
událost měsíce

ŽELEZNOBRODSKÉ DIVADELNÍ HRY
V městském divadle v Železném Brodě 
na Jablonecku se od pátku ��. do neděle 
��. ledna konají tradiční Železnobrodské 
divadelní hry. Pořádá je zdejší ochotnický 
spolek Tyl, který tradici pořádání diva-
delního festivalu obnovil před devíti lety, 
kdy oslavil ���. výročí svého založení. 

Přehlídku zahájí v pátek 25. 1. od 19 hodin 
Divadelní spolek Vlastík Vrchlabí hrou 
Pan Kaplan má třídu rád. Příběh o zdolávání 
neuvěřitelných zákrut cizího jazyka ve třídě 
plné lidí, kteří už dávno překročili školní 
léta. Jedinečný slovní humor se tu střídá se 
steskem po domově a vše je doplněno řadou 
písniček z celého světa.

Druhý den přehlídky, v sobotu 26. 1., 
se diváci mohou od 19 hodin těšit na před-
stavení s názvem �� přikázání v podání 
divadelního spolku Jablonec nad Jizerou. 
Čtyři přátelé se v mládí zapřísáhli a vsadili, 
že zůstanou starými mládenci. Jeden však 
slib porušil a oženil se. Nyní, když se má 
po letech s přáteli setkat, rozhodne se svou 
manželku před ostatními zapřít. Porušení 
nepsaného jedenáctého přikázání „Nezapřeš 
ženy své!“ se však ukáže mnohem kompliko-
vanější, než si představoval.

Přehlídku zakončí nedělní představení 
pro děti. Od 15 hodin se v městském divadle 
bude hrát Sněhurka a sedm trpaslíků v podání 

divadelního spolku J. K. Tyla z Lomnice nad 
Popelkou. Pohádka na motivy bratří Grimmů, 
ve které se mísí pohádkové kouzlo, napětí 
a neobyčejná odvaha, začíná, jak jinak, u kou-
zelného zrcadla. Kdo je na světě nejkrásnější? 
Zlá královna se dozvídá, že její půvab daleko 
převyšuje nevlastní dcera Sněhurka. Proto se 
jí chce zbavit. Na útěku před nenávistí narazí 
Sněhurka na chaloupku, ve které žije sedm 
roztomilých trpaslíků Šmudla, Prófa, Štístko, 
Kejchal, Stydlín, Dřímal a nabručený Rejpal. 
Vzájemné setkání změní osudy každého 
z nich.

Vstupenky na jednotlivá představení 
v ceně 50 Kč/ks je možné zakoupit v předpro-
deji od 14. 1. 2019 v TIC Železný Brod nebo 
na www.e-vstupenka.cz. 

Text: Květa Šírová 
Foto: představení s názvem Pan Kaplan 
má třídu rád, které zahájí Železnobrodské 
divadelní hry 
Foto: Kamila Antošová 

příloha Libereckého kraje
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http://www.e-vstupenka.cz


 NA KRAJI
Jizerskou 50 zaháJí dětské závody
Žádných padesát kilometrů, ale jen pár sto-
vek metrů od startu do cíle budou muset zdo-
lat nejmenší běžkaři na slavné Jizerské 50, 
která se koná 8.–10. 2. 2019. Její program 
totiž již po dvacáté páté odstartují dětské 
závody, tzv. Mini Jizerská Pojišťovny VZP. 
Dětské závody Mini Jizerské jsou na pro-
gramu v pátek 8. 2. od 10.00 a jsou rozděleny 
podle věku do pěti kategorií od benjamínků 
po starší žáky do 14 let. V každé kategorii se 
dočkají tři nejlepší chlapci a dívky slavnost-
ního vyhlášení a věcných cen přímo na bed-
řichovském stadionu. Online registrace 
na dětské závody stojí 200 Kč. Na závod se 
můžete hlásit nejpozději do 27. 1. 2019. 
V případě hromadné objednávky napište 
na e-mail info@sportid.cz.

vstupenky na 14. benefiční ples 
heJtmana v prodeJi 
Vstupenky na 14. hejtmanský ples jsou 
stále v prodeji. Výtěžek plesu bude tradičně 
rozdělen mezi charitativní organizace 
působící v Libereckém kraji. Hejtmanský 
ples se koná v Krajské vědecké knihovně 
v Liberci v pátek 1. února od 20.00 hodin. 
K tanci a poslechu zahraje Big’O’Band 
Marka Ottla. Hlavním hostem večera je 4Tet 
Jiřího Korna, chybět nebude bohatý raut, 
kulinářské speciality a další překvapení. Cena 
vstupenky je 1000 Kč. Rezervace a nákup 
jsou možné na Krajském úřadě Libereckého 
kraje (nejlépe po předchozí domluvě 
s Evou Jankovskou, +420 485 226 304, 
eva.jankovska@kraj-lbc.cz).

kniha roku 2018
Liberecký kraj vyhlašuje druhý ročník 
soutěže „Kniha roku Libereckého kraje“. 
Od 1. ledna do 15. února mohou autoři 
nebo nakladatelé nominovat knihy do čtyř 
různých kategorií. Do soutěže se mohou 
přihlásit autoři nebo vydavatelé, jejichž 
kniha se svým obsahem významně týká 
Libereckého kraje, jeho občanů a jejich 
díla, území nebo jeho dílčích částí, tradic, 

příběhů, historie, výrobků apod. Zaslané 
přihlášky následně zhodnotí sedmičlenná 
odborná komise, v níž zasednou zástupci 
odboru kultury, památkové péče a cestov-
ního ruchu Krajského úřadu Libereckého 
kraje, ředitelka Krajské vědecké knihovny 
v Liberci, odborníci v oblasti nakladatelské 
činnosti, knižního obchodu a grafického 
zpracování knih. Cena vítězům bude pře-
dána u příležitosti Světového dne knihy 
a autorských práv 23. 4. 2019 v Krajské 
vědecké knihovně v Liberci. Více informací 
najdete na www.kraj-lbc.cz. 

známe neJoblíbeněJšího řidiče 
a průvodčí za rok 2018
Cestující již podvanácté nominovali 
své favority z řad řidičů autobusů, 
tramvají a průvodčích vlaků, které jezdí 
v Libereckém kraji. Je to jediný způsob, 
jak mohou těmto profesím poděkovat 
za pozitivní přístup, který k nim mají. 
V anketě bylo nominováno celkem 
61 řidičů a 13 řidiček autobusů a tramvají. 
Vlakových průvodčích bylo nominováno 
49 z toho 25 žen a 24 mužů. V kategorii 
řidič/ka zvítězil Richard Lelek a druhé 
místo obsadil Jan Dutka, oba ze společ-
nosti BusLine LK s.r.o. Třetí místo obsa-
dila řidička Veronika Sobotková ze spo-
lečnosti ČSAD Liberec, a.s. Kategorii 
průvodčích ovládly ženy, na první příčce 
Martina Peřinová ze společnosti České 
dráhy, a.s. Nepravděpodobné se stalo 
skutečností a díky shodnému počtu hlasů 
obsadily druhé místo Martina Schäferová 
ze společnosti České dráhy, a.s., 
a Vendula Bártíková ze společnosti 
Die Länderbahn GmbH. Všichni finalisté 
si převzali ocenění v prosinci během 
tiskové konference o změnách jízdních 
řádů pro rok 2019.

v zimní sezóně vyJedou 
opět skibusy
Cestující v Libereckém kraji mohou 
za zimními sporty a výlety do hor jezdit 
vlaky linek L3 do Harrachova a Polska nebo 
L6, L61 a L62 do Oldřichovského sedla či 
Hejnic nebo Jindřichovic pod Smrkem. 
Připravena je také síť autobusových linek. 
Mezi nejvýznamnější patří SKIBUS – linka 
145 z Liberce do Bedřichova a Hrabětic, 
650 z Frýdlantu na Smědavu, 947 
z Jilemnice do Horních Míseček nebo 949 
z Jilemnice do Vrchlabí. Informace nejen 
o těchto, ale i dalších zimních spojích 
do Jizerských hor a západních Krkonoš 
najdete na www.iidol.cz. 

kraJští zastupitelé

 K VĚCI
Na jaké divadelní představení ochotnického 
souboru byste pozvali čtenáře?

květa vinklátová (slk)
Doporučila bych představení 
Divadelního spolku Krakonoš 
z Vysokého nad Jizerou s názvem 
„Bedřich Smetana: The greatest hits“. 

martina teplá (ano 2011)
Čtenáře bych pozvala na předsta-
vení s názvem Limonádový Joe 
v podání Divadelního spolku Tyl 
z Železného Brodu.

Jan korytář (zplk)
Díky svým českolipským kolegům vím, 
že skvěle hraje Divadelní klub Jirásek 
a že stojí za to navštěvovat Českolipský 
divadelní podzim. Ale na ten nyní musíte 
počkat zase až do října.

přemysl sobotka (ods)
Opakovaně jsem se účastnil přehlídky ochot-
nických představení ve Vysokém nad Jizerou 
a každému doporučuji se podívat. Nadšení 
i kvalita představení je senzační.

pavel svoboda (čssd)
Ochotnické divadlo v minulosti šířilo 
český jazyk a posilovalo národní 
sebevědomí. Svůj význam má i dnes, 
a zvlášť v našem kraji s bohatou tradicí 
sousedského divadla. Čtenářům bych 
doporučil třeba Republiku za koně a fot-
bal od spolku Krakonoš z Vysokého nad 
Jizerou nebo komedii Rozmarný duch 
v podání Lučanského spolku divadelního.

radovan vích (spd-spo)
Doporučuji navštívit festival amatérských 
divadel Krakonošův podzim ve Vysokém 
nad Jizerou a představení souboru Vojan 
s názvem „O hloupém čertu“.

Jan dvořák (ksčm)
Jakožto zákupský patriot bych čtenáře 
pozval na představení Princezna T 
Divadelního souboru Havlíček ze Zákup. 

Další názory zastupitelů si můžete přečíst 
na liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zastupitelstvo

Dětský závod Mini Jizerská Pojišťovny VZP zahájí 
již 52. ročník Jizerské 50. Foto: Jizerská 50.
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HELENA MALIŠOVÁ
Předsedkyně Divadelního spolku Tyl Železný 
Brod. V divadle začala hrát už během studií, 
pak následovala přestávka a návrat až 
v pozdějším věku. Ale oč později, s o to větší 
vervou. Hrála uklízečky, bezdomovkyni, ale 
i královnu, a dokonce Lucifera. Našla báječnou 
partu kamarádů a její rodina jí „exkurze 
do cizích životů“ toleruje. Moc se těší, co 
dalšího jí ochotníci nabídnou.

Divadelní spolek Tyl v Železném Brodě 
existuje již pěknou řádku let. V roce 
2010 slavil 150. výročí od založení a jako 
dárek si nadělil obnovení tradice v pořá-
dání přehlídek ochotnických souborů. 
Kdy se s tradicí konání přehlídky začalo 
a proč se přerušila?
Železnobrodské divadelní hry začaly již 
v roce 1936. Jejich trvání nebylo plynulé. 
Několikrát bylo pořádání přerušeno – váleč-
nými lety, politickými událostmi, renovací 
divadelního sálu apod. Vždy ale došlo k obno-
vení a navázání tradice. V roce 2010 jsme se 
po kratší odmlce rozhodli divadelní hry obno-
vit a do jisté míry tak uctít památku našich 
předchůdců, kteří už nejsou mezi námi.

Jak probíhá obnovená přehlídka a jak 
velký zájem ze strany ochotnických sou-
borů o ni je?
Přehlídka ochotnických souborů každo-
ročně probíhá po 3 dny. Páteční a sobotní 
večer je tradičně určen hrám pro dospělé 
a v neděli hrajeme pro dětské diváky. Rádi 
zveme soubory z okolí, mnohé k nám 
přijíždí opakovaně. Máme výhodu v tom, 
že naše divadlo je velmi dobře vybavené 

a má profesionální zázemí. Diváci vždy 
nadšeně oceňují herecké výkony. Po předsta-
vení je příjemné chvilku posedět a podělit 
se o dojmy a ochotnické zážitky.

Kolik členů má Divadelní spolek Tyl 
a jak moc jsou aktivní?
Náš spolek má okolo pětadvaceti členů. 
Různě se střídáme v obsazení rolí. Kdo 
zrovna nehraje, pomáhá s realizací hry. 
Každý dělá, co je zrovna potřeba. Občas 
společně posedíme a diskutujeme, vzpomí-
náme, plánujeme. Je obdivuhodné, kolik 
času a energie jsou lidé ochotni dát pro 
dobrou partu a pro zdar představení.

Co všechno spolek hraje a jak často vystu-
puje? Jaký je jeho největší úspěch?
Hráli jsme pohádky – například Ženich pro 
čertici, Tři princezny na krku, autorské 
představení našeho dlouholetého člena, herce 
a režiséra Karla Svobody Quo vadis, Kabelko, 
také poetickou baladu Havrane z kamene, 
komedii Tajemný hrad v Karpatech a spoustu 
dalších her. Naše herecká odvaha nemá hranic! 
Rádi vystupujeme i přímo mezi lidmi, ať už 
na železnobrodském jarmarku nebo na zná-
mém festivalu Skleněné městečko. Každý 
rok připravujeme jednu premiéru a nějakou 
z minulých her reprízujeme. Naším posledním 
představením byla známá hudební komedie 
Limonádový Joe. Dvakrát za sebou, v říjnu 
a listopadu, jsme vyprodali městské divadlo. 
Podpora od diváků během celého předsta-
vení byla dechberoucí stejně jako závěrečné 
ocenění výkonů herců na jevišti. Za to našim 
věrným divákům musíme jenom poděkovat.

Spolek má za sebou množství nastu-
dovaných her. Na kterou vzpomínáte 
nejraději a proč? 
Se souborem jsem začínala jako nápo-
věda ve hře Podivné odpoledne dok-
tora Zvonka Burkeho. Asi měsíc před 
premiérou onemocněla kolegyně Milena 
Procházková. Vpadla jsem do téměř 
hotového nastudování hry v roli matky 
Outěchové. Na přijetí a podporu ostat-
ních členů souboru nikdy nezapomenu. 
Byla to nádherná práce.

Máte nějakou veselou historku 
ze zkoušek či samotné hry? 
Tak to je problém. Nic na rychlé a jedno-
duché popsání se mi nyní nevybavuje. 
Ale přijďte na naše Železnobrodské diva-
delní hry 25.–27. ledna 2019. Jistě bude 
dost zábavy a určitě se nasmějete. 

Co byste souboru popřála do budoucna? 
Soubor je složen z osobností různého 
věku, různých profesí, povah a doved-
ností. Každý je jedinečný, ale dohromady 
tvoří družný kolektiv, který umí vzít 
za práci. Moc si této party vážím. Někteří 
mají malé děti, jiní studují, další pracují 
na směny nebo dojíždějí, ale na zkoušky 
chodí dvakrát týdně. V dnešní době mi to 
připadá jako zázrak. Moc si přeji, aby tato 
ochotnická pospolitost přinášela i v příš-
tích divadelních sezónách radost nejen 
členům spolku, ale přelévala se i do hledi-
ště divadla mezi naše diváky. 

Autorka rozhovoru: Květa Šírová

1 | Helena Mališová je předsedkyní železnobrodského 
divadelního spolku. Foto: Petr Červa.

2 | Společná fotografie herců Divadelního souboru Tyl 
ze hry Limonádový Joe. Foto: Petr Červa.
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kraJem

ŽELEZNÝ BROD
Železný Brod je městem skla, přírodních krás 
a lidové architektury. Leží v malebném údolí 
řeky Jizery na křižovatce cest směřujících 
do Českého ráje, Jizerských hor a Krkonoš.

Jako malá osada, která vznikla zhruba 
v 11. století při zemské obchodní stezce, se 
jmenovala Brod či Brodek. Přívlastek Železný 
získal v době, kdy se zde těžila železná 
ruda. Dnes je město více než „Železný Brod“ 
„Brodem skleněným“. V roce 1920 zde 
byla otevřena první česká sklářská škola, 
která úspěšně funguje dodnes jako Střední 
uměleckoprůmyslová škola sklářská a je zři-
zována Libereckým krajem. Železnobrodské 
skleněné stolní a hutní figurky, betlémy, 
vinuté perle, tavená plastika a technické 
sklo jsou fenomény, které město proslavily 
daleko za hranicemi naší země. Ukázky 
výroby u sklářského kahanu, řemeslné dílny, 
exkurze do provozu sklářských firem, letní 
výstava skla ve sklářské škole, návštěva muzeí 
a galerií jsou vyhledávaným zpestřením 
při návštěvě města, které lze absolvovat 
i po stopách skřítka Střípka. Malá skleněná 
postavička vás zábavnou formou provede 
městem a za odměnu si ji odnesete domů. 
Na oslavu sklářského řemesla se v Železném 
Brodě pořádá vždy v září akce s názvem 
Skleněné městečko.

Příznivce lidových památek jistě osloví 
procházka mezi rázovitými domečky z pře-
lomu 18. a 19. století v památkové vesnické 
rezervaci „Trávníky“. Procházku lze zakon-
čit prohlídkou interiéru největšího docho-
vaného roubeného stavení z roku 1807 
zvaného Běliště, kde se nachází národo-
pisná expozice muzea. Sklářská expozice, 
která sídlí na náměstí v roubeném domě 
zvaném Klemencovsko, seznámí s historií 
sklářské výroby na Železnobrodsku.

Mezi nejvýznamnější osobnosti města 
patří světově známí sklářští výtvarníci, 
např. Stanislav Libenský, Zdeněk Lhotský, 
Martin Hlubuček a Jaroslava Brychtová. 
Město bylo proslaveno i na poli malířském, 
proto místní galerie nese jméno akade-
mického malíře Vlastimila Rady. Ve stálé 
expozici je k vidění opona z roku 1923, 
kterou spolu s Václavem Rabasem namalo-
val pro zdejší divadlo. 

Mírný terén v obci a okolí je vhodný pro 
nenáročnou turistiku. Využít lze i spor-
tovní areály – tenisové kurty, sportovní cen-
trum či fotbalové hřiště a koupaliště. Více 
informací o městě na www.zeleznybrod.cz. 

Text: Květa Šírová
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1 | Radnice na náměstí v Železném Brodě je dominantou 
města, je v ní umístěn i divadelní sál.

2 | V městském muzeu jsou umístěny expozice popisující 
historii sklářského řemesla.

3 | Běliště – největší roubené stavení ve městě – slouží jako 
muzeum místní historie.

4 | Trávníky – památková vesnická rezervace – rázovité 
domečky z přelomu 18. a 19. století. 

5 | Ukázka dovednosti sklářů při akci Skleněné městečko.

Foto: Jan Mašek.
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