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» Liberecko
Turistický okruh mapuje stopy Liebiegů
v Liberci
Nový turistický okruh vás provede více či méně
známými místy v Liberci, která jsou úzce spjata
s rodinou Liebiegů. Trasa vás zavede na 17 míst
označených očíslovanými skleněnými tabulkami,
z nichž se dozvíte základní informace. K novému
průvodcovskému okruhu byla také vydána
čtyřjazyčná brožura, která je volně dostupná
v Městském informačním centru Liberec.

» Jablonecko
Průvodce kam v Jablonci za sklem a bižuterií
Jablonecké kulturní a informační centrum,
o. p. s. vydalo již třetí vydání oblíbeného letáku
Za sklem…, který vás provede po kamenných
obchodech v Jablonci nad Nisou, mimo jiné po těch,
jež mají v nabídce starožitnou bižuterii a sklo.

» Frýdlantsko
Frýdlant láká na obnovené hradby a pivovar
Jádro města Frýdlant je obklopeno městskými
hradbami, jež jsou dokladem starých časů. Ke konci
roku 2014 byla část hradeb zrekonstruována
a slavnostně předána. Nyní je z bývalých trosek
krásný monument, ke kterému se vyplatí vyrazit
i v noci, díky zdařile umístěnému osvícení. Dalším
lákadlem je zrekonstruovaný frýdlantský pivovar,
o jehož historii jsme informovali v zimním vydání
Jizerských novin. Od roku 2014 je otevřen veřejnosti
jako technická památka, ale také jako místo pro
kulturní a společenské akce, konference nebo pro
posezení u výborného frýdlantského piva.

» Tanvaldsko
Nostalgické jízdy na Zubačce
Železniční společnost Tanvald pro vás každým rokem
připravuje nostalgické jízdy na Zubačce i na okolních
tratích. Nejinak tomu bude i v roce 2015. Těšit se
můžete především na zvláštní ozubnicové vlaky
a bohatý doprovodný program v Kořenově.
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Řekne-li se Jizerské hory, představí si většina z nás
Jizerku s Bukovcem. Snad proto, že tady se poprvé
usadili trávníkáři a rybáři z navarovského panství a dali
vzniknout první osadě v divokých lesích, snad pro
zašlou slávu Riedelových skláren, snad pro tajemství
vlašských prospektorů, kteří zde nacházeli nevídané
poklady, nebo proto, že se tu zrodila víla Izerína?
Těžko říct, v čem spočívá genius loci tohoto místa.
Ti Jizerských hor znalejší si ovšem představí oněch
pozoruhodných míst mnohem víc. Kristiánov,
Smrk, Velkou Jizeru, všechna rašeliniště, pomníčky
známé i neznámé, pyšné rozhledny i prosté skalní
vyhlídky, které berou dech nejen svým výhledem,
ale i výstupem na ně, potoky a vodopády, hluboké
lesy i kamenná pole, kde vás vítr mrazí do morku
kostí, i když kameny jsou rozpálené sluncem. Tisíckrát
můžete Jizerky projít a znovu najdete něco, co vás
uchvátí a překvapí.

Jenže. Co počít, když se z olověně šedivého nebe
spustí závoje deště a lezavá zima vám zajde
za nehty? Ano, i v tomto počasí mají hory jakýs
takýs půvab, ale svoje bližní asi těžko přemluvíte,
aby s vámi šli na výlet. Ale přece nezůstanete
sedět doma, že? Máte pravdu. I v počasí, kdy by
psa nevyhnal, je kam jít. Neboť i tady jsou hrady
a zámky, které stojí za zhlédnutí.
Pravda, není jich moc. Například se sousedním
Českým rájem se nemůžeme rovnat, ale přece
jenom… Určitě stojí za to se na ně podívat.
Především je to zámek Frýdlant, který je spojením
středověkého hradu a renesančního zámku
a ukrývá sbírky porcelánu a skla, nábytku, zbraní
a – světe, zboř se – i dýmek. Když déšť trochu
poleví, můžete se potulovat středověkými uličkami
v podzámčí a nakouknout do chrámu Nalezení
sv. Kříže se sochami Matyáše Brauna. Ovšem pýchou

Frýdlantských je novorenesanční radnice. Takže
nezapomeňte ani na ni.
Další památkou, která povstala z popela jako pták
Fénix (řečeno obrazně, zatím tu zaplaťpámbu
nehořelo), je hrad a zámek Grabštejn, do roku 1992
polorozbořený a nepřístupný veřejnosti. Na jeho
záchranu se zcela výjimečně spojila soukromá hnutí
se státními institucemi a výsledek opravdu stojí
za to. Takže – nezapomeňte navštívit Grabštejn.
No a kdyby se k vám Jizerské hory chovaly hodně
macešsky a počasí pořád stálo za pendrek, buďte jim
trošku nevěrní a odskočte si třeba do Zákup nebo
na Lemberk, Hrubý Rohozec či Sychrov. To vám je
taková krása!
Ale pak se určitě vraťte, ono se do té doby vyprší
a zase bude na co koukat i tady u nás.
Klára Hoffmanová

