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Obnova dřevin 
na hřbitově
Na hřbitově probíhá opět revitalizace 
dřevin. Postupně jsou odstraňovány 
staré a dožilé dřeviny a ty, které 
zamezují přístupu k hrobům. 
Nahradí je nová výsadba. 
 Více na straně 10

Město koupilo areál 
bývalé pily
Město Frýdlant vydražilo v aukci 
areál bývalé pily v Raisově ulici. 
V budoucnu v něm chce zřídit 
sběrný dvůr, zázemí pro technické 
oddělení či kompostárnu.  
 Více na straně 3

Hrad a zámek má 
nového kastelána
Od začátku roku má státní 
hrad a zámek Frýdlant nového 
kastelána, Jiřího Holuba. Jaké 
novinky chystá, si přečtěte v 
rozhovoru s ním.  
 Více na stranách 6, 7, 8

Foto: Marek Sekáč



Milí občané Frýdlantu,

máme za sebou první měsíc roku plného 
dvojek, roku 2022. Věřím, že jeho start byl 
pro vás dobrý a prvních 31 dnů jste prožili 
v osobní pohodě, ve zdraví a spokojenosti. 
A pokud ne, že jste se s každým trápením 
poprali co nejlépe a že teď už bude vše jen 
lepší. 

Ve Frýdlantě nás čeká rok plný akcí, během 
něhož se zlepší stav veřejného prostoru. 
Dočkáme se dlouho očekávaných par-
kovišť na sídlištích, dokončena bude 
krajská ulice Kodešova včetně přilehlých 
komunikací, investovat budeme do oprav 
našich školních budov, budeme sázet 
novou zeleň a zvětšovat dětská hřiště. 
Práce nás čeká opravdu hodně a já se na ni 
těším. A těším se na to, jak vám bude 
vše nové k užitku a k radosti. Nicméně je 
jasné, že nemůžeme letos stihnout vše a 
vše potřebné taky třeba nevidíme. Proto 
vás znovu zvu na pravidelnou každoroční 
akci Setkání starosty a místostarosty 
Frýdlantu s občany v terénu, která se 
rozběhne na konci března. Budeme za vá- 
mi s místostarostou Danem Ramzerem 
zase jezdit, abychom si vyslechli, co vás 
ve Frýdlantě trápí, co vás těší a s čím vám 
můžeme pomoci. Tradičně se potkáme 
například u baráčníků na Větrově, 
u zahrádkářů v kolonii za nemocnicí,  
na rozhledně, u chovatelů v Kodešově  
ulici nebo v Albrechticích. Plakát  
s přesnými termíny a časy jednotlivých 
setkání najdete v březnovém čísle Frýd-
lantského zpravodaje, na webu města a 

také v městských vývěskách. Tak s námi 
přijďte diskutovat, těšíme se na vás.

Během letošního roku se také rozběhnou 
přípravy na rekonstrukci nemocnice, 
kterou jistě uvítá každý z nás. Prostory 
nemocnice by měly po této rekonstrukci 
odpovídat dvacátému prvnímu století. 

Čeká nás také velké množství kulturních 
a společenských akcí. Připravují se pro 
vás divadelní a filmová představení 
v městském kině, které má nové promíta-
cí plátno a teď od února v něm startuje 
nabídka filmů nejen pro seniory za skvělé 
zvýhodněné vstupné 70 korun. Budeme 
se snažit uskutečnit všechny tradiční akce, 
které jsme museli v loňském a předloň-
ském roce kvůli pandemii koronaviru a 
vládním opatřením rušit. Například  
v březnu tradiční dětský Masopust nebo 
oblíbené vynášení Moreny. Už teď se peč- 
livě plánuje a připravuje červnová velká 
akce „Frýdlant se baví“, na které se před-
staví místní spolky a kluby. A připravena 
je také řada akcí, které pořádá Střední 
škola hospodářská a lesnická Frýdlant a 
město je jejich hrdým partnerem. Ostatně 
přehled kulturních akcí pro tento rok 
v tomto zpravodaji také najdete. 

Přeji nám všem teď v únoru vše dobré a 
hlavně, ať si trochu užijeme zimy. Kdyby 
napadl sníh a vydržel, abychom mohli 
letos zase projet okruhy pro běžkaře, už by 
nám tu ve Frýdlantě ke štěstí chybělo jen 
velmi málo. Tak si držme palce.   

Jiří Stodůlka
starosta Frýdlantu

lovo starostyS
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Frýdlant koupil areál bývalé 
pily v Raisově ulici, chce zde 
zřídit sběrný dvůr

„Jsme nesmírně rádi, že poté, co se 
nepovedlo v minulém volebním období 
přesvědčit většinu zastupitelů o vhod-
nosti nákupu areálu bývalého Slezanu, 
kde mohl sběrný dvůr vzniknout, jsme se 
nyní shodli na nutnosti nákupu pozem-
ku po bývalé pile v Raisově ulici. A že se 
ta koupě podařila,“ říká místostarosta 
Frýdlantu Ing. Dan Ramzer. Areál je 
pro provozování sběrného dvora 
ideální. „Je tam dostupná elektřina, 
voda, kanalizace, je tam plyn, jsou 
tam i objekty pro administrativu a 
zázemí pracovníků, jako hala a bývalé 

Za částku 5 milionů a 700 tisíc korun vydražilo Město Frýdlant koncem loňského roku v elektronické dražbě  
areál bývalé pily v Raisově ulici. V budoucnu v něm plánuje vybudování sběrného dvoru, protože původnímu  
sběrnému dvoru také v Raisově ulici skončila výjimka k provozování. Leží totiž v zátopové oblasti. Město  
Frýdlant tak v současné době provozuje jen v omezené míře sběrné místo.

kanceláře, místo je pro občany dobře 
dostupné. Navíc jsou na něj v podstatě 
zvyklí, protože leží v bezprostřední 
blízkosti současného sběrného místa,“ 
vysvětluje místostarosta Frýdlantu. 
Město sice mělo vytipované i další 
pozemky pro vznik sběrného dvora, 
pro občany ale nebyly v optimálně 
dostupné vzdálenosti.

V současné době začínají jednání 
s projekčními firmami v souvislosti se 
zpracováním studie na sběrný dvůr. 
„Počítáme s tím, že předběžný návrh 

na podobu a funkčnost sběrného dvora 
v areálu bývalé pily ještě projedná 
současné zastupitelstvo města, další 
fáze jeho vzniku už ale budou na 
zastupitelstvu novém, které vzejde 
z podzimních komunálních voleb,“ 
dodává Dan Ramzer.
 
Město Frýdlant by v budoucnu chtělo 
v areálu zřídit i zázemí pro technické 
oddělení města či kompostárnu.   

mp

Veřejné projednávání změn 
číslo 1 a 2 územního plánu 
Frýdlantu
V městském kině ve Frýdlantu 
proběhne 9. února 2022 veřejné 
projednávání změn číslo 1 a 2 
územního plánu Frýdlantu. Veřejné 
projednávání změny číslo 2 pro-
běhne 9. února 2022 od 17.00 hodin, 
opakované projednání změny číslo 1 
pak proběhne od 18.00 hodin. 
Dokumentace obou změn je k na-

hlédnutí do 16. 2. 2022 na Městském 
úřadu Frýdlant, odbor stavebního úřa-
du a životního prostředí, budova „B“ 
v ulici Havlíčkova 48, Frýdlant, 2. pat- 
ro, kancelář č. 20, zejména v úřední 
dny (pondělí a středa 8:00 – 12:00, 
12:30 – 17:00), jinak podle telefonické  
dohody. Dokumentace je také vyvě-
šena na stránkách města Frýdlant zde: 

https://www.mesto-frydlant.cz/
cs/obcan/podpora-podnikani/
uzemni-planovani/uzemni-plan-
frydlant.html.   

mp
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Na Frýdlantsku fungují dvě 
nové sociální služby

Odborné sociální poradenství pos-
kytuje Global Partner Péče, z. ú. 
zdarma po předchozí domluvě, a to 
buď v kanceláři organizace na adrese 
ČSA 398, Frýdlant, nebo přímo u lidí 
doma.

Osobní asistence coby druhá nová so-
ciální služba nabízí podpůrné služby 
seniorům a lidem se zdravotním 

Od listopadu jsou na území Frýdlantska poskytovány dvě nové sociální služby společnosti Global Partner  
Péče, z. ú. První z nich je odborné sociální poradenství, v rámci kterého odborníci zhodnotí potřeby každého 
konkrétního člověka a nastaví péči o něj tak, aby mu umožnila pobývat co nejdéle doma. Navíc mohou pomoci 
požádat například o příspěvek na péči, díky němuž lze následně hradit platby spojené s využíváním dalších 
sociálních služeb. Další poskytovanou službou je osobní asistence, která nabízí podpůrné služby seniorům a 
lidem se zdravotním nebo kombinovaným postižením.

nebo kombinovaným postižením. 
Pracovníci této služby pomohou 
s činnostmi, které lidé sami vzhledem 
ke svému stavu již nezvládají. Pře-
devším se jedná o činnosti spojené 
s hygienou, zajištěním stravy nebo  
pomoc při zajištění chodu domác- 
nosti. Tato pomoc je poskytována  
za úhradu ve výši 130 Kč za hodinu.

Pro bližší informace o nabízených  
službách kontaktujte Mgr. Maria-
na Svobodu na telefonním čísle  
739 286 516.  

mp
Il. foto: Radek Petrášek
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Letos končí platnost 400 tisícům 
řidičských průkazů, o výměnu 
lze žádat i on-line
Letos vyprší platnost více než 400 
tisícům řidičských průkazů. Zároveň 
zbývá vyměnit více než sto tisíc 
řidičských průkazů, kterým skončila 
platnost již v loňském roce a jejichž 
držitelé si zatím nepožádali o vý-
měnu. O ni lze žádat buď osobně  
na úřadu obce s rozšířenou působ-
ností, nebo z pohodlí domova 
elektronicky. Zkontrolujte si svůj 
řidičský průkaz, zda se nutnost jeho 
výměny netýká i vás.

Výměnu řidičského průkazu je možné 
provést zdarma na jakémkoliv úřadě 
obce s rozšířenou působností, tedy i 
u nás ve Frýdlantě, a to již tři měsíce 
před skončením platnosti dokladu. 
K výměně je nutné donést platný 
doklad totožnosti a stávající řidičský 
průkaz. Při podání žádosti již žadatel 
nepředkládá papírovou fotografii, 
úředníci pořídí digitální na místě, 
nebo stáhnou aktuální z registrů ve-
dených Ministerstvem vnitra. Pokud 
řidič požádá o vydání dokladu do pěti 

pracovních dnů, bude ho výměna stát 
700 korun.

O výměnu řidičského průkazu před 
uplynutím jeho platnosti jde však 
požádat také elektronicky. Místo 
návštěvy úřadu řidiči můžou využít 
ePodání a poslat žádost přes Portál 
občana (https://portal.gov.cz/). To 
však lze učinit pouze v případě, že 
občan má svou datovou schránku. 
Výměna je zdarma, požádat o nový 
průkaz lze nejdříve 90 dnů před  
koncem platnosti. Přihlásit se jde 
například prostřednictvím mobil-
ního klíče eGovernmentu, bankovní 
identity, eObčanky, nebo datové 
schránky. Portál zobrazí formu- 
lář, který je předvyplněný údaji 
z Centrálního registru řidičů. 
V žádosti je možné vybrat jakýkoliv 
obecní úřad obce s rozšířenou 
působností, na kterém lze vyrobený 
řidičský průkaz vyzvednout. Součástí 
předvyplněných údajů bude i nej-
aktuálnější fotografie z vybraných 

registrů státu a digitalizovaný obraz 
podpisu z posledního řidičského 
průkazu. 

Při podání žádosti je také možné 
nastavit si možnost nechat se 
přes SMS nebo e-mail informovat  
o schválení či zamítnutí žádosti.  
Do dvaceti dnů přijde také upozor-
nění, že byl doklad vyroben a je při-
praven k vyzvednutí. Nový řidičský 
průkaz je možné vyzvednout také  
na základě ověřené plné moci.   

Ministerstvo dopravy České republiky
mp

Upozornění pro řidiče – držitele 
řidičského oprávnění skupiny C
K 1. lednu 2022 došlo ke změně 
zákona č. 361/2000 Sb. o provozu  
na pozemních komunikacích, která 
se týká především držitelů řidičského 
oprávnění skupiny C (vozidla nad 
3500 kg), kterým bylo toto řidičské 
oprávnění uděleno v době od 1. 1. 
2000 do 31. 12. 2021, a to tak, že  
v rámci rovnocennosti je ke skupině  
C udělena skupina T (traktor).

Tato změna se týká všech držitelů 
řidičského oprávnění skupiny C, a to 

i zahraničních řidičských průkazů. 
Skupina T je doplňována do řidič-
ského průkazu v rámci výměny 
řidičského průkazu při uplynutí jeho 
platnosti bez poplatku. V případě, 
že si držitel řidičského oprávnění 
skupiny C zažádá o doplnění skupiny 
T do řidičského průkazu sám, aniž by 
končila platnost řidičského průkazu – 
jedná se o vydání řidičského průkazu 
z jiného důvodu, a je zpoplatněno 
částkou 200 korun.

Od 1. ledna 2022 také platí, že pokud 
žadatel o řidičské oprávnění složil 
závěrečnou zkoušku v autoškole 
pro skupinu C, je mu v rámci rov-
nocennosti uděleno také řidičské 
oprávnění pro skupinu T.   

Alena Vrabcová
Odbor dopravy
Městský úřad Frýdlant
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„Kdyby stál hrad a zámek Frýdlant  
v jižních Čechách, může v návštěvnosti 
trumfnout i Český Krumlov“,  
říká nový frýdlantský kastelán

Než se dostaneme k vašemu nové-
mu působení na hradě a zámku 
Frýdlant, zkuste se čtenářům zpra-
vodaje nejdříve představit. 

Asi bych o sobě řekl, že jsem cesto-
vatel, spisovatel, člověk s dobrým 
vztahem k jídlu, člověk co rád spí, co 
se rád baví. Člověk, který nebere život 
zas až tak vážně, to je asi věc, která mě 
dobře popisuje. A člověk, co miluje 
památky, samozřejmě. 

Jak jste se dostal ke svému povo-
lání kastelána?

Začalo to nenápadně. Studoval jsem  
v Postoloprtech cestovní ruch a v rám- 
ci studia jsme měli povinnou prů-
vodcovskou praxi. S rodiči jsme léta 
letoucí jezdili na dovolené do jižních 
Čech, kousek od Červené Lhoty. Měl 
jsem to tam rád, tak jsem tam zkusil 
napsat s žádostí o možnost provázet 
u nich a oni mě vzali. A mě to začalo 
strašně bavit. Najednou jsem měl na 
hodinu svojí one man show, což bylo 
skvělé. Říkal jsem si, že ta práce je sice 
na první pohled zbytečná, protože 
lidi většinou vylezou z prohlídky a 
nic si nepamatují, ale je fajnová 
a snad si nakonec návštěvníci z 
výkladu něco i odnesou. Tam moje 
kariéra kastelána začala. Konkrétně 
tím, že mi kastelán nabídl, ať 
tam zůstanu jako jeho zástupce. 
Což jsem po maturitě rád přijal. 
A když se zhruba po pěti letech 
uvolnilo místo kastelána na hradě 
Švihov, šel jsem si tam vyzkoušet, jaké 

Státní hrad a zámek Frýdlant má od letošního prvního ledna nového kastelána. Po dlouhých 32 letech, kdy byla 
kastelánkou na Frýdlantu PhDr. Jana Pavlíková, se kastelánem stal šestačtyřicetiletý MgA. Jiří Holub, který 
je nejen milovníkem historie, ale také cestovatelem a uznávaným spisovatelem knih pro děti i dospělé. Jak se  
k profesi kastelána dostal? Co si pomyslel, když byl poprvé na hradě a zámku Frýdlant nebo jaké změny zde  
chystá? To všechno se dočtete v následujícím rozhovoru, který poskytl Frýdlantskému zpravodaji. 

to je, být plnohodnotným kastelánem.  
Od té doby v tom jedu a neumím  
(a hlavně nechci) se z toho vymanit. 

Jaká to vlastně je, být kastelánem. 
Bylo to jiné, než jste si představoval?

Řekl bych, že ne. Já jsem o povolání 
kastelána žádnou představu tehdy 
neměl. Nastupoval jsem v době, kdy 
to ještě bylo jiné, než dnes. Práce 
kastelána je skvělá. Nejste v továrně 
takříkajíc na „píchačkách“, a ač jsme 
tu také pořád a trávíme na svých 
objektech většinu času od úterý do 
neděle, tak ta práce je něčím jiná, 
je pestrá. Není to prostě o sezení  
v kanceláři. Já jsem měl doteď ještě 
štěstí, že jsem pracoval na menších 
objektech, kde bylo zaměstnanců tak 
málo, že všichni dělali všechno. Takže 
průprava Ferdy mravence, práce 
všeho druhu. A já to mám rád. Frýdlant 
beru jako jednu z největších výzev 
svého života, protože zatím jsem 
doposud působil na objektech, které 
nebyly tak exponované, nepatřily  
k nejoblíbenějším mezi turisty, i když 
Lhota měla podobnou návštěvnost 
jako Frýdlant, takže jsem si vyzkoušel 
i ten továrenský provoz. Moc se na tu 
obrovskou výzvu těším.

Začínal jste jako kastelán na Švi-
hově a zmiňoval jste, že jste půso-
bil i na dalších památkách. Kde?

Současně se Švihovem jsem byl 
kastelánem na Červeném Poříčí, 
potom jsem na chvíli od památek 

odešel, ale vlastně proto, abych se  
k nim zase mohl vrátit. Tenkrát totiž  
bylo nařízeno, že kdo nemá vyso- 
kou školu a chce i nadále pracovat 
jako kastelán, musí vysokou školu vy-
studovat. Naštěstí nebyla povinnost 
studovat vysokou školu v oboru, tak 
jsem si našel školu v jiném oboru,  
který mě baví, literární. Začal jsem 
studovat Literární akademii Josefa 
Škvoreckého, obor Tvůrčí psaní, re-
dakční práce. Jenže u něj nebylo 
dálkové studium, tak jsem se rozhodl 
s kastelánstvím skončit a věnovat 
se škole. Ale už po dvou letech jsem 
byl jako kastelán zpátky, tentokrát  
na Humprechtu a dostudoval jsem  
už zase jako kastelán. Na Humprech-
tu jsem byl tři roky jako záskok  
za mateřskou a krásně to vyšlo, že  
po těch třech letech se uvolnilo  
místo na Hrubém Rohozci. Takže když 
jsem udělal magisterské státnice,  
přihlásil jsem se do výběrového řízení  
na Hrubý Rohozec a ono to vyšlo,  
vzali mě. No a na Hrubém Rohozci 
jsem působil 12 let. 

To je poměrně dlouhá doba.

To máte pravdu. Ale nastupoval jsem  
s tím, že tam budu možná jen rok,  
dva, protože mi říkali, zámek se možná 
bude vracet, je v restituci. Nakonec  
ze dvou let bylo let dvanáct. Ale byly 
to krásné roky. 

Proč jste z Hrubého Rohozce 
odešel?

Protože Frýdlant pro mě představuje 
obrovskou výzvu. Do toho mám asi 
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chlapskou krizi středního věku a změ-
nu jsem potřeboval. Mám pocit, že  
na Rohozci jsem udělal v možnostech, 
které tam v současné době jsou, 
maximum. Vznikly kompletně nové 
prohlídkové trasy, podařilo se tam 
vrátit původní vybavení, které 
bylo rozvezené po dalších čtyřiceti 
objektech, zámek se podařilo pro-
budit. Vznikla tam kavárna, park 
prošel renovací. Pro zámek to byl svěží 
vítr do plachet. Práce se tam udělalo 
strašně moc, ale v posledních letech, 
kdy na stavbu už peníze nebyly a co 
se mohlo udělat, už bylo uděláno, 
jsem si řekl, že je čas se posunout zase  
o kousek dál. A Frýdlant je velká výzva. 

Kdy jste vůbec byl na frýdlantském 
hradě a zámku poprvé?

To už bude nějakých 15 až 17 let 
zpátky. 

Co jste si o něm tenkrát myslel?

Byl jsem naprosto nadšený. Podle 
mě nemá Frýdlant obdoby. Jsem 
přesvědčený o tom, že kdyby stál  
v jižních Čechách, tak trumfne Český 
Krumlov a když ne přímo trumfne, 
byl by minimálně na stejné úrovni. 
Má ale tu smůlu a zároveň štěstí, že 
stojí tam, kde stojí, takže z něj nemusí 
být až taková továrna, jako jsou ty 
jihočeské objekty. Je to kouzelný 
objekt právě svou pestrostí. Já s nad- 
sázkou říkám, že Frýdlant vyřešil 
moje celoživotní dilema, jestli hrad 
nebo zámek. Protože mám rád jak 
hrady, tak zámky a byl jsem chvíli  
na hradě a chvíli na zámku. A tady se 
to vyřešilo, protože tady je jak hrad, 
tak zámek. A ještě k těm vzpomínkám  
na první návštěvu Frýdlantu, pama-
tuji si, že kromě uchvácení objektem  
jsem se pozastavil nad opravdu dlou-
hou prohlídkou. 

Tak dlouhá prohlídka asi zůstala. 
Protože základní okruh, který 
nabízí prohlídku hradu i zámku, 
je 90 minutový. Pak je v nabídce 
okruh hodinový, který vede 
návštěvníky do nové zbrojnice, 
třičtvrtěhodinový, což je dětská 
prohlídka a půlhodinový, to je 
prohlídka nazvaná Frýdlantský 

poklad. Chystáte nějaké změny 
v prohlídkách?

Ano, pro novou návštěvnickou 
sezónu chystáme s kolegy velkou 
změnu – stávající prohlídkovou tra-
su, která se historicky řadila k těm 
nejdelším, rozdělíme na trasu věnující 
se hradu a na trasu věnující se zámku. 
Byť byl Frýdlant prohlídkou, která 
spojovala hrad i zámek, až legendární, 
domnívám se, že musíme akceptovat 
požadavky současného návštěvníka 
a dát mu na výběr, zda ho láká více 
expozice hradní, či zámecká. Milovníci 
historie navštíví jistě trasy obě. Víc už 
k novým prohlídkovým trasám ale 
prozrazovat nebudu, necháme si je na 
začátek sezóny. 

Bude se navyšovat vstupné?

Bohužel bude, tomu se nevyhneme. 
Tím, jak jdou nahoru energie a vše 
ostatní, bude nutné zvednout i ceny 
vstupného. Dobrá zpráva ale je, 
dětské a studentské vstupné by mělo 
být naopak nižší. 

Jaké změny v nejbližší době na hra-
du a zámku chystáte?

Co se týče prací a pracovních věcí, už 
jsme s některými začali. Snažíme se 
o provzdušnění. Čistíme skladovací 

prostory a další místnosti. V některých 
částech expozice měníme vodící 
koberce, pracujeme na okrašlovacích 
věcech, obnovujeme poškozené 
vitráže, okna, která jsou tady zalitá  
do olova a na údržbu náročná. To jsou 
věci, kterých si asi všimnou návštěv-
níci. Čeká nás také restaurování nábyt-
ku, vyplynování červotoče a molů. 

Máte vizi, že by na hradě a zámku 
Frýdlant vzniklo něco úplně no-
vého? Je tu na to vůbec prostor?

Prostoru je tu opravdu spousta. 
Nápadů a vizí mám fůru, pořád už čtyři 
měsíce přemýšlím, co nového by se tu 
dalo uskutečnit. Ale současné finance 
tomu moc nepřejí. Už teď vím, že vyjít 
s financemi na tento a příští rok bude 
náročné, i když chápu, že šetřit se musí 
a nezbyde nic jiného. Památky dostaly 
covidem hrozně zabrat a už dva roky 
nevydělaly. 

Jaká je tedy cesta? Dostat na hrad 
a zámek dostatek návštěvníků, 
aby byl dostatek peněz na něco 
nového?

Tohle je určitě cesta pro to, abychom 
obrazně řečeno „neumřeli hladem“. 
Ale když přidáme více okruhů a 
novinek, budeme potřebovat víc lidí, 
abychom vše zabezpečili. A ti lidé 
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nejsou. Současný personální stav 
je kolem devíti zaměstnaných lidí, 
což je na takovýto objekt málo. A už 
teď vím, že na letošní rok nemůžu 
počítat například s navýšením peněz 
na průvodce. Takže se držím při 
zemi. Plánů mám hodně, a doufám, 
že tady budu déle než rok, abych je 
stihl uskutečnit. Objekt má obrovský 
potenciál. Líbila by se mi třeba 
možnost mít tu něco, co nemusí být 
provozováno celoročně, ale bude 
to možné provozovat při nějakých 
akcích a podobně. Dávám sám sobě 
jako jeden z hlavních úkolů přivézt 
sem nahoru občerstvení, aby si lidé 
měli kde odpočinout, dát si něco 
dobrého k pití, nebo třeba kávu a 
zákusek. Například na nádvoří, 
to bych byl velmi rád. Protože 
současnému návštěvníkovi už nestačí 
přijet, projít si objekt, dát si na lavičce 
řízek v alobalu a odjet, ten trend už 
je někde jinde. Lidi si chtějí posedět, 
odpočinout u kávy, zákusku. Vstřebat 
v prostředí toho objektu to, o čem 
se během prohlídky dozvěděli. Je mi 
jasné, že se mi to rozhodně nepodaří 
letos, nicméně těším se na to, že se to 
podaří později.  

Jak to vidíte s obnovou Kaplanky, 
když už jsme u občerstvení?

Zatím nevidím v nejbližší době reálně, 
že by došlo k rekonstrukci a provozu. 
Ale rozhodně máme v plánu jí dát  
do kupy, a kam se bude v budoucnu 
její využití ubírat, je zatím otázkou.  

Chcete hrad a zámek více otevřít 
místním? Například při městských 
akcích či dalších akcích různých 
organizací ve městě?

Určitě. Je ale vždy nutná domluva 
památkový ústav versus město. Já 
bych ale byl rád, aby se objekt více 
přiblížil místním, otevřel se jim. Aby 
lidi ve Frýdlantě zase přijali hrad a 
zámek za svůj a přišli se podívat i ti, 
kteří tu nebyli roky. 
Pojďme teď od vaší dráhy kaste-
lána k jiné oblasti vašeho života, 
ke spisovatelství. Kolik jste vydal 
knih?

Víte, že vlastně ani nevím? Myslím, že 
sedm.  Pět dětských a dvě pro dospělé. 

Jak jste se ke spisovatelství dostal? 
Až v souvislosti se studiem literárně 
zaměřené vysoké školy, nebo byly 
nějaké pokusy o psaní už dříve?

Až přes studium vysoké školy, literární 
akademie. Ale jsem písmák odmala. 
Jsem z rodiny, kde se hodně četlo, 
takže ke knížkám má blízko odmala a 
obě moje babičky, jedna zakarpatská 
Ruska a druhá maďarská Slovenka, 
byly obě skvělé vypravěčky. Pro nás 
děcka byl vždy zážitek je poslouchat. 
Ať už jejich příběhy, tak příběhy pře-
vyprávěné. Takže jsem po nich asi 
jejich talent zdědil. Moje první dětská 
knížka, která se jmenuje „Kolik váží 
Matylda“, vyšla jako moje bakalář-
ská práce, druhá kniha, původně 
vlastně filmová povídka „Zádušní 
mše pro hraběnku“, pak byla mou 
magisterskou prací. A jak došlo k tomu, 
že byly tyhle moje práce hned knižně 
vydány? Bylo to štěstí. Já jsem se na té 
škole dostal hned v prvním ročníku  
k Daniele Fischerové, což je vynikající 
dramatička, rozhlasačka, spisovatelka, 
scénáristka. Velmi jsme si sedli a ona 
mi pomohla. Protože bez podpory se 
dnes knížky těžko vydávají. To ona mě 
dostala do vydavatelství a pak už to 
jelo dál. 

Nutno podotknout, že všechny 
vaše knihy jsou u čtenářů velice 
dobře hodnocené. U těch dětských 
navíc oceňují dospělí i děti to, 
že jsou velmi vtipné. Ostatně  
pro děti jste napsal knih více, než 
pro dospělé. Píše se vám pro ně 
lépe?

Ano, psát pro děti je pro mě 
jednodušší, než pro dospělé. My 
chlapi jsme věčné děti, takže mi to 
nedělá problém. Baví mě si hrát se 
slovíčky, mám silně vyvinutý smysl 
pro humor, hlavně pro ten absurdní, 
čím je absurdnější, tím lépe. A děti 
právě tenhle absurdní humor asi baví. 
Já jsem ani moc nepočítal s tím, že 
dětské knížky budou mít u dětí takový 
úspěch, nemyslím, že jsou vlastně 

přímo pro děti. Jsou to knížky, které 
mají třeba i těžká témata, adopci  
či šikanu nebo jsou totálně bláznivé. 
Ale dětem se líbí. A mě na tom baví 
to, že ty knížky jsou pro všechny, že se 
stejně pobaví děti i dospělí. Že rodiče 
nenudí, když dětem z těch knížek 
čtou. Naopak, že se společně smějí.  

Kde berete čas na psaní knih?

Vlastně nikde. Čas na psaní skoro ne-
mám. 

Proto jste jich zatím nevydal víc? 
Máte víc nápadů v hlavě?

Kdyby jen v hlavě, kolik toho mám 
rozepsaného v šuplíku… Jenže já o 
sobě vím, že mám silně vyvinutou 
slabou vůli. Snažím se v životě dělat 
vlastně jen to, co mě baví, nedělat 
to, co nechci. Fakt se tak snažím žít. 
A speciálně u knížek se to projevuje. 
Neumím psát v Čechách. Jsem tady 
pořád v práci, a když si člověk sedne 
ke psaní a řekne si, že to je přeci 
inspirativní prostředí, nefunguje to. 
A donutit se kvůli té slabé vůli prostě 
nedokážu. Já k psaní potřebuju odjet 
z místa, kde pracuju a žiju. A čím dál, 
tím je to lepší. Kromě jediné knížky, 
té poslední, která vznikla v době 
covidové, kdy nebylo možné cestovat, 
jsem všechny knihy dopsal v cizině. 
Tam mi to jde. Tak si to nechávám tam.

A chystáte se tedy do ciziny? Ptám 
se v souvislosti s těmi kniha-
mi, jestli se mohou čtenáři těšit  
na nějakou novou?

Doufám, že se mi povede odjet letos 
na podzim na dovolenou. Loni to 
nešlo, protože už probíhaly tady  
na Frýdlantě inventury a teď na jaře 
to taky nepůjde, protože odjíždět  
od sotva započaté práce není opravdu 
na pořadu dne. Ale chci se na podzim 
někam vydat a zase psát, už mám  
v hlavě co. Nesmírně se na to těším.  

mp
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Frýdlantské kino má nové 
promítací plátno a oponu
Na novém promítacím plátně promítá od konce minulého roku filmy městské kino ve Frýdlantě. Během 
jeho výměny došlo také k rekonstrukci elektrického pohonu tohoto rolovacího plátna a k instalaci 
nových opon. Výměna opon a plátna byla nezbytná nejen pro zajištění kvalitnějšího zážitku z filmových 
a divadelních představení, ale také kvůli zabezpečení potřebné požární ochrany či kvůli možnosti 
rozšířit v příštích letech pódium za železnou oponou a umožnit tak odehrát představení i početnějším 
divadelním celkům. Celkem přišly práce na oponě a plátně městský rozpočet na 1 milion a 426 tisíc 
korun s DPH. 

„Staré promítací plátno bylo již flekaté 
a bylo statické, to znamená, že se s ním 
nedalo pohybovat. Nové rolovací je pro 
naši práci daleko příjemnější, můžeme 
ho operativně přizpůsobit požadavkům 
při jednotlivých akcích, při divadlech, 
kině i přednáškách či při dětských 
besídkách,“ říká vedoucí Městského 
kina Frýdlant Jan Plíšek. „Výměnou 
starého plátna se docílilo také malého 
zvětšení jeviště, zhruba o metr, čímž 
se zvýšil prostor pro divadelní spolky. 
Ještě více místa by mělo vzniknout po 
další úpravě, kterou začneme projekčně 

připravovat už letos, po rekonstrukci 
divadelní části za železnou oponou. 
Po ní by mohly odehrát ve Frýdlantě 
představení i větší divadelní výpravy, 
kterým zatím současný prostor je- 
viště nedostačuje,“ vysvětluje vedoucí 
městského kina. 

Výměny se loni v listopadu dočkala 
také stará opona a maska. „Její ruční 
ovládání bylo již několik let nefunkční 
a navíc opona nesplňovala požadavky 
požární ochrany. Nově je možné ji 
ovládat přímo z kabiny promítače nebo 
z playlistu“. 

Kino prochází postupnou obnovou. 
V loňském roce se kromě nového 
plátna a opony dočkalo i rekonstrukce 
sociální zařízení v divadelním traktu 
a zázemí pro herce. V letošním roce 
pak má dojít kromě přípravy projektu  
na rozšíření zadní divadelní části  
za železnou oponou i na rekonstrukci 
horního klubu v prvním patře kina, 
kde by měly vzniknout zasedací 
místnosti se separátním vchodem.  
Ty budou využívány pro potřeby 
města a pronajmout si je budou moci 
i další subjekty.   

mp

Závady na veřejném osvětlení 
dočasně hlaste
Město Frýdlant ke konci minulého 
roku ukončilo spolupráci se správcem 
veřejného osvětlení z důvodu 
vypršení platnosti aktuální smlouvy. 
V současné době probíhá výběrové 
řízení na nového správce veřejného 
osvětlení. Do té doby, než bude  
s novým dodavatelem služeb 
uzavřena smlouva a než započne 

svou činnost, bude správu veřejného 
osvětlení vykonávat město samo. 

Jakékoli závady na veřejném 
osvětlení proto prosím hlaste na 
nově zřízenou emailovou adresu:  
poruchy@mu-frydlant.cz. 

O dalším vývoji v této oblasti vás 
budeme informovat. Věříme, že 

již počátkem března bude správu 
veřejného osvětlení vykonávat 
odborná firma tak, jak byli občané 
zvyklí.  

Jan Mráz
majetkosprávní odbor
Městský úřad Frýdlant
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Máte ve svém okolí stromového 
velikána? Přihlaste ho do ankety 
Strom roku 2022
I letos můžete rozhodnout o tom, které 
stromy budou bojovat o titul Strom 
roku v populární anketě. Pokud máte 
ve svém okolí strom, který si zaslouží 
pozornost, či potřebuje péči, podělte 
se s námi o jeho příběh a nominujte 
ho do 22. dubna do letošního ročníku  
na www.stromroku.cz. Navrhnout 
svého favorita může kdokoliv. 
Pamatujte jen, že silný příběh sám 
vítězství nezajistí. Proto hledáme 
stromy obklopené také silnou komu-
nitou, jejíž podpora a odhodlání jim 
k vítězství pomůže.

Vysadili jste strom? Přidejte ho  
do mapy Sázíme budoucnost

Sázíme budoucnost je iniciativa Na-

dace Partnerství, která chce výsad-
bou 10 milionů stromů zlepšit zdraví 
české krajiny a odolnost měst. Zapojit 
se může kdokoliv, kdo od roku 2019 
vysadil strom mimo les a registruje 
ho do interaktivní mapy na www.
sazimebudoucnost.cz/registrace-
vysadby. 

Mapa poskytuje unikátní přehled  
o druzích a počtech vysazených 
stromů, lokalitách i subjektech, které 
jsou do sázení v České republice 
zapojeny. Počítá se opravdu každý 
strom, tedy i takový, který jste vysadili 
třeba u vás na zahradě.

Podpořte Zpívající lípu v anketě 
Evropský strom roku

Českou republiku bude letos v me-
zinárodní soutěži Evropský strom 
roku reprezentovat Zpívající lípa 
z obce Telecí. Její přízvisko odkazuje  
k dobám husitským, působení  
Českých bratří a jejich pronásledování. 
Podle pověsti se tehdy v její dutině 
ukryl bratr Jiroušek, který zde 
přepisoval zakázané knihy a písně a 
při tom si je prozpěvoval. Znělo to, 
jako kdyby lípa zpívala. Tento krásný 
památný strom můžete podpořit 
v bezplatném online hlasování na 
stránce www.evropskystromroku.cz 
od 1. do 28. února 2022.  

Nadace Partnerství
iniciativa Sázíme budoucnost

Revitalizace dřevin na hřbitově 
ve Frýdlantu - II. etapa
Vedení města Frýdlant schválilo II. eta- 
pu revitalizace dřevin na hřbitově 
ve Frýdlantu, která právě nyní probí-
há. Především se jedná o odstranění 
přerostlých a dožilých dřevin, které 
jsou uvnitř suché a poškozené. 
Zároveň se odstraňují dřeviny, které 
zasahují do hrobových míst a tím 
je poškozují a zamezují přístupu 
k hrobovým místům. Po vykácení a 
úpravě terénu bude provedena 
náhradní výsadba. Obnova je prová-
děna pracovníky technického oddě- 
lení Města Frýdlantu, kteří dlouho-
době pečují o zeleň celého města.  

Bc. Martina Černá
vedoucí odboru majetkosprávního
Městský úřad Frýdlant

Ilustrační foto: Radek Petrášek
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Drobná památka stojí ve frýdlantské 
části Údolí, v zahradě domu čp. 17. 
Podle nápisu na soklu vznikl kříž 
zřejmě v roce 1816 na náklady 
Gottfieda Peukera  z domu čp. 571. 
V roce 1871 byla kamenná část 
kříže kompletně obnovena Josefem 
Engelmannem.

Na dvou kamenných stupních je 
osazen podstavec tvořený jednou 
odstupněným soklem, dříkem a pro-
filovanou římsou s nástavcem. Čelní 
strana soklu nese vystupující obdélné 
nápisové pole s nápisem informujícím 
o zřízení kříže a jeho obnově. Čelní 
stranu dříku dekorují dva přístěnné 
sloupky. Jejich dřík ovíjí rostlinný 
motiv břečťanu. Mezi sloupky je 
obdélné nápisové pole dekorované 
z horní a spodní strany drobným 
rozvilinovým ornamentem. Drobná 
památka původně vrcholila železným 
litým křížem, který dnes zcela chybí. 
Zachována je pouze zadní vzpěra.  
Do čelní strany nástavce je osazen 
kovový úchyt, který nesl lucernu.

Výzdoba drobných památek není 
samoúčelná, skrývá v sobě hlubokou 
symboliku spojenou s křesťanskou 
vírou. Sloup lze chápat jako symbol 
duchovní síly a pevnosti, břečťan 
symbolizuje nesmrtelnost.   

kříž v zahradě čp. 17, Jaklovo Údolí 
Paměť v krajině Trojzemí, 100260207                                       Drobné památky Frýdlantsko 

Číslo památky:  10 
Název památky:  kříž v zahradě čp. 17, Jaklovo Údolí  
Umístění památky:  WGS84 (GPS): N = 50°56‘25‘‘ E = 15°4.0‘50‘‘

Seriál Drobné památky Frýdlantsko

                                         

 
 
 

Paměť v krajině Trojzemí, 100260207 
Drobné památky Frýdlantsko  

 
 
 

Číslo památky: 01 

Název památky: pomník frýdlantských osobností, Frýdlant  

Umístění památky: WGS84 (GPS): N = 50°55'16'' E = 15°4.0'40'' 

 

V parku nedaleko frýdlantského kostela Nalezení sv. Kříže, v blízkosti domu čp. 20, se nachází torzo 
betonového podstavce s květníkem. Jen málokdo z kolemjdoucích by řekl, že se jedná o pozůstatek 
pomníku, který nechal svým významným osobnostem zřídit místní Pěstitelský a okrašlovací spolek. 
Pomník, původně obložený žulovými deskami do tvaru vysokého hranolu, byl věnován třem 
frýdlantským osobnostem: okresnímu starostovi, městskému radnímu, řediteli spořitelny a 
průkopníkovi ochrany dětí Heinrichu Ehrlichovi, dále básníku domoviny a městskému radnímu Juliu 
Krauseovi a učiteli hudby a řediteli měšťanské školy v České Lípě Franzi Mohauptovi. Jejich jména byla 
zobrazena na desce na přední straně pomníku, kde se nacházela i bronzová plaketa s poprsím Heinricha 
Ehrlicha. Slavnostní odhalení pomníku se konalo 15. června 1930 za zpěvu místních pěveckých sborů. 
Autorem návrhu pomníku byl drážďanský architekt Rudolf Bitzan (1872-1938), který měl k Frýdlantu i 
osobní vazby, neboť se oženil s dcerou starosty Antona J. Aignera, Marií. Není proto překvapením, že 
se v regionu setkáváme i s jeho dalšími realizacemi. Přímo ve Frýdlantu nese jeho rukopis Glückova a 
Grügerova vila či vodojem, v okolí pak Schwarzova vila v Raspenavě, Simonova vila v Lázních Libverda 
nebo Resselova vila v Dolní Řasnici. 

Ale zpátky k pomníku frýdlantských osobností. K jeho „odstrojení“, tedy k odstranění desek s nápisy a 
plakety, došlo pravděpodobně v roce 1948, kdy byl zadán okresním národním výborům ve 
frýdlantském okresu úkol odstranit symboly, pomníky a označení upomínající na dobu „nesvobody“. 
Později bylo jádro použito jako podstavec pro květinovou výzdobu. Objekt dodnes netrpělivě čeká na 
svou obnovu. 
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Poděkování za Muzikantský 
silvestr aneb bez sponzorů 
by to nešlo
Pořadatelé 50. ročníku Muzikantské-
ho silvestru byli kvůli měnícím se 
proticovidovým opatřením do pos-
lední chvíle v nejistotě, zda se akce 
uskuteční, či nikoli. Nakonec vše do-
padlo dobře. Akce se při dodržení 
vyhlášených hygienických podmínek 
mohla uskutečnit a i oslovení interpre-
ti svou účast potvrdili. Podle ohlasů  
byli fanoušci i přes jistá omezení 
natěšeni přijít. Shrnuto – sál byl 
připraven, akce povolena, pořa-
datelská a kontrolní služba zajištěna, 
účinkující a posluchači rovněž. A tak 
vlastně nic nebránilo tomu, aby se 
mohl 50. Muzikantský silvestr konat, a 
aby si tak opět mohli návštěvníci 
vychutnat tentokráte přední domácí 
interprety jazzové, swingové, latino a 
funku hudby. Něco tomu přeci jen 
mohlo zabránit. Asi uhodnete co.  
Ano, finanční zabezpečení.

Proto velké poděkování patří pře-
devším hlavnímu sponzorovi a patro- 
novi akce, městu Frýdlant. Dále 
bychom chtěli touto cestou vyjádřit 
vděčnost dalším sponzorům, jak 
firmám, tak jednotlivcům. Jedná se o: 
PREMEDIS s.r.o., Vodní stavitelství 
s.r.o., Projektový ateliér David s.r.o., 
Liftia s.r.o.,  Alcara s.r.o., Projektová 
kancelář VANER s.r.o., M.D. Frýdlant 
s.r.o. MUDr. V. Holcová, ordinace-
Frýdlant, s.r.o. MUDr. Š. Pokorná, 
Elektro Petr Beran Raspenava, MVE 
P&H Paseky n. J. s.r.o.,  MDDr. Jančáry 
a Ing. Procházka. Velké poděkování 
i těm sponzorům, kteří si nepřáli být 
zveřejněni. Poděkování paří také 
všem aktivním členům pořádajícího 
sdružení Muzikanti Frýdlant, z.s. 

Jen malá poznámka. Mohlo by se 
zdát, že jsme na veřejné poděkování 

sponzorům zapomněli a vzpomněli 
jsme si až teď v únoru. Nikoli, je to 
jinak. Kdybychom ho chtěli zveřejnit 
začátkem ledna, musel by být článek 
„v tisku“ už v polovině prosince, tedy 
v čase, když ještě nebylo zcela jasné, 
zda se tato akce vůbec uskuteční. 

50. ročník proběhl i přes problémy 
s covidem úspěšně a věřme, že 
51. Muzikantský silvestr se opět  
s laskavou sponzorskou podporou  
v roce 2022 uskuteční.   

Za Muzikanty Frýdlant, z.s. 
Petr Hihlán

Foto: Daniel Dančevský
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Zamrzlé vodní plochy jsou nedílnou 
součástí zimní přírody. Kdo z nás by si 
rád na čerstvém vzduchu nezabrus-
lil, nezahrál hokej nebo se jen tak 
neprošel po zamrzlé vodní hladině. 

Ovšem všechny tyto radovánky jsou 
velmi závislé na počasí. Vzhledem 
k výkyvům teplot může dojít k pro-
lomení ledu s následným tonutím. 

Na co všechno bychom tedy měli 
myslet, než vstoupíme na přírodní 
ledovou plochu?

HASIČI RADÍ OBČANŮM

Bezpečný pohyb na ledu

    

 

HASIČI RADÍ OBČANŮM 

 
Jsou biokrby bezpečné? 

V posledních letech se na trhu rozšířila nabídka moderní bytové dekorace - krbů na biopalivo 
(„biokrbů“). Jejich většímu prodeji a užívání zprvu bránila vyšší cena, ale toto již dnes neplatí. Biokrby 
vyráběné různými výrobci jsou dodávány i mnoha internetovými obchody, kdy jde často o dovoz ze 
zahraničí.  

Hlavními výhodami biokrbů jsou možnost instalace do míst, kde nelze instalovat tradiční krb, kde není 
kouřovod a jejich finančně nenáročný provoz. Biokrby jsou vhodné pro interiéry, terasy i venkovní 
prostory. Mohou být umístěny jako dekorace na stole, je možné je zavěsit na stěnu, vestavět nebo 
nechat volně stojící v prostoru. Neznečišťují místnosti kouřem a sazemi. Reklamy uvádějí 
jednoduchou instalaci a dále pak již bezpečný a bezproblémový provoz. Jenže je vše tak 
bezproblémové a bezpečné, jak to vypadá na první pohled? Praxe ukazuje, že tento typ krbu lze 
většinou bezpečně provozovat za předpokladu, že uživatel dodrží návod k použití. Kromě nutnosti 
větrat prostory kde jsou biokrby užívány, vzhledem ke spotřebě vzdušného kyslíku a vývoji oxidu 
uhličitého, se uživatel může setkat také s nebezpečím vzniku požáru, který může zničit nejen 
majetek, ale i ohrozit lidské životy.  

Několik základních rad pro bezpečný provoz biokrbu: 

• Vždy dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití. 
• Vyžadujte od prodejce podrobný návod k použití v českém jazyce. 
• Dodržujte minimální vzdálenost 1 metr od hořlavých látek po stranách a především nad 

biokrbem. 
• Nikdy nedolívejte biopalivo, pokud v krbu stále hoří, hrozí riziko vzniku požáru.  
• Biopalivo doplňujte do zhašeného a vychladlého biokrbu (minimálně po 15 minutách od 

uhašení), aby nedošlo k popálení.  
• Používejte pouze originální palivo pro biokrby – bioethanol (kapalina, gel) určené pro 

spalování v biokrbech. Kvalitní bioethanol pro biokrby obsahuje cca 96% ethanolu. 
• Obal obsahující nebezpečnou směs (palivo pro biokrby) musí být opatřen informacemi 

v českém jazyce a dalšími údaji a výstražnými symboly. 

Byla zjištěna skutečnost, že v ČR není certifikace této „dekorace“ povinná. Nejsou tak dány 
konstrukční standardy (normy), které by měly stanovit bezpečnostní minima. Jen někteří renomovaní 
zahraniční výrobci mají krby certifikovány (v rámci ČR byla zjištěna jediná společnost provádějící 
certifikaci TÜV SÜD Group). Dále pak byl u některých krbů renomovaných výrobců uváděn odkaz na 
certifikaci v zahraničí (např.: Švédsko, certifikační organizace SITAC).  

Na základě výše uvedených zjištěných skutečností lze konstatovat, že provoz biokrbu skrývá reálná 
nebezpečí ohrožení materiálních hodnot a zdraví jejich uživatelů. Scházející legislativa pro tyto krby 
umožňuje prodej a provozování zařízení, které nemají bezpečnostní prvky a nejsou dány standardy 
pro specifikování rizik uváděných v návodech. 

Autor: kpt. Ing. Tomáš Erban 
oddělení prevence 

     HZS Libereckého kraje 
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Pokud jdete na led:

• informujte někoho z blízkých o tom, kam jdete
• než vstoupíte na jakoukoliv zamrzlou hladinu, přesvědčte se, že je led dostatečně silný, síla ledu pro bezpečnou
 chůzi jedné osoby (80 kg) je 10 cm kompaktního ledu
• pokud se začne ozývat praskání ledu, ihned se vraťte na břeh
• lehnutím na led rozložíte svoji váhu na větší plochu, snížíte tak zatížení ledu
• když už se propadnete, roztáhněte ze široka ruce na okraj ledu, snažte se co nejrychleji pomocí kopání nohou 
 ve vodě na led nasunout a odplazit se na břeh

Pokud jste svědkem nehody na ledu:

• vidíte-li někoho probořeného ve vodě, zvažte své možnosti a schopnosti, abyste se nestali také zachraňovaným
• nepřibližujte se k němu ve stoje, je třeba rozložit váhu a vzít si nějakou pomůcku pro prodloužení dosahu 
 (například větev nebo lano)
• pokuste se zajistit zachráněnému suché oblečení a teplo, komunikujte s ním
• nemůžete-li pomoci sami, zavolejte na tísňovou linku 112 případně 150

Nezapomeňte! Štěstí přeje připraveným!    

kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Tříkrálová sbírka ve Frýdlantu
Tento rok uspořádala Charita ČR 22. 
ročník Tříkrálové sbírky. V loňském 
roce kvůli epidemiologické situaci 
proběhla sbírka on-line, ale letos 
naštěstí mohli „Tři králové“ koledovat 
tradičně. 

Do Tříkrálové sbírky, největší dobro-
volnické akce, se tradičně zapojují 
tisíce lidí ze všech koutů republiky. 
Také ve Frýdlantu bylo možné v těchto 
dnech potkat v ulicích skupinky 
koledníků, které přinášely radost a 
Boží požehnání. Žáci ze ZŠ, ZUŠ a MŠ 
Frýdlant obcházeli v doprovodu 
rodičů či pedagogů dům od domu, 
zpívali tříkrálovou koledu a žádali o 
dar do zapečetěných kasiček. Většinou 
se setkali s příjemným uvítáním a 
ochotou přispět. Celkem se podařilo 
vybrat úžasných 27 580 korun, výtěžek 
ze sbírky bude věnován na podporu 
zdravotně postiženého chlapce. 

Chtěli bychom tímto poděkovat 
všem, kteří letošní Tříkrálovou sbírku 
podpořili. Poděkování také patří 
našim dobrovolníkům, ale i rodičům 
a všem, kteří naše koledníky ochotně 
uvítali a přispěli jim do kasiček. „Každá 
korunka pomáhá“. Děkujeme!   

Mgr. Michaela Fialová 
a Mgr. Renáta Hošová
ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant 
pracoviště ZŠ Husova
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

V druhém pololetí školního 
roku 2021/2022 otevírá Dům 
dětí a mládeže 2 nové kroužky
Cena kroužku je 500,- Kč na pololetí. Přihlášku si můžete stáhnout na www.zsazusfrydlant.cz  
v tiskopisech ke stažení. Bližší informace u vedoucí DDM Frýdlant, Marcely Fialové, na telefonu  
737 336 715 nebo ne e-mailové adrese marcela.fialova@zsazusfrydlant.cz.   

Baví tě dějepis  
a chceš se dozvědět více,  
než se stihne probrat  
při výuce ve škole? 
 

V tom případě se zapiš do 

    HHiissttoorriicckkééhhoo  kkrroouužžkkuu  
    Na příklad si vyzkoušíš 

➢   přečíst stará písma 
➢   napsat dopis brkem a tuší  

  a vytvořit si na něm vlastní  
  pečeť z vosku 
➢   pracovat jako archeolog 
➢   vyrobit repliku středověké zbraně 
➢   představit, jak žili aristokraté  

   na hradu a zámku ve Frýdlantu 
➢   poznat architektonické prvky 

   na budovách v našem okolí 

Kroužek začne 1. února 2022 a bude probíhat každé úterý  
v čase 15:00 – 16:00 v DDM. Kroužek je určen žákům 2. stupně ZŠ a povede 
jej paní učitelka Mgr. Žaneta Wudyová. Přihlášky jsou k dostání v DDM. 
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SŠHL Frýdlant

Po půlročním jednání a slaďování 
podmínek podepsala naše škola do-
hodu o spolupráci s Hypermarketem 
Globus. Ta v sobě zahrnuje nejen 
propagaci školy a podporu žáků a 
učitelů vybraných učebních oborů, 
ale i zcela nový přístup a individuální 
způsob odměňování žáků, kteří 
budou v Globusu realizovat odborný 
výcvik.

Podpořené obory:

 Řezník-uzenář
 Pekař
 Prodavač

SŠHL navázala spolupráci  
s hypermarketem Globus Liberec

 Kuchař-číšník
 Zahradník

Žáci mají možnost získat:

 příspěvek na telefon
 příspěvek na autoškolu
 osobní ochranné pracovní   

 pomůcky
 odměnu až 20.000 Kč / měsíc

První etapa programu:

 od 13. ledna propagace školy 
 v letácích společnosti Globus
 bannery pro vybrané učební obory  

 ve společnosti Globus

Druhá etapa programu:

 exkurze pro žáky
 stáže pro učitele praktického   

 vyučování

Třetí etapa programu:
 realizace odborného výcviku   

 vybraných učebních oborů 
 v hypermarketu Globus

Velké poděkování patří řediteli 
hypermarketu Karlu Zemanovi a mar-
ketingovému oddělení společnosti 
Globus ČR, v.o.s.   

Od února 2022 se budou žáci učeb- 
ních oborů zahradník, lesní mecha-
nizátor a zemědělec-farmář podílet 
na odborné údržbě golfového hřiště 
a přilehlých pozemků firmy Ypsilon 
Golf  Liberec ve Fojtce. Odměnou jim 
nebude jen finanční ohodnocení, ale i 
lekce golfu zdarma.  

Spolupráce s Ypsilon Golf Liberec 

Ing. Miroslav Kudrna
ředitel
Střední škola hospodářská a lesnická
Frýdlant
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SŠHL Frýdlant

Testy fyzické zdatnosti žáků 
u Policie ČR
Ve středu 19. ledna 2022 proběhlo 
slavnostní předání certifikátů úspěš-
ným absolventům fyzických testů. 
Šlo o žáky studijních oborů naší školy. 
Sedm žáků, kteří uspěli ve fyzických 
testech, získalo certifikát absolven-
ta fyzické části přijímacího řízení  
k Policii ČR. Toto osvědčení bude 
platné pro zahájení přijímajícího řízení 
do služebního poměru u policie až do 
konce roku 2023 a jejich držitelé již 
nebudou muset znovu testy fyzické 
zdatnosti absolvovat. 

Vyhodnocení akce a slavnostního 
předání certifikátů úspěšným absol-
ventům se zúčastnili náměstek 
hejtmana Libereckého kraje pro 
resort školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti Ing. Dan 
Ramzer a náměstek ředitele Krajského 
ředitelství policie Libereckého kraje 
pro vnější službu plk. Mgr. Pavel 
Bartoš. 

Uspořádáním akce takovéhoto roz-
sahu byl učiněn významný krok  

pro další spolupráci s jedním  
z důležitých sociálních partnerů školy 
– Policií České republiky, konkrétně 
Krajským ředitelstvím Libereckého 
kraje.  

Ing. Miroslav Kudrna
ředitel
Střední škola hospodářská a lesnická
Frýdlant

Foto: Marek Sekáč
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Rozběhla se 2. polovina  
volejbalové sezóny 2021/2022

Sobota 12/2/2022
TJ Lokomotiva Liberec

Sobota 26/2/2022
TJ Jiskra Nový Bor

Sobota 2/4/2022
TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou

To naše mládežnické kategorie zaháji-
ly druhou polovinu sezóny již druhý 
víkend v lednu. Mladší žačky (čtyřky) 
opět zavítaly do Mnichova Hradiště. 
Tentokrát se jim vedlo o poznání lépe. 
Nestačily pouze v prvním zápase 
na Ještědskou „A“, ostatní soupeřky 
v první výkonnostní lize porazily 
2:0. Důležité výhry pak byly nad 
domácím Mnichovým Hradištěm a 
Schrödingerovým Institutem, díky 
kterým jsme v celkovém pořadí na 
3. místě s pouhým jednobodovým 
odstupem na 1. místo. Všechny holky 
musím pochválit, protože jejich 
hra se každým turnajem zlepšuje. 
Navíc všechny turnaje objezdily ve 
stejné sestavě, a to kapitánka Klárka 
Formánková, Gabča Peterová, Marťa 
Moudrá, Nelča Capuličová a Amálka 
Brynychová.

Vrtule Frýdlant x SK Ještědská „A“ 
– 0:2 (-23, -16)

Vrtule Frýdlant x Sokol Mnichovo 
Hradiště 
– 2:0 (11, 7)

Vrtule Frýdlant x SK Ještědská „B“ 
– 2:0 (11, 13)

Vrtule Frýdlant x TJ Zikuda Turnov „A“
 – 2:0 (7, 17)

Vrtule Frýdlant x Schrödingerův 
Institut Varnsdorf 
– 2:0 (20, 18)

V tomto čísle Frýdlantského zpravodaje mi dovolte začít pozvánkou na domácí zápasy krajského přeboru mužů. 
Všechny domácí zápasy opět odehrajeme v tělocvičně SŠHL Frýdlant se začátkem v 10:00. Druhý zápas pak 
obvykle začíná ve 13:00. Koho tedy přivítáme?

Naše starší žačky vyrazily na další kolo 
krajského přeboru do Turnova. Holky 
byly po téměř tříměsíční herní pauze 
(vinnou dobrovolné karantény), a to 
se trochu muselo projevit. Sice se nám 
příliš nedařilo, ale neděláme si z toho 
hlavu, potrénujeme a příště to bude 
určitě lepší. V dalším čísle zpravodaje 
pak zveřejníme průběžné výsledky 
právě této kategorie. Novinkou bylo, 
že jsme vyrazili na turnaj společně 
mikrobusem, který jsme si pronajali 
(spolu s řidičem) od SŠHL Frýdlant.  

Za Vrtule Frýdlant
Matěj Drechsler
předseda spolku

Poř. Tým 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo  Celkem
1.-2. Sokol Mnichovo Hradiště 11 11 10 7 39
1.-2. Schröd. I. Varnsdorf 9 10 11 9 39
3. Vrtule Frýdlant 10 9 9 10 38
4. SK Ještědská Liberec „A“ 8 8 8 11 35
5. SK Ještědská Liberec „B“ 5 7 5 8 25
6. Jiskra Nový Bor „B“ 6 4 7 5 22
7. Jiskra Nový Bor „A“ 7 5 6 2 20
8. TJ Slovan Varnsdorf „B“ 4 6 0 4 14
9. TJ Zikuda Turnov 1 1 4 6 12
10. SK Ještědská Liberec „C“ 3 2 3 1 9
11. TJ Slovan Varnsdorf „A“ 2 3 0 3 8
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Březen
8. 3. Marek Vašut - Ženám k MDŽ – divadelní představení - městské kino

Duben 
9. 4. Velikonoční jarmark

20. 4. Jan Přeučil - Bláznovy zápisky – divadelní představení - městské kino
20. – 21. 4. Zemědělská olympiáda žáků středních škol, naučná zemědělská stezka (SŠHL)

Květen
6. 5. Gastroden, školní jídelna Bělíkova ulice (SŠHL)
8. 5. Pietní akt k osvobození, městský hřbitov 

Červen
18. 6. Frýdlant se baví, městský park, náměstí T. G. Masaryka

Červenec
26. 7. Příběh jednoho hradu - divadelní představení - nádvoří radnice 

Srpen 
6. 8. Brazilský večer, městský park 

13. – 21. 8.  Letní jazzová dílna Karla Velebného
16. 8. výstava Jazz World Photo, výstavní síň radnice
20. 8. Frýdlantský bastard – běžecko-překážkový závod

Září
3. 9. Chmelobraní – sklizeň a vaření školních piv, naučná zemědělská stezka (SŠHL)
3. 9. Krajské dožínky – hrad a zámek Frýdlant, SŠHL Frýdlant, městský park (SŠHL)
9. 9. Dny evropského dědictví

28. 9. sv. Václav 

Říjen
19. – 20. 10. Jizerský dřevorubec, městský park (SŠHL)

28. 10.  Oslavy výročí vzniku Československa
Den architektury

Listopad
4. 11. Když se zhasne - divadelní představení – městské kino
4. 11. Svatohubertské slavnosti, hrad a zámek Frýdlant (SŠHL)

11. 11. Svatomartinské posvícení, město, park, náměstí
11. 11. pietní akt Den veteránů, městský hřbitov
27. 11. Rozsvěcení vánočního stromu, náměstí T. G. Masaryka

Prosinec
11. 12. Jů a Hele pro děti - městské kino

vánoční koncert
vánoční koncerty Základní umělecké školy - radnice

Chystané akce ve Frýdlantě 
v roce 2022 organizované 
Městem Frýdlant a SŠHL
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Nedostali jste pod stromečkem 
knížku, kterou jste si přáli? Nevadí, 
nám v knihovně bylo koncem roku 
naděleno! Nové knížky s rozličnou 
tematikou tu na vás už čekají.

Máme tu pro vás pár tipů na knížky, 
které si můžete přečíst během února. 
Ať už jste milovník detektivek, thrille-
rů, hororů nebo romantiky – máme 
tu pro vás od každého něco, určitě si  
z našeho zimního výběru vyberete, 
tak se přijďte podívat.

Protože je zima, nabízíme vám čtení 
plné sněhu, mrazivého počasí nebo 
dokonce příběhy odehrávající se v se-
verských zemích.

Co by to bylo za zimní čtení bez 
Jo Nesboa? Pokud jste od něj nic 
nečetli, zkuste třeba Krev na sněhu, 
severskou detektivku, která se ode-
hrává v sedmdesátých letech v Oslu. 
Olav Johansen nedokáže jezdit autem 
pomalu, je měkký jako máslo, příliš 
snadno se zamilovává, když se rozčilí, 
ztrácí hlavu a je mizerný v matema-
tice. Něco málo přečetl, ale moc toho 
neví a rozhodně nemá znalosti, které 
by byly k něčemu užitečné. A píše 
pomaleji, než roste stalaktit. K čemu se 
tedy hodí? Je skvělý zabiják. Nemusí 
přitom jezdit autem, zabíjí většinou 
lidi, kteří si to zasluhují, a nejsou to 
žádné složité počty. Alespoň prozatím 
nebyly. Dokud od šéfa nedostal nový 
úkol: vyřídit jeho manželku.

Příznačný název pro zimní čtení má 
thriller Náledí od švédské autorky 
Carin Gerhardsen. Milenecký pár 
udržující mimomanželský poměr na- 
sedne do auta a jede na odlehlé 
místo. Mladou ženu v nesnázích 

Knihomol 2/2022              

nečekaně sveze neznámý muž. Kdosi 
se po zasněžených silnicích řítí moc 
rychle. Všichni projedou kolem stejné 
skalní strže. Ale jen jeden někoho 
smete ze silnice, jen jeden někoho 
nechá zemřít. Na začátku se vzájemně 
neznali, nyní je spojuje stupňující se 
spirála násilí, a ačkoli ani jeden z nich 
neví všechno, přesto někdo ví dost na 
to, aby mohl odvyprávět celý příběh. 
Náledí je nepředvídatelný thriller, kde 
nic není tak, jak to na první pohled 
vypadá. Vina, nenávist a destrukce 
ženou příběh vpřed a kdesi v dálce 
čeká euforie z pomsty.

Ze sněžného severu se přeneseme 
k nám do české historie. Znáte his-
torický román Železná koruna  
od Václava Kaplického, podle kte-
rého byla svého času pojmenovaná 
i naše frýdlantská knihovna? 

V dnešní době málokdo spisovatele 
Václava Kaplického zná. Nebýt Váv-
rova filmu Kladivo na čarodějnice, 
byl by Václav Kaplický dnes už skoro 
pozapomenutý. Tento rok uplyne již 
53 let od premiéry filmu Otakara Vávry 
Kladivo na čarodějnice natočeného 
podle stejnojmenné knihy. Zkusme 
si připomenout nejen knihu Kladivo 
na čarodějnice, ale právě historický 
román Železná koruna, který se 
odehrává na frýdlantském Gallasově 
panství. Nespokojenost, rozhořčení a 
odhodlanost poddaného lidu v Če-
chách donutily císaře Leopolda I., 
aby roku 1680 vydal v Pardubicích 
robotní patent, v němž učinil 
nevolníkům jisté ústupky. Zůstaly 
však jen na papíře a krutý útlak na 
šlechtických panstvích nepominul. 
První povstal opět lid v čele se svým 

neohroženým vůdcem Ondřejem 
Stelzigem, kovářem z Řasnice. Určitě 
stojí za to si připomenout Kaplického 
zpracování a porovnat jej s právě 
vycházejícím historickým románem 
se stejným titulem a laděním Železná 
koruna od dalšího českého autora 
Josefa Svátka, který patří společně  
Václavem Benešem Třebízským, Aloi-
sem Jiráskem a Zikmundem Wintrem 
k nejvýznamnějším spisovatelům his-
torických próz v české literatuře.

Většina z nás má únor spojený 
především s Valentýnem, ale věděli 
jste, že 14. února se slaví i Mezinárodní 
den darování knih? Protože knih, 
kterými můžete obdarovat sebe i své 
blízké, není nikdy dost, přinášíme vám 
nejlepší tipy na tento měsíc.

„Život je dar, štěstí je volba“ touto 
větou začíná životopis Ivanky  
Deváté - Šťastná za všech okolností. 
Úspěšná herečka a ještě úspěš-
nější spisovatelka Ivanka Devátá 
se po letech odhodlala k sepsání 
autobiografie, které se tak dlouho 
bránila. I když její život nebyl vždycky 
šťastný, i když i ji potkávaly problémy, 
zrady a zklamání, i když i jí bylo často 
spíš k slzám než k radosti, její talent  
na štěstí vždycky zvítězil.

I další titul obsahuje ve svém názvu 
štěstí - Zapomenutý klíč ke štěstí  
od Sophie Jenkinsové. Lana Gree-
nová je osmadvacetiletá spisovatelka, 
která je tak trochu samotářka a zaklá-
dá si na své nezávislosti. Nepotřebuje 
přátelé, ke štěstí jí úplně stačí knihy. 
To si alespoň myslí. Nancy Ellis Hallová 
bývala kdysi uznávanou autorkou 
knih. Dnes je jí osmdesát, žije sama 

Zimní čtení
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ve svém domě v severním Londýně a 
má pocit, že se o sebe dokáže bez 
problémů postarat. Ve skutečnosti 
však trpí Alzheimerovou chorobou a 
moc nad vlastním jednáním jí pomalu 
protéká mezi prsty. Když se ze dvou na 
první pohled nesourodých žen stanou 
jednoho dne spolubydlící, jejich životy 
se zcela nečekaným způsobem změní. 
Dokážou jedna druhé pomoci, ačkoliv 
ani jedna z nich netuší, že pomoc 
nutně potřebuje? 

Sophie Jenkinsová vystudovala 
tvůrčí psaní, žije na severu Londýna a 
věnuje se psaní, především povídek.  
Při psaní knihy Zapomenutý klíč ke 
štěstí autorka vycházela z vlastní 
zkušenosti se svou matkou, které 
diagnostikovali stařeckou demenci. 
Tato zkušenost jí pomohla pochopit 
to, že štěstí trvá, i když vzpomínky 
vyblednou. Zapomenutý klíč ke štěstí 
je laskavý příběh o lidskosti, Alz-
heimerově chorobě, stáří, ale také  
o lásce a psaní knih.

Také si všímáte, jak ta dlouhá zima 
působí nejen na vás, ale i na vaše 
ratolesti? Jsou netrpělivé, neposedí, 
neposlouchají. Než se zima konečně 
vzdá své studené vlády, pojďme se 
podívat, čím bychom ty naše děti 
ještě na malou chvíli zabavili. 

Pomozte svým dětem postavit most 
mezi realitou a představivostí. Tím 
mostem je PŘÍBĚH.

Jak vyprávět příběhy dětem od au- 
torky Silke Rose West. Kniha přináší 
rodičům, prarodičům a pedagogům 
návod na to, jak vyprávět příběhy 
pomocí souvislostí a tak, aby 
vypravěče i dětského posluchače 
pohltily. Vyprávění příběhů buduje 
vztah mezi rodičem a dítětem a pro-
hlubuje vzájemnou důvěru. Příběhy 
dětem pomáhají porozumět vlastním 
emocím, soucítit s ostatními a lépe 
chápat složitý svět, který je obklopuje. 
V knize najdete vysvětlení, jak příběhy 
všestranně obohacují naše životy i 
praktické rady, jak začít improvizovat 

se svými vlastními příběhy. Jediná 
odbornost, bez níž se neobejdete, je 
emocionální kontakt s vašimi dětmi – 
něco, v čem jste lepší než kdokoli jiný. 

Výběr únorových knižních tipů 
můžete NOVĚ objevit na Face-
bookových stránkách Městské 
knihovny Frýdlant, které pro čte-
náře vytvořil kolega knihovník Petr 
Praun.

Připomínáme i novou službu  
knihovny E-KNIHY s jejichž NA- 
STARTOVÁNÍM VÁM OSOBNĚ 
POMŮŽEME!!!

„Život je dar, štěstí je volba“ a 
„Štěstí si vás občas najde tam, kde 
byste ho čekali nejméně“.

Ať vás slova autorek Ivanky Deváté a 
Silke Rose West provázejí a naplňují.
Na viděnou u nás v knihovně.   

Za Městskou knihovnu Frýdlant
Radka Wittmayerová

Občanská kronika
prosinec 2021

Jiří Matějka
Miroslav Černý
Naděžda Šimáková

Úmrtí
Lilien Celbová
Rozárka Lajdová
Tobiáš Hauptig
Matyáš Zeman
Klára Balogová
Hana Rakoušová
Bianka Janečková
Dominik Stránský
Natálie Čečatková

Narození Sňatky
Vladimír Brzobohatý + Kristýna Roušalová
Michal Procházka + Lucie Šlejtrová
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MMAASSOOPPUUSSTTNNÍÍ  
VVEESSEELLIICCEE 

 
se koná 

v pátek 4. března 2022   

vv  1100,,1155  hhooddiinn 

na náměstí ve Frýdlantu 
 

Přijďte si zazpívat a zatančit s dětmi 
z našich škol a školek. 

 
„HEJ, HEJ, HEJ, 

TĚŠÍME SE 
NA TEN MASOPUSTNÍ REJ!“ 

liberec.rozhlas.cz | R–LBC |

ZPRÁVY Z REGIONU
ČESKÉ PÍSNIČKY  
ZAJÍMAVÍ HOSTÉ  
DOBRÉ RADY 
ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE

Liberec, Jablonec nad Nisou 102.3 FM  |  Frýdlant  97.4 FM 
Harrachov 107.9 FM  |  Semily 103.4 FM  
Jablonné v Podještědí 105.4 FM  |  Turnov 91.5 FM
Nový Bor 104.9 FM  |  Česká Lípa 94.3 FM
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70,-
Vstupné

Promítání nejen pro seniory za snížené vstupné

Láska na špičkách
NEDĚLE 20. 2. 2022 | 10:00 

Tereza je bývalá balerína Národního divadla, které zranění ukončilo 
kariéru. I s manželem a malou dcerou se tak sbalí a odstěhuje se 
na venkov, do chátrajícího mlýna, který patřil její babičce. 
S omezenými financemi se mlýn pokouší rekonstruovat, zatímco 
se potýká s manželskou krizí, neboť její manžel není na venkově 
šťastný a chce být v Praze. Do toho vede na místní škole kroužek 
pohybové aktivity, kterému ale hrozí zrušení. A aby toho nebylo 
málo, na scéně se objevují Tereziny kamarádky a také pohledný 
velitel místních dobrovolných hasičů.

Komedie / Romantický, Česko, 2021, 94 min | Přístupný

Šťastný nový rok 2
NEDĚLE 6. 2. 2022 | 10:00 

Příběh je volným pokračováním úspěšného snímku z roku 2019. 
Začíná na Silvestra, a to rovnou žádostí o ruku. Následuje bláznivý 
kolotoč událostí, které předcházejí svatbě Hany a Marka 
v nádherném prostředí u „československého“ moře v Chorvatsku.

Romantický / Komedie, Slovensko / Česko, 2021, 93 min | Přístupný

Režie: Jakub Kroner | Hrají: Emília Vášáryová, Táňa Pauhofová, 
Antónia Lišková, Gabriela Marcinková, Zuzana Norisová, 
Marek Majeský, Jiří Bartoška

Režie: Petr Zahrádka | Hrají: Vica Kerekes, Ondřej Veselý, 
Valentýna Bečková, Jiří Havelka, Leoš Noha, Jakub Kohák, 
Igor Chmela, Tomáš Jeřábek

  
  

 Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru Frýdlant, na portálu E-vstupenka a v pokladně kina      Pokladna kina je otevřena vždy hodinu před představením
  Předprodej vstupenek na www.evstupenka.cz  
  Program v elektronické verzi naleznete na www.mesto-frydlant.cz    Novinky, program a informace na www.facebook.com/kinofrydlant  
  Osobní a telefonické rezervace automaticky vyprší 15 min před zahájením představení    Informace k programu, předprodeji a telefonické rezervace na tel. 488 886 603.

ÚNOR
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