příloha Libereckého kraje
květen 2019

událost měsíce

ČTYŘLÍSTEK SLAVÍ NAROZENINY
V měsíci květnu je tomu právě padesát

Děti, rodiče a tvořiví nadšenci jsou zváni

let, kdy světlo světa spatřil první, dnes již

na Fifinčiny, Bobíkovy, Myšpulínovy

domov legendárních postaviček Čtyřlístku,

legendární, komiks s hrdiny Myšpulínem,

a Piňďovy dílničky, které se budou konat

jejichž autorem je Jaroslav Němeček. Není

Fiﬁnkou, Bobíkem a Pinďou z Třeskoprsk.

v průběhu května. Vyrobit si budou moci

proto divu, že jejich muzeum najdou návštěv-

Oslavám jejich zrození přizpůsobilo svůj

různé předměty se čtyřlístkovou tematikou

níci právě v Doksech ve Valdštejnské ulici.

program i muzeum Čtyřlístku, které zve

a vyzkoušet mnoho rukodělných praktik.

V květnu je otevřené od pátku do neděle vždy

do svých prostor na kreativní dílničky.

V muzeu Čtyřlístku v Doksech na ně čeká

od 13.00 do 17.00 hod.

například malování na tašky z textilu či

Doksy se staly předlohou pro Třeskoprsky,

Otevírací dobu a konkrétní termíny

hrnečky, ruličkování, výroba vlastního

konání všech souvisejících akcí najdete

komiksu nebo detektivní koláže, skládání

na www.muzeumctyrlistek.cz

origami, tvoření s kameny či hrátky s ponož-

a www.kulturadoksy.cz.

kami. Dílničky jsou přístupné zdarma,
je nutné ale počítat s platbou za materiál

Text: Květa Šírová

na kreativní tvoření – max. 50 Kč.

Ilustrace: Jaroslav Němeček

Krajští zastupitelé

NA KRAJI

K VĚCI

Na Krajských slavnostech
vystoupí Paulie Garand

Co se Vám vybaví, když se řekne „Čtyřlístek“?

Hlavním hostem Krajských slavností a Dne

Eva Burešová (SLK)

otevřených dveří Libereckého kraje bude

Moje dětství. První „šmelinářské“ obchody.

rapper Paulie Garand. Slavnosti se budou

Kdo měl nejvíc čísel, byl king. A taky naši psi.

konat v pátek 14. června u budovy Krajského

Prvního jsem v 8 letech pojmenovala Fifina

úřadu Libereckého kraje, který zároveň otevře

a od té doby naši nedali psům jiné jméno.

své dveře všem zvědavcům. Připravený bude

Od svých osmnácti žiji v Třeskoprskách,

celodenní program jak uvnitř budovy, tak

co jiného si přát, věčně v dětství.

ve venkovních prostorách. Slavnosti budou
přehlídkou regionálního bohatství našeho
kraje, a to jak hudebního či uměleckého, tak

Křižany (starosta Křižan Václav Honsejk – druhý zprava) se
v letošním ročníku soutěže Zlatý erb staly nejúspěšnější obcí
Libereckého kraje. Foto: J. Appeltauer.

Robert Gamba (ANO 2011)
Když se řekne Čtyřlístek, tak ani nemusím

řemeslného v podobě tržnice Mistrů ruko-

se do soutěže zapojil i turistický portál

„googlovat“ a ihned se mi vybaví čtveřice

dělné výroby a nabídkou krajových specialit.

Libereckého kraje Cestou necestou, který

komiksových figurek Bobík, Myšpulín,

Návštěvníci se budou moci zábavnou formou

v celostátním finále vybojoval druhou příčku.

Piňďa a Fifinka, stejně jako Rychlé šípy

seznámit s chodem úřadu a prohlédnout si

Do celostátního finále postoupili všichni

a Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer,

prostory, kde zasedá krajské zastupitelstvo či

vítězové krajského kola. Nejlépe se z našeho

Červenáček a Rychlonožka. Jsou zkrátka věci,

kanceláře radních i hejtmana. Multimediální

kraje umístily Křižany, jejichž webové stránky

které čas člověku z hlavy nevymaže.

sál a přilehlý park představí disciplíny a pro-

jsou mezi všemi obcemi v republice čtvrté

gram olympiády dětí a mládeže, která bude

nejlepší. Podrobné výsledky krajského i celo-

Jan Korytář (ZpLK)

zahájena v Libereckém kraji na konci června.

státního kola jsou na www.zlatyerb.cz.

Vybaví se mi Čtyřlístek.

Kraj opět svítil modře
Do modré barvy se v noci z 2. na 3. dubna

Navrhněte osobnost k udělení
Pocty hejtmana Libereckého kraje

Český komiksový fenomén přesahujíci

oděla budova sídla Libereckého kraje, který

Ocenění Pocta hejtmana Libereckého kraje

dvě generace. Čisté dětství. Čtenářská

se tak opět zapojil do kampaně „Česko svítí

se každoročně uděluje osobnostem, které

radost. Třeskoprsky, Fifinka, Pinďa, Bobík

modře“. Kampaň na podporu povědomí

se svým celoživotním dílem nebo význam-

a Myšpulín, dohromady úžasná parta. Vše

společnosti o problematice autismu poběží

ným skutkem zasloužily o dobré jméno

navíc spojené s Libereckým krajem.

až do konce dubna. Více informací se dozvíte

Libereckého kraje. Již tradičně může výji-

na: www.nadejeproautismus.cz/osveta/

mečné osobnosti nominovat také veřejnost.

Pavel Svoboda (ČSSD)

cesko-sviti-modre/duben-2019/.

Návrhy jsou přijímány do 28. června 2019.

Čtyřlístek není jenom náš nejslavnější komiks

Podrobné informace včetně formuláře, který

pro děti, milovaný nejmenšími čtenáři už

je třeba vyplnit, jsou zveřejněny na webových

50 let. Mně se při slově „čtyřlístek“ vybaví

stránkách kancelar-hejtmana.kraj-lbc.cz/

také čtyřlístek v přírodě jako symbol štěstí.

poradane-akce/pocty-hejtmana-liberecke-

A hlavně radost, když tento anomální lístek

ho-kraje-2014/pocty-hejtmana-lk-2019-no-

jetele člověk najde.

minace. Všechny správně podané návrhy

Liberecký kraj tuto akci podpořil již počtvrté.
Foto: J. Appeltauer.

Křižany, Semily a Jablonec
nad Nisou zvítězily v krajském
kole Zlatého erbu
Ocenění za nejlepší webové stránky a elek-

Dan Ramzer (ODS)

budou předloženy pracovní skupině složené

Martina Sejkorová (SPD-SPO)

jak ze zástupců zastupitelských klubů, tak

Vybaví se mi moje dětství. Známý časopis

ze zástupců organizací spjatých s Libereckým

s kreslenými hrdiny Myšpulínem, Bobíkem,

krajem. Ta následně navrhne finální seznam

Fifinkou, Pinďou a záporňákem Zádrhelem,

osobností. Ocenění ve formě listiny Pocta

který je dodnes fenoménem. Je neodmys-

hejtmana a zlaté mince Hejtmanský dukát jim

litelně spjatý s jeho autorem, ilustrátorem

bude předáno během slavnostního večera,

Jaroslavem Němečkem, a scénáristkou

který se bude konat ve středu 30. října 2019

Ljubou Štíplovou.

u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu v Oblastní galerii Lázně

Pavlína Nováková Hrabálková (KSČM)

v Liberci.

Napoprvé slovo štěstí. Napodruhé pak

tronické služby měst a obcí si v pondělí

Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín, tedy jeden

25. března převzali v multimediálním

z nejznámějších a nejdéle česky vycházejících

sálu krajského úřadu v Liberci vítězové

komiksů. V roce 1970 to bylo pro mě jedno

jednotlivých kategoriích. V kategorii smart

z nejhezčích čtení.

city zvítězil Jablonec nad Nisou, nejlepší
webovou stránku mají dle poroty Křižany

Další názory zastupitelů si můžete přečíst

a Semily. Dvacátého prvního ročníku soutěže

na liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zastupitelstvo

Zlatý erb se aktivně zúčastnily obce a města
z celé republiky. V Libereckém kraji se
přihlásilo 17 projektů, v České republice pak
celkově 435 obcí a měst. V našem regionu

Společně s pamětním listem obdrží laureáti Pocty hejtmana
Libereckého kraje také zlatý hejtmanský dukát.

Petr Hozák v prostorách muzea Čtyřlístku.
Foto: Petr Pokorný.

Osobnost KRAJe

PETR HOZÁK
Radní města Doksy a ředitel organizace

bude v konečné podobě zabírat téměř celé

k těm nejzajímavějším a možná i nejzáhadněj-

KulturaDoksy.cz, která zajišťuje provoz knihovny,

jedno patro jižního křídla zámku. V několika

ším místům v Třeskoprskách, teda v Doksech.

kina, infocentra, připravuje kulturní akce, stará

místnostech bude například Fifinčina kuchyně,

Na podzim přijde velké stěhování. Pokud vše

se o rozvoj cestovního ruchu, propagaci města

Bobíkova posilovna nebo Myšpulínova labo-

půjde podle plánu, tak bychom měli o jedné

a především o unikátní muzeum věnované

ratoř. Vše bude interaktivní a doba prohlídky

adventní neděli slavnostně otevřít muzeum

nejznámějšímu českému komiksu Čtyřlístek.

bude mnohem delší než současných 40 minut.

Čtyřlístku na zámku. Bude to i takové zakon-

Celý projekt je však velice nákladný a pohy-

čení celého roku ve znamení oslav 50. výročí.

Muzeum Čtyřlístku je republikovou

buje se v řádech desítek miliónů. Město se

raritou. Jak moc je mezi návštěvníky

rozhodlo v tento pro Čtyřlístek významný rok

Navštěvuje autor postaviček Jaroslav

Doks oblíbené?

otevřít muzeum Čtyřlístku na zámku alespoň

Němeček muzeum často? Koná se zde

Myslím, že je muzeum Čtyřlístku po Máchově

v základní variantě – v jedné místnosti zámku

například pravidelně třeba jeho autogra-

jezeře jedním z nejnavštěvovanějších turistic-

ve druhém patře, která je ale rozlohou dvakrát

miáda? Nebo neuvažujete o nějaké bližší

kých cílů v Doksech. Svou zastávku si u nás

větší, než současné prostory muzea.

pravidelné spolupráci?
Pan Němeček je u nás celkem často. Máme

dělají i děti v rámci škol v přírodě, školních
výletů či letních táborů. Rodiče, kteří třeba

Jaká je otevírací doba muzea?

výhodu, že mají manželé Němečkovi

na Čtyřlístku vyrůstali, přichází zavzpomínat

Muzeum funguje během letní sezóny, tedy

nedaleko chalupu, a tak to mají do muzea

na dětská léta nebo předat radost zase svým

od května do září, téměř každý den. Mimo

kousíček. Poslední měsíce však strávili

dětem a seznamují je s Fifinkou a spol.

sezónu v březnu, dubnu, říjnu a listopadu je

přípravami nového filmu Velké dobrodružství

otevřené pro veřejnost o víkendech a svát-

Čtyřlístku a v neposlední řadě také přípra-

Jak dlouho už muzeum v Doksech funguje?

cích. Mimo otevírací dobu se nabízí možnost

vami na celý rok 2019, který se nese v duchu

Muzeum Čtyřlístku bylo slavnostně otevřeno

rezervace skupinových prohlídek na strán-

oslav 50. výročí. Za poslední dobu vím, že

11. prosince 2011. Vybudovalo ho město

kách muzea www.muzeumctyrlistek.cz.

absolvovali manželé Němečkovi nespočet

v nevyužitých půdních prostorách měst-

tiskových konferencí, rozhovorů pro televizi,

ské knihovny s přispěním Evropské unie.

V dubnu se v Doksech konala premi-

účastnili se natáčení nejrůznějších repor-

Dozvěděl jsem se, že původní myšlenka byla

éra celovečerního kresleného filmu

táží, k novému filmu vyšla i nová kniha, …

pouze tematicky vyzdobené dětské oddělení

o Čtyřlístku. Co se ještě chystá za speciální

S panem Němečkem i celou redakcí jsme

městské knihovny. Nakonec však díky man-

akce k výročí Čtyřlístku?

ve spojení a neustále plánujeme nové věci.

želům Němečkovým vzniklo krásné muzeum

Vše začalo speciálním číslem Dokského zpra-

Například máme do muzea navržený nový

nejpopulárnějšího českého komiksu.

vodaje, který byl věnovaný Čtyřlístku a ve kte-

hrad k prolézání a moc se těšíme na realizaci

rém se objevily komiksy od pana Němečka,

nových interiérů muzea Čtyřlístku na zámku.

Jsou prostory muzea v podkroví dostaču-

které nikde jinde nenajdete. Následovala

Pravidelné věci však s panem Němečkem

jící? Nepřemýšlíte o rozšíření muzea?

zmiňovaná dubnová premiéra nového

neděláme. Vážíme si ho a stále pro nás

V roce 2011 si nikdo nedokázal představit,

animovaného filmu za přítomnosti vzácných

zůstává vzácný. Stejně tak chceme, aby byl

jak moc bude muzeum atraktivní. Velké

hostů. Dorazil režisér Michal Žabka, vrchní

vzácný všem fanouškům. Proto autogramiádu

překvapení přišlo nejen při otevření, kdy se

animátor Antonín Horák a samozřejmě

pana Němečka můžete zažít jen při těch

stála fronta až ven na ulici, ale i během první

nechyběl Jaroslav Němeček s rodinou a všemi

nejslavnostnějších příležitostech, jako tomu

sezóny, kdy muzeum během jediného dne

postavičkami v životní velikosti. Další na řadě

bylo například při premiéře nového filmu,

dokázalo navštívit přes 700 lidí. Půdní pro-

je tvořivý a kreativní měsíc květen v muzeu

kde pan Němeček podepisoval nové knihy

story přestaly stačit. Město Doksy v roce 2014

Čtyřlístek. V červnu rozšíříme naučnou stezku

a časopisy strašně dlouhou dobu s nadše-

převzalo od Libereckého kraje zámek. A jednou

Se Čtyřlístkem kolem Blaťáku o další dvě

ním, ochotou a všem krom podpisu přidal

z prvních myšlenek bylo přestěhování muzea

zastavení s ilustracemi Jaroslava Němečka.

i ilustraci. A kdybychom nezamkli kino,

Čtyřlístku na zámek. Máme zpracovaný pro-

V červenci otevřeme úplně nový interaktivní

možná podepisuje dodnes.

jekt, který společně s architektem dával dohro-

naučný okruh Poznej Třeskoprsky! Což bude

mady Jaroslav Němeček. Muzeum Čtyřlístku

kratší okruh po městě, který turisty zavede

Autorka rozhovoru: Květa Šírová

1–5 | K návštěvě muzea lákají barevné expozice
i samotné postavičky čtyř hrdinů z Třeskoprsk.
6 | Autor kreslených hrdinů Jaroslav Němeček
je častým návštěvníkem muzea. Na snímku je
zachycen při autogramiádě v rámci premiéry
nového celovečerního filmu o Čtyřlístku ze dne
6. dubna v Doksech.
Foto: archiv muzea Čtyřlístek.
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Krajem

MUZEUM ČTYŘLÍSTKU V DOKSECH
Po poštovních známkách, komiksech

vývoji Čtyřlístku. Dozví se, jak vzniká komiks

a celovečerním filmu mají Fifinka, Pinďa,

kousek po kousku. Prohlédnout si mohou

Bobík a Myšpulín i vlastní muzeum. Nachází

také všechny poštovní známky s kreslenými

se v Doksech ve Valdštejnské ulici v půdních

hrdiny, a to včetně té první s Fifinkou. Jsou

zrekonstruovaných prostorách městské

zde vystaveny také velké komiksové knihy.

knihovny a je jediné v České republice.

Jedna část expozice je věnována filmové

Dnes už je všem známo, že autor kreslených

adaptaci Čtyřlístku. Návštěvníci se zde potkají

postaviček Čtyřlístku Jaroslav Němeček našel

se všemi postavičkami v téměř životní veli-

předobraz komiksu v Doksech a v jejich blíz-

kosti, nahlédnou do Fifinčiny kuchyně nebo

kém okolí: Třeskoprsky jsou Doksy, Blaťák

uvidí Myšpulínovy vynálezy. Prostory muzea

je Máchovo jezero a Bezzub je hrad Bezděz.

jsou využívány také pro pořádání dílniček pro

Proto i muzeum Čtyřlístku vzniklo právě tady.

děti, besed, přednášek či minivýstav.

Historie čtyř kreslených přátel začala

Muzeum Čtyřlístek je pro veřejnost

v roce 1969, kdy do redakce nakladatelství

otevřeno v sezóně téměř každý den, mimo

Orbis přinesl v té době neznámý Jaroslav

sezónu pak o víkendech. Navíc přes interne-

Němeček první příběh, nazvaný Vynález

tový systém na www.muzeumctyrlistek.cz si

prof. Myšpulína. Velký zájem čtenářů odstar-

mohou skupiny rezervovat prohlídku téměř

toval padesátiletou sérii dalších dílů. Příběhy

kdykoliv.

Čtyřlístku vycházely v časopisecké edici

5

Muzeem ale nabídka aktivit Čtyřlístku

Knihovnička Čtyřlístek 8–9krát ročně a jejich

nekončí. Od roku 2012 je otevřená 15kilo-

náklad se koncem 80. let vyšplhal na 220 tisíc

metrová naučná stezka Se Čtyřlístkem kolem

výtisků v jednom vydání. Dnes vychází

Blaťáku pro rodiče s dětmi, která začíná

Čtyřlístek 20krát ročně.

i končí v Doksech.

V muzeu ve Třeskoprskách (Doksech)
najdou návštěvníci stálou expozici věnovanou

4

Text: Květa Šírová
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