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Velikonoce slaví v Jablonci
ve velkém. Startují obří trhy

FAKTA

Kdo zahraje a zazpívá
Škaredá středa 20. dubna
Zdobení májek , pásma písní a říkadel dětí z pěveckých sborů z jabloneckých mateřských a základních
škol
10.00
Mateřské centrum Jablíčko 12.00
X-Tream
12.15, 14.00
Poupata
12.30
Lužickosrbský pěvecký sbor Bautzen
13.15, 13.30
Nautica – folkový kvartet při ZUŠ
Jablonec
14.20
O ztracených maminkách – loutková pohádka v podání divadla Veselé loutky z Jablonce nad Nisou
15.15
Oficiální zahájení Velikonočních
trhů starostou Jablonce Petrem
Beitlem
16.00
Nisanka a Malá Nisanka
16.05

Třídenní Velikonoční
trhy hostí ode dneška
do pátku Jablonec
nad Nisou. Vyrostou tu
desítky stánků, představí
se i muzikanti a
divadelníci.

R

ádi ochutnáváte něco
nového a dosud neznámého? Pak zavítejte na
velkolepé Velikonoční
trhy, které uchystalo na nadcházející dny město Jablonec.
Přes osm desítek prodejců nabídne své tradiční zboží na Mírovém náměstí a u Eurocentra. V
centru se uskuteční kulturní program, nebudou chybět ani oblíbené dobroty, jakými jsou teplá medovina či pečené selátko.
„Novinkou letošních Velikonočních trhů je vystoupení lužickosrbských souborů z Bautzenu a
staročeské speciality jako jsou křápance a vařonka,“ uvedla Marta
Procházková z Eurocentra, které
trhy spolu s městem již tradičně
připravuje.
Jarmark potrvá ode dneška do
pátku. Stylový stánkový prodej potrvá denně od devíti ráno do šesti
hodin večer na Mírovém a Farského náměstí a na pěší zóně.
K mání tu bude – logicky – velikonoční zboží. „Vyřezávané i soustružené dřevěné výrobky jako lžíce, talíře, misky nebo naběračky,
zdobené perníčky, ozdobná i užitková keramika, bylinné polštářky,
batikované výrobky, kožená galanterie vlastní výroby, ručně ma-

Velikonoce v kraji Velikonoční trhy probíhají nyní nejen v Jablonci nad Nisou, ale i v sousedním Liberci (na snímku).
lované obrázky na skle, dřevěné
hračky, maňásci, kraslice i pomlázky, sušené květiny i různé velikonoční vazby květin,“ prozrazuje tisková mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová. „To ale není
zdaleka vše. K dispozici bude
ochutnávka medoviny, prodej
vína, mazanců, jidášů, medu, pečeného selete i tureckého sekaného medu. K mání budou marcipánové dobroty, sýrové speciality,
přírodní a drátěné šperky, cukrovinky nejrůznějších tvarů a pří-

chutí, ubrusy a dečky s velikonočními motivy, loutky, točená keramika, formičky nejrůznějších tvarů i proutěné košíky.“ Koho nebaví nakupování, může si na Mírovém náměstí poslechnout vystoupení umělců z domova i ciziny.
Dnešek patří jabloneckým účinkujícím: pásma písní a říkadel
dětí z pěveckých sborů z jabloneckých mateřských a základních
škol doplní koncerty domácích
pěveckých, folklorních sborů a divadel.

Zítra naservíruje lidové písně
z Chodska, Prácheňska, Pošumaví a jižních a severních Čech selská Krušnohorská dudácká muzika z Mostu; zahraje také dívčí keltsky laděná kapela Goblin a zatančí Irské sestry.
Poslední den přinese staropražské a české lidové písně v podání
spolku emeritních umělců pražských Fiakr a špičku keltské hudby Bretaně, jak ji hraje skupina
Bran.
V rámci programu Velikonoč-
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Foto: Bořivoj Černý, MF DNES

ních trhů se v hlavním stanu na
Mírovém náměstí uskuteční také
Velikonoční výtvarná dílna v režii
Mateřského centra Jablíčko. „Zájemci si tu mohou s dětmi vyrobit
velikonoční dekorace. V případě
velmi nepříznivého počasí se dílna nekoná,“ upřesnila Fričová.
Občerstvení
s posezením
v hlavním stanu před radnicí lze
využít denně od 9 do 18 hodin.
Vstup na Velikonoční trhy je zdarma.
Jan Mikulička

Zelený čtvrtek 21. dubna
Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod –
Velikonoční pohádka na motivy lidových zvyků a obyčejů
10.00
Krušnohorská dudácká muzika: lidové písně z Chodska, Prácheňska, Pošumaví, jižních a severních
Čech
11.15
Folklorní soubor Kvítek. Lidové písně v podání kapely z Hradce Králové
12.30
Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod –
Pirátská pohádka
14.00
Goblin – dívčí kapela z Teplic hrající tradiční hudbu keltských oblastí. Irské sestry – irský tanec v podání jabloneckého tanečního souboru
15.30
Velký pátek 22. dubna
Kvak a Žbluňk jsou kamarádi –
úsměvné příběhy v loutkové pohádce představí Divadlo pro malý
z Prahy
10.00
Fiakr – staropražské a české lidové písně v podání spolku emeritních umělců pražských 11.30, 16.15
Bran: špička keltské hudby Bretaně v nové sestavě
14.00
Dlouhý, Široký a Bystrozraký –
loutkovou pohádku zahraje Divadlo pro malý z Prahy
15.15

Lemberk ukáže pijárnu, sál
bajek i komnatu paní Zdislavy

Otevírá se Šťastná země s desítkami atrakcí

LEMBERK (jan) Což takhle vyjít si o
Velikonocích na zámek? Některé památky v kraji se zapojily do programu, který nabízí sérii nejrůznějších
tematických prohlídek, programů
pro děti či přiblížení exponátů, které nejsou běžnou součástí sbírek.
Právě nyní, v dubnu, se náplň tohoto cyklu nese v duchu tématu odemykání bran.
Odemykání bran přinese od soboty do pondělka na zámek Lemberk
nedaleko Jablonného v Podještědí
netradiční prohlídky.

RADVÁNOVICE U TURNOVA (jan)
Největší přírodní zábavní dětský
areál v České republice, Šťastná
země v Radvánovicích u Turnova,
zahajuje o víkendu svou další sezonu. První letošní návštěvníky uvítá v sobotu.
„Na návštěvníky tu čekají tvůrčí
dílny a samozřejmě veškeré atrakce. Vstup je zdarma,“ uvedl programový manažer Šťastné země Erik
Černý.
Kouzlo Šťastné země, která
vznikla před sedmi lety, už dáv-

FAKTA

Velikonoce podle
biskupa Baxanta
Jan Baxant, litoměřický, a tedy i
liberecký biskup, objasňuje význam
Velikonoc.
Zelený čtvrtek 21. dubna
Je dnem připomínky poslední
večeře, kterou slavil Ježíš s
apoštoly a při níž ustanovil svátost
kněžství a eucharistie (tedy svátost
Ježíšova Těla a Krve).
Velký pátek 22. dubna
Je dnem přísného půstu a
připomínky Ježíšovy křížové cesty
a ukřižování. Neslaví se mše svatá,
konají se velkopáteční obřady.
Bílá sobota 23. dubna
To je Ježíšovo přebývání v hrobě.
Noc ze soboty na neděli je
nejvýznamnějším okamžikem
celého liturgického roku. Křesťané
rozjímají nad utrpením a smrtí
Ježíše Krista a po celý den se
nekonají žádné liturgické obřady.
Boží hod velikonoční 24. dubna
Slaví se mše svaté už v plně
radostném duchu, připomíná se
nejdůležitější událost křesťanské
víry, kdy mrtvý Ježíš vstal z hrobu k
novému životu a tím zničil hřích a
smrt.
Pondělí velikonoční 25. dubna
Připomíná se setkání vzkříšeného
Ježíše s jeho učedníky.

„Jejich trasa povede po stejné
průvodcovské trase, po které již
roku 1882 provázel vrátný hraběte
Eduarda Clam-Gallase. Návštěvníci
si tak budou moci prohlédnout rytířský sál, pijárnu, sál bajek, zámeckou
kapli, komnatu paní Zdislavy a hlásnici,“ prozrazují webové stránky Národního památkového ústavu. Zároveň bude možné po všechny tři dny
od 9 do 16 hodin vystoupat na jindy
nepřístupnou věž. Netradiční prohlídku zámku navíc obohatí prohlídka domku vrátného.

Další sezona začíná v sobotu v největším přírodním zábavním dětském areálu v České republice. Vstup je zdarma

Vaším objektivem

Velikonoční trhy
hostí také Liberec
MF DNES přináší snímky čtenáře Jaroslava Málka, který fotografoval na
Benešově náměstí v centru Liberce
velikonoční trhy a snímky pak vystavil ve svém fotoalbu na rajce.idnes.cz. Na náměstí před radnicí lze
do soboty pořídit tradiční zboží i nějakou tu dobrotu. Nechybí kultura:
vystoupí mimo jiné Old Stars Dixieland či folklorní soubor Jizera s velikonočním programem. V zasedací
místnosti číslo 11 liberecké radnice
bude navíc k vidění výstava Velikonoce očima dětí.
Foto: Jaroslav Málek, zirkon.rajce.idnes.cz

no objevily rodiny s dětmi z celé
země. Každý rok sem zamíří desítky tisíc návštěvníků. V čem
spočívá kouzlo tohoto areálu s
báječným výhledem na Český
ráj?
„Uvnitř se nalézá přes sto dřevěných atrakcí. Lidé tu najdou dětskou trpasličí vesničku, množství
dřevěných domků pro dětské hry,
prolézačky, houpačky, písková rýžoviště s pravými českými granátky, lavičky a místa pro odpočinek i
občerstvení,“ vypočítává Erik Čer-

ný. Hlavní atrakce, které lákají
davy, se uskuteční v průběhu letních měsíců. Každou květnovou a
červnovou sobotu a poté každé
červencové pondělí se chystají
tvůrčí dílny a soutěže.
Srpen bude patřit festivalu Slavnosti slámy s desítkami slaměných exponátů a velkolepé rajčatové bitvě. Září, kdy sezona ve Šťastné zemi končí, pak přinese České
švestkobraní a oslavu brambor –
festival Bramborák.
Šťastná země v Radvánovicích

u Turnova je přístupná každý den
od devíti ráno do sedmi hodin večer, o prázdninách ještě o hodinu
déle.
Pokud pojedete automobilem
od Jičína nebo Turnova, stačí odbočit v Radvánovicích směrem na
Štěpánovice. Vjezd na parkoviště
je asi sto metrů nad areálem Šťastné země.
Více informací o chystaném
programu se nalézá na internetových stránkách www.stastnazeme. cz.

Kam o velikonocích
DOLÁNKY U TURNOVA

Folklor ve skanzenu
Festival folklorních souborů tří krajů se uskuteční v sobotu od 10 do
17 hodin na skanzenu Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova. Vystoupí například Šafrán, Furiant,
Hořeňák, Jizera či Nisanka. Zároveň se koná ve skanzenu velikonoční program spojený s trhem tradičních řemesel s velikonočním zbožím. Nebudou chybět ani velikonoční tvůrčí dílny.
(jan)
LIBEREC

Velikonoce na bílo
Výtvarný workshop Velikonoce na
bílo se koná v sobotu od 10 do 13

hodin v liberecké Oblastní galerii.
„Vyrobíte si s námi velikonoční pomlázky, velikonoční a jarní ozdoby. Na grafickém lisu budeme tisknout velikonoční obrázky a nebude chybět ani zdobení velikonočních vajíček,“ zve ředitel galerie
Jan Randáček. Je dobré vzít s sebou vyfouknutá či uvařená vejce
na ozdobení.
(jan)
LIBEREC

Rozjede se lanovka
V sobotu se ve Ski areálu Ještěd
opět rozjede letní provoz na Skalce, jedné z nejmodernějších čtyřsedačkových lanovek v zemi. Převýšení 350 metrů na Ještědský hřbet
zdolá lanovka za pět minut. (jan)

INZERCE
KP – real CZ s.r.o., DRAŽBA 10. 5. 2011
Administrativně - provozní komplex
Ústí nad Labem - centrum

Nájmy
Holandská CK z 20letou tradicí hledá rekreační domky pro ubytování holandských
rodin. Zájem máme o volně stojící domky.
Tel: 603551786, bohemiatravel@seznam.cz

today
hoy

heute

Nejnižší podání: 29.000.000,- Kč
MOŽNOST SNÍŽENÍ CENY
Tržní odhad: 40.250.000,- Kč
Minimální příhoz: 100.000,- Kč
www.kp-real.cz, tel.: 777 269 906

