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ročník I.

pátek  13. srpna  2021 

Turnov: Záhadné pouto  *  Obchvat Rovenska  pod Troskami *  Reportáž z Legiovlaku
Václav Knop na Šolcově statku  *  Obnova soch u Kuksu  *  Pohádka o Ralskou

Lišky proti parazitům  *  Liberec zachránil starý dům v Orlí ulici

Rovensko – Kalvárie (vlevo) a Truba

Milý čtenáři!

Nějak to nemohu strávit. Tady, kousek před chalupou, na tomhle místě, které 
rád vidím, protože už mám nejtěžší část cesty za sebou, tady by měla vést 
tříproudová silnice.
Záměr vybudovat liniovou dopravní komunikaci se přímo nedotkne parožnatek,
sekavce, srpnatky fermežové, hlízovce Loeselova, modráska bahenního, 
vláskatce tajemného a ani vrápence malého, kterej chrápe na Hrubé Skále 
ve sklepě, míní ve svém stanovisku pro CHKO RNDr. Vladimír Ludvík.
Takže kdejakej plavajzník najde zastání.
Ale co já, až půjdu z hospody a budu muset překonat kapacitní silnici I. třídy? 
Přežiju to? Nevíme přesně…  f.



   turnov

   * Muzeum Českého ráje / 14. srpna 2021 / 9.00–18.00 hod. / Vstup zdarma  

ŘEMESLNÝ TRH U MUZEA
Tradiční řemeslná výroba, regionální výrobci a produkty, keramici, skláři, 
řezbáři, košíkáři, brašnáři, kovář, dráteník, cukrářka, dřevěné hračky, šperky, 
výrobky z orobince, textilní zboží ad. Řemeslné dílny pro děti.
Doprovodný program:
Loutkové divadlo Rudy Hancvencla – 11.00 V jednom lese, v jednom domku; 
13.00 Malý, hubený a jednooký; 15.00 Hvězdné dálky…
14.00 a 16.00 Mackie Messer Klezmer Band

   *   Záhadné pouto – výstava v turnovské synagoze  

Výstava Záhadné pouto, kterou můžete navštívit v turnovské synagoze, byla 
vytvořena u příležitosti 30. výročí znovunavázání diplomatických vztahů mezi 
Českou republikou a Státem Izrael. 
Autor výstavy, diplomat a hebraista, zvláštní zmocněnec pro holocaust, 
mezináboženský dialog a svobodu vyznání Robert Řehák, o této zvláštní 
blízkosti mezi Čechy a Izraelci říká: „Oba početně malé národy mají podobný 
smysl pro humor, úctu ke vzdělání, schopnost číst mezi řádky a vzájemnou 
sympatii. Ačkoliv Česká republika a Stát Izrael leží daleko od sebe, mají 
nadstandardní vztahy a izraelští představitelé o Češích mluví jako o nejlepších 
přátelích Izraele v Evropě. Jedná se o těžko popsatelný, na ničem nezávislý 
emocionální vztah – jakési záhadné pouto.
Text je doplněn poutavými ilustracemi studentů Západočeské univerzity v Plzni,
Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, pod vedením výtvarnice 
a ilustrátorky Renáty Fučíkové. Jednotlivé panely znázorňují různé historické 
milníky, které vzájemný vztah definovaly.
Seznámíte se tak s méně známými fakty, jako například, že se český jazyk 
objevil už v hebrejských rukopisech v 10. století nebo že se Karel IV. nechal při 
vytvoření Prahy inspirovat městem Jeruzalémem. Je představena i doba za cí-
saře Rudolfa II. a příběh rabína Löwa a jeho Golema, svět prolínání kultur 
v době Franze Kafky. Dále je uveden přínos T. G. Masaryka, Jana Masaryka 
a dalších osobností ke vzájemným vztahům a jak proběhlo znovuobnovení 
diplomatických vztahů po sametové revoluci.    (zdroj: RTIC Turnov)

   *   Turnovské léto před Střelnicí:   

pátek 13. srpna do 19 hodin

Blues Friends
Koncert kapely Blues Friends nahrazuje původně plánovaný koncert seskupení 
The Boband. Tentokrát vám zahraje blues-rocková parta ze Semil hrající 
ve složení Miloš Farský (kytara, foukací harmonika a zpěv), Rudolf Fišer 
(klávesové nástroje a zpěv). Bohuslav Kadleček (basová kytara) a Matěj Janda 
(bicí). Těšit se můžete na jejich autorské písně. Například i z nejnovějšího alba 
Jarní svítání, které kapela vydala v roce 2018. Vstupné zdarma.



sobota 14. srpna v 19 hodin

Nothingham
Turnovský rockový Nothingham letos v červnu oslavil 25 let své existence. 
Na výročním koncertě před KC Střelnice aktuální sestavu skupiny doplní 
i několik hostů. Nothingham představí svou tvorbu, která jak sami říkají, 
se pohybuje na pomezí gotiky a progresivního metalu. Hrají ve složení Petr 
Tesař (bicí), Marek Boňko (klávesy, vokál), Honza Bouzek (kytara) a Pavel 
Mlejnek (baskytara, zpěv). Vstupné zdarma

*   Historickým vlakem Českým rájem  
Na trati Turnov – Semily a Turnov – Rovensko p/T vlaky jedou ve dnech
14. srpna, 21. srpna a 28. srpna. (Z Turnova do Semil vlak vyjíždí v 9.50 hodin,
do Rovenska 
ve 13.52 h.)
– Vlaky tažené
historickou
PARNÍ
LOKOMOTIVOU
pojedou 28. srpna.
Ve stanicích
Turnov, Semily,
Rychnov u Jablon-
ce n/N. a Rovensko
p/T budou pro děti
v divadel-ním voze
soupravy probíhat
loutková
představení 
LS Na Židli.
– Vlaky tažené
HISTORICKOU
MOTOROVOU
LOKOMOTIVOU
pojedou 14. srpna 
a 21. srpna. Ve
stanicích Turnov,
Semily, Rychnov 
u Jablonce n/N 
a Rovensko p/T
budou na
motorové vlaky
navazovat jízdy
historických
autobusů.
– Novinkou letos budou vlaky s motorovým vozem řady M152, které pojedou 
ve dnech 14. srpna, 21. 8. a 28. 8. na trati Turnov – Libuň – Lomnice n/P. 



   turnovsko

SVIJANY – 

HRUBÁ SKÁLA –  



HRUBÁ SKÁLA – Myslivecké sdružení Valdštejn – Radeč zve příznivce dobrého
jídla a pití na Zvěřinové občerstvení. Koná se v sobotu 14. srpna od 11 hodin 
v areálu chaty mysliveckého sdružení na Hrubé Skále. Bude kančí guláš, srnčí 
svíčková, zvěřinová sekaná a divočák na rožni. K pití mj. Svijanská 11°, bude 
prý i živá hudba. Tak hlavně, aby bylo jasno, jestli s šípkovou, nebo se zelim...

   rovensko p. t.

   Tady se to bude drandit!

Spory o trasu rychlodráhy, která má být pokračováním dálnice D35 z Olomouce
přes Hradec na Jičín, postoupily do dalšího dějství. Ministerstvo životního 
prostředí vydalo kladné stanovisko ke stavbě I/35 Turnov – Úlibice ve variantě 
se severním obchvatem Rovenska pod Troskami. 
U Rovenska byla vedle severní varianty obchvatu ještě jižní. 
Mezi Turnovem a odbočkou na Semily u Rovenska má být dálniční profil, dále 
směrem k Jičínu vzhledem k malé hustotě dopravy bude stačit střídavý třípruh.
Kladné stanovisko získalo ŘSD necelý rok poté, co odevzdalo novou, 
přepracovanou dokumentaci o vlivu stavby na životní prostředí.
Ministerstvo stanovilo podle ŘSD 41 různých podmínek jak pro projektovou 
přípravu, tak samotnou stavbu.  Začít stavět by se mohlo v roce 2029. 



Nová silnice, dlouhá zhruba 32,5 kilometru, by měla zlepšit a zrychlit spojení 
z Libereckého do sousedního Královéhradeckého kraje a odvést tranzitní 
dopravu z obcí. 
Uvažovalo se nejprve o stavbě s parametry dálnice, k tomu ale není vzhledem 
k hustotě dopravy důvod. Trasy byly původně tři, vybrána byla takzvaná 
severní, která z části kopíruje současnou silnici od Turnova na Jičín.
V rámci procesu EIA vydalo MŽP souhlasné stanovisko pro variantu E1 
s možností výběru mezi podvariantami E11 nebo E12. První možnost znamená, 
že půjde o silnici se střídavým třípruhem v celé délce až k Jičínu a druhá, že 
bude čtyřpruh mezi křižovatkou od Ohrazenic u Turnova k odbočce na Semily 
v Žernově u Rovenska. Jednou z podmínek souhlasného stanoviska MŽP ale je, 
že v rámci další projektové přípravy bude pro přeložku silnice druhé třídy, 
která povede z Žernova na Semily, vypracovaná samostatná EIA.
Mezi další podmínky MŽP patří i vypuštění možnosti vybudovat střední 
odpočívky v Rovensku – Václaví, prověřit možnost prodloužení zakryté části 
tunelu v oblasti Turnov – Pelešany z navrhovaných 900 metrů o dalších 
400 metrů, zpracovat detailní vyhodnocení vlivů z hlediska krajinného rázu 
a akustiky, dendrologický průzkum nebo preferování výstavby nové silnice 
v maximální míře bez osvětlení. Zpracovat se musí také pro některá místa studie
odtokových poměrů v záplavovém území Jizery a Libuňky a výsledkům 
přizpůsobit výstavbu mostů.

Jistě, můžeme postavit silnice, kterými se pohodlněji dostaneme na krásná 
místa, která byla krásná, než tam vedly ty silnice.



Podnikl jsem dvě vycházky v předpokládané trase silnice. 
Škody to budou strašlivé. 



No, tady už si srnka neposkočí.
Leda by stopovala...



   lomnice n. p.

Začíná Zámecké letní kino a to na 10 dní. První představení je v pátek (13. 8.) 
od cca 21 hodin, prostě po setmění. Těšit se můžete na českou komedii PRVOK, 
ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL. V sobotu naváže film GUMP – PES, KTERÝ 
NAUČIL LIDI ŽÍT. V neděli jdou BÁBOVKY.
Příští týden se hraje v pondělí Forest Gump, pak Mazel a tajemství lesa, 
Samotáři, Zelená kniha, Princezna zakletá v čase, v sobotu budou Matky 
a konečně v neděli VYŠEHRAD: seryjál.
Pokladna bude otevřena na místě vždy od osmi. Vstupné je stovka. Občerstvení 
bude zajištěno po celou dobu představení. Žádní psi, žádná cigára. Za nepřízni-
vého počasí se hraje v kině.
Další zprávy z Lomnice jsou v rubrice Došlo po uzávěrce.

  semily

* Už poněkolikáté v Muzeu a Pojizerské galerii Semily zahraje výborný 
kytarista a zpěvák Jan Juanito Burian. Tentokrát mu bude patřit jeden
z pátečních hudebních večerů na muzejní zahrádce. Jan Juanito Burian je 
absolvent Konzervatoře Jaroslava Ježka. Spolupracuje s mnoha zahraničními 
interprety převážně z Jižní Ameriky a Španělska. V pátek 13. srpna rozezní 
muzeum kubánskou hudbou i světovými šlágry společně s vynikajícím 
klavíristou Petrem Smetáčkem. 
Začátek vystoupení je v 18 hodin. Vstupenky je možné koupit v předprodeji 
v muzeu do čtvrtka 12. srpna za 80,- Kč, na místě je cena koncertu 100,- Kč.
(Miroslav Šnaiberk, ředitel Muzea a Pojizerské galerie Semily)

14/8 SRAZ PARNÍCH STŘÍKAČEK
Celodenní program pro celé rodiny 

Krom prohlídky krásných parních stříkaček se můžete zúčastnit dálkové
přepravy vody-

Na Ostrově bude od 11 hod. kulturní program plný hudby a zábavy
11.00 uvítání a vystoupení country kapely KTP z Mladé Boleslavi

13.00 Pohádkový příběh o těstu, chlebu, zadělávání a pečení:
OTĚŠTÁNEK Studia Damúza ožije v kuchyni a kyne rychleji, než byste čekali…

14.00 BABYLON BAND, desetičlenná kapela z Prahy, dětské písničky
15.00 Program okolo parních stříkaček a dálkové přepravy vody

18.00 THE PEANUTS, kapela ze Semilska složená z mladých a nadějných
muzikantů interpretujících především bluesrock

20.00 MAGNUM JAZZ BIGBAND, pražská kapela složená z mladých hráčů 
s týmovým duchem a nadšením pro hru. V repertoáru kapely není pouze jazz 

a swing, ale hlavně latina, funk, rock
22.00 SUPERHERO KILLERS, neotřelá party kapela, funky, pop a soul rytmů



*   Legiovlak     je v Semilech přítomen do 15. srpna. Kdo nemůže, pro toho jsem 
připravil malou reportáž. Nefotil jsem ale teď a v Semilech, ale před třemi roky 
v Dejvicích.

Legiovlak je přístupný bezplatně v pátek do šesti, v sobotu a v neděli v termínu 
9 – 19 hodin.

 Improvizovaný obrněný vagon



Ubytovací vagon, tzv. těpluška



Poštovní vagon





Zdravotnický vagon



Štábní a parádní vagon



   železnobrodsko

   sobotka

 * Tělocvikář Jonáš ze seriálu Hospoda, hlas Franka Burnse ze seriálu M.A.S.H. 
a v poslední době také doktor Zdeněk Vacek v seriálu Slunečná. To jsou asi 
nejznámější role turnovského rodáka Václava Knopa. Jeho profesní životopis 
a pracovní záběr je však mnohem širší. O tom se mohli přesvědčit všichni, kdo 
se v neděli 8. srpna 2021 zúčastnili besedy s tímto hercem, dabérem a režisérem 
na Šolcově statku v Sobotce.

Besedu moderoval Jindřich Žemlička a o hudební doprovod se postaralo 
Zámecké saxofonové kvarteto Josefa Žemličky.
Václav Knop zavzpomínal na své dětství a gymnaziální studia v Turnově 
a následná studia na DAMU, období herecké kariéry v divadlech v Karlových 
Varech a v Ústí nad Labem i angažmá v Národním divadle v Praze. Vzpomínal 



na herecké kolegy i filmo-
vé televizní role, hovořil 
o dabingu i nádražních 
hlášeních, která v řadě 
měst v ČR nesou jeho 
hlas. Připomněl i své 
aktuální počiny, 
například roli pacienta 
s Tourettovým syndro-
mem v komedii Tik Tik 
v Komorním divadle 
Kalich nebo režii muzi-
kálu Noc na Karlštejně, 
který se uvádí už šest let. 

Zpočátku se muzikál hrál přímo na Karlštejně, nyní se z důvodu rekonstrukce 
tohoto hradu konají představení na jiných hradech a zámcích v Čechách.
Nejen beseda v Sobotce ukázala, že Václav Knop na svůj rodný Český ráj 
nezapomíná. V regionu má část rodiny i řadu přátel a čas od času se zde objeví 
i na veřejných akcích. 
V posledních letech jste ho mohli vidět například i na několika besedách 
v Mnichově Hradišti, které pořádala obecně prospěšná společnost Spokojený 
domov, jejíž je od roku 2013 oficiálním patronem.

 / Petr Novák, Mnichovohradišťsko,cz



   jablonec n/n

   za humny

HŘIBOJEDY – První etapa konzervačních
prací v Braunově Betlémě v Novém lese
u Hřibojed na Trutnovsku nedaleko Kuksu
skončila. Na údržbě památky se podílejí
studenti litomyšlské Fakulty restaurování
Univerzity Pardubice. Druhá etapa by se měla
uskutečnit na podzim. Přijde na řadu chemické
preventivní ošetření skalní památky. 
Spolupráce na základě smlouvy, který Národní
památkový ústav má s fakultou restaurování, by
měla být dlouhodobá, studenti by se měli vracet
pod odborným vedením každoročně. Další zásah
už ale nebude tak razantní, spíše půjde
o udržovací práce o menším počtu studentů.
V červnu čistilo sochy v Novém lese více než
deset studentů. Mechanickými postupy
odstranili mechy a lišejníky a za pomoci vodní
páry sochařská díla dočistili. Na podzim by



měly práce pokračovat. Bude následovat preventivní ošetření ethanolem tak, 
aby v nejbližší době sochy a reliéfy znovu neporostly. 
Podle pedagoga litomyšlské Fakulty restaurování Univerzity Pardubice Jakuba 
Ďoubala je památka v relativně dobrém stavu, kámen není vážně hloubkově 
narušený, bezprostřední poškození památky nehrozí. Odborníci 
nepředpokládají, že by v nejbližších letech bylo nutné dělat rozsáhlejší 
restaurátorské práce.
Braunův Betlém se nachází u barokního hospitalu Kuks, který byl před několika
lety nákladem 440 milionů korun opraven. 
Většina soch v Novém lese patří státu, který je spravuje prostřednictvím NPÚ. 
Pouze socha poustevníka Juana Garina patří obci Hřibojedy a socha ovečky 
městu Dvůr Králové nad Labem. Královéhradecký kraj usiluje o to, aby vzácná 
památka měla jednoho vlastníka, a to stát.  (Archiweb.cz)

 * V letošním létě vzpomínáme 30. výročí odchodusovětských vojsk a ukončení 
vojenské okupace Československa. Tím byla v naší vlasti zpřístupněna řada pro 
veřejnost dosud uzavřených míst. Patřil mezi ně i vrchol Ralska.  

   Pohádka o Ralsku   
Ralsko. Nepokojná hora v nepokojném kraji. Zrodila se z ohně. Před 30 miliony 
let se otřásla Země. Pořádně. Do trhlin v zemské kůře stoupalo z nitra Země 
magma, které utuhlo v puklinách pískovcové pokrývky jako čedičová láva. A šly 
další miliony let. Přírodní živly rozrušily pískovcové vrstvy, takže tvrdší 
obnažené čedičové sopouchy a výplně žil vyčnívaly z krajiny jako bábovičky 
na dětském pískovišti. A Ralsko hodně vysoko. Tak, aby se mohl kopec do daleka
rozhlédnout. A hodně vyprávět… 

Dlouhé miliony let tu stojí hora sama. Pak přicházejí lidé. Začínají klučit 
hluboké lesy, obdělávat pole a stavět svá první sídla. Někdy před sedmi sty lety 
šplhá na skalnatý vrcholek jakýsi Heřman. Snad je to zakladatel rodu 
Markvarticů a Vartenberků, kteří později ovládnou severní Čechy. Rozhlédne se
kolem, popatří na stužku Ploučnice a Panenského potoka, jeho zrak zaletí 
k nedalekým rybníkům u Hamru a Valtínova. Pak zvolá směrem ke svým lidem, 
kteří stojí shromážděni někde u dnešního Vranova: „Zde postavte hrad, tady se 
usídlíme“! A poddaní jdou, přitesají vrcholové skalisko a stavějí. Materiálu je tu 
dost, jen voda chybí. Chytají proto každou kapičku do cisterny, aby ji nemuseli 
nosit z údolí. Tak nějak to snad i mohlo být...Staví se tu i později, za dalších 
pánů. Pak má hrad dokázat, že nebyl stavěn nadarmo. Marně však odolává 
husitům i lužickým vojskům. Brzy poté éra hrdých hradů končí. Bibrštejnové, 
kteří získali panství začátkem 16. století, si stavějí příjemnější sídlo, zámek 
v Mimoni. Ralsko na dlouhá léta osiří, stává se zříceninou. 

Až v období romantismu se sem vracejí lidé. Pánové v turistických oblecích 
s holemi a klobouky, dámy se slunečníky. Také malíři, hledači české historie, 
sběratelé starožitností. Začátkem 20. století je tu pokus o stavební úpravu 
zříceniny. Nepodařený. S příchodem svobodné republiky tu znovu začíná být 



živo. Turisté i později trampové tu nacházejí nový svět. Ralsko si oblíbil 
i Jaroslav Foglar a organizoval tu řadu letních táborů, plných dobrodružství. 
Ale široko daleko, kam až oko z vrcholu dohlédne, je vojenský újezd. 
Usalašila se tu československá armáda. V osmatřicátém roce, kdy hrozí Hitler, je
Ralsko obklopeno řadou betonových bunkrů. Obsadí je vojáci, popíší nápisy 
„Věrni zůstaneme“ a zatímco zpívají „Na našich hranicích stojí pevná stráž…“ 
z dálky už „zvoní zrady zvon“. Čí ruce ho rozhoupaly? To Francie sladká, hrdý 
Albion. A my jsme je milovali. Přichází podzim, Mnichov. S pevnůstek déšť 
smývá sliby a vojska oněměla. Zato fanatický křik sudetských Němců z nedaleké
Mimoně „Wir danken unserem
Führer“ se od svahů kopce odráží
daleko do kraje. Pak přišla velká
válka s miliony mrtvých. Po jejím
konci odešli „Heim ins Reich“ ti,
kteří ji začali a prohráli, ti, jimž
se naše republika nezdála dost
dobrá. Přišla i řada velkých změn.
Pruhy úrodných políček pod
kopcem byly sceleny do širých
lánů JZD a Státních statků,
vyrostla i ubytovna pro tisíce
prasat, proslulý mimoňský
Gigant. 
Foglarovy skautíky vystřídali
pionýři, jejichž bílé košilky a rudé
šátky byly již vedeny v duchu
jiných ideálů. Hochy od Bobří
řeky vystřídal Timur a jeho parta.
V kouzelném Hamru na Jezeře se
ještě stačí netradičně odborářsky
zrekreovat Jaroslav Marvan jako
revizor Anděl a to se už nad
krajem stahují mračna uranové
hrozby. Sice jsme se ve škole učili
Merkur, Venuše...Uran, Neptun,
Pluto, ale uran není jen na nebi,
ale i v zemi. Ve zdejší zemi. Bagry 
a vrtačky rozrývají krajinu, vyrůstají těžní věže a pod kopcem Ralsko jsou 
nataženy kilometry potrubí, jímž proudí nejen uranová ruda, ale do země i tisíce
tun kyseliny. Vyčištění podzemní vody se snad dočkají až naše děti! Drahocenné 
kilogramy vytěženého uranu pak směřují na východ, velkému bratrovi. Aby vše 
klapalo, na to dohlížejí sovětští poradci, kteří se usídlili v novém paláci Uran 
v Liberci. A aby nikdo nebyl na pochybách, zdobí jeho fasádu nápis 
Československý uran slouží míru. Kdyby však přece někdo nevěřil, tak od toho tu
jsou vojáci. Sovětští vojáci. Naštěstí nikoliv „na věčné časy“, jak toužili naši 
komunističtí státní představitelé, ale těch dvacet let bohatě stačilo, aby 



zdevastovali nejen krajinu, ale i lidské duše. Vrchol Ralska patřil výhradně 
těmto cizincům, jak dodnes dokazují azbukou psané nápisy na hradních zdech 
podobně jako zarůstající rytiny v kůře buků pod vrcholem. Naše pohádka 
pomalu končí a tak jako většina pohádek - dobře. 
Už je to přes 30 let, kdy zazněla z pražské Letné ta krásná slova: „Velká je zem, 
šplouchá na ni voda. Co je však největší? Ta lidská svoboda“. A svobodně se 
dnes můžeme rozhodnout i my, zda završíme tu dlouhou ralskou historii 
výstupem na vrchol kopce, kam už opět vede turistická značka.

 / Bohumil Nádhera, Liberec

     li  b  erec     

   Dýchá historií. Liberec zachránil unikátní dům   
Přes 250 let starý a v mnoha ohledech unikátní dům zachránilo díky náročné 
rekonstrukci zhruba za 40 milionů korun město Liberec.

Stavbě v Orlí ulici, která za měsíc – konkrétně 6. září – začne znovu sloužit 
k bydlení pro občany, v minulosti opakovaně hrozilo zbourání. Radnice se ale 
rozhodla historicky významnou ukázku architektury a stavitelství z období 
pozdního klasicismu zachránit a místo demolice získat evropskou dotaci na její 
záchranu.



Příběh domu s číslem 139 v ulici Orlí čili Adlergasse začal podle dobových 
pramenů už před rokem 1771 (tehdy měl ale ještě číslo 519 a později 107). 
Z archivů lze doložit, že v témže roce patřil Josefě Apollonii Kasper. Dobové 
záznamy ukazují, že šlo o jeden z velmi starých libereckých soukenických domů 
v tzv. Třetí čtvrti, které se říkalo Viertel. Od tohoto názvu bylo odvozeno i české 
jméno Na Čtvrti. Podle sčítání lidu z roku 1921 už stavba patřila Otto Stadlerovi 
a žilo v ní dvacet lidí v pěti rodinách.
Podle Jiřího Janďourka z Kanceláře architektury města (KAM) Liberec lze 
lokalitu, kde se objekt v Orlí nachází, považovat za tzv. živelně rostlou čtvrť. 
Tento dům je toho cenným důkazem i proto, že svým půdorysem nepřirozeně 
vyčnívá do ulice. Podobně unikátních staveb zbylo v Liberci už jen několik. 

„Zbourat takový skvost bych považoval za katastrofu. Je důležité, abychom 
o naše historické a kulturní dědictví pečovali, protože právě takový přístup z nás
dělá civilizované společenství. Cením si toho, že město i přes řadu překážek 
a problémů tento objekt zachovalo,“ řekl vedoucí KAM Liberec Jiří Janďourek.
Silným geniem loci se vyznačuje i celá lokalita v okolí Orlí ulice. Během 
19. a 20. století tam vyrostla působivá skrumáž různých objektů, obývaných 
chudšími vrstvami, na což měla výrazný vliv tehdejší poptávka textilních 
výrobců po pracovní síle.

„Mám velikou radost, že se nám takto významnou a cennou budovu povedlo 
zachránit a proměnit ji i díky evropské dotaci na důstojný objekt, který bude dál
sloužit lidem k bydlení. Rekonstrukce nebyla jednoduchá a nakonec bude stát 
víc, než jsme původně čekali. Nicméně město, pokud je to jen trochu možné, má 
takto cenné a jedinečné domy zachraňovat a opravovat. Nikoliv bezhlavě 



a neurvale bourat, likvidovat. Zvlášť v historické části. Tím, jak pečujeme 
o svěřený majetek dnes, vysíláme vzkaz i budoucím generacím,“ uvedl k obnově 
domu primátor Liberce Jaroslav Zámečník.
Několik měsíců trvající rekonstrukce, na níž Liberec uvolnil ze své rozpočtu 
zhruba 20 milionů korun, má skončit během srpna. Celkem náročná renovace 
stála asi 40 milionů, polovinu město získalo z evropských dotací.

   kačenky a prašivky   

   Přírodní způsob ničení parazitů v organizmu   
Naši předkové znali přírodní způsob ničení nespočtu druhů parazitů 
v organismu. Různé zdroje uvádějí, že existuje přibližně 2000 druhů parazitů, 
kteří mohou žít v lidském organismu. I člověk, který se správně stravuje, si 
může být jist, že v něm žije několik desítek druhů parazitů, kteří mohou žít 
nejen ve střevním traktu, ale také v játrech, ledvinách, plicích, pohlavních 
orgánech, a dokonce i v mozku a srdci. 
Naši předkové si už dávno všimli, že mezi jedlými houbami jsou i takové druhy, 
které nenapadá žádný červ a jiný hmyz, protože jsou nebezpečné pro většinu 
parazitů. Tyto houby jsou vždy čisté a nejsou vystaveny žádnému parazitické 
vlivu. 
Houba Liška obecná (Cantharellus cibarius), též zvaná kuřátko jedlé, nám 
pomáhá očistit organismus od nezvaných hostů. Nikdy je nenajdete poškozené 
červy, patří mezi nejčistší houby v přírodě. 



Pro náš cíl jich nepotřebujeme mnoho, stačí tak 3 - 5 hub. Houby pokrájíte, 
usušíte a potom je rozemelete. V tomto rozemleté stavu je jednoduše přidáváme 
do jídel jako přísadu. To znamená, že je nevaříme, ale pouze jejich přidáváme 
do hotového jídla, jako například sůl nebo koření. Mimo jiné přidávají jídlu 
příjemnou houbovou chuť. 

Lišky je možné jíst i v syrovém stavu a v takovém případě stačí sníst malý 
kousek houby. Tyto houby jsou úplné jedlé v syrovém stavu. Mají poměrně 
neobvyklou a zajímavou chuť, je to pálivá chuť jako u papriky. 
Vařené nebo pečené lišky jsou málo efektivní. Léčebný proces se provádí 
v cyklech. Určíte si 10 nebo více dní na čištění a během těchto dní konzumujte 
syrové nebo sušené lišky. Každý den se určité malé množství houby musí dostat 
do vašeho organismu. Tento způsob eliminuje nejen parazity, ale i jejich larvy, 
které jsou největším problémem, protože mají inkubační dobu. Chemické 
metody zbavují organismus hlavně parazitů, kteří se ale opět rozmnoží z larev. 
Lišky řeší tento problém komplexně. 
Dodatek pro houbaře:  
Až najdete svoji lokalitu lišek obecných, važte si jí… Ponechejte vždy pár 
dospělých plodnic na místě, je velmi pravděpodobné, že jejich výtrusy posílí 
mycelium, ze kterého vyrůstají. 

/ P.H., zdroj: OZ Biosféra, Loužnický zpravodaj 

   došlo po uzávěrce 

LOMNICE n/P – V neděli 15. srpna v 16 hodin v rámci Léta a babího léta 
v zámecké kavárně bude koncert skupiny Triphonix.



Kulturní a informační středisko zve na další řemeslný workshop v rámci 
projektu Tovaryšem čtvera řemesel, a to na Drátování pro radost, které se koná 
v úterý 17. srpna od 15 hodin na lomnickém zámku.

A v pivovarské prodejně dostal jsem ještě pozvánku na pátek 13. od 19.30 – Muž 
na vodítku, situační komedie o partnerských vztazích v podání Studia Podio 
Semily. Na lomnické pivovarské zahrádce se předvedou Štěpán Strnad, Natálie 
Hejdová, Jitka Buriánková a Jitka Bažantová. Režijní práci odvedli Anežka 
Buriánková (která někdy alternuje N. Hejdovou) a Bohouš Bušta.
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