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Městské jarmarky.
Historická zábava
i rock a diskotéka

Nenechte si ujít

Vypravte se
na poutavý výlet
do světa fantazie
Jan
Mikulička
redaktor MF DNES

ám rád liberecký jarmark. Ani ne tak pro
jeho program nebo zboží ve stáncích, ale kvůli tomu, že
umožňuje fascinující výlet do světa fantazie. Schválně, zkuste se na
něj podívat trochu jinýma očima:
těma přimhouřenýma. Postavte se
někam na náměstí, stranou od
lidí, přivřete oči, vdechujte opojnou směs vůní opékaného masa,
koní, sena, kůže, kovu a nebojte se
zapojit fantazii. Stroj času ve své
hlavě nechte rozběhnout pozpátku a sedmnácté století máte rázem na dosah ruky. A možná se
ani nebudete chtít vrátit zpátky.

M

V Liberci a Železném Brodu se o víkendu konají tradiční městské jarmarky.
Ten liberecký je zasvěcený historii a navštíví jej dokonce Kateřina z Redernu.
V Železném Brodu sázejí pořadatelé spíš na zábavu v současném duchu.
LIBEREC, ŽELEZNÝ BROD Vidět šlechtičnu, rytíře na koních, kováře, kejklíře, ale i soudobé tvrdé rockery mohou návštěvníci jarmarků, které
hostí o víkendu Liberec a Železný
Brod.
Liberecký jarmark se na náměstí
před radnici vrací opět po roce zítra; byť letos pouze jednodenní. Nabídne opět to, za čím sem každoročně míří davy lidí: historické tržiště,
rytířské turnaje a pestrou nabídku
akcí v historickém duchu.
Jeho děj se bude odehrávat v
roce 1605. „Liberec, nedávno povýšený na město a obdařený mnoha
privilegii římského císaře a krále
českého Rudolfa II, se právě chystá
na příjezd majitelky panství, Kateřiny z Redernu,“ popisuje tisková
mluvčí libereckého magistrátu Pavlína Stránská. „Na své si přijdou milovníci dobových kostýmů, kulinářských specialit, ale i rodiny s dětmi,
pro které je jako každoročně připraveno tradiční divadélko.“
Na Benešově náměstí vyroste velký dobový trh s trhovci, řemeslníky
a kumštýři předvádějícími všeliké
kousky. „Na tržišti budou probíhat
dětské dobové soutěže. Budovu radnice ozdobí velké praporce v barvách města, jednotlivá pódia zkrášlí císařské znaky. Občerstvení zajistí stánky a stany s koláči, preclíky,
pečenými plackami, koblížky, rožněnými selátky, klobásami, nebudou chybět stánky s pivem, moravským vínem, medovinou, ovocnými mošty, čajem či pramenitou vodou,“ vypočítává mluvčí.
Celodenní program začne otevřením dobového tržiště s programem
v devět ráno. Po půl desáté pokračuje velkolepým, slavnostním příjezdem majitelky panství Kateřiny
z Redernu před tribunu za zvuku
slavnostních fanfár. Následuje přiví-

Liberecký jarmark
nabídne tržiště, rytířské
turnaje a pestrou
nabídku akcí v
historickém duchu.
Přijede i Kateřina
z Redernu.
tání s představiteli města a společná prohlídka tržiště. „Od tohoto
okamžiku se na pódiu opět prostřídají na sebe navazující vystoupení
dobových hudebníků, kejklířů, tanečníků, šermířů a herců. Letošní
ročník navíc obohatí jízdy historickou tramvají Bovera,“ zmínila
Stránská.
Tradiční železnobrodský jarmark hostí ode dneška do neděle
centrum Železného Brodu. Po tři
dny si tu bude možné zakoupit rozličné výrobky ve stáncích, podívat
se, jak pracují řemeslníci, anebo

ochutnat leccos z množství dobrot
v lidových hospodách.
Neodmyslitelnou součástí jarmarku je také kulturní program.
Dnes na malém náměstí od 18 hodin zazní taneční a swingové melodie v podání big bandu řízeného Rudolfem Müllerem. Od půl osmé nastoupí domácí country kapela Kapelníci a o půl desáté program uzavře sdružení bigbeatových muzikantů Prorock.
Zítra v deset dopoledne dojde na
balkonu železnobrodské radnice ke
slavnostnímu předání jarmarečních práv, doprovázené průvodem
ochotníků z místního divadelního
spolku Tyl ze Smetanova zátiší.
Hrát se bude opět na Malém náměstí, v 10.00 začne domácí dechovka
Broďanka, následovaná v poledne
tanečním a swingovým orchestrem
železnobrodské základní umělecké
školy. Následovat bude blok kapel:
ve 14.00 vystoupí semilští Hangover Painters, od 16.00 turnovští
Funk Corporation a v 18 hodin Mário Bihari a Bachtale Apsa.
Večerní program uvedou o půl
deváté turnovští rockeři De Bill Heads. Po jejich setu potrvá až do půlnoci diskotéka pod širým nebem.
Během dne, od devíti ráno do
čtyř odpoledne, se zájemcům otevře střední uměleckoprůmyslová
škola sklářská. K vidění tu budou
ukázky sklářského řemesla, přičemž zájemci si mohou foukání
skla vyzkoušet. Škola otevře dílny a
prodejny skla, uskuteční se i výtvarné dílničky pro děti.
V neděli už bude program na Malém náměstí skromnější; v deset dopoledne sehraje představení pro
děti Divadlo Pohádka, během dopoledne a odpoledne se představí soubory Heřmánek a Funny Grass.
Jan Mikulička

Krátce
LIBEREC

Evropa 2 chystá
šlehačkovou bitvu

Dnes v Liberci odstartuje Evropa 2
první zastávku své Ranní show
Live. Celonočním maratonem provedou Leoš Mareš, Lucie Šilhánová a Patrik Hezucký z Ranní show
a dýdžejové Pavel Cejnar a Ondra
Vodný. Vystoupí též kapela
Nightwork. Start je v 15.00 na parkovišti u Tipsport areny, mimo
jiné se chystá v 19.00 i šlehačková
bitva moderátorů Evropy 2 a finalistek soutěže Česká Miss.
(jan)

Den páry v liberecké teplárně
LIBEREC

Lidé si prohlédli parní válec z roku 1925
Hlavní atrakcí včerejšího Dne páry v liberecké teplárně byl zrekonstruovaný parní válec Škoda z roku 1925. Den páry připomněl začátky výroby tepelné energie, která je neodmyslitelně spjata s parními
stroji.
Parní válec v liberecké teplárně, 9. červen 2011
Foto: Radek Petrášek, ČTK

Film Kina v Libereckém kraji dnes hrají nový český historický velkofilm Lidice
Česká Lípa

Horní náměstí 73, tel. 725357278

KD CRYSTAL – KINO

Lidice
Medvídek Pú

Boženy Němcové 2942

Čertova nevěsta
Paul
X-Men: První třída

15.30
17.30
20.00

19.00
17.00

Chrastava
KINO
Turpišova 236, tel. 485143119

Hejnice

Hop
Nickyho rodina

MĚSTSKÉ KINO
Jizerská, tel. 482322244

Gulliverovy cesty

17.30, 20.00

Jablonec nad Nisou
KINO RADNICE

Hodkovice nad Mohelkou

Mírové náměstí 19, tel. 483311446

Kung Fu Panda 2 3D
X-Men: První třída

KINO
Pražská 179, tel. 485145353

Jsem číslo čtyři

18.00
20.00

19.00

17.30
20.00

LETNÍ KINO
Horní náměstí, tel. 483320419

Hrádek nad Nisou

Králova řeč

MULTIFUNKČNÍ CENTRUM BRÁNA TROJMEZÍ – MULTIFUNKČNÍ SÁL

Liberec

21.45

CINEMA CITY
nám. Soukenné 669/2a, tel. 840 200 240

Devínsky masaker
Kung Fu Panda 2 3D
Lidice
Pařba v Bangkoku

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D
14.00, 17.00, 20.00
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 15.20,
18.15, 21.15
Rychle a zběsile 5
20.20
X-Men: První třída
15.10, 17.50, 20.40

16.20
14.30, 16.30
15.10, 17.40, 20.10
14.50, 17.00, 19.10,
21.20
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 18.20
21.00
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D
15.00, 17.50, 20.30
X-Men: První třída
18.10, 20.50

Libštát

CINESTAR LIBEREC

KD RALSKO – KINOSÁL

České mládeže 456, tel. 482 411 999

Kung Fu Panda 2 3D
Kung Fu Panda 2 3D
Lidice
Pařba v Bangkoku
Paul

14.10, 16.10, 18.15
15.00, 17.00
15.15, 18.00, 20.30
15.30, 17.45, 19.00,
20.00, 21.20
14.40, 16.50, 19.15, 21.30

B 5

Libštát 242

Tyršova 49, tel. 481 311 823

Kung Fu Panda 2 3D
Melancholia

16.30
20.00

Krkonošská 476, tel. 483394324

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D
19.00

Turnov

náměstí Čs. armády 173

19.00

BIO RÁJ
Žižkova 1276, tel. 481322083

Nový Bor

Máma mezi Marťany

MĚSTSKÉ KINO NOVÝ BOR

LETNÍ KINO

Smetanova 523, tel. 487722369

Kung Fu Panda 2 3D

17.30

Skálova 1590, tel. 481321475

15.30

Czech Made Man

Téměř 1 100 nejlepších tanečníků
ve speciálních párových tancích z
celé země se o víkendu sjede do libereckého Centra Babylon. V rámci soutěže Topgal Dance Life Tour
2011 budou bojovat o tituly mistrů
České republiky i o nominace na
MS v latino show a speciál couple
dance. V sobotu i v neděli začíná
akce od 8.00.
(jan)
BEDŘICHOV

KINO JITŘENKA

KINO JAS JÁRY CIMRMANA

18.00

Mimoň
Jsem číslo čtyři

17.30, 20.00

Tanvald

KINO 3. KVĚTNA

Králova řeč

X-Men: První třída

Semily

Mistrovství navštíví
1 100 tanečníků

22.00

Antonínská pouť
s koňmi i lezeckou sítí
Pátý ročník antonínské pouti se
koná zítra v Bedřichově. Začíná se
mší v devět ráno; po celý den potrvají soutěže a hry pro děti a projížďky na koních, pouť nabídne i
řemeslné dílny a stánky, přehlídku
psů, trampolínu či lezeckou síť. K
vidění bude dokonce sochař, který
sochá sochu skláře, košíkář a kovář.
(jan)

Vaším objektivem MF DNES přináší čtenářské fotografie z internetového fotoalba rajce.idnes.cz. Dnes coby pozvánku na víkendový cyklovýlet do okolí Stráže pod Ralskem
Celý okruh je asi 34 kilometrů dlouhý,
velmi hezkou krajinou, po asfaltových
cyklostezkách. Bohužel voda v rybnících
příliš neláká ke koupání.

Tip na cyklovýlet Okruh cyklostezek kolem Ralska – Hamr
na Jezeře, Stáž pod Ralskem, Hvězdovské rybníky.
Foto: Věra Bartoňová, http://waverka.rajce.idnes.cz

