství turistických tras a cyklostezek. Nedaleko středu obce se nachází lesní sportovní areál Borovičky a místní krásná sokolovna. Za zmínku stojí nejen lidová architektura Podještědí, ale především kulturní život v obci
a místní tradice předávané dalším generacím folklorním souborem Horačky. Pro cestovatele z daleka
nabízí obec ubytování v turistické ubytovně. Vypravte se k nám za poznáním všech krás Podještědí!

Vydejte se do míst, kde leží jedny z nejstarších lázní v republice. Tam, kde chytrost
porazila ďábelské pikle a kde prameny průzračné vody nikdy nevysychají.

Kostel sv. Víta v Osečné
• Church of St. Vitus in Osečná

Osečná a Ještěd • Osečná and Ještěd

Explore the places where one of the oldest spas in the country is located.
Where smartness has overcome diabolically evil schemes and where the
streams of pure water never run dry.
Come to Osečná, a welcoming town of one thousand inhabitants located southwest of Liberec. The
Church of St. Vitus from the mid-16th century dominates the charming village square, which you can
use as a starting point to explore everything beautiful in the surroundings. The sulphuric and iron treatments offered at the Kundratice spa have been treating pain in the back, feet and hands since 1881. The
well-marked routes from here lead through a region with which you are likely familiar from the stories of
Karolína Světlá, such as the abundant springs of the Ploučnice river. The small village of Kotel will charm
you with its enormous linden trees, in the cavities of which you will feel like you are in an aromatic chapel.
On the ridge of the Kotel peak, you can choose from two paths. One will take you along the way of the
cross to the Chapel of the Divine Tomb and the other leads to the Devil’s Wall, a unique basalt structure
which is said to be the work of Lucifer himself. Get to know Osečná. You will love it for your entire life.

Prameny Ploučnice • Spring of Ploučnice river
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Kraj pod Ještědem je neodmyslitelně spjat s osobností spisovatelky Karoliny Světlé.
Jeho nádherné přírodě a svérázným obyvatelům věnovala množství povídek.

The region below Ještěd is inseparably tied to the legacy of writer Karolína Světlá. Its
beautiful nature and diverse population have been described in many of her stories.
The village of Proseč pod Ještědem brings together the settlements of Domaslavice, Horka, Javorník
and Padouchov, which are home to nearly 400 inhabitants in the middle of a unique natural environment
in the foothills of the Ještěd-Kozákov ridge. The Ještěd Nature Park offers nature lovers the opportunity
to explore the Basa locality or Hudec´s (Maza´s) small hill with the Skalákovna cliff dwellings. From the
ridge itself, known in the Podještědí dialect of Czech as “Prosecký Hora”, there are breath-taking views
from the Krkonoše Mountains all the way to the Bohemian Central Highlands. Lovers of sport can enjoy
the many hiking and cycling paths. Not far from the centre of the village, there is the Borovičky sport
facility surrounded by forests, along with the beautiful local Sokol clubhouse. The folk architecture of
Podještědí is also worthy of mention, as is the cultural life in the village and the local traditions handed
down to later generations by the Horačky folklore group. For travellers from afar, the village offers accommodation in a tourist inn. Come visit and explore all of the beauty of Podještědí!

Čertova zeď • Čertova zeď wall (Devil’s Wall)

Město OSEČNÁ, Svatovítské nám. 105, 463 52 Osečná
tel.: +420 485 179 208, mesto@osecna.cz, www.osecna.cz

Obec PROSEČ POD JEŠTĚDEM, Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub
tel.: +420 482 725 474, E-mail: uradppj@atlas.cz, www.ppj.cz

ŠIMONOVICE

VŠELIBICE

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1545, kdy ves náležela k dubskému panství. Název je zřejmě odvozen od jména prvního rychtáře Šimona. Později, zejména za protireformace, sem přicházeli noví osadníci
ze Saska, čímž se ves poněmčila a získala německé jméno Schimsdorf.
Obec Šimonovice se skládá ze tří místních částí: Minkovice, Šimonovice
a Rašovka s osadou Bystrá. V současné době zde žije okolo 1 200 obyvatel, převážně mladých rodin, které zde hledají klidné bydlení v dosahu
krajského města Liberec. Obec a její okolí se stávají častým cílem turistů,
např. na samotné Rašovce, vysoké 610 m n. m. byla obnovena výletní restaurace V Trnčí s nově postavenou rozhlednou, viz obr. 1. Z vyhlídkového
ochozu rozhledny se před vámi rozprostře okouzlující panoráma Jizerských
hor, Krkonoš i zříceniny hradu Trosky. K zajímavostem obce patří stoletý
památný javor klen „U Gavora“ a český kostel sv. Antonína Paduánského.

Ti, kteří si ho vybrali za svůj domov, v něm ale našli zalíbení. Stejně jako spisovatelka Karolina Světlá a mnohé další významné osobnosti. V Podještědí, v malebném údolí Malé Mohelky,
také najdeme Všelibice. Poprvé jsou zmiňovány v listinách z roku 1419, kdy tady stávala panská
tvrz s dvorem. Dnešní obec tvoří šest katastrálních území a třináct místních částí, v nichž žije
550 obyvatel. Jsou to vísky malé, ale poutníka okouzlí na první pohled. A to jak dokonalým souzněním s okolní přírodou, tak i bohatým spolkovým životem ve všech místních částech. Zrekonstruovaný kulturní dům je během celého roku dějištěm nespočtu společenských akcí, ke sportovnímu
vyžití slouží tenisové kurty, workoutové hřiště a koupaliště přímo v centru Všelibic. Všelibice jsou
dobrým místem k životu.

Na svazích Ještědsko-kozákovského hřbetu, pod Rašovským hřebenem s nádhernými výhledy do kraje, leží Šimonovice.

Podještědí je jako stvořené pro turistiku. Život tady ale nikdy nebýval lehký, je to
kraj drsný a poněkud syrový.

Šimonovice is located on the slopes of Ještěd-Kozákov Ridge, below Rašovka
ridge with beautiful views over the region.
The first written mention of the village comes from 1545, when the village belonged to the Dub estate. The name
is probably derived from the name of the first magistrate Šimon. Later, new settlers arrived here from Saxony
especially during the counter-reformation, which took on the Germanized name of Schimsdorf. The municipality of Šimonovice is composed of three local parts: Minkovice, Šimonovice and Rašovka with the settlement of
Bystrá. At present, there are about 1,200 inhabitants, mostly young families who are looking for a quiet place to
live in the vicinity of Liberec. The village and its surroundings have become a frequent destination for tourists,
e.g. on Rašovka itself, which lies 610 m above sea level offering tourists a restored restaurant named V Trnčí
with a newly built lookout tower, see. Fig. 1. From the lookout tower you can see a charming panorama of the
Jizera Mountains, the Giant Mountains and the ruins of Trosky Castle. One of the attractions of the village
is the hundred-year-old memorial sycamore “U Gavora” and the Bohemian church of St. Anthony of Padua.

An den Hängen des Kamms des Gebirges Ještědsko-Kozákovské hory, unterhalb des Kamms Rašovský mit einer herrlichem Aussicht auf die Region, befindet sich die Gemeinde Šimonovice.
Die erste schriftliche Aufzeichnung über diese Gemeinde stammt aus dem Jahr 1545, als diese dem
Gut Dubské gehörte. Der Name ist wahrscheinlich von dem Namen des ersten Vogtes Šimon abgeleitet.
Später, besonders zur Zeit der Gegenreformation, kamen neue Siedler aus Sachsen, wodurch das Dorf
eingedeutscht wurde und den deutschen Namen Schimsdorf erhielt. Die Ortschaft Šimonovice setzt
sich aus drei örtlichen Teilen zusammen: Minkovice, Šimonovice und Rašovka mit der Siedlung Bystrá.
Zurzeit leben hier rund 1200 Einwohner, meist junge Familien, die in der Nähe der Bezirksstadt Liberec
ein ruhiges Zuhause suchen. Die Gemeinde und ihre Umgebung wird zu einem häufigen Touristenziel, z. B. in Rašovka
selbst, 610 m über dem Meeresspiegel, wurde das Restaurant V Trnčí mit einem neu errichteten Aussichtsturm restauriert, siehe Abb. 1. Von der Plattform des Aussichtsturms aus
erstreckt sich vor Ihnen das bezaubernde Panorama des
Isergebirges, des Riesengebirges und die Ruine der Burg
Trosky. Zu den Attraktionen der Gemeinde gehören der hundertjährige Bergahorn „U Gavora“ und die böhmische Kirche
des Hl. Antonius von Padua.
Obec ŠIMONOVICE, Minkovická 70, 463 12 Šimonovice
tel.: +420 482 317 915, 916, simonovice@volny.cz, www.simonovice.cz

Podještědí was practically made for hiking. Life here has never been easy,
it is a rough and somewhat raw region.
But those who have chosen to make their homes there, have grown to be fond of it. Just like the
writer Karolína Světlá and many other important personalities. In Podještědí, we can also find
Všelibice in the picturesque valley of Malá Mohelka. It is mentioned in the charters for the first time
in 1419, when a mansion with a courtyard stood here. The village today consists of six cadastral
territories and thirteen local parts, which have 550 inhabitants. It is a small hamlet but the wanderer will fascinate many at first glance, both in its perfect harmony with the surrounding nature
and the rich life of its community in all its local parts. The reconstructed cultural house is the venue
for countless social events throughout the year, with tennis courts, a playground for working out
and a swimming pool right in the centre of Všelibice. Všelibice is a good place to live.

Obec VŠELIBICE, Všelibice 65, 463 48 Všelibice
tel.: +420 485 148 835, obecniurad@vselibice.cz, www.vselibice.cz

125

KRÁSNÝ LES
Viděli jste někdy živý orloj?
Přijeďte o Vánocích do Krásného Lesa, kde bývalý vodní mlýn
pomalovaný po vzoru Staroměstského orloje každoročně ožije výjimečnou událostí, živým orlojem. Víska, jíž vévodí kostel
sv. Heleny, jediný tohoto zasvěcení v republice, zaujme každého
na první pohled. Nejen svou poklidnou svěžestí, ale především
bohatým životem jejích 450 obyvatel, kteří se pravidelně setkávají. Stačí přijet na rozsvícení vánočního stromu s živým betlémem
a jarmarkem, maškarní karneval, pálení čarodějnic či pohádkový
les. Vše na jednom místě.

Letecké fotografování českých obcí
Letečtí nadšenci každoročne fotografují až 450 českých obcí z letadla.
Každoročně od května do srpna vždy, když je pěkný den, mávají lidé směrem k obloze letadlu,
které má na obrovských křídlech zdola jasně čitelný nápis „MALOVANÉ MAPY“. Pokud toto letadlo
krouží nad vaší obcí, právě vznikají letecké pohledy doposud nevídané. Tato činnost byla původně
jen vášní jednoho pilota. Dnes je CBS leteckou ﬁ rmou, která približuje lidem české obce z nebe.

Have you ever seen a live astronomical clock?
Visit Krásný Les at Christmas time, when the former water mill is painted to look like Prague’s Old Town
Astronomical Clock and transformed into something unique, a live astronomical clock. The village which is
dominated by the Church of St. Helen, the only one dedicated to her in the country, will impress every visitor at
first glance. This can be attributed not only to its refreshing atmosphere but to the rich life of its 450 inhabitants as
well, who regularly meet each other. Come and see the lighting of the Christmas tree with a live Nativity Scene
and fair or visit during the Mask Carnival, Walpurgis Night or the Enchanted Forest festival. All in one place.
Obec KRÁSNÝ LES, Krásný Les 122, 464 01 Frýdlant
tel.: +420 482 341 071, krasny.les@cmail.cz, www.krasny-les.cz

PACEŘICE

Před zraky všech, kteří cestují mezi Turnovem a Hodkovicemi nad Mohelkou,
se skrývá v zeleni vysokých stromů.

Je to jediná obec svého jména v republice, Paceřice.
Založeny byly při důležité obchodní cestě, kterou dodnes
připomíná pomník sv. Jana Nepomuckého z roku 1796
zastíněný mohutnými lípami. Čilý cestovní ruch tady vládl
už ve středověku a i dnes jsou Paceřice spolu s místními
částmi častým cílem výletníků. Kouzlu roubených
stavení spolu s blízkostí turisticky vyhledávaných oblastí
a krásnými rozhledy odolá málokdo.

This village is hidden in the greenery of tall trees from the view of anyone
who travels between Turnov and Hodkovice nad Mohelkou.
Paceřice is the only village with its name in the republic. It was founded
along an important trading route, which to this day is commemorated
by the monument to St. John of Nepomuk from 1796, shadowed by
huge linden trees. Tourism was dominant here already in the Middle
Ages and today Paceřice along with its local parts is often visited
by sightseers. Few can resist the charming timbered buildings along
with the popular tourist attractions nearby and the spectacular views.
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Obec PACEŘICE, Paceřice 100, 463 44 Sychrov
tel.: +420 482 758 008, obec@pacerice.cz, www.pacerice.cz

Letec Milan Paprčka a nejstarší z letadel flotily CBS, Vivat L13 SE
• Flying man Milan Paprčka and the oldest aircraft of the CBS fleet, Vivat L13 SE

Aerial photography of Czech Towns and Villages
Air enthusiasts every year they make pictures of 450 czech towns and villages
from a plane.
People can see a plane with clearly readable words “MALOVANÉ MAPY” (Painted Maps) on the
bottom side of its huge wings on nice days every year from May to August. If such plane is circling
above your head, people in the plane are taking unique aerial pictures of your town or village. It all
started with a passion of one pilot and today CBS is an air ﬁrm bringing pictures of Czech towns
and villages from the heaven.
CBS Nakladatelství s. r. o., Vodní 1972, 760 01 Zlín
tel.: +420 774 479 544, info@cbs-cesko.cz, www.cbs-cesko.cz, www.CeskozNebe.cz

MOZAIKA ŽIVOTA LIDÍ A SPOLEČNOSTÍ V REGIONU LIBERECKO
MOSAIC OF PEOPLE’S LIFE AND COMPANIES AT LIBEREC REGION

Dům seniorů Liberec - Františkov, p. o.

Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou, p. o.

Domov Raspenava, p. o.

Ekonomická fakulta Technické
univerzity v Liberci

Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky,
informatiky a mezioborových studií

Střední průmyslová škola strojní
a elektrotechnická
a Vyšší odborná škola, p. o.

Střední umělecká škola
v Liberci s. r. o.

Základní škola Liberec

Základní umělecká škola
Liberec, p. o.

Domov u Spasitele,
středisko Husitské diakonie

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická

Základní umělecká škola Nové Město
pod Smrkem, okres Liberec, p. o.

CiS systems s. r. o.

Základní škola a mateřská
škola, Hrádek nad Nisou –
Loučná, p. o.

Pivovar Volt s. r. o.

Střední odborná škola
obchodní, s. r. o.

Základní škola speciální,
Frýdlant, okr. Liberec, p. o.

Výroba stuh – ELAS s. r. o.
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Technika, která baví

Technický pokrok jde stále rychlejším tempem kupředu a většinu moderních výrobků už nelze navrhovat bez vzájemného propojování poznatků z různých technických oborů.

Absolventi, kteří kromě základní oborové
specializace ovládají i příbuzné obory, jsou
v praxi stále žádanějši. Jako přirozený důsledek této skutečností vznikl ve 20. století
nový technický obor - „mechatronika“, který
integruje poznatky například z oblasti elektroniky, mechaniky, informačních technologií
či řízení. K podstatným rysům v současné
době patří i umělá inteligence, interaktivnost, autonomní chování či konstrukční vyspělost. A to je důvod, proč vedle renomovaných technických fakult, strojní a textilní,
vznikla na Technické univerzitě v Liberci
v roce 1995 fakulta, která jako jediná v České republice se tímto mezioborovým studiem
zabývá - Fakulta mechatroniky, informatiky
a mezioborových studií. Od počátku své existence fakulta nabízí nejen studium v oblasti mechatroniky a informačních technologií,
ale i další studijní programy, tradičně s dů-

razem na mezioborové propojení s oblastí
přírodních oborů v podobě studijních programů Aplikované vědy v inženýrství nebo
Nanotechnologie. To vše v bakalářském,
magisterském i doktorském stupni studia.
Základem pro uskutečňování vědecké, výzkumné a pedagogické činnosti jsou ústavy
fakulty ve spolupráci s dalšími technicky zaměřenými součástmi univerzity či s významnými institucemi tuzemskými i v zahraničí.
Na fakultě studuje přibližně 600 studentů
a výuce tradičně slouží moderně vybavené
laboratoře s využitím moderních výukových
technik, velmi dobře vybavená Univerzitní
knihovna či Krajská vědecká knihovna. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií umístěná mezi Ještědem a Jizerskými horami nabízí kouzelné prostředí
nejen pro studium a výzkum, ale i pro sportovní aktivity či kulturní vyžití.

Technology that you enjoy
Technological progress is being made faster and most modern products can no longer be designed without interconnecting knowledge from diﬀerent technical disciplines.
There is greater demand for graduates that are
familiar with related fields in addition to their
particular field specialization. As a natural consequence of this, a new technical discipline
was created in the 20th century called “mechatronics”, which integrates knowledge from
electronics, mechanics, information technology
and management, among others. Artificial intelligence, interactivity, autonomous behaviour
and structural development are also important
features. This is the reason why the Faculty of
Mechatronics, Informatics and Interdisciplinary
Studies was established at the Technical University in Liberec in 1995 next to renowned technical faculties, mechanical and textile, as the only
one in the Czech Republic with this interdisciplinary study. From the beginning of its existence,
the faculty offers the opportunity to study the
field of mechatronics and information technologies as well as other study programs, tradition-
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ally with an emphasis on interdisciplinary interconnection with the field of natural sciences in
the form of Applied Science in Engineering or
Nanotechnology study programs. All of this can
be found in our Bachelor, Master and Doctoral
degrees. The foundations of the faculty is carrying out scientific, research and pedagogical
activities, in cooperation with other technically
focused parts of the university as well as with
important institutions in the Czech Republic
and abroad. Approximately 600 students are
studying at the faculty and traditionally equipped
with state-of-the-art laboratories using modern
teaching methods aided by a well-equipped University Library or the Regional Science Library.
The Faculty of Mechatronics, Informatics and Interdisciplinary Studies located between Ještěd
and the Jizera Mountains offers a magical environment not only for study and research but also
for sports activities and cultural activities.

Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, tel.: +420 485 353 757, dekan.fm@tul.cz, www.fm.tul.cz

Cesta za objevováním

Úspěšní cestovatelé v minulosti pronikali do nitra neznámých kontinentů, aby
přinesli světu poznání.

Takovou cestou do neznáma, která však přináší
netušené možnosti, je i studium. Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci je dynamickou
školou, která se přizpůsobuje reálným podmínkám a zavádí nové předměty podle trendů ekonomického výzkumu. V průběhu bakalářského,
magisterského či doktorského studia je kladen
velký důraz na rozvoj praktických dovedností a prezentačních schopností. Výuka se opírá
o výsledky řady výzkumných úkolů a projektů pro
veřejný i soukromý sektor. V rámci výuky studenti provádějí analýzy hospodaření vybraných
podnikatelských subjektů, které často nabízejí absolventům zajímavé zaměstnání. Studenti
Ekonomické fakulty TUL získávají hluboké znalosti v oblasti ekonomie, práva, financí a účetnictví, manažerských a marketingových dovedností
i aplikací informačních technologií. Své nápady

pak mohou realizovat i v praxi, a to díky Student
Business Clubu. Fakulta je také zakladatelem
a základním pilířem impaktovaného vědeckého
časopisu E+M Ekonomie a Management. Nedílnou součástí působnosti fakulty je vědecká
a výzkumná činnost. Výsledky této práce jsou
pravidelně prezentovány na mezinárodních
konferencích „Liberecké ekonomické fórum“
a „Liberecké informatické fórum“, které fakulta
pravidelně organizuje. Úzce spolupracuje se zahraničními univerzitami a svým studentům nabízí
nadstandardní možnosti studia v zahraničí. Ekonomická fakulta TUL je prestižní a respektovanou
institucí a od roku 2016 držitelem Národní ceny
kvality České republiky v programu START EUROPE. Nabízí to, co potřebují podniky a organizace třetího tisíciletí – špičkové vzdělání, výzkum,
znalosti i zkušenosti.

Journey to discoveries

Successful travellers in the past have journeyed deep into unknown continents
to present their discoveries to the world.

Another such journey into the unknown, however,
is study along with the opportunities that it creates.
The Faculty of Economics of the Technical University
of Liberec is a dynamic school, which adapts to real
conditions and introduces new study subjects based
on economic research trends. During Bachelor’s
Degree, Master’s Degree or Doctoral studies, great
emphasis is placed on the development of practical
and presentation skills. Instruction is supported by
the results of several research tasks and projects, for
the public and private sectors. Within instruction, students conduct analyses of the economic situation of
various businesses, which often offer graduates interesting employment opportunities. Students of the
Faculty of Economics of TUL acquire deep knowledge of Economics, Law, Finance and Accounting,
along with management and marketing skills in addition to the application of information technology in

practice. They can even apply their ideas in practice,
thanks to the Student Business Club. The Faculty is
also the founder and main pillar of the impact scientific magazine E+M Ekonomie a Management.
Science and research are an integral part of the
Faculty’s activities. The results of this work are regularly presented at international conferences, specifically the Liberec Economic Forum and the Liberec
IT Forum, which the Faculty organises regularly. The
Faculty cooperates closely with foreign universities
and offers its students above-standard opportunities
to study abroad. The Faculty of Economics of TUL is
a prestigious and respected institution, which since
2016 it has been the holder of the National Prize of
Quality of the Czech Republic in the Start Europe
programme. It offers businesses and organisations
what they need in the third millennium - top quality
education, research, knowledge and experience.

Entdeckungsreise
Erfolgreiche Entdecker drangen früher in das Innere unbekannter Kontinente ein, um Wissen in die Welt zu bringen.
Eine solche Reise ins Unbekannte, die jedoch ungeahnte Möglichkeiten mit sich bringt, ist das Studium.
Die Wirtschaftsfakultät der Technischen Universität
Liberec ist eine dynamische Schule, die sich den
realen Bedingungen anpasst und neue Fächer entsprechend den Trends der Wirtschaftsforschung
einführt. Im Verlauf des Bachelor-, Master- oder
Doktorstudiums wird großer Wert auf die Entwicklung
praktischer Fertigkeit und Präsentationsfähigkeiten
gelegt. Der Unterricht basiert auf den Ergebnissen
einer Reihe von Forschungsaufgaben und -projekten
sowohl für den öffentlichen als auch für den privaten
Sektor. Im Rahmen des Studiums führen die Studenten Wirtschaftsanalysen zu ausgewählten Unternehmenssubjekten durch, die den Absolventen oft
eine interessante Arbeitsstelle bieten. Studenten der
Wirtschaftsfakultät der Technischen Universität Liberec erwerben fundierte Kenntnisse in den Bereichen
Wirtschaft, Recht, Finanzen und Rechnungswesen,
Management und Marketing sowie in der Anwendung
der Informationstechnologie. Dank dem Student
Business Clubs können sie ihre Ideen dann auch in

die Praxis umsetzen. Die Fakultät ist auch Gründer
und Stützpfeiler der Fachzeitschrift mit Impact Factor E+M Ekonomie a Management (E+M Wirtschaft
und Management). Ein wesentlicher Bestandteil der
Tätigkeiten der Fakultät sind wissenschaftliche und
Forschungstätigkeiten. Die Ergebnisse dieser Arbeit
werden regelmäßig auf den internationalen Konferenzen „Liberecké ekonomické fórum - Wirtschaftsforum von Liberec“ und „Liberecké informatické fórum - Informatikforum in Liberec“ präsentiert, die die
Fakultät regelmäßig veranstaltet. Diese arbeitet auch
eng mit ausländischen Universitäten zusammen und
bietet ihren Studenten ungewöhnlich viele Möglichkeiten, was ein Studium im Ausland betrifft. Die Wirtschaftsfakultät der Technischen Universität Liberec
ist eine renommierte und angesehene Einrichtung
und seit 2016 Träger der nationalen Auszeichnung für
Qualität der Tschechischen Republik, die sie für das
Programm START EUROPE erhielt. Sie bietet das,
was Unternehmen und Organisationen des dritten
Jahrtausends brauchen – Ausbildung, Forschung,
Wissen und Erfahrung von Spitzenqualität.

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, Voroněžská 13, 460 01 Liberec, tel. +420 485 352 388, prijimacky.ef@tul.cz, www.ef.tul.cz
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Jedna z nejkrásnějších škol v Čechách
Když byla v roce 1812 dostavěna jedna z nejkrásnějších budov nejen v Liberci, ale i v samotných Čechách, nikdo ze zúčastněných nemohl tušit, jaká budoucnost ji čeká.
Své sídlo zde před více než šedesáti lety našla Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec, Kostelní 9, p. o. Povolání zdravotní sestry je krásné a náročné zároveň. Sestra je většinou
tím prvním člověkem, s nímž se pacient při návštěvě
nemocnice či ordinace setkává, komu se svěřuje se
svým trápením a bolestí. Dnešní sestry nejsou jen
oporou nemocných, ale rovněž nejbližším spolupra-

covníkem lékaře. Musí zvládat mnoho úkolů, umět
pohotově reagovat na vzniklé situace a k tomu by
měly být samozřejmě trpělivé a empatické. Kromě
toho se celoživotně vzdělávají, studují, seznamují
se s novými postupy a technologiemi. Je to pestrá,
zodpovědná a zajímavá práce, která má vysoký kredit v očích veřejnosti. Mnozí absolventi základních
škol, kteří stojí před rozhodnutím, kterou střední ško-

lu zvolit, volí právě studium na střední zdravotnické
škole. A proč? Volba zdravotnictví je určitou formou
jistoty. Naše zdraví bude vždy potřebovat pomoci,
proto stále bude poptávka po vzdělaných zdravotnících. SZŠ a VOŠ v Liberci splňuje všechny požadavky toho nejkvalitnějšího zdravotnického vzdělání. Ne
nadarmo je jako jediná škola svého druhu v republice nositelem Certifikátu managementu kvality. Přímo

v Liberci se vyučují obory diplomovaná všeobecná
sestra, diplomovaná dětská sestra, praktická sestra
a ošetřovatel. V České Lípě vzniklo odloučené pracoviště, kde se vzdělávají budoucí praktické sestry
a ošetřovatelé. Studium zdravotnických oborů nepatří k nejlehčím. Je pro ty, kteří umí a chtějí překonávat
překážky, chtějí být v životě užitečnými a dělat náročnou a smysluplnou práci.

One of the most beautiful schools in the Czech Republic
When one of the most beautiful buildings was completed not only in Liberec but in all of Bohemia in 1812, no one involved had any idea what it would be used for
in the future.
More than sixty years ago, the Secondary Medical
School and Medical Vocational School at Kostelní 9 in
Liberec began using it as its seat. The nursing profession is both enjoyable and demanding at the same
time. A nurse is usually the first person with whom
a patient comes into contact when visiting a hospital
or clinic and the person with whom details about pain
and suffering are shared. Today‘s nurses not only
provide support for the ill but also cooperate closely
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with physicians. They have to assign many tasks as
well as be able to react to arising situations while of
course they should be patient and care with empathy.
Besides that, they learn, study and become familiar
with new approaches as well as technology throughout their lives. It is varied, responsible and interesting work, which has plenty of merit in the eyes of the
public. Many primary school graduates who are deciding which secondary school to choose, opt to study

at a secondary medical school. And why? Selecting
healthcare is a certain form of assurance. Our health
will always need care, so there will always be demand
for skilled medical personnel. The Secondary Medical School and Medical Vocational School in Liberec
fulfils all of the requirements of this highest quality
education. It is no wonder that it is the only school of
its kind in the Czech Republic to hold the Quality Management Certificate. Directly in Liberec, subjects of

diploma-holding general nurse, diploma-holding paediatric nurse, nurse practitioner and a caretaker are
taught. A detached workplace has been established in
Česká Lípa, where nurse practitioners and caretakers
in training can acquire new skills. The study of healthcare subjects is not the easiest form of study. It is for
those who know how and want to overcome obstacles
as well as those who want to be useful in life while
performing demanding and meaningful work.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec, Kostelní 9, p. o., Kostelní 9, 460 31 Liberec, tel.: +420 482 710 016, info@szs-lib.cz, www.libereckazdravka.cz

Také správná volba

Druhá nejstarší průmyslovka v Česku

Každé rozhodnutí ovlivní budoucnost, proto je důležité volit moudře. Dobrou volbou je studium na SOŠ obchodní, s. r. o. v Liberci. Individuální přístup a rodinné prostředí jsou u nás na prvním
místě. Studium lze přizpůsobit i aktivním sportovcům, studenti absolvují praxi ve firmách, státních
institucích a bankách. Čtyřleté denní studium oboru obchodní akademie se od třetího ročníku specializuje na sportovní marketing a management a obchodně podnikatelskou činnost. V dálkové formě
nabízíme 4letý obor obchodní akademie a 3letý obor podnikání. Absolventi školy nacházejí výborné
uplatnění na trhu práce, jsou mezi nimi úspěšní podnikatelé, sportovci a zaměstnanci ve státní
a soukromé sféře. SOŠ obchodní je dobrou volbou.

Školou, která se může pyšnit opravdu staletou historií, je i Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, p. o. v Liberci. Založena byla již v roce 1876 a je druhou nejstarší průmyslovou školou na území České republiky. Studijní obory střední a vyšší odborné školy
navštěvuje ročně asi 700 studentů. Vybrat si mohou z oborů strojírenství, což je historicky nejstarší
obor na škole, elektrotechnika, informační technologie a obory technického lycea, které se zaměřují
na výuku přírodovědných předmětů. Studenti svou školu úspěšně reprezentují na vědomostních i
sportovních soutěžích, škola spolupracuje s mnoha významnými firmami. Bezpočet absolventů,
kteří vystudovali SŠPSE a VOŠ Liberec, nalezl skvělé uplatnění v průmyslových podnicích nejen
v republice, ale i ve světě.

Když se žáci devátých tříd rozhodují, kam zamíří po ukončení základní školy,
nemají to jednoduché.

Also the right decision

Studovat na střední škole s dlouhou historií se skutečně vyplatí, je totiž
zpravidla zárukou kvalitní výuky.

When ninth-graders face the decision of where to study after completion of elementary school, it is not easy.

Every choice inﬂuences their future. That is why it is important to choose wisely. Studying at the Secondary School of Business Administration in Liberec is a good choice. An individual approach and family
atmosphere are at the top of the list of our school’s values. The curriculum can be tailored to the needs
of active athletes and our students hold apprenticeships in companies, state institutions and banks. The
four-year full-time field of study at the Business Academy branches into Sports Marketing and Management and Business Entrepreneurship in the 3rd year. Our long-distance curriculum offers a four-year
study within the Business Academy and a three-year study in the field of Entrepreneurship. Alumni of the
school have a high employment rate and include successful entrepreneurs, athletes and employees of
the state as well as private sector. Our Secondary School of Business Administration is a good choice.

Auch die richtige Wahl

Wenn Schüler der 9. Klasse nach dem Abschluss entscheiden müssen, wohin
sie gehen, haben sie es nicht leicht.

Jede Entscheidung beeinﬂusst unsere Zukunft und darum müssen wir weise Entscheidungen treffen.
Eine gute Wahl ist ein Studium an der SOŠ obchodní, s. r. o. (Handelsakademie) in Liberec. Eine individuelle Herangehensweise und eine familiäre Umgebung stehen für uns an erster Stelle. Das Studium
kann auch aktiven Sportlern angepasst werden. Die Schüler absolvieren ihr Praktikum
in Unternehmen, staatlichen Institutionen
und Banken. Das vierjährige Vollzeitstudium
der Handelsakademie spezialisiert sich ab
dem dritten Jahrgang auf Sportmarketing
und -management sowie Unternehmenstätigkeit. Als Fernstudium bieten wir eine
4-jährige Fachrichtung der Handelsakademie und eine 3-jährige Fachrichtung in
Betriebswirtschaft an. Absolventinnen und
Absolventen der Schule finden eine hervorragende Anwendung auf dem Arbeitsmarkt.
Unter ihnen befinden sich erfolgreiche
Unternehmer, Sportler und Angestellte aus
dem staatlichen und privaten Sektor. Die
Handelsakademie ist eine gute Wahl.
Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, 460 01 Liberec
tel.: +420 482 750 141, skola.soso@seznam.cz, www.soso.cz

The second oldest technical school in the Czech Republic
Studying at a secondary school with a long history really pays oﬀ and guarantees a quality education as a rule.
The Secondary School of Mechanical and Electrical Engineering and the Higher Technical School in
Liberec is a school which can boast about its centuries-old history. It was founded in 1876 and is the
second oldest industrial school in the Czech Republic, where some 700 students attend the study fields
of secondary and higher vocational schools every year. They can choose from the fields of Mechanical
Engineering, which is historically the oldest subject at the School, as well as from Electrical Engineering, Information Technology and the Technical Lyceum, which are focused on the teaching of natural
sciences. Students successfully represent their school in both knowledge and sports competitions, while
the school also cooperates with many major companies. Numerous graduates from the Secondary
School of Mechanical and Electrical Engineering and the Higher Technical School in Liberec have found
great use in industrial companies not only in the Czech Republic but also in the world.

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, p. o., Masarykova 3, 460 84 Liberec1
tel.: +420 485 100 113, sekretariat@pslib.cz, www.web.pslib.cz
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Chceš být graﬁk, fotograf nebo animátor?

Tato otázka je pro mnohé deváťáky zároveň i odpovědí a podnětem k tomu,
aby si podali přihlášku na střední uměleckou školu.

Jednou z nejlepších na Liberecku je Střední umělecká škola v Liberci s. r. o. Výtvarná škola s dlouholetou tradicí sídlí v secesní budově v klidném prostředí liberecké městské části Nová Ruda. Studenti
si mohou vybrat z oborů grafický design, počítačová grafika, fotografická tvorba, film, animace a multimédia. Škola se vyznačuje individuálním přístupem ke každému studentu, tvůrčím „rodinným“ prostředím a především kvalitními pedagogy z řad respektovaných odborníků. Ti své studenty podporují
ve snaze pokračovat ve studiu na vyšších či vysokých školách, především humanitního a výtvarného
zaměření. Absolventi samozřejmě nacházejí široké uplatnění i bezprostředně po studiu, a to v grafických a fotografických ateliérech, reklamních agenturách či polygrafickém průmyslu. Mnozí z nich
najdou svůj cíl v tisku či televizi, další se vydávají svou vlastní tvůrčí cestou.

Má-li život smysl, či ne…
…je zhola zbytečné se ptát. Má takový smysl, jaký mu dáme.
Myšlenka římského filozofa Senecy je mottem Základní školy speciální Frýdlant, p. o. Plně organizovaná škola s prvním i druhým stupněm a družinou
vzdělává děti s lehkým, středním, těžkým i hlubokým mentálním postižením
a také děti s postižením více vadami i autismem. Děti s těžším mentálním
postižením tady mohou navštěvovat také povinnou předškolní docházku
od pěti let. Součástí školního areálu je příjemná školní zahrada a hřiště
s umělým povrchem. Škola poskytuje svým žákům nejen kvalitní vzdělání
v moderně vybavených učebnách, ale i řadu zájmových kroužků, v nichž
mohou trávit svůj volný čas. Pravidelně se účastní sportovních soutěží či
ekologických pobytů. Prioritou ZŠ speciální ve Frýdlantu je spokojený žák,
který je schopen plnohodnotně se zařadit do společenského života.

Whether or not life is worth it...
... is something useless to ask. It is worth what we make it worth.

So you want to be a graphic artist, photographer
or animation expert?

For many ninth graders about to embark on specialized Secondary School
education, this question is at once an answer and reason enough to apply
to a secondary arts school.

One of the best such schools in the Liberec region is the Arts Secondary School in Liberec s.r.o. This visual art
school with many years of tradition is housed in the Art Nouveau building in the calm atmosphere of the Nová
Ruda quarter of Liberec. Students may choose from specializations in graphic design, computer graphics,
photography, film, animation and multimedia. The school is unique due to its individual approach to each student, a creative “family” environment and first and foremost, quality pedagogues drawn from the ranks of respected experts in the field. These instructors support their students in efforts to continue their studies in higher
education, mainly in fields like humanities or the arts. Alumni, of course, have a broad range of professional
opportunities right after school completion, in the graphic and photography studios, ad agencies or even in the
printing industry. Many of them find their home in print or television, others set out on their own creative path.
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Střední umělecká škola v Liberci s. r. o., Sladovnická 309, 463 11 Liberec 30
tel.: +420 724 027 720, sus@suslbc.cz, www.suslbc.cz

This thought from Roman philosopher Seneca is the motto of the Special Elementary School in Frýdlant. This fully organised school with the first and second
grades educates children with mild, medium severe and extreme mental disabilities as well as children with disabilities involving multiple defects and those with
autism. Children with severe mental disabilities may also attend mandatory preschool from the age of 5. The school premises includes a pleasant school garden
and playing field with artificial turf. The school provides its pupils not only quality
education in modernly equipped classrooms but also a series of interest groups, in
which they can spend their free time. They regularly take part in sport competitions
or environmental stays. The priority of the Special Elementary School in Frýdlant
is for every pupil to be satisfied and able to be fully involved in community life.

Nie można pytać...
...o sens życia, można mu tylko sens nadać.
Sentencja rzymskiego filozofa Seneki stanowi motto Szkoły Podstawowej Specjalnej Frýdlant, P.U.P. Ta w pełni
zorganizowana placówka szkolna, zapewniająca pierwszy i drugi etap edukacji (podstawowy i gimnazjalny)
wraz ze świetlicą, kształci dzieci z lekkim, średnim, ciężkim, a także głębokim upośledzeniem umysłowym, jak
również dzieci dotknięte kilkoma wadami, czy autyzmem. Dzieci z cięższym upośledzeniem umysłowym mogą
w tym miejscu odbyć obowiązkową edukację przedszkolną od lat
pięciu. Częścią terenu szkoły jest przyjemny ogród szkolny oraz
boisko ze sztuczną nawierzchnią. Szkoła oferuje swoim uczniom
nie tylko edukację wysokiej jakości w nowocześnie wyposażonych
salach lekcyjnych, lecz także szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, podczas których uczniowie mogą spędzać swój czas
wolny, rozwijając swoje zainteresowania. Regularnie uczestniczą
także w zawodach sportowych lub pobytach ekologicznych. Priorytetem SPS w Frýdlancie jest zadowolony uczeń, który jest zdolny
do pełnowartościowego włączenia się do życia społecznego.
Základní škola speciální Frýdlant, okr. Liberec, p. o., Husova 784, 464 01 Frýdlant
tel.: +420 482 312 110, kancelar@zsps-frydlant.cz, www.zsps-frydlant.cz

Věnovat se umění a procestovat celý svět.

Základní umělecká škola v Novém Městě pod Smrkem

Česká hudební škola z roku 1925 prošla dlouhým vývojem a z malé městské školy se rozvinula v jednu z největších uměleckých škol tohoto typu v republice. Má řadu souborů a orchestrů, které šíří slávu
a dobré jméno českého uměleckého školství po celém světě. Dětský pěvecký soubor Severáček znají
posluchači ve více než 20 zemích světa. Stejně úspěšné jsou i soubory hudební, divadelní a taneční.
Na dobrém jménu školy se podílí i výtvarný a hudební obor v Chrastavě a hudební obor v Hrádku nad
Nisou. Česká republika dala světu řadu významných umělců. A mnozí z nich získali základy svého
vzdělání právě na ZUŠ v Liberci.

Základní umělecká škola v Novém Městě pod Smrkem zahájila svou činnost v roce 1990. V současné
době poskytuje dětem z Nového Města i blízkého okolí vzdělání v oboru hudebním a výtvarném.
V hudebním oboru nabízí hru na klavír, housle, kytaru, příčnou a zobcovou ﬂétnu. Své důležité místo
v rozvoji žáků mají také instrumentální soubory a pěvecký sbor Podsmrkáček. Ve výtvarném oboru
se žáci nejen seznamují s nejrůznějšími výtvarnými technikami, ale zároveň získávají hlubší náhled
na svět a učí se jej výtvarně vyjádřit. ZUŠ se zapojuje do různých přehlídek a soutěží, řadu kulturních
akcí v Novém Městě také organizuje. Vychovává z žáků kulturní osobnosti, které si váží uměleckých
a společenských hodnot, a zároveň žáky připravuje jak k dalšímu studiu na středních uměleckých
a pedagogických školách, tak pro amatérskou uměleckou činnost.

Splnění tohoto snu mají na dosah všechny děti, které svůj talent rozvíjejí
v Základní umělecké škole Liberec, p. o.

Focusing on art and travelling the entire world.

Téměř v každém dítěti se skrývá talent, je ale potřeba takové nadání rozvíjet…
„jen talent nestačí“

All children who develop their talent at the Art Elementary School in Liberec
have fulfilment of this dream within reach.

The Czech music school which opened in 1925 has long undergone development and has evolved from
a small town school into one of the largest art schools of its type in the republic. It has many groups and
orchestras, which spread the fame and promote the reputation of Czech art education worldwide. The
children’s choir Severáček is known by music lovers in more than 20 countries around the world. Music, theatre and dance groups are just as successful. The school’s reputation is also contributed to the
creative art and music section in Chrastava and the music department in Hrádek nad Nisou. The Czech
Republic has given the world many famous artists. And many of them got their start from their education
at the Art Elementary School in Liberec.

Sich der Kunst widmen und die ganze Welt bereisen

Die Erfüllung dieses Traums steht allen Kindern zur Verfügung, die ihr Talent
in der Grundschule für Kunst ausweiten.

Elementary Art School in Nové Město pod Smrkem
There is talent in nearly every child but it is necessary to develop such
talent... “Talent alone is not enough.”

Die tschechische Musikschule, die 1925
gegründet wurde, hat eine lange Entwicklung von einer kleinen städtischen Schule
bis hin zu einer der größten Kunstschulen
dieser Art in der Republik durchgemacht.
Sie verfügt über eine ganze Reihe an Ensembles und Orchestern, die den Ruhm
und Ruf des tschechischen Schulwesens
für Kunst in der ganzen Welt verbreiten.
Der Kinderchor Severáček ist Zuhörern in
mehr als 20 Ländern bekannt. Die Musik-,
Theater- und Tanzensembles sind gleichermaßen erfolgreich. Der Kunst- und
Musikverband in Chrastava und der
Musikverband in Hrádek nad Nisou tragen ebenfalls zum guten Namen der
Schule bei. Die Tschechische Republik
hat der Welt eine Reihe von bedeutenden
Künstlern gegeben. Und viele von ihnen
haben ihre Grundausbildung an der Grundschule in Liberec erworben.

The Elementary Art School in Nové Město pod Smrkem began its activity in 1990. It currently provides children from Nové Město and its nearby surroundings with education in the music and creative art field. In the
music field it offers instruction in piano, violin, guitar as well as transverse ﬂute and fipple ﬂute. Instrumental
ensembles and the Podsmrkáček choir also have their places in the development of pupils. In the creative
art field, pupils will not only become familiar with a wide range of creative techniques but they will also gain
a wider view of the world and learn to express themselves creatively. The Elementary Art School is involved
in various shows and competitions, while it also organises several cultural events in Nové Město. It develops
pupils into cultural personalities who appreciate artistic and community values as well as prepares pupils
both for further study at secondary art and teacher training schools in addition to amateur artistic activities.

Základní umělecká škola Liberec, p. o., Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec 1
tel.: +420 485 110 192, info@zusliberec.cz, www.zusliberec.cz

Základní umělecká škola Nové Město pod Smrkem, okres Liberec, p. o., Žižkova 309, 463 65 Nové Město pod Smrkem,
tel.: +420 482 325 238, zus.nmps@centrum.cz, www.zus-nmps.webnode.cz
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Základní škola a mateřská škola Hrádek nad Nisou-Loučná
Cesta k úspěchu
Základní škola je plnohodnotnou školou, která je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem. Mateřská škola je
školkou běžného typu. Naším cílem je zajistit, aby škola i školka poskytovaly dětem
kvalitní vzdělání a nabízely místo s přátelskou atmosférou, podporující optimální
rozvoj individuálních předpokladů a vrozeného nadání, morální hodnoty a tradice,
kde se děti, žáci, rodiče a v neposlední řadě zaměstnanci budou cítit spokojeně.
Klíčovým úkolem školy, školky je optimální socializace dítěte.

Primary school and nursery school, Hrádek nad Nisou – Loučná

Šťastný může být každý
Domov Raspenava, příspěvková organizace Libereckého kraje
Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje celoroční pobytovou sociální službu dětem
a mládeži s mentálním a kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Zajišťuje ubytování, stravování, podporu v rozvoji soběstačnosti a vzdělávání v běžném prostředí. Základním pilířem
poskytované služby je vytváření podmínek domova, podnětného prostředí pro rozvoj klientů ve všech
oblastech a pro jejich spokojený a smysluplný život. Sociálně terapeutické dílny nabízejí ambulantní
službu dospělým lidem s handicapem. Pracovní terapie probíhá v keramické dílně, výtvarné dílně, dílně praktických dovedností a v tréninkové kavárně. Kavárna je místem, kde mohou lidé s handicapem
ukázat veřejnosti, že i oni s potřebnou podporou mohou být úspěšní, místem, kam se návštěvníci rádi
vracejí nejen za dobrou kávou a domácími dezerty, ale hlavně za příjemnou atmosférou.

The path to success
The primary school is a full-ﬂedged school that focuses on the bringing up and education of children and pupils
with special educational needs, as well as pupils with mild to moderate mental disabilities, multiple disabilities and
autism. The nursery school is a typical one. Our goal is to ensure that the school and the kindergarten provide
children with high quality education and offer a place with a friendly atmosphere, supporting the optimal development of individual conditions and innate talents, moral values and traditions where children, pupils, parents
and employees are satisfied. The key task of the school and kindergarten is the optimal socialization of the child.
Základní škola a mateřská škola Hrádek nad Nisou-Loučná, p. o., Hartavská 220, 463 34 Hrádek nad Nisou – Loučná
tel.: +420 482 723 157, zvs.hradek@tiscali.cz, www.hradek.eu/index.aspx?rub=320

Škola s rodinnou atmosférou

...každý vyučující zná dobře všechny žáky a stejně tak děti znají všechny
dospělé…

To je Základní škola v Liberci, Švermova 430/40.
Má kapacitu 375 žáků a velmi dobré prostorové
podmínky – využívá tři pavilony, multifunkční hřiště
a rozsáhlou zahradu. Zároveň patří mezi nejlépe
vybavené školy na Liberecku. Ve výuce je kladen
důraz na matematickou a jazykovou gramotnost. Již
přes deset let se může pyšnit titulem Ekoškola. Panuje
tu přátelská atmosféra, děti se mohou na své učitele
kdykoli obrátit se žádostí o pomoc v jakékoli záležitosti.

Anyone can be a happy man
The Raspenava Home, a non-profit organisation in the Liberec Region
This home for persons with health disabilities provides year-round social services to children and youth with
mental and combined disabilities as well as autism spectrum disorders. It ensures housing, catering, support
for the development of self sufficiency and education in a regular environment. The basic pillar of the provided
services is the creation of conditions as those at home, which is an appropriate environment for the development of clients in all fields so they can live satisfied and meaningful lives. Social therapeutic workshops offer
out-patient services to adults with disabilities. Work therapy takes place in a ceramics workshop, a creative art
workshop, a practical skills workshop and a training café. The café is a place where people with disabilities can
show the public that they too can be successful with the necessary support, while it is a place to which visitors
happily return not only for good coffee and home-made desserts but mainly also for a pleasant atmosphere.

School with a family atmosphere

...Every teacher knows their students well and children just the same know
all adults well...

This is the primary school located at Švermova 430/40 in Liberec. It has capacity for 375 schoolchildren
and very good facilities, including three pavilions, multi-purpose fields and a large garden. It is also one of
the best equipped schools in the Liberec region. During instruction, emphasis is placed on mathematics
and language proficiency. For more than ten years, it has held the Ekoškola title. There is a friendly
atmosphere, in which children can turn to their teachers at any time to ask for help with any subject.
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Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace, Švermova 403/40, 460 10 Liberec
tel.: +420 485 151 255, zs12sekretarka@seznam.cz, zs12@volny.cz, www.zssvermova.cz

„Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby
se zdravotním postižením v Libereckém kraji“
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862

Domov Raspenava, p. o., Fučíkova 432, 463 61 Raspenava
tel.: +420 482 319 102, uspraspenava@volny.cz, www.domovraspenava.cz

Dům s vyhlídkou do okolí
Při pohledu na členitou budovu z počátku 20. století mnohého napadne jediné. Tady, s takovým výhledem na Ještědský hřeben, se musí dobře bydlet.
A je to pravda, v Domově pro seniory Vratislavice
nad Nisou, p. o. se opravdu dobře a spokojeně bydlí.
Založen byl už v roce 1908 a po celou dobu své existence tento krásný dům slouží jedinému účelu. A to
poskytování domova a péče všem potřebným zralého věku. I když je to domov s dlouhou historií, stále
jde kupředu v duchu moderní doby. Celá budova prošla rekonstrukcí tak, aby nejen exteriér, ale i interiér
odpovídaly požadavkům 21. století. Samozřejmostí
je také kvalitní tým odborných pracovníků a láskyplná péče „ušitá na míru“ každého klienta. Domov pro
seniory využívají všichni, kteří v důsledku vysokého
věku potřebují pravidelnou pomoc druhého člověka.
Svá nová obydlí si mohou vybavit vlastním nábytkem
či zařízením, na každém podlaží mohou využívat
společnou kuchyňku. V domově se zvláštním režimem bydlí všichni, kteří se o sebe nemohou postarat
sami z důvodu chronického duševního onemocnění.
Také oni mají kolem sebe své osobní poklady. Obyvatelé domova však rozhodně nezůstávají v zajetí

minulosti. Právě naopak. Při posezení u kávičky,
procházkách parkem nebo tvoření v dílnách se rodí
nová přátelství. Ta se pak jen utužují na společenských akcích, jako jsou například Sportovní hry seniorů plné zábavy, poznání a laskavého humoru. Oblíbené jsou taneční kurzy, které roztančí i ty, kteří jsou
odkázáni na invalidní vozík. A loučení s létem? To
je pro klienty jedinečná příležitost, jak svým blízkým
ukázat, že ani ve vyšším věku neztrácejí sportovního
a soutěživého ducha. A to proto, že žijí v Domově pro
seniory ve Vratislavicích, kde mají skvělé vyhlídky.
Do budoucna i k nedalekému vrcholu Ještědu.

Provoz sociálních služeb Domova pro seniory
Vratislavice nad Nisou, p. o. je ﬁnančně
podporován Libereckým krajem.

Hlavní budova „A“ • Main Building “A”

Budova „B“ • Building “B”

A House with a View of the Surroundings
Confronted with this sectioned building from the beginning of the 20th century, many can only think. Here, with its view of the Ještěd mountain ridge, must be a great
place to live.
And it’s true. The residents of the Seniors’ Home in
Vratislavice nad Nisou, p.o. really do live well and comfortably. It was founded in the year 1908 and for the
entirety of its existence, it has served just one purpose:
providing a home and care to the seniors who need
it. Even thought it’s a home with a long history, it is always marching forward in the spirit of modernity. The
entire building underwent renovations so that not only
the exterior but also the interior answer to the needs
of the 21st century. And, of course, it boasts a team of
high-quality experts providing “tailor-made” loving care
to each client. The Seniors’ Home accommodates everyone who needs assistance due to advanced age. The
residents may furnish their new living space with their
own furniture and each ﬂoor has a shared kitchen the
residents may use. The home with special care accommodates those who cannot take care of themselves
due to chronic mental illness. They also surround
themselves with their personal treasures. The residents
of this home certainly do not remain slaves to their

past. On the contrary. Sharing coffee, a stroll through
the park or creative activities in workshops foster new
friendships. These friendships only deepen during social events, like Senior athletic contests which are full
of fun, discovery and kind humour. The dance courses
are very popular and make even those who are on
wheelchairs dancing. And saying goodbye to summer?
That’s an opportunity for clients to show their loved
ones that they haven’t lost their competitive and athletic
spirit even in old age. And that’s because they live in the
Seniors’ Home in Vratislavice, where they have great
expectations. A view of the nearby summit of Ještěd.

The social work provided at the Seniors’
Home in Vratislavice nad Nisou, p. o. is ﬁnancially
supported by the Liberec region.

Hlavní budova kaple • Main Building of the Chapel

Adventní výrobek z dílny
• An Advent creation made during a workshop

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o., U Sila 321, 463 11 Liberec, tel.: +420 482 750 799, info@dsvratislavice.cz, www.dsvratislavice.cz

Budova Marta • The building named Marta
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Dům seniorů Liberec-Františkov a ADAM, BÁRA A CILKA
Tři hezká jména pro tři moderní domy s překrásným výhledem na majestátní Ještěd, stojící uprostřed rozlehlé zahrady v klidné liberecké čtvrti Františkov.
Tyto domy spojuje jeden cíl. Tím je kvalitní a laskavá péče o všechny, kteří
tady, v Domě seniorů Liberec-Františkov, p. o. od roku 2003 nacházejí
svůj nový domov. Jsou to lidé starší 65 let, kterým není možné potřebnou
pomoc zajistit prostřednictvím rodiny a sociální služby v domácím prostředí. Zároveň jsou to senioři, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou
pomoc druhého člověka. Zajímavé je, že i když jsou domy tři a propojení
mezi nimi je jen v patrech -1 a -2, kde je také umístěno veškeré zázemí,
tvoří poskytovanými službami a společnou vizí jeden objekt. Dům seniorů
Liberec-Františkov poskytuje dvě sociální služby. A to domov pro seniory
a domov se zvláštním režimem. Obě jsou to pobytové služby se čtyřiadvacetihodinovou péčí. Domov pro seniory o kapacitě 166 lůžek je rozmístěn
ve všech třech domech, zatím co domov se zvláštním režimem pouze
v domě Adam ve čtvrtém patře a v domě Cilka v patře třetím. Tady naleznou potřebnou péči a pomoc všichni postižení Alzheimerovou chorobou.
Zdejší domov se zvláštním režimem se také pyšní certifikátem „Vážka“
od České alzheimerovské společnosti. To dokládá, že pečovat o seniory
postižené touto nemocí, případně jiným typem demence v našem zařízení
umíme. A nedílnou součástí spolupráce s Českou alzheimerovskou společností je i provozování kontaktního místa. To zajišťuje nejen poradenství
a konzultace pro lidi s Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence
a pro jejich rodinné příslušníky, ale i preventivní testování paměti. Profesionální péče však není to jediné, co klienti v Domě seniorů Františkov

Domov • Abode
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nacházejí. Je to také komfortní bydlení, příjemné procházky pod vzrostlými stromy v rozlehlé zahradě a samozřejmě různorodé možnosti trávení
volného času. Nová přátelství vznikají u kávičky v místní kavárně, dámy,
ale i pánové využívají kadeřnický salon i pedikúru. Věřícím klientům je
k dispozici kaple, ve které se pravidelně konají bohoslužby. A všichni se
rádi setkávají v hudebním klubu nebo ve společenské místnosti. A samozřejmě při společných akcích, kterých je během celého roku nepřeberné množství jak ve vnitřních prostorech, tak i v příjemném venkovním
prostředí. Pravidelně sem vnášejí radost, smích a zpěv děti z místních
škol a dům seniorů je také zapojen do akce „Ježíškova vnoučata“. Mnozí klienti z Františkova se tak těší z nových přátelství, nových lidí kolem
sebe. Adam, Bára a Cilka. Tři jména, tři domy, kterými prostupuje úcta
k člověku, respekt k osobnosti každého klienta a profesionalita. Navzájem
propojené životy desítek lidí, kteří se radují z každého dne. To je Dům
seniorů Liberec-Františkov. Dům, který chce být svým klientům domovem.

Keramická dílna • Ceramics workshop

Pečení Adam • Baking in Adam

Seniors Home Liberec - Františkov and ADAM, BÁRA AND CILKA

These are three nice names for three modern buildings with a beautiful view of majestic Ještěd, located in the middle of a large garden area in Liberec’s serene
Františkov quarter.

These houses are linked by a common goal. Here is good quality and
kind care for everyone who has been in the Seniors Home in Liberec
- Františkov, their new home since 2003. These are people aged 65
and older for whom needed help can no longer be ensured via their
family and home care. They also include seniors whose health condition requires that they receive regular assistance from another person. It is interesting that even though there are three of these houses
and the links between them are only on ﬂoors -1 and -2, where all of
the facilities are also located, because of the provided services and
shared vision they form a single object. The Seniors Home in Liberec
- Františkov provides two social services. It is divided into an abode
for seniors and an abode with a special healthcare regime. Both provide on-site services with 24-hour care. The abode for seniors with
a capacity of 166 beds is located in all three houses, while the abode
with a special healthcare regime is located only in the building called
Adam on the fourth ﬂoor and in the building called Cilka on the third
ﬂoor. Seniors suffering from Alzheimer’s disease will find the care
and assistance they need there. The abode with a special healthcare
regime also holds the Vážka certificate from the Czech Alzheimer’s
Society. It serves as documentation that at our facilities we know how
to care for seniors aﬄicted with this illness or with another type of
dementia. And an integral part of the cooperation with the Czech Alz-

Sportovní odpoledne se žáky ZŠ • Sport afternoon with primary school pupils

heimer’s Society is the operation of the contact point. It provides not
only advice and consultations for people with Alzheimer’s disease
or other types of dementia and to members of their families but also
preventive memory testing. Professional care is not all that clients in
the Františkov Seniors Home can receive. They also can enjoy comfortable living, pleasant strolls under tall trees in the large garden and
of course various leisure options. New friendships are formed over
coffee in the local café, while both ladies and gentlemen can use the
hair salon or get a pedicure. Religious clients have a chapel available, which regularly holds worship services. And everyone is happy
to meet in the music club or in the community lounge. And of course
they also meet during joint events, of which there are plenty throughout the year both in the interior spaces and in the pleasant outdoor
environment. Children from the local schools also regularly bring joy,
laughter and singing, while the Seniors Home is also involved in the
Christ Child’ Grandchildren project. Many clients from Františkov can
therefore make new friendships and have new people around them.
Adam, Bára and Cilka. Three names, three houses that honour people, show respect for each individual client as well as professionalism. They assist the interconnected lives of dozens of people who
enjoy each day. This is the Seniors Home at Liberec - Františkov.
A home that wants to be a living space for its clients.

Taneční odpoledne • Dance afternoon

Dům seniorů Liberec-Františkov, p. o., Domažlická 880/8, 460 07 Liberec, tel.: +420 482 362 111, 721 274 040, recepce@ddfrantiskov.cz, www.dsfrantiskov.cz

Sklizeň bylinek • Herb harvest

Grilovačka • Barbecue
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Ruce, které pomáhají, jsou svatější než modlící se rty

Co je nejdůležitější součástí oděvů?

S láskou a úctou pečují o své klienty v přívětivém prostředí domova, jehož součástí je i členitá
zahrada se vzrostlými stromy a kostel Krista Spasitele. Domov u Spasitele se nachází poblíž
centra města, což napomáhá klientům využívat místní instituce a udržovat vztahy s rodinou
a známými. Domov poskytuje trvalé ubytování 45 klientům, osobní výtah a schodišťová plošina
usnadňují život lidem se sníženou pohyblivostí. Služby jsou určeny osobám starším 65 let,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc. Jsou nastaveny tak, aby vycházely z možností,
přání a potřeb klientů. Samozřejmostí je motivace k činnostem, které zlepšují jejich zdravotní
stav, kulturní programy nebo výlety, podpora v udržování kontaktu s rodinou a přáteli. To vše
umožňuje klientům Domova u Spasitele dožít svůj život kvalitně, důstojně a bezpečně.

Ano, je to pruženka – stará známá „guma do trenek“. Tradice výroby prádlových, konfekčních a galanterních stuh se v Hrádku nad Nisou datuje od roku 1884. Během desetiletí továrna několikrát změnila
majitele a od roku 1994 je to společnost Výroba stuh – ELAS s. r. o. Právě Elas vyrábí nejen tolik potřebné prádlové gumy, ale i upínací gumy a pružné lemovky, které najdou své uplatnění v domácnosti,
automobilovém průmyslu či ve zdravotnictví. V sortimentu nechybí ani proplétaná gumolana sloužící
především pro výrobu elastických popruhů, pevné lemovky, popruhy vyznačující se vysokou pevností
či záclonové a závěsové stuhy. Společnost, která za své úspěchy vděčí především dobrým nápadům
skvělého týmu pracovníků, je nositelem ekologického certifikátu OEKO TEX Standard 100. Pro výrobce
spodního prádla, sportovních a zdravotnických potřeb i automotiv je Elas nepostradatelný.

Slova jednoho z nejuznávanějších duchovních učitelů současnosti jsou zásadou i cílem všech zaměstnanců Domova u Spasitele ve Frýdlantu.

Občas není vidět a mnohdy ji ani nezaregistrujeme, bez ní by však řada oděvů
skutečně neplnila svou funkci.

The hands that serve are holier than the lips that pray
These words of one of the most respected spiritual teachers of the present
is the same principle and goal that all employees of the Home of the Saviour
in Frýdlant share.
They care for their clients in a welcoming home environment with love and respect, including a natural garden with full grown trees and the Church of Christ the Saviour. The Home of the Saviour
is located near the city centre, which helps clients use local institutions and maintain relationships
with family and friends. It provides permanent accommodation for 45 clients, a personal lift and
wheelchair ramps providing access to those with reduced mobility. The services are designed for
people over the age of 65, whose condition requires regular assistance. These are set up to take
into account the possibilities, wishes and needs of the clients. Of course there is the motivation to
provide activities that improve their health status, cultural programs or trips, support for keeping
in touch with family and friends. All this allows the clients of the Home of the Saviour to live their
lives with quality, dignity and safety.
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Domov u Spasitele, středisko Husitské diakonie, Máchova 650, 464 01 Frýdlant
tel.: +420 482 312 376, info@dspasitel.cz, www.dspasitel.cz

What is the most important part of garments?

Sometimes we cannot see it, often we do not register it but without it, many
garments truly would not fulfil their function.

It is elastic, good old “underwear elastic”. The tradition of elastic bands for clothing, ready-made and
haberdashery ribbons in Hrádek nad Nisou dates from 1884. Over the decades, the factory has changed
owners several times, and since 1994 the owner has been Výroba stuh - ELAS s.r.o. Elas produces
highly needed clothing elastic as well as gripping elastic and ﬂexible bands that will find uses in households, the automotive industry or in healthcare. The assortment also includes woven elastic intended
mainly for the production of elastic straps, fixed bands, straps that are highly sturdy as well as curtain
and blind hanging straps. The company, whose successes can be attributed mainly to great ideas
from the excellent team of personnel, holds the OEKO TEX Standard 100 environmental certificate.
For manufacturers of underwear, sport equipment and medical supplies as well as for the automotive
industry, Elas is indispensable.

Výroba stuh – ELAS s. r. o., Větrná 418, 463 34 Hrádek nad Nisou
tel.: +420 482 429 111, elas@elas.cz, www.elas.cz

CiS systems s. r. o.

CiS systems s. r. o. je od roku 1997 inovativní a úspěšná rodinná firma působící v Jizerských horách. V regionu patří k největším zaměstnavatelům. V hlavním
sídle v Novém Městě pod Smrkem a v závodech Ludvíkov pod Smrkem a Hejnice pracuje v současné době více než 700 zaměstnanců.

Firma zabývající se výrobou kabelových konfekcí,
systémovou technikou a mechatronikou vyvíjí a vyrábí řešení podle specifických požadavků zákazníků.
Díky know-how a sortimentu výrobků určenému pro
celou řadu odvětví, který vyhovuje potřebám zákazníků, je CiS kompetentním partnerem v následujících odvětvích: výroba strojů a zařízení, automatizace, elektrotechnika, lékařská technika, přepravní
a dopravní inženýrství, energetika a životní prostředí,

letectví, kosmonautika a systémy platebního styku.
Inovativní technika, kvalita do sebemenšího detailu
a uznávaná spolehlivost jsou pilíře úspěchu skupiny
CiS. Mimořádný důraz klade CiS na kontinuální optimalizaci procesů a kvalifikované, dobře vyškolené
zaměstnance. Ti jsou srdcem společnosti CiS. Proto
byla v roce 2009 podle německého vzoru založena
první škola mistrů v České republice. Audit WCA,
který ve výrobních závodech provedla společnost In-

tertek Londýn, opakovaně konstatoval, že pracovní
místa a pracovní podmínky jako jistota práce, mzdy
a pracovní doba, zdraví a bezpečnost, ale i systém
managementu a environmentální management jsou
tu na nejvyšší úrovni a navíc výrazně nad celosvětovým i celostátním průměrem.
Společnost CiS nabízí svým zaměstnancům bezpečná, čistá a světlá pracoviště, matkám možnost
pracovat na jednu směnu, 5 dní dovolené navíc, ja-

zykové kurzy, autobusovou dopravu do/z práce, ale
i kulturní a volnočasové akce.
Společnost CiS systems s. r. o. je od roku 2014
členem neziskové organizace UN Global Compact.
Podporuje principy z oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a boje proti korupci a jedná v souladu s těmito principy. Podporuje
proto regionální nadace, sportovní kluby a oddíly
a jiné projekty.

CiS systems s. r. o.

The company CiS systems s.r.o. has been an innovative and successful family venture in the Jizera Mountains since 1997 and ranks among the largest employers
in this region. Today, more than 700 employees work at the main location in Nové Město p/S as well as the productions sites in Ludvíkov p/S and Hejnice.

The company develops and produces customer-specific solutions for cable fittings, system technology and mechatronics.
Their know-how as well as the wide and customer-focused product range make CiS a competent partner in the following industries: Plant and mechanical
engineering, automation, electrical engineering,
medical technology, transport and traffic technology,
energy and environmental technology, aerospace

and aviation and payment systems. Innovative technology, quality to the last detail and recognised reliability are the pillars of success for CiS Group. CiS
places particular emphasis on continuous process
optimization and qualified, well-trained staff. Those
elements are at the core of CiS. Therefore, in 2009
the first master school based on the German model
was founded in the Czech Republic. A WCA audit
conducted by Intertek London at the production sites

repeatedly came to the conclusion that the workplaces and working conditions such as occupational
safety, wages and working hours, health and safety
as well as the management system and the environmental system are at the highest level and well
above the global average and the country’s average.
CiS offers their employees: Safe, clean and well-lit
workplaces, a one-shift option for mothers as well
as 5 additional days off, language courses, bus

transport to and from work as well as cultural and
recreational events.
Since 2014, CiS systems s.r.o. has been a member of UN Global Compact and supports and acts
upon the fundamental values recognised for human
rights, labour standards, environmental protection
and the fight against corruption. This includes support for regional foundations, sports associations and
other projects.

CiS systems s. r. o.

Die Firma CiS systems s.r.o. ist seit 1997 ein innovatives und erfolgreiches Familienunternehmen im Isergebirge und gehört zu den größten Arbeitgebern in der
Region. Am Hauptsitz in Nové Město p/S und den Produktionsstandorten in Ludvíkov p/S und Hejnice sind heute über 700 Mitarbeiter beschäftigt.

Der Kabelkonfektionär, Systemtechnik- und Mechatronikanbieter entwickelt und fertigt kundenspezifische Lösungen.
Das Knowhow sowie die breitgefächerte und kundenorientierte Produktpalette machen CiS zu einem
kompetenten Partner in den folgenden Branchen: Anlagen-und Maschinenbau, Automation, Elektrotechnik, Medizintechnik, Transport- und Verkehrstechnik,
Energie und Umwelttechnik, Luft,- Raumfahrt und Zahlungsverkehrssysteme. Innovative Technik, Qualität
bis ins kleinste Detail und anerkannte Zuverlässigkeit
sind die Säulen des Erfolgs der CiS-Gruppe. Besonderes Augenmerk legt CiS auf die kontinuierliche Prozessoptimierung und qualifizierte, gut ausgebildete
Mitarbeiter. Sie bilden das Herzstück von CiS. Daher
wurde 2009 die erste Meisterschule nach deutschem
Vorbild in der Tschechischen Republik gegründet. Ein
durch Intertek-London an den Produktionsstandorten

durchgeführtes WCA-Audit stellte wiederholt fest,
dass die Arbeitsplätze und Arbeitskonditionen wie
Arbeitssicherheit, Löhne und Arbeitszeit, Gesundheit
und Sicherheit sowie das Managementsystem und
das Umweltmanagement auf höchstem Niveau sind
und sowohl deutlich über dem weltweiten Durchschnitt als auch über dem des Landes liegen.
CiS bietet seinen Mitarbeitern: Sichere, saubere und
helle Arbeitsplätze, Ein-Schicht-Option für Mütter
sowie 5 zusätzliche Urlaubstage, Sprachkurse, den
Bus-Transport zur Arbeit und nach Hause, sowie Kultur- und Freizeitveranstaltungen.
CiS systems s.r.o. ist seit 2014 Mitglied im UN Global Compact und unterstützt und handelt nach den
Grundwerten aus den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. So werden regionale Stiftungen,
Sportvereine und andere Projekte unterstützt.

CiS systems s. r. o., Zámecká 626, 463 65 Nové Město pod Smrkem, tel.: +420 482 465 500, info@cis-europe.eu, www.cis-europe.eu
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Jdeme na jedno?
Pánové tuto otázku, na kterou je odpověď zcela jasná, důvěrně znají. Rovněž tak vědí, že u „jednoho“ málokdy zůstane.
A to obzvláště v případě, když se vydají do míst, kde každý
den mohou ochutnat jiný druh chmelového moku z oroseného
půllitru. Do míst, kde se rodí výjimečné pivo s výjimečnou
energií, do Pivovaru Volt s. r. o. v Jablonci nad Nisou. Stejně
jako slavný vědec a vynálezce Alessandro Volta na přelomu
18. a 19. století hledal způsob, jak spoutat elektřinu, bez
níž si dnešní svět nedovedeme představit, tak i v pivovaru
Volt hledají nové receptury, výrobní procedury a způsoby,
jak připravit pivo, které osvěží a zelektrizuje. Historie vaření
piva v Jablonci nad Nisou je bohatá, vždyť svého času byl
právě tady jeden z největších pivovarů v Čechách. Pivovar
Volt, stojící v blízkosti kamenné hráze vodní nádrže Mšeno,
navazuje na tuto bohatou historii a rozšiřuje sbírku pivních
speciálů malých českých pivovarů. Piva z tohoto pivovaru ovšem nechutnají jako klasické české chmelové moky. Čím to?
Když se zeptáme sládka, rád nám to objasní. Ona typická
hořkost, kterou najdeme ve známých pivech, je dána českým
chmelem. Piva z pivovaru Volt se ovšem vyznačují chutí a
vůní citrusů i jiného ovoce, což je dáno pouze šlechtěným
chmelem, který není českého původu. Pivovar totiž vykupuje
ty nejlepší chmely z celého světa. Zároveň také razí zákon
o čistotě piva, který říká, že do piva patří jen chmel, kvasnice,
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slad a voda. Do Volta si „na jedno“ můžete zajít každý den
a každý den na vás bude čekat jiná chuť, jiná „voltáž“, jiný
druh piva. K tomu samozřejmě posezení v prostorné zahrádce
nebo stylové pivnici s bohatou nabídkou skvělých lahůdek.
A ti zvědaví a zvídaví mohou také nahlédnout do útrob pivovaru, kde uvidí, jak se rodí toto pivo s výjimečnou energií
a tím správným nábojem. Co víc si přát? Snad už jen možnost zůstat na tomto výjimečném místě nečekaných chutí
o něco déle. A také toto může být splněno, protože součástí
pivovaru je i penzion se stylově zařízenými pokoji. O jedinečnou dávku energie však nejsou ochuzeni ani ti, kteří se vydají
na procházku kolem přehrady. V Jabloneckých Břízkách totiž
vyrostla „Voltovna“ – nejen pivní osvěžovna s výhledem na
mšenskou přehradu. A energie se šíří stále dál. Pivovar dodává pivo do několika restaurací v Jablonci i v Liberci a do
ochutnávkových pivnic mimo region. Neobejdou se bez něj
ani vyhlášené festivaly. Název Volt vypovídá o dobrodružství
a energii, které v pivu můžeme nalézt. A energií srší také jména jednotlivých druhů jako Elektron, Baterka, Pojistka, Startér, Eliášův oheň a další. Kdo je jednou ochutná, zapomene
na komerční energetické nápoje v plechovkách. Prostě vezme
přátele a zajde „na jedno“.

Shall we go have a beer?
Gentlemen are all too familiar with this question, the answer to which is entirely clear. They also know that in few cases will they limit their consumption to just one.
This is especially true when they visit locations where every day they
can try a different type of hop-rich beer from a cold glass. It is true
when they visit a location where exceptional beer with exceptional
energy is produced, the Volt s.r.o. brewery in Jablonec nad Nisou.
Just as famous scientist and inventor Alessandro Volta was seeking
a way at the turn of the 18th and 19th centuries to harness electricity,
without which we cannot imagine our world today, at the Volt brewery
they are constantly seeking new recipes, production procedures and
ways of preparing beer that is refreshing and “electrifying”. The history of beer brewing in Jablonec nad Nisou is rich and at one time
the brewery there was one of the largest in the Czech lands. The Volt
brewery, located near the stone dam of the Mšeno water reservoir, is
tied to this rich history and adds to the collection of speciality beers
of small Czech breweries. The beer from this brewery of course does
not taste merely like typical Czech beers. Why? When we ask the
brewer, he will gladly clarify. The typical bitterness that we encounter
in well-known beers is due to Czech hops. However, the beers from
the Volt brewery have the tones and aroma of citrus fruits as well as
other fruits, which is due only to specially cultivated hops which are
not of Czech character. The brewery purchases the best hops from
around the world. It also abides by the beer purity rule, which says
that beer should only contain hops, yeast, malt and water. You can

go to Volt for “one” beer every day, while every day a new taste will
await you, meaning a different “voltage” and a different type of beer.
Of course, while you enjoy it you can sit in the spacious garden or
stylish pub and choose from a large selection of excellent delicacies.
The curious can also view the insides of the brewery, where they
will see how this beer with exceptional energy and the right charge
is produced. What more could you ask for? Perhaps only the opportunity to remain in this exceptional location with unexpected tastes
for a bit longer. And this wish can come true because the brewery
includes an inn with stylishly furnished rooms. Those who set out
on a journey around the dam will not be deprived of a unique dose
of energy either. In Jablonecké Břízky you will find the “Voltovna”,
which is not only a refreshing beer point with a view of the Mšeno
dam. And the energy continues to spread. The brewery supplies beer
to multiple restaurants in Jablonec and in Liberec as well as to beer
tasting festivals outside of the region. Even popular festivals will not
get by without it. The name Volt is a reﬂection of the adventure and
energy that we can find in the beer. And energy is also reﬂected in
the names of its individual types: Elektron, Baterka, Pojistka, Startér,
Eliášův oheň and others. Whoever tastes them once will forget about
commercial energy drinks in cans. So, take your friends and go have
a beer together.

Pivovar Volt s. r. o., Palackého 2302/28, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel.: +420 608 082 393, info@pivovarvolt.cz, www.pivovarvolt.cz
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KOLEKCE VYDANÝCH TITULŮ

THE COLLECTION OF PUBLISHED TITLES

Knihy zachycující krásy naší krajiny.

Book capturing the beauty of our country.

Opava Region
From Heaven

Kdo někdy nechtěl vidět místa z ptačí perspektivy? V této knize vám nabídneme pohledy, které byly dodnes blízké pouze pilotům letadel a ptákům, kroužícím po obloze.
Nechte se vtáhnout do míst, která uvidíte z úplně jiné perpsektivy. Nebudete litovat!

OPAVSKO

z nebe

Kroměříž Region From Heaven

Opava Region
From Heaven
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KROMĚŘÍŽSKO

z nebe

Milan Paprčka
a kolektiv

9 788088 259206

Milan Paprčka
a kolektiv

KROMĚŘÍŽSKO Z NEBE

OPAVSKO Z NEBE
Milan Paprčka
a kolektiv

info@cbs-cesko.cz

Kroměříž Region
From Heaven

Jaké obrazce vytvářejí kroměřížské zahrady? Jak vypadá Hostýn z výšky? Jaká barva dominuje Kroměřížsku na jaře? Tato kniha vám to prozradí.
What kinds of images do the Kroměříž gardens form? How does Hostýn look from a height? What colour dominates the Kroměříž area in the spring? This book will reveal it to you.

Who would sometimes like to see places from a bird’s-eye perspective? In this book, we are offering you views which so far have been familiar only to aircraft pilots and birds
flying in the sky. Explore places that you can see from a completely different perspective. You will not regret it!

Milan Paprčka
a kolektiv

www.cbs-cesko.cz/e-shop-cz

+420 774 479 544

PROFIL AUTORŮ
AUTHOR'S PROFILE

Milan Paprčka (*1979)
je pilotem a dobrodruhem. Začal podnikat již v 18 letech a zanedlouho
nato založil vydavatelství CBS, které již druhé desetiletí přináší
společnostem a samosprávám v České republice a na Slovensku
originální a nezaměnitelné propagační produkty. Je největším
vydavatelem ručně malovaných map v Evropě a druhým
největším na světě. Edice leteckých knih, jako je tato, je
výsledkem jeho velké vášně k létání. Mezi jeho další záliby
patří osobní rozvoj, zimní plavání, cestování na motorce, psaní
cestopisů, hra na kytaru a fujaru, příroda a všechny druhy
zimních a letních sportů. Je otcem čtyř krásných dcer. Jeho snem
je svojí prací proslavit Českou a Slovenskou republiku.

Milan Paprčka (*1979)
is a pilot and an adventurer. He started making business when he was 18 years
old and later he established the CBS publishing house that has been bringing
original promotional products to companies and self-governments in
Slovakia and in the Czech Republic for more than a decade. CBS is the
biggest European producer and the second biggest world producer of
hand-painted maps. The edition of aerial books like this one is the result
of his great passion for flying. His other hobbies include
personal development, winter swimming, motorcycle riding,
writing book of travels, playing guitar and fujara (Slovak
overtone flute), nature and all kinds of winter and summer sports.
He is a father of four lovely daughters. He dreams about making Czech
and Slovakia Republic popular through his work.

Martina Grznárová (*1990)
pochází z města nazývaného brána Jeseníků, z malebného Šumperka.
Studium cestovního ruchu ji pobídlo v zálibě poznávání nejen
České republiky. Její profesní život odstartovala výuka
v malotřídní škole na Šumpersku. Později však tento směr
opustila a dodělala si vzdělání v oboru multimediálních služeb
internetu, kde se přiblížila i grafice. Při hledání uplatnění
v cestovním ruchu a využití zkušeností z vyšší odborné školy
našla tu nejlepší možnou kombinaci v CBS Nakladatelství, které
své produkty zaměřuje na půvabné malované mapy a knihy
s leteckými snímky České republiky, a tak se rozhodla pro práci
ve Zlíně. Ta se jí stala koníčkem, který přidala k tanci, kterému
se věnovala 20 let, hudbě, volejbalu a jako každý správný Šumperák
zimním sportům.

Martina Grznárová (*1990)
comes from a town known as the gateway to the Jeseníky Mountains,
the picturesque town of Šumperk. Her study of tourism spurred her
travels in the Czech Republic and abroad. Her professional life began
as a teacher in a small school in the Šumperk region. However,
she changed her professional direction and completed her
education in the field of multimedia internet services, where she
became acquainted with graphic design. When looking for a job
in tourism in which to use her experience gained from college,
she found the best combination at CBS Publishing, which focuses
on charming painted maps and books with aerial photographs
of the Czech Republic, so she decided to work in Zlín. This work became
her hobby, alongside her 20-year love of dancing, music, volleyball
and like every good person from Šumperk, winter sports.
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