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www.mestojablonec.cz, mujablonec@mestojablonec.cz 

Čas dovolených a odpočinku
Letní příloha Jabloneckého měsíčníku

Třetí ročník největší výstavy českého skla
a bižuterie Křehká krása 2014 se v letošním
roce uskuteční ve dnech 7.–10. srpna v pros-
torách Eurocentra v Jablonci nad Nisou.
Také letos výstavu doprovodí bohatý dopro-
vodný a kulturní program i módní přeh-
lídky. 

Návštěvníci akce, jejímž hlavním pořadatelem
je Svaz výrobců skla a bižuterie, se mohou těšit
na prezentační a prodejní stánky 45 výrobců
skla a bižuterie a čtyř uměleckých škol. Při-
praven je bohatý výběr předvádění vybraných
technik zpracování skla a výroby bižuterie
a každý zájemce si může vyzkoušet svoji zruč-
nost. Tradiční součástí jsou i kreativní dílny
a dětský koutek.

Na letní scéně je připraven bohatý kulturní
program a módní přehlídky Made in Jablonec
2014. Postaráno bude i o občerstvení v areálu
výstaviště.

„Jsme potěšeni zájmem vystavovatelů a part-
nerů letošní výstavy, výstaviště v areálu Euro-
centra je zcela zaplněné a hlásí se nám další zá-
jemci. Posilujeme tradici velkých jabloneckých
výstav a věříme, že návštěvníci stráví příjemný
den a budou se vracet. Současně bude probíhat
Mezinárodní trienále skla a bižuterie, které při-
pravilo Muzeum skla a bižuterie. Jablonec nad
Nisou tedy nabídne velkolepou přehlídku
sklářského a bižuterního umění,“ představuje
výstavu Pavel Kopáček, předseda představen-
stva pořádajícího svazu. Záštitu nad letošním
ročníkem převzal hejtman Libereckého kraje

Martin Půta. Partnery jsou Česká centrála ces-
tovního ruchu CzechTourism, Liberecký kraj,
statutární město Jablonec nad Nisou, Preciosa,
a. s., Ministerstvo kultury ČR, Muzeum skla
a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Texo Plus, s. r. o,
Powiat Jelenogórski, Eurocentrum Jablonec
nad Nisou, s. r. o. a Jablonecké kulturní a infor-
mační centrum, o. p. s.

Kompletní program výstavy a doprovodný
program najdete na www.svsb.cz.

Vstupné: dospělí 30 Kč, důchodci a držitelé
průkazky ZTP 20 Kč, děti do 15 let zdarma.
Vstupenka platí po celou dobu výstavy, a to i pro
prostory, kde se koná Mezinárodní trienále
skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. 

(end)

Třetí ročník Křehké krásy

Největší tuzemská přehlídka toho nejzají-
mavějšího z oborů skla a bižuterie za po-
slední tři roky je o prázdninách k vidění
v rámci Mezinárodního trienále skla a bižu-
terie JABLONEC 2014. Na jednu vstupenku
nabízí Muzeum skla a bižuterie na čtyřech
místech čtyři zajímavé výstavy.

Akce, která byla zahájena 29. června, nabízí
pestrou škálu výstav. V hlavní budově muzea
lze shlédnout výběrovou přehlídku TRENDY.
DESIGN.PRODUKCE. V kostele sv. Anny je

zpřístupněna výstava SKLENĚNÁ REPUBLIKA
– výběr z díla 20 sklářských výtvarníků ze
všech krajů naší země, který již byl k vidění na
mezinárodním veletrhu Ambiente ve Frankfur-
tu nad Mohanem. V univerzitní Galerii N je
otevřena výstava A.TO.MY!, prezentující práce
šestnácti českých, polských a slovenských
středních odborných a vysokých škol. 

Díla účastníků mezinárodního bižuterního
symposia, kteří vytvářeli svá díla v prostorách
Střední a vyšší uměleckoprůmyslové školy
v Jablonci nad Nisou, budou následně od pátku

4. července prezentována na poslední z výstav
celého projektu v Galerii Belveder. 

Až do konce srpna lze využít cenově zvýhod-
něných vstupenek na všechny čtyři výstavy,
připravených ve speciálním vizuálním stylu
projektu.

Nad projektem převzali záštitu: Daniel Her-
man – ministr kultury, Martin Půta – hejtman
Libereckého kraje, Petr Beitl – primátor statu-
tárního města Jablonec nad Nisou, Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR, Asociace sklářského
a keramického průmyslu ČR. 

■ Mezinárodní trienále skla a bižuterie JABLONEC 2014

Foto Bob Vejnar
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jablonecký měsíčník / červenec–srpen 2014 letní pozvánky

Jablonecké kostely otevřeny /1. 7.–26. 8. 2014/ 
7. ročník – otevřeno každé úterý 9.00–17.00 hodin (koncerty od 17.00 do 18.00 hodin)

Cílem cyklu Jablonecké kostely otevřeny je
zpřístupnit čtyři sakrální památky v centru Jab-
lonce nad Nisou mimo dobu bohoslužeb: 

Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, 
Kostel Dr. Farského, 
Kostel sv. Anny 
a Kostel Povýšení sv. Kříže.

Kostely jsou otevřeny každé úterý 9.00–17.00
hodin v červenci a v srpnu. 

Kostel sv. Anny je v červenci a v srpnu přístupný
denně 10.00–17.00 hodin a koná se zde výstava
Skleněná republika v rámci Mezinárodního
trienále skla a bižuterie. Vstup zpoplatněn, po-
řadatelem je Muzeum skla a bižuterie, více na
www.msb-jablonec.cz. 

Součástí je doprovodný program formou kon-
certů, které se konají v jednom z kostelů vždy
od 17.00 hodin. Vstupné je dobrovolné. 

Přehled koncertů 

1. 7. – Kostel Povýšení sv. Kříže
Junk Aspect – jak je neznáte

8. 7. – Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Kytarový recitál
Karel Jiroš a Vojtěch Jelínek

15. 7. – Kostel Dr. Farského
Varhanní koncert se zpěvem
Jakub Slezák – varhany, 
Miroslav Orság – baryton

22. 7. – Kostel sv. Anny
Komponovaný koncert
Ad libitum – smyčcový kvartet, 

Jarmila Klokočníková 
a Hanka Herkommerová – zpěv, 
Anička Klokočníková – housle

29. 7. – Kostel Povýšení sv. Kříže
Jablonecké klarinetové kvarteto
host Marek Nováček – varhany

5. 8. – Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Houslový koncert
Eva Schäferová, host Jan Zrostlík

12. 8. – kostel Dr. Farského
Barokní hudba
Jana Lišková-Kvochová – cembalo, 
Ilona Veselovská – flétny

19. 8. – Kostel sv. Anny
Varhanní koncert
Jana Havlíčková

26. 8. – Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Dechová harmonie a hosté
soubor ZUŠ Jablonec nad Nisou 
pod vedením Vladislava Krejčíka

Akci pořádá Jablonecké kulturní a informační
centrum, o. p. s., za finanční podpory statutár-
ního města Jablonec nad Nisou. 

Děkujeme firmám Busline, a. s., a Rengl, s. r. o.,
za pomoc při propagaci akce.

Tradiční pohled na Jablonec z ptačí 
perspektivy 

Dobrá zpráva pro milovníky dalekých obzo-
rů. Radniční věž bude i tyto prázdniny pro
veřejnost přístupná. 

Již 18. letní sezonu si mohou návštěvníci Jab-
lonce nad Nisou vychutnat pohled z ptačí per-
spektivy. Dvaapadesát metrů vysoká radniční
věž láká na své výhledy každoročně mnoho
návštěvníků. 

„Není divu, protože je na co se dívat. Kromě
pohledu na centrum města a nejbližší okolí lá-
kají panoramatické pohledy na Černostudniční
hřeben, hotel a rozhlednu Petřín, Císařský ká-
men, Ještědský hřbet a Jizerky, které jsou vidět
jako na dlani,“ uvedla za Jablonecké kulturní

a informační centrum Regína Fučíková, která
prohlídky organizuje. 

O pohled z věže je tradičně velký zájem. „V čer-
venci loňského roku vystoupalo na věž 297 zá-
jemců, v srpnu 353,“ říká Regína Fučíková.

S průvodkyní návštěvníci mohou vystoupat
v každou celou hodinu v pondělí a ve středu od
10.00 do 16.00 hodin, v úterý od 10.00 do 15.00
hodin a v pátek od 10.00 do 14.00 hodin. Sraz je
ve vestibulu radnice, kde se platí i vstupné.

Podrobnější informace naleznete na webu
www.jablonec.com.

Dobrodružná cesta časem

Takové je motto příměstského tábora v eko-
centru, který je určen dětem od 6 do 10 let
a koná se v termínech od 30. 6. do 4. 7. a 25.
až 29. srpna od 8.00 do 16.00 hodin.

„Děti čeká zábavné objevování a zkoumání
historie našeho města a okolí formou her a vý-
letů, bádání nad objevy lidskými i přírodními
a tvoření s přírodním materiálem. Objevy si
každý den děti nakreslí nebo zaznamenají do
veliké mapy a zasadí do širších souvislostí,“
říká Vendula Palatová, jedna z organizátorek
táborů.

Zázemí mají táborníci v ekocentru, kde mo-
hou být děti v případě nepříznivého počasí, ji-
nak jsou v plánu každodenní výlety. Cena tábo-
ra je 1 500 Kč. „Pokud máte doma předškoláka
nebo prvňáčka, můžete si za určitých podmí-

nek snížit cenu tábora o 500 Kč,“ upozorňuje
Palatová. Přihlášku a podrobnosti najdete na
www.jablonec.com nebo tel. 725 728 168 – Ven-
dula Palatová.

Svatoanenský komorní koncert

Na sobotu 26. července od 19.00 hodin je
plánován koncert Zámeckého saxofonového
kvarteta Josefa Žemličky. 

Koncert se koná ke cti patronky města sv.
Anny pořádaný tradičně v den jejího svátku.
Zazní duchovní i méně duchovní česká a světo-
vá tvorba v úpravě pro saxofonové kvarteto.
Z českých skladatelů budou v rámci Roku čes-
ké hudby uvedeni např. Jiří Pauer, Rudolf Friml
či Jaroslav Ježek. Světoznámá zpěvnost české
hudby se od dávných dob přirozeně promítala
i do kostelních zpěvníků (kancionálů), a to bez
ohledu na vyznání. A kancionály naopak zas
hudební cit lidí i v nejzapadlejší vesničce ovliv-
ňovaly a podporovaly. V jablonecké premiéře
proto zazní i aranžmá na veřejnosti málo zná-
mých svatoanenských písní ze starých českých
kancionálů. Vstupné jednotné 100 Kč, Anny ma-
jí vstup zdarma. Prodej vstupenek na místě
před koncertem. Rezervace na info@jablonec.
com, tel. 774 667 677, 483 356 201.

Sv. Anna, patronka města Jablonce, bude při-
pomenuta i tradiční mší, která se uskuteční
v neděli 27. července ve 14.00 hodin. 

(end)

■ Prázdninové akce

Foto archiv JKIC

Foto archiv JKIC
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jablonecký měsíčník / červenec–srpen 2014 kam za kulturou v Jablonci n. N.

■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

/R/ kino Radnice
/L/ Letní kino

Červenec
1. 7. /úterý/
17.30 /R/ JAK VYCVIČIT DRAKA 2

(2D/D) /RP/
20.00 /R/ TRANSFORMERS: ZÁNIK

(3D/D)
22.00 /L/ TRABANTEM AŽ

NA KONEC SVĚTA (FK)

2. 7. /středa/
17.30 /R/ JAK VYCVIČIT DRAKA 2

(3D/D) /RP/
20.00 /R/ TRANSFORMERS: ZÁNIK

(2D/D)
22.00 /L/ NA HRANĚ ZÍTŘKA (2D/T)

3. 7. /čtvrtek/
17.15 /R/ HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY
20.00 /R/ TRANSFORMERS: ZÁNIK

(2D/T)
21.45 /L/ NEDOTKNUTELNÍ (FK)

4. 7. /pátek/
17.15 /R/ HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY
20.00 /R/ TRANSFORMERS: ZÁNIK

(3D/D)
21.45 /L/ JAK VYCVIČIT DRAKA 2

(2D/D)

5. 7. /sobota/
17.30 /R/ JAK VYCVIČIT DRAKA 2

(2D/D) /RP/
20.00 /R/ CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO
21.45 /L/ TRANSFORMERS: ZÁNIK

(2D/D)

6. 7. /neděle/
17.30 /R/ JAK VYCVIČIT DRAKA 2

(3D/D) /RP/
20.00 /R/ CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO
21.45 /L/ GRANDHOTEL

BUDAPEŠŤ (FK)

7. 7. /pondělí/
17.30 /R/ GRACE, KNĚŽNA

MONACKÁ
20.00 /R/ TRANSFORMERS: ZÁNIK

(2D/T)
21.45 /L/ RANHOJIČ (FK)

8. 7. /úterý/
17.30 /R/ GRACE, KNĚŽNA

MONACKÁ
20.00 /R/ TRANSFORMERS: ZÁNIK

(3D/D)
21.45 /L/ REVIVAL

9. 7. /středa/
17.30 /R/ ZLOBA – KRÁLOVNA

ČERNÉ MAGIE (2D/D) /RP/
20.00 /R/ NA HRANĚ ZÍTŘKA (2D/T)
21.45 /L/ KOUŘ (FK)

10. 7. /čtvrtek/
17.30 /R/ ZLOBA – KRÁLOVNA

ČERNÉ MAGIE (3D/D) /RP/
20.00 /R/ 22 JUMP STREET
21.45 /L/ X-MEN: BUDOUCÍ

MINULOST (2D/T)

11. 7. /pátek/
17.30 /R/ MIKULÁŠOVY PATÁLIE

NA PRÁZDNINÁCH /RP/
20.00 /R/ 22 JUMP STREET
21.45 /L/ CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO

12. 7. /sobota/
17.30 /R/ MIKULÁŠOVY PATÁLIE

NA PRÁZDNINÁCH /RP/
20.00 /R/ SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ

FILMOVÉHO FESTIVALU
KARLOVY VARY

+ projekce závěrečného filmu festivalu
DIVOKÉ HISTORKY

21.45 /L/ JAK VYCVIČIT DRAKA 2
(2D/D)

13. 7. /neděle/
17.30 /R/ MIKULÁŠOVY PATÁLIE

NA PRÁZDNINÁCH /RP/
20.00 /R/ 22 JUMP STREET
21.45 /L/ HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY

14. 7. /pondělí/
17.30 /R/ MIKULÁŠOVY PATÁLIE

NA PRÁZDNINÁCH /RP/
20.00 /R/ LOVE SONG
21.45 /L/ KOYAANISQATSI (FK)

15. 7. /úterý/
17.30 /R/ MIKULÁŠOVY PATÁLIE

NA PRÁZDNINÁCH /RP/
20.00 /R/ LOVE SONG
21.45 /L/ NA HRANĚ ZÍTŘKA (2D/T)

16. 7. /středa/
15.00 /R/ GRACE, KNĚŽNA

MONACKÁ
Projekce (nejen) pro seniory

17.30 /R/ MIKULÁŠOVY PATÁLIE
NA PRÁZDNINÁCH /RP/

20.00 /R/ LOVE SONG
21.45 /L/ TRANSFORMERS: ZÁNIK

(2D/T)

17. 7. /čtvrtek/
17.30 /R/ LETADLA 2: HASIČI

A ZÁCHRANÁŘI (2D/D) /RP/
20.00 /R/ ÚSVIT PLANETY OPIC

(2D/T)
21.30 /L/ CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO

18. 7. /pátek/
17.30 /R/ LETADLA 2: HASIČI

A ZÁCHRANÁŘI (3D/D) /RP/
20.00 /R/ ÚSVIT PLANETY OPIC

(2D/T)
21.30 /L/ MIKULÁŠOVY PATÁLIE

NA PRÁZDNINÁCH

19. 7. /sobota/
17.00 /R/ ROZDÁVÁME FILMOVÉ

PLAKÁTY V KINĚ RADNICE! 
Více na WWW.KINAJABLONEC.CZ
17.30 /R/ LETADLA 2: HASIČI

A ZÁCHRANÁŘI (2D/D) /RP/
20.00 /R/ ÚSVIT PLANETY OPIC

(3D/T)
21.30 /L/ 22 JUMP STREET

20. 7. /neděle/
17.30 /R/ LETADLA 2: HASIČI

A ZÁCHRANÁŘI (3D/D) /RP/
20.00 /R/ MONTY PYTHON ŽIVĚ

(PŘEVÁŽNĚ)
Přímý přenos představení
z Londýna

21.30 /L/ ÚSVIT PLANETY OPIC
(2D/T)

21. 7. /pondělí/
17.30 /R/ JAK VYCVIČIT DRAKA 2

(2D/D) /RP/
20.00 /R/ ÚSVIT PLANETY OPIC

(2D/T)
21.30 /L/ VELKÁ NÁDHERA (FK)

22. 7. /úterý/
10.00 /R/ HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY

Projekce (nejen) pro seniory
17.30 /R/ JAK VYCVIČIT DRAKA 2

(3D/D) /RP/
20.00 /R/ ÚSVIT PLANETY OPIC

(2D/T)
21.30 /L/ GRACE, KNĚŽNA

MONACKÁ

23. 7. /středa/
17.30 /R/ LETADLA 2: HASIČI

A ZÁCHRANÁŘI (2D/D) /RP/
20.00 /R/ ÚSVIT PLANETY OPIC

(3D/T)
21.30 /L/ NASLEPO

Tajné dramaturgické
překvapení! 
Vstupné dobrovolné!

(Více na WWW.KINAJABLONEC.CZ)

24. 7. /čtvrtek/
17.30 /R/ LETADLA 2: HASIČI

A ZÁCHRANÁŘI (3D/D) /RP/
20.00 /R/ ZEJTRA NAPOŘÁD
21.30 /L/ 22 JUMP STREET

25. 7. /pátek/
17.30 /R/ LETADLA 2: HASIČI

A ZÁCHRANÁŘI (2D/D) /RP/
20.00 /R/ ZEJTRA NAPOŘÁD
21.30 /L/ PULP FICTION: HISTORKY

Z PODSVĚTÍ (FK)

26. 7. /sobota/
17.30 /R/ LETADLA 2: HASIČI

A ZÁCHRANÁŘI (3D/D) /RP/
20.00 /R/ DÍRA U HANUŠOVIC
21.30 /L/ ÚSVIT PLANETY OPIC

(2D/T)

27. 7. /neděle/
17.30 /R/ LETADLA 2: HASIČI

A ZÁCHRANÁŘI (2D/D) /RP/
20.00 /R/ DÍRA U HANUŠOVIC
21.30 /L/ CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO

28. 7. /pondělí/
17.30 /R/ JAK VYCVIČIT DRAKA 2

(2D/D) /RP/
20.00 /R/ HERCULES (3D/D)
21.30 /L/ FAIR PLAY

29. 7. /úterý/
17.30 /R/ JAK VYCVIČIT DRAKA 2

(3D/D) /RP/
20.00 /R/ HERCULES (2D/T)
21.30 /L/ LOVE SONG

30. 7. /středa/
17.30 /R/ MIKULÁŠOVY PATÁLIE

NA PRÁZDNINÁCH /RP/
20.00 /R/ HERCULES (3D/D)
21.30 /L/ STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ

VYLEZL Z OKNA
A ZMIZEL

31. 7. /čtvrtek/
17.30 /R/ MIKULÁŠOVY PATÁLIE

NA PRÁZDNINÁCH /RP/
20.00 /R/ STRÁŽCI GALAXIE (2D/T)

/RP/
21.30 /L/ DÍRA U HANUŠOVIC

Srpen
V době uzávěrky a tisku tohoto
dvojčísla nebyl program kin na srpen
znám. Srpnový program kin bude
s ohledem na aktualizaci filmových
premiér v digitálním formátu
zveřejněn v závěru měsíce července.
Naleznete jej na plakátech, letácích,
na webových stránkách 
(www.kinajablonec.cz) 
a na Facebooku 
(Kina Jablonec nad Nisou).

Vysvětlivky zkratek 
(pokud existuje více verzí filmu):

(3D/D) = 3D projekce s dabingem 
(3D/T) = 3D projekce s titulky 
(2D/D) = 2D projekce s dabingem
(2D/T) = 2D projekce s titulky
/RP/ = rodinné představení – možnost
získat bonusovou vstupenku zdarma 

Podrobnější informace 
na www.kinajablonec.cz 
nebo www.jabloneckarodina.cz

Promítací časy Letního kina jsou
pouze orientační – promítá se
až za úplného setmění

Změna programu vyhrazena – sledujte
naše webové stránky 
WWW.KINAJABLONEC.CZ

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

23. 7. /středa/ 19.00 hodin
PRODANÁ NEVĚSTA
Sólisté operního ansámblu University
Britské Kolumbie a Severní Floridy
a členové Severočeské filharmonie
Teplice. Dirigent: Nobert Baxa. 
Režie: Nancy Hermiston. 
Unikátní nastudování operního
představení Prodaná nevěsta jako 
součást Projektu Evropská hudební
akademie 2014. V představení vystoupí
talentovaní pěvci z Kanady a USA.

24. 7. /čtvrtek/ 19.00 hodin
SOUTHAMPTON 
YOUTH ORCHESTRA
Po-Hsiang Huang (violoncello), 
Sikun Chen (klavír), 
Dirigent: Jane Higgins. 
Jeden z nejlepších studentských
(13–18 let) orchestrů v Anglii. 
Zazní sklady A. Dvořáka, B. Smetany,
E. Griega, R. Schumanna a dalších.

6. 8. /středa/ 19.00 hodin
IVO KAHÁNEK
Koncert jednoho z nejvýraznějších
talentů mladé generace pianistů, vítěze
Mezinárodní soutěže Pražské jaro 2004.

23. 8. /sobota/ 19.00 hodin
KONCERT 
PRO JABLONEC NAD NISOU
100 zvířat a Jablonecké nudličky
před radnicí naMírovém náměstí
Koncert k Roku české hudby

Monty Python živě (převážně)

20. 7. /neděle/ 20.00 hodin – Kino Radnice
Po více než třiceti letech se na pódiu znovu sejdou členové legendární
komediální skupiny Monty Python! Chystají se znovu zahrát některé
ze svých nejlepších skečů, a to s moderním, aktuálním, pythonovským
švihem. Monty Python jsou po právu považováni za jedny z největších
komiků všech dob.
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■ Městská 
galerie MY
Výstavní síň Domu Jany a Josefa 
V. Scheybalových, Kostelní ulice 1/6,
tel.: 483 356 202.

Do 20. 8.
GRAFIK MAX ŠVABINSKÝ
/1873–1962/
Z cyklu výstav věnovaných výtvarným
umělcům, o kterých psal Josef V.
Scheybal jako historik umění.
Podrobně se věnoval Švabinského
grafickému listu Jan Křtitel, jehož
vznik souvisí s autorovým pobytem
v Českém ráji.

■ Kostel sv. Anny
www.jablonec.com

Do 31. 8. otevřeno pondělí–neděle 
10.00–12.00 a 13.00–16.00 hodin

Do 31. 8. /denně/ 
10.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
SKLENĚNÁ REPUBLIKA
Výběr současné autorské sklářské
tvorby z celé České republiky. Výstava
připravená v rámci Mezinárodního
trienále skla a bižuterie 
JABLONEC 2014. 
Pořádá Muzeum skla a bižuterie. 

26. 7. /sobota/ 19.00 hodin
SVATOANENSKÝ KOMORNÍ
KONCERT
Zámecké saxofonové kvarteto Josefa
Žemličky. Letní podvečerní koncert ke
cti patronky města sv. Anny pořádaný
tradičně v den jejího svátku. Vstupné
jednotné 100 Kč, Anny mají vstup
zdarma. Prodej vstupenek na místě
před koncertem. 

27. 7. /neděle/ 14.00 hodin
SVATOANENSKÁ MŠE

■ Ekocentrum
Budova Eurocentra, pavilon S1

30. 6.–4. 7. 8.00–16.00 hodin
25. 8.–29. 8. 8.00–16.00 hodin
DOBRODRUŽNÁ CESTA ČASEM
Letní příměstský tábor s ekocentrem: 
Tábor je určen pro děti od 6 do 10 let.
Pro děti je připraveno zábavné bádání
živé i neživé přírody, výlety a hry
v okolí Jablonce nad Nisou, tvoření
s přírodním materiálem. Více
informací: www.jablonec.com/zelená
sekce ekocentrum, nebo tel. 725 728 168
– Vendula Palatová.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

30. 6.–5. 7. /pondělí–sobota/
LÉTO TANČÍ
16. ročník letní taneční dílny. 

Večerní program pro veřejnost:

30. 6. /pondělí/ 16.00 hodin, Malý sál
MODERN JAZZ S JARKEM 
CEMEREKEM

1. 7. /úterý/ 16.00 hodin, Malý sál
TWERK S ANET ANTOŠOVOU

4. 7. /pátek/ 16.00 hodin, Malý sál
FLAMENCO S EDUARDEM
ZUBÁKEM

5. 7. /sobota/ 19.00 hodin, Velký sál
GALAVEČER
Vystoupení účastníků a lektorů dílny
Léto tančí 2014. 
Pořádá Spolek jabloneckých dam
a pánů. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

3. 7. /čtvrtek/ 17.00 hodin, Letní scéna
KAIA BROWN & TONNY BLUES
BAND (USA/ČR)
Washingtonská rodačka s nezkrotným
temperamentem.

10. 7. /čtvrtek/ 17.00 hodin, Letní scéna
SÖNDÖRGRÖ (Maďarsko)
Autentická hudba srbských přistěhovalců.

17. 7. /čtvrtek/ 17.00 hodin, Letní scéna
WOMBO ORCHESTRA (Francie)
Afropunk zkřížený se swingem
a dechovkou.

24. 7. /čtvrtek/ 17.00 hodin, Letní scéna
GRAVEYARD TRAIN (Austrálie)
Krvavé balady a pijácké odrhovačky,
žádné písně o lásce, nebo politice.

31. 7. /čtvrtek/ 17.00 hodin, Letní scéna
MARIEL MARTÍNEZ & LA 
POTERN~A TANGO TRÍO (Argentina)
Argentinští hudebníci žijící v Evropě
představí nejrůznější odnože tanga.

7. 8.–10. 8. /čtvrtek–neděle/ 
areál Eurocentra
čtvrtek–sobota 10.00–18.00 hodin, 
neděle 10.00–16.00 hodin
KŘEHKÁ KRÁSA
3. ročník úspěšné výstavy, pořádá Svaz
výrobců skla a bižuterie.

14. 8. /čtvrtek/ 17.00 hodin, Letní scéna
NJACHAS (Gambie/Senegal/Guinea)
Tradiční hudba západní Afriky.

21. 8. /čtvrtek/ 17.00 hodin, Letní scéna
CHLOE CHARLES TRIO
(Kanada/Itálie/Německo)
Naléhavost moderního folku ve spojení
se soulovou lehkostí.

21. 8. /čtvrtek/ 18.00 hodin
FOLKOVÉ LÉTO 
– FOLKOVÁ CISKOTÉKA
Pořádá Agentura Duo Cis ve velkém
sále Eurocentra.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

29. 8. /pátek/ 15.00–23.00 hodin
Letní scéna
ROCK NA KONEC LÉTA (CZ/D/PL)
Festival hudebních skupin
Euroregionu Nisa.

Hudební vystoupení probíhají v rámci
Jabloneckého kulturního léta, které se
koná za finanční podpory statutárního
města Jablonce n. N., Skupiny ČEZ,
Nadace Preciosy a firem AKT plasti-
kářská technologie Čechy, spol. s r. o.,
A. Raymond Jablonec s. r .o.,
Jablonecká nástrojárna s. r. o.
a Interspar.

VÝSTAVA

28. 6.–4. 9. (pondělí–pátek) 8.00 –
18.00 hodin, foyer
NEKRAS / UNIFOK
Společná výstava fotoklubů UNIFOK
Jena (D) a Nekras Jablonec nad Nisou
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

■ Městská 
knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz

Výstavy
UČITEL A KNIHOVNÍK 
JULIUS STREIT (1884–1966)
Výstava ke 130. výročí narození ředitele
jablonecké městské knihovny.

Poznávací soutěž!
ZÁKOUTÍ JIZERSKÝCH HOR
Pokračujeme v luštitelských soutěžích
O ZLATOU MAKOVICI
a ZNÁTE-VÍTE-TUŠÍTE
LOVCI PEREL 2014
Celoroční hra na podporu čtenářské
gramotnosti dětí a mládeže.

Připravujeme 
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU 
Virtuální univerzita umožňuje přístup
k vysokoškolskému zájmovému studiu
všem seniorům v rámci celé České
republiky bez rozdílu místa bydliště.
Studia se může zúčastnit každá osoba
se statutem důchodce (i invalidního),
která se písemně přihlásí na adresu:
vu3v@knihovna.mestojablonec.cz. 
V září budou přednášky probíhat
každé úterý od 14.00 hodin.
Bližší informace na: 
https://e-senior.czu.cz.

LETNÍ PROVOZ KNIHOVNY 2014
Hlavní budova
V letošním roce bude běžný provoz
v hlavní budově zachován do 4. 7.
V týdnu od 7. do 14. 7. bude budova
uzavřena úplně, a to z důvodu rekon-
strukce. Od 15. července do 31. srpna
se rozběhne prázdninový provoz
v úterý a ve čtvrtek:
studovna, čítárna 8.00–18.00 hodin
multimediální odd. 8.00–18.00 hodin
odd. pro dospělé 9.00–18.00 hodin
odd. pro děti 9.00–12.00 hodin
a 12.30–17.00 hodin
Každé pondělí, středu, pátek
a o svátcích není hlavní budova
otevřena!
Běžný provoz hlavní budovy
od 1. 9. 2013

Pobočky:
Janovská – zavřeno pouze 5. 8. a 12. 8.
Kokonín – zavřeno 30. 7. a celý srpen
Mšeno – zavřeno.
Šumava – zavřeno.

■ DDM Vikýř
www.vikyr.cz, info@vikyr.cz, 
tel. 483 711 725

MÍSTO PRO DĚTI A ICM 
V EUROCENTRU
Prázdninový provoz: červenec každý
všední den 10.00–12.00 a 12.30–17.00
hodin; srpen 10.00–13.00 hodin, 
informace P. Myslivcová

2. 7. /středa/ 15.00–17.00 hodin
TURNAJ V KULEČNÍKU
Prázdninový miniturnájek
v kulečníku, informace P. Myslivcová.

16. 7. /středa/ 15.00–17.00 hodin
TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU
Prázdninový miniturnájek ve stolním
fotbale, informace P. Myslivcová.

LETNÍ TÁBORY
Souhrnná nabídka letních táborů, 
které pořádáme. Více na www.vikyr.cz

30. 6.–4. 7.
VÝTVARNÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
Pro děti od 5 let, cena 1 250 Kč,
informace A. Tauchmanová.

7.–11. 7.
PŘÍMĚSTSKÝ ANDRENALINOVÝ
TÁBOR
Pro děti od 9 let, cena 1 800 Kč, 
informace A. Tauchmanová.

7.–11. 7.
PRO ŽÁKY 1. A 2. TŘÍD ZŠ
Příměstský tábor na téma Medvídek Pú,
cena 1 250 Kč, 
informace S. Příhonská.

7.–11. 7.
DO POHÁDKY SE ZVÍŘÁTKY
Pro děti od 3 let, cena 1 600 Kč, 
informace M. Hušková.

7.–18. 7.
PRO NEJMENŠÍ MEDVÍDEK PÚ
Příměstský tábor, pro děti od 3 let, 
cena 2 500 Kč, informace S. Příhonská.

12.–19. 7.
RODINNÝ TÁBOR POVLJANA –
CHORVATSKO
Tábor určený pro rodiny s dětmi, 
cena dle věku, informace M. Šípková

14.–18. 7.
SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pro děti od 8 let, cena 1 800 Kč, 
informace P. Dostál.

14.–18. 7.
PŘÍRODOVĚDNÝ PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR
Pro děti od 7 let, cena 1 250 Kč, 
informace A. Francová.

20.–29. 7.
RODINNÝ TÁBOR PIROVAC 
– CHORVATSKO
Tábor určený pro rodiny s dětmi, 
cena dle věku, informace M. Šípková.

21.–25. 7.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR U KONÍ
Pro děti od 7 let, cena 1 800 Kč, 
informace S. Příhonská.

21.–25. 7.
TANEČNÍ A TVOŘIVÝ
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pro děti od 5 let, cena 1 250 Kč, 
informace A. Francová.

Australský Graveyard Train

24. 7. /čtvrtek/ 17.00 hodin – Eurocentrum /Letní scéna/
Banja, kytary, dobro, kladiva a řetězy jako bicí, chlapské barytony na
pokraji zhroucení, vlkodlaci, zombie a vyspávání opice v rakvi. Jinými
slovy country z Melbourne lomeno makabrozní pakárna. To vše může
být k vidění v podání australské kapely Graveyard Train.
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28. 7.–1. 8.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO
HANDICAPOVANÉ
Pro jedince od 7 let, cena 1 250 Kč, 
informace I. Literová.

1.–10. 8.
SIJESTA VII.
Pobytový tábor pro děti od 6 let
v Rokytnici n. J., cena 3 800 Kč, 
informace S. Příhonská.

1.–10. 8.
HUDEBNÍ A TANEČNÍ POBYTOVÝ
TÁBOR
Pobytový tábor od 6 let, tanec street
dance a hra na kytaru, na klávesy, 
cena 3 800 Kč, informace S. Příhonská.

4.–8. 8.
DO POHÁDKY SE ZVÍŘÁTKY
Pro děti od 3 let, cena 1 600 Kč, 
informace M. Hušková.

11.–15. 8.
LETNÍ FANTASY PARK
Pro děti od 7 let, cena 1 250 Kč, 
informace A. Tauchmanová.

11.–15. 8.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR U KONÍ
Pro děti od 7 let, cena 1 800 Kč, 
informace S. Příhonská.

11.–15. 8.
SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pro děti od 6 let, cena 1 500 Kč, 
informace P. Dostál.

18.–22. 8.
PRO NEJMENŠÍ MEDVÍDEK PÚ
Příměstský tábor, pro děti od 3 let, 
cena 1 250 Kč, informace S. Příhonská.

18.–22. 8.
VÝTVARNÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Pro děti od 8 let, cena 1 250 Kč, 
informace A. Tauchmanová.

25.–28. 8.
KONEC PRÁZDNIN S VIKÝŘEM
Pro děti od 7 let, cena 1 250 Kč, 
informace I. Literová.

25.–29. 8.
KONEC PRÁZDNIN S VIKÝŘEM
Pro děti od 7 let, cena 1 500 Kč, 
informace S. Příhonská

1.–3. 9. /pondělí–středa/ 
10.00–13.00 a 15.00–17.00 hodin
ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
Informace o nabídce jednotlivých
kroužků na www.vikyr.cz.

■ Univerzitní 
galerie N
denně 13.00–17.00 hodin

A.TO.MY!
do 31. 8. 2014 /denně/ 
13.00–17.00 hodin
Prezentace tvorby oborových středních
a vysokých škol se zahraniční účastí.
Pod záštitou Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. Výstava připra-
vená v rámci Mezinárodního trienále
skla a bižuterie JABLONEC 2014.
Pořádá Muzeum skla a bižuterie.

■ Muzeum skla 
a bižuterie
U Muzea 4, www.msb-jablonec.cz
tel. 483 369 011
Do 31. 8. pondělí–neděle 9.00–17.00 hodin

STÁLÉ EXPOZICE
NEKONEČNÝ PŘÍBĚH BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA
České sklo sedmi století.

VÝSTAVY
Do 28. 10. 
TRENDY.DESIGN.PRODUKCE.
Hlavní výstava projektu – prezentace
aktuálních kolekcí sedmi desítek
českých i zahraničních firem a značek
operujících na českém trhu. 
Pod záštitou Ministerstva průmyslu
a obchodu, Hospodářské komory 
České republiky a Svazu průmyslu
a dopravy ČR. Výstava připravená
v rámci Mezinárodního trienále skla
a bižuterie JABLONEC 2014. 

Galerie Belveder
Do 31. 8. otevřeno denně 
13.00–17.00 hodin

4. 7.–28. 10. 
MEZINÁRODNÍ BIŽUTERNÍ 
SYMPOZIUM A VÝSTAVA
Výstava prací studentského sympozia
na téma BIŽUTERIE, kterého se
zúčastnili studenti nejen z České
republiky, ale také ze Slovenska
a Polska. Pod záštitou Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, Svazu
výrobců skla a bižuterie. Výstava při-
pravená v rámci Mezinárodního trie-
nále skla a bižuterie JABLONEC 2014. 

Památník sklářství
v Jizerských horách, Kristiánov
Bedřichov v Jizerských horách
tel.: 483 369 011
Otevřeno denně 9.00–17.00 hodin
Stálá expozice: Kristiánov
– Klíč k srdci Jizerských hor

■Mateřské centrum
Jablíčko
www.mcjablicko.cz
jablickomc@seznam.cz

V červenci a srpnu bude omezen provoz,
sledujte webové stránky. 

1. 7. /úterý/ 8.00–večer
TAJNÝ VÝLET
Pojeďte s námi minibusem oslavit
konec školního roku do parku
Mirakulum, více na webu.

14.–19. 7. /pondělí–sobota/
RODINNÝ TÁBOR 
V BÍLÉM POTOCE
aneb Cesta kolem světa za týden – letní
tábor pro všechny generace.

16. 7. /středa/ 15.00–17.00 hodin
KLUB DVOJČAT
Máte dvojčata, trojčata,…? Přijďte se
podělit o své radosti i starosti, děti
vezměte s sebou. 

2. 8. /sobota/ 15.00–18.00 hodin
ZÁBAVNÉ ÚKOLY AŽ NA KYNAST
Malý odpolední výlet s kvízem pro děti
i dospělé a se společným posezením
na Kynastu.

6. 8. /středa/ 9.00–12.00 hodin
DOPOLEDNE NA DOPRAVNÍM
HŘIŠTI
Preventivní program – jak se chovat
na silnicích. Určeno pro děti od 3 let. 
S sebou svačinu, helmu a dopravní
prostředek (kolo, koloběžka či
odrážedlo).

9. 8. /sobota/ 15.00–17.00 hodin
CESTA ZA POKLADEM
Stopovaná v Srnčím dole s naučným
programem pro děti i dospělé
a pokladem na konci cesty.

11.–15. 8. /pondělí–pátek/
I. TURNUS PŘÍMĚSTSKÉHO
TÁBORA

15. 8. /pátek/
LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY
S JABLÍČKEM
Přijďte si zasportovat a připomenout si
význam a historii olympiády a fair
play hry, městská sportovní hala. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

18.–22. 8. /pondělí–pátek/
II. TURNUS PŘÍMĚSTSKÉHO
TÁBORA

20. 8. /středa/ 15.00–17.00 hodin
KLUB DVOJČAT
Další prázdninové setkání početných
rodin vícerčat.

23. 8. /sobota/ 20.30–21.30 hodin
STEZKA ODVAHY
Pochod kolem druhé přehrady plné
strašidel. Určeno pro děti od 3 let.

30. 8. /sobota/ 15.00–17.00 hodin
LOUČENÍ S PRÁZNINAMI
Zábavně naučný program
s ekologickou tématikou v parku
Čelakovského. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

■ Český červený
kříž–Jablonec n. N.
Florianova ulice (Spolkový dům)
www.cck-jablonec.cz

7.–11. 7. /pondělí–pátek/ 
8.00–16.00 hodin
11.–15. 8. /pondělí–pátek/ 
8.00–16.00 hodin

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
– I. a II. TURNUS
Další ročník docházkových táborů
pro děti od 6 do 13 let. 
Týden plný zábavy, zajímavých 
výletů (PČR, ZZS, HZS, VS, HS, AČR…)
a her. 
Stále volná místa. 

17. 7. a 21. 8. /čtvrtek/ 
15.00–19.00 hodin
4 HODINY PRO ŽIVOT
Základní čtyřhodinový kurz první
pomoci pro veřejnost a hlavně pro
uchazeče o řidičský průkaz, učebna
ČČK – 4. patro SDJ.

30. 8. /sobota/ 13.00–17.00 hodin
DEN DĚTÍ S DENÍKEM 
A KARNEVAL ČČK
Veselé, bláznivé odpoledne, barevné,
rozmanité masky, pohádkové
postavičky v družné zábavě. 
Přijďte, mladí i staří, od 3 do 99 let. 
Pro všechny příchozí v masce je
připraveno slosování o ceny. 
Prostory před městskou halou.

■ Muzeum hraček
U Zeleného stromu 2, 
Jablonec n. N.,
www.muzeum-hracek-jablonec.cz,
tel.: 736 533 092

otevřeno: úterý–pátek
10.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin,
sobota 11.00–16.30 hodin,
neděle 10.00–16.30 hodin

ORIGAMI
Také o prázdninách si mohou děti
složit postavičky z papíru – origami
(pejsek, kočička a další).

■ d-EppL music
& board club
www.deppl.com

4. 7. /pátek/ 20.00 hodin
LOOP DIGGA 
FUNK/Latino/hip hop/jazz, Dj Glazy
+host.

11. 7. /pátek/ 20.00 hodin
EXPERIMENTAL CABARET
Djs Hajnator/Da-Root, 
Meehay, Jacke.

18. 7. /pátek/ 20.00 hodin
VESTAX SPIN DA WHEELS 
Dj Maniac (vestax dj), 
Ko-ty, Freestyle, d’n’b, hip hop, 
latino, funky.

25. 7. /pátek/ 20.00 hodin
BEAT CAMP CLIC
Freestyle beatfreestyle rap, live rap,
Hip Hop, SITCOM and Bad Folf riderz,
Wize B-day party.

1. 8. /pátek/ 20.00 hodin
BASS FACE
Djs Inspecta, Pup schmeer, Lathis.

8. 8. /pátek/ 20.00 hodin
SUMMER REGGAE 
Host, Dr.X, Hazeflow.

22. 8. /pátek/ 20.00 hodin
HOUSE CELEBRATION
Dj Terry Sun, Djs Lana / Eazy B-day
party.

29. 8. /pátek/ 20.00 hodin
WAKE UP
Hip hop mejdan, Dj Bass, Dj Zake
Roka + hosté.

Stezka odvahy v okolí druhé přehrady

21. 8. /sobota/ 20.30 hodin
Každoročně připravuje MC Jablíčko stezku odvahy plné strašidel v oko-
lí druhé přehrady. Děti se nemusí bát, jsou to strašidla vesměs hodná.
Pochod je určen pro věkovou skupinu od tří do dvanácti let a účastníci
se mohou těšit nejen na klasická strašidla čarodějnice, vodníky či čer-
ty, ale také na mumií, vlkodlaka a chybět nebude ani hejkal.
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■ Dům
česko-německého
porozumění
www.dumrynovice.org

Do 6. 9. /středa–neděle/
14.00–17.00 hodin
JABLONECKÉ PAMÁTKY

Německý historik umění Dieter Klein
bilancuje 20 let památkové péče
na Jablonecku.

■ Studio FIT
Nám. Dr. Farského, JBC
www.studiofit.cz, 773 485 800

10. 7. /čtvrtek/ 17.30 hodin
PŘEDNÁŠKA 
MOLEKULA ŽIVOTA 
A TROJÚHELNÍK ZDRAVÍ

17. 7. /čtvrtek/ 17.30 hodin 
PŘEDNÁŠKA 
BYLINKOVÁ LÉKÁRNA

24. 7. /čtvrtek/ 17.30 hodin
PŘEDNÁŠKA O METODĚ RUŠ

7. 8. /čtvrtek/ 17.30 hodin
PŘEDNÁŠKA MOLEKULA ŽIVOTA 
A TROJÚHELNÍK ZDRAVÍ

14. 8. /čtvrtek/ 17.30 hodin
PŘEDNÁŠKA 
BYLINKOVÁ LÉKÁRNA

21. 8. /čtvrtek/ 17.30 hodin
PŘEDNÁŠKA 
O METODĚ RUŠ

■ Střelnice
www.strelnice-jablonec.cz

4. 7. /pátek/ 21.00 hodin
PAULIE GARAND 
+ DJ FRIKY
z Dance ExXtravaganzy 
Evropy 2

■ Hospůdka U Švýcar
Janovská 38,
Jablonec nad Nisou

4. 7. /pátek/ 20.30 hodin
KAWAN JÜRGEN

11. 7. /pátek/ 20.30 hodin
JUKEBOX BAND
Nová kapela.

18. 7. /pátek/ 20.30 hodin
REFLEX

25. 7. /pátek/ 20.30 hodin
AURA
Letní párty.

8. 8. /pátek/ 20.30 hodin
NEKLOPIT
Kapela.

15. 8. /pátek/ 20.30 hodin
RELAX
Kapela.

22. 8. /pátek/ 20.30 hodin
FOUSÁČI
Kapela.

Chance aréna
www.fkjablonec.cz 

Termín utkání se vzhledem k TV přenosům
může změnit.

27. 7. /neděle/ 17.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– FC ZBROJOVKA BRNO
Synot liga, 1. kolo.

10. 8. /neděle/ 17.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– 1. FC SLOVÁCKO
Synot liga, 3. kolo.

24. 8. /neděle/ 17.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FC VYSOČINA JIHLAVA
Synot liga, 5. kolo.

Sportovní areál Mšeno
Mozartova ulice

26. 7. /sobota/ 13.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FC BANÍK OSTRAVA
1. liga dorostu U19

1.–2. 8. /pátek a sobota/ 9.00 hodin
JUNIOR NORTH CUP
XIV. ročník turnaje starších
a mladších žáků. Pořádá FK Jablonec.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

6. 8. /středa/ 13.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE
1. liga dorostu U19

11.–15. 8. a 18.–22. 8. /pondělí–pátek/
FK Jablonec pořádá ve Mšeně
SPORTOVNÍ FOTBALOVÁ
AKADEMIE
Fotbalová škola – příměstský tábor.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

23. 8. /sobota/ 13.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– FC ZBROJOVKA BRNO
1. liga dorostu U19

Jablonecká přehrada
27. 7. /neděle/ 9.00 hodin
ČESKÝ POHÁR 2014 V DÁLKOVÉM
PLAVÁNÍ
TJ Bižuterie oddíl plavání pořádá
na jablonecké přehradě 15. ročník
otevřeného plaveckého závodu
pro mládež a širokou veřejnost. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

9. 8. /sobota/ 13.00 hodin
JABLONECKÝ 
SPRINTTRIATLON 2014
Závod Českého poháru v triatlonu
se po pěti letech vrací zpět do Jablonce.

Pořádá TRI-CLUB Jablonec. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

Atletický stadion Střelnice
www.atletikajbc.cz

16. 8. /sobota/ 15.00 hodin
MLADÁ EVROPA
28. ročník mezinárodních závodů
juniorů do 19 let pořádá TJ LIAZ
Jablonec.

24. 8. /neděle/ 10.00 hodin
KPD MUŽŮ A ŽEN
4. kolo, pořádá TJ LIAZ Jablonec.

30. a 31. 8. /sobota a neděle/ 
10.00 hodin
MČR MUŽŮ A ŽEN DO 22 LET
Pořádá TJ LIAZ Jablonec.

TJ Sokol Jablonec
Fügnerova ulice

19. 7. /sobota/ 9.00–11.30 hodin
BAZÁREK JABLONECKÝCH
MAMINEK
Info p. Krupková tel. 725 920 614

Každé úterý v červenci i srpnu
17.00–18.00 hodin
ABY ZÁDA NEBOLELA
pro ženy i pro muže

Nabídka sportovních pořadů

Dům dětí a mládeže Vikýř v Jablonci
nad Nisou patří mezi zájmová sdru-
žení, která jsou dětmi hojně navště-
vována. 

I když je doba prázdnin, vedení a peda-
gogové připravují činnost na následují-
cí školní rok.

„Zápis do zájmových kroužků se usku-
teční 1.–3. září vždy od 10.00 do 13.00
hodin a od 15.00 do 17.00 hodin přímo
ve Vikýři. Kromě několika nových
kroužků, jakými jsou například history
– dřevárny, cukrářská dílna či barmanský
kurz, u nás najdete i spoustu tradičních
a oblíbených tanečních, hudebních,

sportovních, výtvarných, technických
a přírodovědných kroužků,“ říká Mar-
tina Šípková, ředitelka DDM Vikýř.
V nabídce je více jak stovka činností,
kterým se mohou věnovat nejen děti. 

„U nás se může vzdělávat každý od
batolecího věku až po ten seniorský.
V září se pro vás otevřou některé nově

zrekonstruované učebny, pochlubíme
se také novým sociálním zařízením a če-
kárnou-kavárnou pro rodiče. Už se na
vás těšíme,“ tvrdí s úsměvem Šípková.

Informace o nabízených kroužcích
můžete získat již nyní na webu
www.vikyr.cz, kde jsou informace pra-
videlně aktualizovány. 

Vikýř nabízí více jak stovku kroužků

Junior North Cup 2013

Fotomontáž Dieter Klein

Foto 4 x archiv Vikýř
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Bikeři z celého světa na Dobré Vodě
Příznivci adrenalinových sportů se opět do-
čkají velké bikerské show. Po roce se do
Jablonce vrací JBC 4X Revelations 2014, kte-
rý se uskuteční v bikeparku a v areálu sjez-
dovky Dobrá Voda v sobotu 26. července.

V loňském roce se v Jablonci proběhl historic-
ky první ročník závodu světového poháru ve
fourcrossu s názvem JBC 4X Revelations.
„Unikátní závod, který se jel na území nejen
Libereckého kraje, ale i celé republiky poprvé,
přilákal obrovské množství nejen skvělých zá-
vodníků z celého světa, ale hlavně nadšených
fanoušků, kterých přišlo více než 7 000 a dle je-
jich ohlasů si akci velmi užili,“ ohlíží se zpět
Hedvika Mikešová z pořadatelského týmu. 

V letošním roce je závod plánován na 26. čer-
vence a návštěvníci se opět mohou těšit na
skvělé závody. „Diváci uvidí souboje čtyř jezd-
ců na trati loket na loket, obrovské skoky, lesní
a kamenité sekce nebo wallride, který při loň-
ském ročníku posloužil Michalu Marošimu
k fourcrossovému předjetí století,“ slibuje
atraktivní podívanou Mikešová. Video tohoto
ojedinělého manévru, které je zveřejněno na
internetu, zhlédlo rekordních sedm milionů
lidí. 

Opět bude pro diváky připraven nejen adre-
nalinový zážitek v podání samotného závodu,
ale také bohatý doprovodný program. „Naplá-
nována je řada koncertů, soutěží, představení
hvězd MTB scény, masivní afterparty a mnoho
dalších překvapení, jež z eventu udělají ještě
větší a šílenější akci,“ je přesvědčena pořada-
telka, jež si spolu s týmem, který závody při-
pravuje, přeje, aby byla pokořena hranice
10 000 diváků. Velkým lákadlem je i unikátní
show 4 akrobatických letadel s názvem RedBull
Flying Bulls, ta proběhne v sobotu během za-
hajovacího ceremoniálu. Vítězství z loňského
roku obhajuje Tomáš Slavík, který je zároveň
stavitel tratě. (end)

Co je fourcross: Fourcross (4X, Bicycle Four
Cross, Bicycle Super Cross) je jednou z nejno-
vějších cyklistických disciplín. Tratě jsou po-
dobné jako tratě pro klasické BMX neboli takz-
vané bikrosové tratě, ale vedou pouze z kopce.
Zahrnují klopené zatáčky, skoky, boule atd...
Závody na nich jsou ještě rychlejší a nebezpeč-
nější, než na BMX tratích. Trať sjíždějí čtyři
jezdci a využívají vlastností terénu, aby získali
před soupeři náskok. Závody tak často bývají
součástí závodů ve sjezdu – obojí vyžadují kom-
binaci rychlé jízdy, dobrého ovládání kola a se-
bevědomí. Základem pro vítězství je nejrychlej-
ší start z brány, protože na většině tratí se těžce

předjíždí. Jedinou možností je čekat na soupe-
řovu chybu, nebo najít lepší stopu v zatáčce.

Předběžný program:

Čtvrtek 24. 7.: Tréninky, beseda v amfiteatru
v centru Jablonce nad Nisou a oficiální zaháje-
ní JBC 4X Revelations.

Pátek 25. 7.: Tréninky a kvalifikace, warm Up
party (RedBull iBattle, Djs).

Sobota 26. 7.: Tréninky, zahajovací ceremoniál
a závod, official MOD afterparty (DJ Mosaken,
Jagermeister Vibes, Live bands, DJ WILL4THMS
and many more).

Plavání přes přehradu
TJ Bižuterie Jablonec – oddíl plavání připra-
vuje pro mládež a širokou veřejnost 15. roč-
ník otevřeného plaveckého závodu přes jab-
loneckou přehradu O’STYLE CUP. 

Akce je plánována na 27. července a jedná se
o druhý závod seriálu O krále a královnu, prin-
ce a princeznu jablonecké přehrady. „Loň-
ského ročníku se zúčastnilo na 140 plavců z ce-
lé ČR. Vítězem na tříkilometrové trati se mezi
muži stal Roman Dmytrijev a mezi ženami
uspěla domácí Petra Kuříková,“ vzpomíná na
loňský ročník ředitel závodu Tomáš Janata.
Letošní ročník je opět otevřen veřejnosti a při-
jít závodit mohou všechny generace plavců. 

Premiérovým soupeřem 
Zbrojovka Brno
Jablonečtí fotbalisté zahájí nový ročník Sy-
not ligy domácím zápasem se Zbrojovkou
Brno, který je na pořadu v neděli 27. červen-
ce od 17.00 hodin. 

Kádr po skončení sezony doznal řady změn
a tou nejvýraznější je výměna realizačního tý-
mu v čele s trenérem Jaroslavem Šilhavým. Ten
by měl Jablonec dovést na přední příčky fotba-
lové tabulky a k účasti v evropských pohárech.
Velké změny kádru nebývají standardní, ale
právě proměna týmu a nové cíle lákaly nového
trenéra, aby angažmá v Jablonci přijal. „Je fakt,

že to není úplně standardní, je to razantní krok,
ale plně to koresponduje s cíli, které jablonecké
vedení klubu má, protože loňské ambice neby-
ly zdaleka naplněné. Společně proto chceme
postavit silný tým, který bude vyhrávat. A právě
tahle vize se nám velmi líbila. Víme, že to ne-
bude úplně jednoduché, ale budeme se maxi-
málně snažit, aby se mužstvo v co nejkratší do-
bě sehrálo a přišly výsledky,“ pravil Jaroslav
Šilhavý. Mezi nejzvučnější posily klubu patří
útočník Tomáš Jun a jedná se také o příchodu
záložníka Tomáš Hübschmana. Termíny utkání
najdete na webu www.fkbaumit.cz.

Mladá Evropa opět 
na Střelnici
Po dvou letech se na jabloneckou Střelnici
vrací mezinárodní atletický mítink Mladá
Evropa. 

Loňský ročník musel být, vzhledem k termí-
nové kolizi s jinou akcí, pořádán v Liberci.
„Osmadvacátý ročník se uskuteční 16. srpna
a bude tradiční přehlídkou talentovaných atle-
tů. Závod je jediným juniorským mítinkem
v České republice,“ říká Dušan Molitoris, před-
seda atletického oddílu. Účast potvrdili Poláci
z Wroclavi a angličtí atleti z Wimbledonu.
V jednání je start borců z Německa a Francie.
Možnost startu vždy dokonale využívají atleti
z řady oddílů celé České republiky. „Mítink je
skvělou přehlídkou mladých nadějí, které nás

reprezentují v mezistátních utkáních,“ tvrdí
Molitoris.

Šampionát mladých atletů
Vrcholnou akcí atletického oddílu TJ LIAZ
v letošním roce je pořadatelství Mistrovství
České republiky v atletice mužů a žen do 22 let. 

Mistrovství se uskuteční ve dnech 30.–31.
srpna na stadionu Střelnice. Již několik týdnů
na celé přípravě pracuje organizační výbor pod
vedením předsedy oddílu Dušana Molitorise.
Záštitu nad mistrovstvím převzal primátor sta-
tutárního města Jablonec Petr Beitl. Klání se
účastní přes 400 závodníků, kteří budou soutě-
žit v 19 disciplínách. Závodníky vybírá technic-
ký delegát podle dosažených výkonů v sezoně.
Na startu by se měli objevit mladí špičkoví re-
prezentanti.

Foto Antonín Bělonožník

Foto archiv pořadatele
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Státní hrady a zámky v Libereckém kraji
nabízejí o prázdninách tradiční prohlídky,
ale také širokou škálu kulturních akcí. 

Hrad Bezděz
www.hrad-bezdez.eu
5. 7. a 6. 7. Dva dny ve středověku – vystoupí
skupina VSŠ Askalon
12. 7. a 13. 7. Šermířské rozvernosti – SSŠ a di-
vadla Bibus Spiritus
19. 7.–27. 7. Šermířské oživení – vystoupí skupi-
na VSŠ Askalon
2. 8. a 3. 8. Rytířské turnaje – vystoupí SHŠ Allgor
9. 8. Oslava 750 let od podepsání zakládací
listiny hradu
6. 9. a 7. 9. Dny evropského dědictví – vystou-
pí skupina VSŠ Askalon
7. 9. Bezdězská pouť 

Hrad Grabštejn
www.hrad-grabstejn.cz
5. 7. a 6. 7. Létohrátky 
12. 7. Noční prohlídky se sv. Barborou
19. 7. Noční prohlídky se sv. Barborou
26. 7. Noční prohlídky se sv. Barborou
2. 8.–3. 8. Řemeslný jarmark
23. 8. Benefiční koncert

30. 8. Hradozámecká noc
5. 9.–7. 9. Worldfest
Dětské prohlídky se svatou Barborou, plnění
úkolů během těchto prohlídek v rámci projek-
tu http://www.otevrte13komnatu.cz

Hrad a zámek Frýdlant
www.zamek-frydlant.cz
9. 7. a 7. 8. Audience Albrechta z Valdštejna –
oživené prohlídky
20. 8. Velký jazzový koncert – od 18.00 hodin
23. 8. a 24. 8. Mimořádné zpřístupnění věže
30. 8. Hradozámecká noc – program bude
upřesněn
6. 9. Audience Albrechta z Valdštejna – ožive-
né prohlídky

Zámek Hrubý Rohozec
www.hruby-rohozec.eu
5. 7. a 6. 7. Móda sedmi staletí – prohlídky
zámku s průvodci v dobových kostýmech
12.–13. 7. Varhanní víkend
2. 8. a 3. 8. Od Mikuláše k Mikuláši
2.–3. 8. Varhanní víkend
9.–10.8. Varhanní víkend
30. 8. Hradozámecká noc

Zámek Lemberk
www.zamek-lemberk.cz
Hlavní prázdninové a zářijové akce:
1. 7. Zpřístupnění nového prohlídkového okruhu
8. 7.–13. 7. Prázdniny na věži
29. 7. Z lemberských sbírek
12. 8.–17. 8. Prázdniny na věži
13. 9. Dny evropského dědictví – Noční pro-
hlídky zámku s živými obrazy

Zámek Sychrov
www.zamek-sychrov.cz
Zámek je zpřístupněn celoročně, včetně pondělí.
Denně prohlídky s princeznou a další široká
nabídka pro děti. 

15. 8. Blackmore’s Night – 20.00 open-air kon-
cert v zámeckém parku
30. 8. Skotské hry – v zámeckém parku

Hrad Trosky
www.hrad-trosky.eu
V době letních prázdnin otevřeno denně. 
5. 7. Návrat do středověku
9. 7. Západ slunce a stmívání na Troskách
19. 7. Návrat do středověku 
23. 7. Západ slunce a stmívání na Troskách 
2. 8. Návrat do středověku 
6. 8. Západ slunce a stmívání na Troskách
16. 8. Návrat do středověku
20. 8. Západ slunce a stmívání na Troskách 
23. 8. Trampský festiválek Trosecký širák

Zámek Zákupy
www.zamek-zakupy.cz 
5. 4.–31. 10. Výstava strašidelných bytostí
Květen–říjen Dětská trasa s panenkami
Červen–září Okem ptáka – výstava fotografií
Jiřího Částky
1. 7.–31. 8. Prohlídky s princeznou – o prázd-
ninách dětské prohlídky s princeznou. 
9. 8. Výstava klubu chovatelů hrubosrstých
a maďarských ohařů
13.–14. 9. Výstava jiřin

Navštivte místní hrady a zámky

Partnerská města lákají k výletům
Pravidelně v prázdninových měsících při-
pravují partnerská města Jablonce nad
Nisou širokou nabídku kulturních a spor-
tovních akcí. Mnohé z nich mohou být vhod-
ným tipem na prázdninový výlet.

Nejstarší slavnosti v Kaufbeuren
www.kaufbeuren.de
Partnerské město Kaufbeuren zve na nejstarší
historickou dětskou slavnost v Bavorsku, Tän-
zelfest (Tanečkové slavnosti). Od roku 1990 lá-
ká návštěvníky ze široka daleka „život historic-
kého tábora“. Celé město se ponoří do své
historie ve velkých slavnostních průvodech,
a to od soboty do pondělí 12.–14. července.
Neděle patří dětem, které napodobují stará ře-
mesla, takže můžete vidět práci kovářů, ko-
želuhů, barvířů, tkalců, zemědělců, řezníků,
pekařů atd.

Neslaví jen děti, zkrátka nepřijdou ani dos-
pělí. Hraje zde živá hudba, zpívá se, tancuje,
hraje se divadlo a nechybějí samozřejmě ani tr-
hovci s domácími pochutinami, ručně vyrábě-
nými předměty a výrobky z regionu. Zábavu
doplňuje i pouť s četnými atrakcemi a pivním
stanem. 

Letos poprvé se do programu zapojí aktivně
také Jablonec prostřednictvím Spolku jablo-
neckých dam a pánů. Budou zde hrát a zpívat
kramářské písně a prodávat jablonecké výrob-
ky. Nebude chybět ani prezentace Jablonce for-
mou bižuterie.

Blízký Budyšín
www.tourismus-bautzen.de
Přes 1000 let starý Budyšín v Horní Lužici je
jedním z nejmalebnějších středověkých měst
Německa. Jedinečný je i v tom, že po celá stale-
tí zde spolu v harmonii žijí Němci a Lužičtí
Srbové. Budyšín je ideálním místem pro výlet
nejen vlakem, autem, ale také na kole.
3. 7.–10. 8. se koná 19. ročník Budyšínského let-
ního divadla – Gulliverovy cesty.
18. 7.–3. 8. se uskuteční festival Hudební léto Lu-
žice 2014.
19. 8.–7. 9. se konají Budyšínské týdny hořčice.
Originální budyšínské hořčicové speciality –
jemná, pikantní, česneková, vínová atd. budou
servírované v restauracích po celém městě.
13. 9. se uskuteční 21. ročník městského běhu,
Tratě: 1,2 km, 2 km, 6 km, 10 km.
14. 9. Den památek.

Dinosauří Kleinwelka
www.saurierpark.de
V malé obci Kleinwelka se nachází Dinosauří
park, který je otevřen v červenci a srpnu od
9.00 do 19.00 hodin. Výlet je ideální nejen pro
děti, ale i dospělí zde objeví na dvě stovky plas-
tik působivých ještěrů v životní velikosti. 

Jelení Hora a okolí
http://cz.jeleniagora.pl
Polský region Jelení hora je pro mnohé z nás
lehce dosažitelná destinace nejen na nákup, ale

také na výlet. Na neopakovatelnou atmosféru
města poukazují i jeho jednotlivé části: každým
rokem krásnější Staré město, Cieplice (čes.
Teplice) s nejstaršími polskými lázněmi, Sobie-
szów se zříceninou hradu Chojnik ze 14. stole-
tí a Jagniątków proslavený nositelem Nobelovy
ceny Gerhartem Hauptmannem. I návštěva
blízkých měst, jako jsou Karpacz nebo Szklar-
ska Poreba, rozhodně stojí za to. V letních mě-
sících jsou pro vás připraveny festivaly, trhy
a nespočet vernisáží a výstav. 

Hudební Zwickau
www.schumannzwickau.de 
www.stadtfest-zwickau.de
Pro milovníky automobilů a hudebních festiva-
lů je Zwickau to pravé místo na poznávací do-
volenou. Město se pyšní nejen jako rodiště slav-
ného hudebníka Roberta Schumanna, ale také
automobilovým muzeem Augusta Horche, kte-
ré se nachází v bývalém komplexu závodu
Audi. Jedinečný příběh pana Horcha, společně
s 80 velkými exponáty vozidel nabídne návštěv-
níkům neopakovatelný pohled na tuto značku
s bohatou tradicí. 

Nově zrekonstruovaná historická radnice
okouzlí návštěvníky svými prostory, které vybí-
zejí k příjemnému posezení u kávy s vyhláše-
nými zákusky.

Od července do srpna probíhá ve městě tra-
diční Robert Schumann fest. Od 14 do 17. srpna
se se těšte na 13. ročník městských slavností.

Sychrovské prohlídky s princeznouGrabštejn


