
HOREČKA 
SOBOTNÍ NOCI
Klub Na Rampě, 21 hodin
největší rockové hity na plátně uvádí
Petr Vobořil, www.klubnarampe.cz

KINA
aktuální program kina Radnice 
a Letního kina najdete na webu
www.kinajablonec.cz

25 LET TOPDANCE
Sál Topdance, ul. V. Nezvala 7
19 hodin
slavnostní zahájení sezóny v nových
prostorách taneční školy
www.topdance.cz

PROMÍTÁNÍ (NEJEN)
PRO SENIORY
Kino Radnice, 10 hodin
Mamma Mia! Here We Go Again
www.kinajablonec.cz

OBSCURA 
Eurocentrum, 17 hodin 
vernisáž výstavy libereckého 
fotoklubu www.ejbc.cz

FR. LAMAČ – HOUSLE
Mírové nám., 16 hodin
koncert pod širým nebem v rámci
festivalu Jablonec nad Nisou 
– město plné tónů
www.mestoplnetonu.cz

KROUŽKOFEST
OC Central, 14 hodin
více info n zadní straně kalendáře
www.vikyr.cz

OM CHANTING 
Studio Naila, ul. 28. října 23
18.45 hodin
meditace se společným zpíváním
jogínského OM, další info: 
Lenka.Tahalova.Jbc@seznam.cz

KVĚTY A TAMDOLETMA
Klub Na Rampě, 20 hodin
dvojkoncert hvězdy alternativní
hudební scény Květy a turnov-
ského objevu Tamdoletma
www.klubnarampe.cz

ENVEJ
Letní scéna Eurocentra, 18.30 h.
originální koncert českého rappera
a jeho kapely, www.ejbc.cz 
www.facebook.com/Mladeznicidbz

JABLONECKÁ NEDĚLE
U Městské haly a plaveckého 
bazénu, 13–18 hodin
“Mnoho sportů, jedno místo”, 
více info na další straně kalendáře
u upoutávky s fotkou
www.jabloneckanedele.cz

HENRIK FREISCHLADER
BAND 
Klub Na Rampě, 20 hodin
špičkový německý kytarista s novým
hudební projektem v rámci Old
School Tour, www.klubnarampe.cz

MUSICA FLOREA / SBOR
MUSICUM COLLEGIUM
FLOREUM
Městské divadlo, 19 hodin
závěrečný koncert festivalu 
Jablonec nad Nisou – Město plné
tónů 2018, www.divadlojablonec.cz
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ČESKÁ KRÁLOVSKÁ MĚSTA
Městská knihovna, 14 hodin
promítání z cyklu Krásy Čech, 
Moravy a Slezska
www.knihovna.mestojablonec.cz

KINEDOK
Kino Junior, 17 hodin
film Svět podle Daliborka, 
následuje beseda s tvůrci
www.kinajablonec.cz

KAM AŽ DOHLÉDNEME
Městská knihovna, 17 hodin
astronomické okénko M. Gembece
www.knihovna.mestojablonec.cz

KVÍZ NA RAMPĚ
Klub Na Rampě, 18.30 hodin
www.klubnarampe.cz

PROMÍTÁNÍ (NEJEN)
PRO SENIORY
Kino Radnice, 14.30 hodin
film Miss Hanoi
www.kinajablonec.cz

S TUŽKOU Z JABLONCE
DO TATER, NEJEN VLAKEM
Kino Radnice, 19 hodin
vernisáž výstavy kreseb Lukáše
Černého, od 19.30 hodin projekce
filmu, www.kinajablonec.cz

JÓGA NA MÍRU
Centrum Jablíčko, 18.30 hodin
pro cvičence středního věku, osoby
se zdravotním oslabením nebo 
seniory, www.centrumjablicko.cz

DÝŇOBRANÍ
Komenského ul., Dům vína 
více info na 4. straně kalendáře 
u upoutávky s fotkou
www.dum-vina.cz

MOHENŽODÁRO
Centrum Jablíčko, 16.30–19.30 h.
tanec, probuzení ženské energie,
cvičení, meditace (přihlášky 
předem), www.centrumjablicko.cz

PAVEL J. RYBA DUO
Klub Na Rampě, 20 hodin
show baskytaristy v duu s Petrem
Valáškem – basklarinet, vokál
www.klubnarampe.cz

DEN EVROPSKÉHO 
DĚDICTVÍ 2018 
9–17 hodin 
(pokud není uvedeno jinak)
Den otevřených dveří v památkových
objektech na motto „Společné 
dědictví, společné hodnoty“ 
(17 míst) s programem:
1. Kostel sv. Anny, Kostelní ulice
• výstava Z Jizerských hor 
do Českého ráje (výtvarná díla)
2. Dům J. a J. V. Scheybalových,
Kostelní ulice
• výstava Ze staré školy (v chodbě 
a podkroví Domu)
• výstava Svět Josefa V. Scheybala
(v Městské galerii MY – 1. patro)
3. Městská knihovna, Dolní nám.
9–16.30 hodin
• zábavné úkoly a prvoregistrace
zdarma (v oddělení pro děti 
a mládež)
13 h. Jsem obyčejný vesnický kluk
z Lučan – přednáška Jitky Noskové
u příležitosti stého výročí zvolení
K. R. Fischera starostou Jablonce
(audiovizuální sál)
4. Muzeum skla a bižuterie
• výstava Zdeněk Lhotský
• výstava Jablonec nad Nisou –
mincovní město České republiky
1993–2018
• stálé expozice Nekonečný příběh
bižuterie a Čarovná zahrada –
České sklo sedmi století
5. Nová radnice, Mírové náměstí
• radniční věž
• obřadní síň, předsálí, salonek 
• výtah páternoster v provozu
• sekretariát a pracovna primátora 
• RADNICE SLAVÍ!
85 let od otevření veřejnosti
13 h. Dobová tančírna 
Jazztet ZUŠ a D..Swing
14 h. Dobová tančírna – orchestr
Vladimíra Vláška / D..Swing
15 h. setkání primátora Petra
Beitla se starostou K. R. Fischerem
15.15 h. předávání jablka kolem
radnice – pokus o zápis do České
knihy rekordů
15.50 h. Izerína – pěvecký sbor 
seniorů
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JABLONECKÁ NEDĚLE
neděle 9. 9., 13–18 hodin, vstup zdarma
parkoviště u Městské haly a plaveckého bazénu
“Mnoho sportů, jedno místo”. Skvělá příležitost pro rodiče s dětmi 
seznámit se s možnostmi trávení volného času a činností více než 30
regionálních sportovních klubů. Zastoupeny zde budou populární
sporty jako je fotbal a hokej, atletika, tenis, házená, baseball, rugby,
volejbal, floorbal, lyžování, biatlon, vodní sporty a mnoho dalších 
aktivit. Za nepříznivého počasí akce proběhne v Městské hale.
www.jabloneckanedele.cz

Foto: Aleš Majer, SUNDISK s.r.o.



6. Kino Junior, ulice Jiráskova 
10–14 hodin
• prohlídka foyeru kina a kinosálu
10 h. filmbrunch 
12 h. film Víno nás spojuje 
14 h. degustace vína (vstupné)
7. Střední uměleckoprůmyslová
škola, Horní náměstí
(vstup průchodem z Kubálkovy ul.)
• upomínková exhibiční ražba
• prohlídka dílen, historických
strojů, ryteckého vybavení
• výstava prací studentů
8. Kostel Dr. Farského, náměstí
Dr. Farského 
• prohlídka lodi kostela a kolum-
bária (s průvodcem)
11–12 h. varhanní hudba v podání
Jiřího Svatoše
9. Městské divadlo, Liberecká ul.
14–17 hodin
• prohlídka jeviště, zvukové 
a světelné kabiny s výkladem 
• v době příprav na představení
uvidí diváci stavbu scény
15 h. vernisáž výstavy Tajuplný
svět Žanety Elisové
19 h. ochotnické představení 
Legenda o lesích a lidech (vstupné)
10. Kostel Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova, Horní náměstí 
• prohlídka interiéru kostela
13–15 h. prohlídka kůru s průvod-
cem, o varhanách a jejich záchraně
11. Kaplička sv. Anny, u. Palackého 
9–14 hodin
• instalace k historii Mšena
12. Kostel Nejsvětější Trojice 
ve Mšeně, ulice U Kostela
• prohlídka interiéru kostela a věže
(k hodinám)
13. Kostel Povýšení sv. Kříže,
nám. B. Němcové
• prohlídka nově zrekonstruovaného
interiéru kostela (s průvodcem)
14. Kostel Seslání Ducha svatého,
ulice Pod Vodárnou
• prohlídka interiéru kostela a věže
15. Dům česko-německého 
porozumění, ulice Čs. armády
• historické snímky z Rýnovic
• korálková dílna s Lídou Dutou
• tradiční dobové občerstvení
16. Sokolovna, Tyršovy sady
• prohlídka od sklepa až po věž
9.30–15 h. pohybové aktivity 
Z pohádky do pohádky pro nejmenší,
Opičí dráha pro školáky, Otestuj
svou kondici pro dospělé
(cvičební obuv s sebou)

17. Kantorova vila, ul. Palackého
• volně přístupná zahrada
• prohlídky interiéru pouze 
s časovanou vstupenkou (nutno
vyzvednout si předem v turistic-
kém infocentru, Kostelní 1/6 
ve dnech 12. a 13. 9., 9–17 hodin, 
do vyčerpání kapacity)

Po celý den bude městem 
projíždět historický autobus,
který propojí otevřené památky.
www.jablonec.com

RODINNÁ POZNÁVACÍ
TRASA S ÚKOLY
9–16.30 hodin
Radnice, Městská knihovna, 
Muzeum skla a bižuterie, Dům
Jany a Josefa V. Scheybalových
dětská verze putování po památkách
letos připomene prvorepublikového
starostu Karla. R. Fischera a stavbu
nové radnice (pracovní listy 
k dispozici na všech stanovištích,
odměnu lze vyzvednout do 17 hod.
v Domě J. a J. V. Scheybalových
po absolvování všech stanovišť 
v libovolném pořadí)
www.jablonec.com

KOMENTOVANÁ 
PROCHÁZKA
10–11 hodin (sraz před OC Cen-
tral u plastiky Žena s nákupem)
procházka po umění ve veřejném
prostoru (v doprovodu Jana Picka,
spolek PLAC), www.placjablonec.cz

DÝŇOBRANÍ
Komenského ul., Dům vína 
více info na další straně kalendáře 
u upoutávky s fotkou
www.dum-vina.cz

FK JABLONEC 
FK MLADÁ BOLESLAV
Stadion Střelnice
fotbalové utkání Fortuna ligy, čas
bude upřesněn, www.fkjablonec.cz

LEGENDA O LESÍCH 
A LIDECH
Městské divadlo, 19 hodin
sága z norských hor na námět 
románu Trugve Gulbranssena 
v podání Divadelního klubu Česká
Lípa, www.divadlojablonec.cz

DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V JABLONCI N. N.
sobota 15. 9., 9–17 hodin, zdarma
Sedmnáct zajímavých památkových objektů po celém městě se otevře 
v tento den návštěvníkům. V řadě z nich bude probíhat doprovodný
program – komentované prohlídky, kvízy či dokonce tančírna. 
Chybět nebude ani upomínková exhibiční ražba. Novinkou letošního
roku je zpřístupnění Kantorovy vily, do které je nutné si předem 
zajistit časovanou vstupenku (k dispozici v turistickém infocentru). 
Po celý den bude městem projíždět historický autobus a propojovat
otevřené památky. Podrobnější program a seznam otevřených památek
naleznete v kalendáři pod datem 15. 9. nebo na webu www.jablonec.com

Foto: Petr Zbranek 



DOCTOR VICTOR
Klub Na Rampě, 20 hodin
koncert předkapely AC/DC, 
divoká a dokonale stylová show
www.klubnarampe.cz

JAVORKA
Eurocentrum, 14 hodin
taneční odpoledne s dechovým
orchestrem, www.ejbc.cz

NEZBEDNÁ POHÁDKA
Městské divadlo, 15 hodin
divadelní adaptace pohádky Josefa
Lady v podání Divadelního spolku 
Krakonoš Vysoké n. J.
www.divadlojablonec.cz

PLETENÉ POHÁDKY
Klub Na Rampě, 17 hodin
zahrají Čmukaři Turnov
www.klubnarampe.cz

ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Klub Na Rampě, 18 hodin
fotky, videa, informace a návody
pro každého zájemce o dění ve
vesmíru, www.klubnarampe.cz

TÝDEN POŽEHNÁNÍ
Ochranovský sbor Jednoty
bratrské (Máchova 29), 18 hodin
modlitby za požehnání kraji 
a městu 

MAGDALENA KOŽENÁ 
COLLEGIUM 1704 
& VÁCLAV LUKS
Městské divadlo, 19 hodin
zahajovací koncert MHF Lípa 
Musica, www.divadlojablonec.cz

PROMÍTÁNÍ (NEJEN)
PRO SENIORY
Kino Radnice, 10 hodin
film Moulin Rouge
www.kinajablonec.cz

HRÁTKY S PAMĚTÍ 
Městská knihovna, 14 hodin
s certifikovanou trenérkou Jiřinou
Ziklovou 
www.knihovna.mestojablonec.cz

NEZNÁMÍ HRDINOVÉ
MLUVILI I NĚMECKY
Městská knihovna, 17 hodin
svoji knihu představí autor Martin
Krsek
www.knihovna.mestojablonec.cz

EMILIE FRYDECKÁ
Galerie N, 17 hodin
vernisáž výstavy díla textilní 
výtvarnice a pedagožky TUL
tel. 48 535 4474 
www.facebook.com/TULgalerieN

TÝDEN POŽEHNÁNÍ
Spolkový dům, E. Floriánové 8
18 hodin
modlitby za požehnání kraji 
a městu (Křesť. sbor Dobrá zpráva)

HELLO YAK 
Klub Na Rampě, 20 hodin
koncert exotické krásky s kapelou 
– rockabilly z kolumbijské Bogoty
www.klubnarampe.cz

KINA
aktuální program kin Radnice 
a Junior najdete na webu
www.kinajablonec.cz

MIMIKINO
Kino Junior, 10 hodin
film Chata na prodej – promítání
za tlumeného osvětlení a se sníže-
nou hladinou zvuku
www.kinajablonec.cz

MÝDLOTVOŘENÍ
Centrum Jablíčko, 16–18 hodin
dílnička pro děti od 5 let (přihlášky 
předem), www.centrumjablicko.cz

TÝDEN POŽEHNÁNÍ
Chrám Dr. Farského, 18 hodin
modlitby za požehnání kraji 
a městu (Církev československá
husitská)
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DÝŇOBRANÍ V JABLONCI NAD NISOU
pátek 14. 9.–sobota 15. 9., Dům vína, Komenského ulice
Přehlídka stovek vyřezávaných dýní z více než 30 základních, mateřských
a speciálních škol z Jablonce a okolí. Letos na téma “Pohádkové 
bytosti”.  Přinést můžete i vlastní dýně, případně si vyřezat výtvory
přímo na místě. 
pátek 14. 9., od 15 hodin zábavné odpoledne se soutěžemi pro děti,
dětská dýňová diskotéka, chlazené lednické burčáky, gastronomické
speciality, v 19.15 hodin zapalování dýní, v 19.30 hodin ohňostroj
sobota 15. 9., 9–17 hodin přehlídka vyřezaných dýní s možností občer-
stvení, www.dum-vina.cz

Foto: archiv Domu vína Jablonec nad Nisou



OPEN HOUSE PRAHA
Městská knihovna, 17 hodin
s cestovatelem Milanem Vikem 
www.knihovna.mestojablonec.cz

TÝDEN POŽEHNÁNÍ
Kostel Povýšení sv. Kříže, 
nám. B. Němcové, 18 hodin
modlitby za požehnání kraji 
a městu (Starokatolická církev)

SARKOFÁG 
PRO KRÁLOVNU
Klub Na Rampě, 19 hodin
Hovory na Rampě s výtvarníkem 
a sklářem Zdeňkem Lhotským 
o vzniku mimořádného skleně-
ného díla pro dánskou královnu
www.klubnarampe.cz

PODZIMNÍ SLAVNOSTI
Centrum města, 9–18 hodin
městské slavnosti se stylovým trhem
a programem na Mírovém nám.:
10 h. Ruda Hancvencl: V jednom
lese, v jednom domku  – loutkové
divadlo
10.45 h. Wertachtaler Kaufbeuren
(Německo) – folklór, taneční soubor
z partnerského města
11.30 h. Jazztet ZUŠ Jablonec n. N.
– jazz, swing
12.20 h. Wertachtaler Kaufbeuren 
13 h. Stanley’s Dixie Street Band
– dixieland
13.55 h. Squadra Sua: Happy Hour
– pouliční klaunské představení
15 h. Slavnostní zahájení
15.05 h. The Fugitives (Kanada) 
– folkrock
16 h. Squadra Sua: Soldates
– pouliční klaunské představení
17 h. Robert Křesťan & Druhá
tráva – bluegrass, folk
www.ejbc.cz

BARVY PODZIMU
Ekocentrum – areál Eurocentra,
pavilon S1, 9–18 hodin
výroba skřítků z lesních plodů,
ochutnávka různých odrůd jablek,
navlékání přírodnin, hmatová 
hádanka, jablíčkové prostírání, 
poznávání keřů a jejich plodů...
9–12 hodin pro školy 
13–18 pro veřejnost 
(v rámci Podzimních slavností )
www.jablonec.com

DÍLNA INSPIRACE
Palace Plus, 10–16 hodin
více info na další straně kalendáře 
u upoutávky s fotkou, www.svsb.cz 

KORÁLKOVÁ DÍLNA
Dům česko-německého 
porozumění, 17 hodin
tvoření s korálky na téma Zázračná
příroda Lídou Dutou
www.dumrynovice.cz

ZDRAVÉ VAŘENÍ
DDM Vikýř, 17–20.30 hodin
vaření s Katkou Halamovou, 
přihlášky na www.vikyr.cz

OM CHANTING 
Studio Naila, ul. 28. října 23
18.45 hodin
oslava Mezinárodního dne míru 
– meditace, společné zpívání, info:
Lenka.Tahalova.Jbc@seznam.cz

VLADIMÍR MIŠÍK & ETC
Klub Na Rampě, 20 hodin
koncert jedné z největších českých
rockových legend s kapelou
www.klubnarampe.cz

TÝDEN POŽEHNÁNÍ
U kříže na Královce, 17 hodin
vyvrcholení Týdne závěrečným 
požehnáním pod širým nebem
(Římskokatolická církev)

PODZIMNÍ SLAVNOSTI
Centrum města, 9–18 hodin
městské slavnosti se stylovým trhem
a programem na Mírovém nám.:
10 h. De Facto Mimo: Kašpárek 
a drak – loutkové divadlo        
11 h. BlueNight – bluegrass
12 h. Andrea Ruilova-Barzola 
& Folhinha Band (Ekvádor/ČR) 
– latinskoamerická hudba
13 h. Ladybirds / Berušky 
– country, soul
14.20 h. Cink Cink Cirk: Dukto
– pouliční divadlo
15.30 h. Friling (Německo) – new
swing, pop
16.50 h. Chris Bergson Trio
(USA/ČR) – blues, soul, roots 
www.ejbc.cz

DÍLNA INSPIRACE
Palace Plus, 10–16 hodin
více info na další straně kalendáře 
u upoutávky s fotkou, www.svsb.cz 
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JABLONECKÉ PODZIMNÍ SLAVNOSTI
pátek 21. 9.–sobota 22. 9., 9–18 hodin, centrum města, zdarma
Dvoudenní městské slavnosti se stylovým trhem navazující na tradici
jarmarků z roku 1808, s prodejem regionálních výrobků, občerstvením 
a doprovodným kulturním programem (viz jednotlivé dny v kalendáři). 
www.eurocentrumjablonec.cz

Foto: archiv Eurocentra (Squadra Sua – pouliční klaunské představení)



Pokračování z předchozí strany
MČR ŽÁCTVA V ATLETICE
Stadion Na Střelnici
přehlídka nadějí atletiky za účasti
500 sportovců z celé republiky-
www.atletika.cz

FK JABLONEC 
FC VIKTORIA PLZEŇ
Stadion Střelnice
fotbalové utkání Fortuna ligy, čas
bude upřesněn, www.fkjablonec.cz

CHEMIE V POTRAVINÁCH
DDM Vikýř, 14–19.15 hodin
beseda, přihlášky na www.vikyr.cz

NOKTURNO 
PRO 2862 HLASŮ
Kostel svaté Anny, Kostelní ulice
19 hodin
benefiční koncert pro varhany (na
programu Bach, Händel, Mendels-
sohn), na varhany zahraje Albin
Wirbel (Neugablonz, Německo) 
www.jabloneckevarhany.cz

ROCKOVÁ HOREČKA LIVE
Klub Na Rampě, 20 hodin
22 let bigbeatu na Rampě – rockové
kino Petra Vobořila s koncertem
kapel The Weathermakers (Brno),
Eridu a Stand Up (Jbc)
www.klubnarampe.cz

DÍLNA INSPIRACE
Palace Plus, 10–16 hodin
více info níže u upoutávky s fotkou
www.svsb.cz, www.palaceplus.cz

MČR ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ 
V ATLETICE
Stadion Na Střelnici
přehlídka nadějí atletiky za účasti
500 sportovců z celé republiky-
www.atletika.cz

HURVÍNKOVO PŘÁNÍ
Městské divadlo, 15 a 17 hodin
nový pohádkový příběh hrají 
členové Divadla Spejbla 
a Hurvínka
www.divadlojablonec.cz

KINA
aktuální program kin Radnice 
a Junior najdete na webu
www.kinajablonec.cz

ZAHÁJENÍ 
TÝDNE SENIORŮ
Kostel sv. Anny, 16 hodin
zahájení Týdne seniorů za doprovodu
pěveckého sboru Izerína a DPS
Rolnička, www.mestojablonec.cz
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DÍLNA INSPIRACE – SKLO A KOV
pátek 21. 9.–neděle 23. 9., 10–16 hodinPalace Plus, Palackého 41
Nová tvůrčí akce pro kreativní dámy a pány – šití z korálků, ketlování,
obšívaná kulička, drátování, vinutí perlí u kahanu, uzlíkování a filigrán
a dětská dílnička. Vstup zdarma. Pořádá Svaz výrobců skla a bižuterie
ve spolupráci s Palace Plus a s podporou Dotačního fondu Libereckého
kraje. www.svsb.cz, www.palaceplus.cz

Foto: archiv SVSB



TÝDEN SENIORŮ
Eurocentrum – Malý sál, 10 hod.
zahájení výstav Tvořivé ruce našich
seniorů aneb 100 kroků do minulosti
s kapelou Staropražští Pardálové
Kino Junior, 15 hodin
klubový pořad Nadi Urbánkové 
a Luboše Javůrka
www.mestojablonec.cz

NAVLEČTE SI KORÁLKY
Centrum Jablíčko, 10–12 hodin
výroba šperků, dětských kousátek,
klipů na dudlík nebo kočárek 
z atestovaných silikonových korálků
Emaja, www.centrumjablicko.cz

TOKIO
Městská knihovna, 14 hodin
promítání z cyklu Nejkrásnější
místa světa
www.knihovna.mestojablonec.cz

DALŠÍ TOULKY 
KRÁSNOU UKRAJINOU
Městská knihovna, 17 hodin
beseda s Christou Petráskovou
www.knihovna.mestojablonec.cz

KVÍZ NA RAMPĚ
Klub Na Rampě, 18.30 hodin
sestavte 2-8členný tým a otestujte
znalosti, www.klubnarampe.cz

LENKA MATĚJÁKOVÁ 
PETR MATĚJÁK 
TEREZIE FIALOVÁ 
Městské divadlo, 19 hodin
koncert – housle a klavír
www.divadlojablonec.cz

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ V NEMOCNICI
Nemocnice Jablonec nad Nisou
více info na další straně kalendáře 
u upoutávky s fotkou, www.nemjbc.cz 

PROMÍTÁNÍ (NEJEN)
PRO SENIORY
Kino Radnice, 14.30 hodin
film Jan Palach
www.kinajablonec.cz

HOVORY, OVŠEM 
Dům česko-německého 
porozumění, 18 hodin 
autorský pořad Milana Brože, 
hostem Katka Špalková (Kutno-
horská Hudební škola Yamaha) 
www.dumrynovice.cz

BROUK V HLAVĚ
Městské divadlo, 19 hodin
situační komedie v podání Studia
DVA divadla Praha
www.divadlojablonec.cz

PARTIČKA
Eurocentrum, 20 hodin
vysoká škola improvizace, partička
v nové sestavě – Michal Suchánek,
Igor Chmela, Richard Genzer, 
Michal Novotný, Dano Dangl, 
Marian Čurko… www.ejbc.cz

POSLEDNÍ DŮVOD,
PROČ SE NEZABÍT
Klub Na Rampě, 20 hodin
Divadlo Pod Palmovkou s adaptací
pozoruhodného blogu poslednidu-
vod.cz – bizarní kabaret o tom, že
život škodí vám i lidem ve vašem
okolí, www.klubnarampe.cz

JABLONECKÉ ŘEPOBRANÍ
Eurocentrum – Velký sál, 15 hodin
akce v rámci Týdne seniorů
www.mestojablonec.cz

VĚZEŇ NA DRUHÉ 
AVENUE
Městské divadlo, 19 hodin
americká komedie, hrají Simona
Stašová, Kamil Halbich, Vasil 
Fridrich, Veronika Jeníková a další
(Agentura Harlekýn Praha)
www.divadlojablonec.cz

Den české státnosti
VOLNÝ VSTUP 
DO MUZEA 
Muzeum skla a bižuterie
9–17 hodin 
v rámci oslav Dne české státnosti
www.msb-jablonec.cz
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VŠEMODELÁŘSKÁ VÝSTAVA
Eurocentrum Jablonec nad Nisou
středa 19. 9.–neděle 23. 9. 9–18 hodin, pondělí 24. 9. 9–12 hodin
Výstava k 50 letům Klubu lodních modelářů Admiral – Mezinárodní
mistrovství ČR stolních modelů lodí kategorie C, samostatná expozice
historických modelů k výročí 100 let republiky (modely historických
a moderních lodí, letadel, vrtulníků, aut, raket, železniční modely,
plastové a kartonové modely, parní stroje, ostatní modely, ukázky 
z historie modelářského sportu). Vstupné dobrovolné.
www.klom-admiral.cz, www.ejbc.cz, www.vikyr.cz

Foto: archiv Klubu lodních modelářů Admiral Jablonec nad Nisou



Pokračování z předchozí strany
POHÁDKOVÝ POCHOD
ZA HOUBOVÝM DĚDKEM 
start na Paseckém nádraží (od 10
hodin), cíl na rozhledně Nisanka
cestou děti budou plnit drobné
úkoly, potkají tématické pohádkové
postavy, www.vikyr.cz 

TÝDEN SENIORŮ
Kino Radnice, 10 hodin
film Po strništi bos
www.mestojablonec.cz 

NAŠÍ FURIANTI
Městské divadlo, 15 hodin
v nastudování sokolských divadel-
ních spolků, v režii Bohumila 
Gondíka (akce programu Sokol
Republice – Sletový rok 2018 
v Libereckém kraji)
www.divadlojablonec.cz

DEN ARCHITEKTURY
Vladimírovo knihkupectví, 
18.30 hodin
Tištěná architektura 44 – Igor 
Kovačevič o architektonických
soutěžích, www.denarchitektury.cz
www.placjablonec.cz

JARDA SVOBODA – SOLO
Klub Na Rampě, 20 hodin
frontman kapely Traband se sólo-
vým projektem, doprovázen 
harmoniem, www.klubnarampe.cz

SKIREGATA 2018
Jablonecká přehrada
závody v jachtingu a windsurfingu
(v případně nedostatku vody bude
akce přesunuta), www.tjdelfin.cz,
www.sailing.cz

SKIREGATA 2018
Jablonecká přehrada
závody v jachtingu a windsurfingu
(v případně nedostatku vody bude
akce přesunuta), www.sailing.cz

CIMBÁLOVÁ MUZIKA 
BOHUSLAVA ELIÁŠE
Eurocentrum, 14 hodin
taneční odpoledne s cimbálovou
muzikou v rámci Týdne seniorů
www.mestojablonec.cz

DEN ARCHITEKTURY
U bývalých městských lázní 
15 hodin
“Řeka Nisa – zelená páteř Jablonce”
vernisáž výstavy projektu francouz-
ské architektky Louise Nebelsztein
(výstava potrvá do 7. 10.)
www.denarchitektury.cz
www.placjablonec.cz

Informace denně aktualizované 
na www.facebook.com/jkicjablonec

1. 10. Ta naše písnička česká
koncert jako dárek seniorům,
Městské divadlo, 17 h. 
www.divadlojablonec.cz

3. 10. Eric Steckel (USA) 
koncert, Klub Na Rampě 
www.klubnarampe.cz

4. 10. Bohuš Matuš a DPS Vrabčáci
koncert, Městské divadlo, 15 h.
www.divadlojablonec.cz

4. 10. Rockování Jiřího Černého,
hudební pořad, Klub Na Rampě, 
www.klubnarampe.cz

5. 10. Amos 2018, burza škol, 
vzdělávání, pracovních příležitostí
a volnočasových aktivit
Eurocentrum, www.ejbc.cz

5. 10. Dolnoslezská filharmonie
Jelenia Gora, Ivo Kahánek
koncert, Městské divadlo, 19 h.,
www.divadlojablonec.cz

5. 10. Mydy Rabycad, koncert,
Klub Na Rampě 
www.klubnarampe.cz 

5. 10. Jablonecký Voříšek 2018,
20. ročník soutěže, čestný host Dan
Hůlka, Letní scéna Eurocentra
www.ejbc.cz

6. 10. MET – Aida, přenos z Metro-
politní opery, Kino Radnice, 18.45 h.
www.kinajablonec.cz
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V NEMOCNICI
středa 26. 9., Nemocnice Jablonec nad Nisou
9–12 hodin pro školy (přihlášky předem)
13–18 hodin pro veřejnost – otevřeno 15 zdravotnických a 2 technická
pracoviště • sociální poradenství (14–17 h.) • výstava „Hobby našich
zaměstnanců“ • soutěžní kvíz s dárkem • měření tlaku, BMI, tělesného
tuku, cukru, sanitky, stan humanitární pomoci • další doprovodný
program a aktuální informace o 6. ročníku akce na www.nemjbc.cz 

Foto: archiv Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.



Městské divadlo
pokladna divadla, Liberecká 5
pracovní dny 10–13 a 14–16 hodin
(do 19 hod. v den konání představení)
telefon: 483 320 595 nebo elektronicky
www.divadlojablonec.cz

Eurocentrum
recepce Eurocentra, Jiráskova 9
pracovní dny 8–20 hodin
telefon: 483 704 400
nebo elektronicky www.ejbc.cz 
V recepci Eurocentra je možno 
zakoupit též vstupenky v systému 
Ticketpro www.ticketpro.cz 
Ticketstream www.ticketstream.cz
Colosseum www.evstupenka.cz

Kina (Radnice, Junior, Letní kino)
recepce Eurocentra, Jiráskova 9
pracovní dny 8–20 hodin
telefon: 483 704 400
elektronicky www.kinajablonec.cz

Klub Na Rampě
velký bar v klubu, Jiráskova 1
úterý–sobota 18–23 hodin
telefon: 775 888 067
Restaurace Pod Rampou
Jiráskova 9
pondělí–pátek 11–14 hodin
elektronicky www.klubnarampe.cz

OBSCURA 
Eurocentrum, 4. 9.–9. 11. 
pracovní dny 8–18 hodin 
výstava libereckého fotoklubu
www.ejbc.cz

100. VÝROČÍ OTEVŘENÍ
WALDESOVA MUZEA
Muzeum skla a bižuterie 
4. 9.–13. 1., úterý–neděle 9–17 h.
18.–19. 9. z techn. důvodů zavřeno
soubor unikátních exponátů, 
dobové fotografie i publikace 
původního Waldesova muzea 
knoflíků a spínadel v pražských 
Vršovicích, www.msb-jablonec.cz

SETKÁNÍ V KRAJINĚ
Galerie N, do 14. 9. 
úterý–pátek 13–17 hodin
výstava obrazů pedagogů PF TUL
a hostů, tel. 48 535 4474 
www.facebook.com/TULgalerieN

SVĚT JOSEFA 
V. SCHEYBALA
Městská galerie MY, do 15. 9.
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin,
sobota 10–13 hodin 
připomínka nedožitých devadesátin
jabloneckého kreslíře, ilustrátora,
historika umění a etnografa
tel. 483 356 202

TAJUPLNÝ SVĚT 
ŽANETY ELISOVÉ
Městské divadlo, 15. 9.–31. 10. 
v době divadelních představení
výstava – akryl a kombinovaná
technika, www.divadlojablonec.cz

VŠEMODELÁŘSKÁ 
VÝSTAVA
Eurocentrum, 19.–24. 9.
více na 7. straně kalendáře 
u upoutávky s fotkou

EMILIE FRYDECKÁ
Galerie N, 19. 9.–5. 10.
úterý–pátek 13–17 hodin
výstava díla textilní výtvarnice 
a pedagožky TUL, tel. 48 535 4474 
www.facebook.com/TULgalerieN

VÝZNAMNÍ ČEŠI
Dům česko-německého porozu-
mění, Rýnovice, do 22. 9.
úterý–pátek 10–20 hodin
sobota 15. 9. 9–17 hodin
“Mezi jazykem, národem a státem
1800–1945”– výstava spolku Adal-
berta Stiftera zabývající se vztahem
českých osobností k německé 
kultuře, jazyku a k habsburské 
monarchii, www.dumrynovice.cz

Z JIZERSKÝCH HOR 
DO ČESKÉHO RÁJE
Kostel sv. Anny, do 29. 9.
všední dny 10–12 a 13–17, 
sobota, svátek 28. 9. 10–13 hodin
výtvarní umělci severovýchodních
Čech – Jiří Dostál, Miloslav Jágr,
Josef Jíra, Vladimír Komárek, 
Vladimír Komňacký, Stanislav 
Libenský, Jiří Nepasický, Tomáš
Plesl, Vratislav K. Novák, Rony
Plesl, Oldřich Plíva, Ludmila 
Šikolová, Martin J. Pouzar, Josef
Honzík a absolventské práce
2017/2018 studentů Střední umělec-
koprůmyslové školy v Jablonci n. N.
www.jablonec.com

VÝSTAVY 

INFO O PŘEDPRODEJI

ZDENĚK LHOTSKÝ 
Muzeum skla a bižuterie, do 30. 9., úterý–neděle 9–17 hodin
(18.–19. 9. z technických důvodů zavřeno)
Výběr z tvorby předního českého skláře, světoznámého technologa 
a realizátora projektů v taveném skle, www.msb-jablonec.cz

Tip: Ve čtvrtek 20. 9. od 19 hodin jste srdečně zváni do Klubu 
Na Rampě na besedu “Sarkofág pro královnu” s výtvarníkem 
a sklářem Zdeňkem Lhotským o vzniku mimořádného skleněného
díla pro dánskou královnu.

Foto: archiv Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou



Pokračování z předchozí strany
ZE STARÉ ŠKOLY
Dům Scheybalových, do 29. 9.
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin
sobota, svátek 28. 9. 10–13 hodin
národopisná výstava kreseb a textů
Jany a Josefa V. Scheybalových 
s praktickou ukázkou vybavení
školní třídy z období první republiky,
(připraveno s podporou Krkonoš-
ského muzea – Památník zapadlých
vlastenců v Pasekách nad Jizerou)
www.jablonec.com

ZDENĚK LHOTSKÝ 
Muzeum skla a bižuterie, do 30. 9.
úterý–neděle 9–17 hodin
(18.–19. 9. z technických důvodů
zavřeno)
výběr z tvorby předního českého
skláře, světoznámého technologa 
a realizátora projektů v taveném
skle, www.msb-jablonec.cz

IRDS
Muzeum skla a bižuterie, 
do listopadu 2018 
úterý–neděle 9–17 hodin
(18.–19. 9. z technických důvodů
zavřeno)
výstava ve výstavě – design a autor-
ská tvorba značky IRDS – Ingrid
Račková a David Suchopárek
www.msb-jablonec.cz

JABLONEC NAD NISOU 
MINCOVNÍ MĚSTO ČESKÉ
REPUBLIKY 1993–2018 
Muzeum skla a bižuterie, do 31. 12. 
úterý–neděle 9–17 hodin
(18.–19. 9. z technických důvodů
zavřeno)
výstava ve výstavě – to nejzajímavější
z produkce České mincovny u pří-
ležitosti oslav 25. výročí vzniku 
samostatné České republiky
www.msb-jablonec.cz

EMIL BÖHME (1856–1928)
Městská knihovna
pracovní dny 8–18 hodin
výstava k 90. výročí úmrtí 
významného jabloneckého 
knihkupce a vydavatele (chodba 
k multimediálnímu oddělení)
www.knihovna.mestojablonec.cz

DOLNÍ SLEZSKO 
NA DOSAH RUKY
Městská knihovna, v prostoru
schodiště, pracovní dny 8–18 h.
výstava fotografií polského autora
Piotra Miemiece
www.knihovna.mestojablonec.cz

MUZEUM HRAČEK
U Zeleného stromu
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin
sobota, neděle 10–16.30 hodin
expozice hraček převážně z období
1940–1989, aktuální otevírací doba 
na www.muzeum-hracek-jablonec.cz

VÝSTAVA 
PLYŠOVÝCH MEDVĚDŮ
Muzeum pro radost
Kavárna Vinárna, Rynovická 31 
čtvrtek–sobota 15–20 hodin
(nebo dle domluvy)
facebook.com/posezeniproradost

TANEČNÍ ŠKOLA 
J. SVOBODA
Eurocentrum, zahájení 5. 9.
základní taneční kurzy: pro mládež
(15 lekcí), pro dospělé, včetně 
prodloužených, stolování, speciální
lekce a věnečku, přihlášky a info
na www.tanecnisvoboda.cz

TŠ TOPDANCE
Velké taneční kurzy pro mládež:
KC Hotel Praha – zahájení 6. 9.
Eurocentrum – 15.11. Prodloužená,
13. 12. Věneček, www.topdance.cz
(v nabídce TŠ také kurzy pro děti,
pro dospělé, tango Argentino)

PLAVECKÝ BAZÉN 
pondělí 17–21.30 hodin 
(13-15 hodin důchodci)
úterý až čtvrtek 6–21.30 hodin
pátek 8–21.30 hodin 
sobota 10–21.30 hodin
neděle 10–20 hodin
www.bazenjbc.cz

SAUNA SPORT
Ul. Za Hrází, u přehrady
úterý 12–21 h. (společná sauna)
středa 12–21 h. (jen muži) 
čtvrtek 12–21 h. (jen ženy) 
pátek–neděle 12–21 h. (společná)
www.sportjablonec.cz

MĚSTSKÁ SPORT. HALA
Ul. U Přehrady
sportoviště pro skupiny i veřejnost 
(např. míčové hry, badminton, stolní
tenis), fitness, www.sportjablonec.cz

VOLNOČASOVÝ AREÁL
F. L. Čelakovského, Mšeno
800 m in-line dráha, multifunkční
asfaltové hřiště, dětské prolézačky,
travnaté fotbalové hřiště
www.sportjablonec.cz

ATLETICKÝ AREÁL 
Na Střelnici
městské sportoviště (stadion, hala)
s možností pronájmu skupinám 
i jednotlivcům, www.sportjablonec.cz

TENISOVÉ KURTY
Sportovní areál Břízky
venkovní: www.tkbrizky.cz
vnitřní: www.brizky.cz/sportoviste
Tenisový areál Proseč
www.cltkjbc.cz

LEZECKÁ ARÉNA
Makak aréna, Liberecká ul.
denně 10–23 hodin
indoor stěna s různou obtížností,
www.lezeckaarena.cz

SPORTOVNÍ CENTRUM
CARDIOFITNESS
Ul. Generála Mrázka 3
denně 7–22 hodin
indoorové sportoviště na 1 500 m2
www.cardiofitnessjbc.cz

EXTRIFIT GYM 
pracovní dny 8–21 hodin
sobota 9–14, neděle 9–19 hodin
Palackého 41 (bývalý Jablonex)
fitness, www.extrifitgym.cz

VÝSTAVY TANEČNÍ KURZY

SPORTOVNÍ TIPY

Jablonecký kalendář vydává Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s., 
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, Kostelní 1/6, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel.:
+420 774 667 677, www.jablonec.com, info@jablonec.com. Vydavatel neručí za průběh
uveřejněných akcí ani případné změny programu. Prosím, věnujte proto pozornost
internetovým stránkám u jednotlivých akcí, kde je možné si ověřit, zda se akce koná,
zda je nutné zakoupit vstupenku či si místa rezervovat. Jste-li organizátory zajímavé
akce, pošlete svůj přispěvek na: kalendar@jablonec.com (uzávěrka 10. den v měsíci).
Jablonecký kalendář je distribuován s Jabloneckým měsíčníkem.



sobota / 15. 9. 2018 / 9–17 hodin

Společné dědictví, společné hodnoty

V objektech je připraveno: volné i komentované prohlídky, výstavy, promítání,
koncert, upomínková exhibiční ražba, dílny pro děti, sportovní aktivity. 
VSTUP ZDARMA. 
Více informací a jízdní řád na letáčcích a www.jablonec.com.

Otevřené památky:
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových / Kantorova vila / Městská
knihovna (9.00–16.30) / Městské divadlo (14.00–17.00) / Muzeum
skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou / Nová radnice / kino Junior
(10.00–14.00) / Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná
škola / kostel Dr. Farského / kostel sv. Anny / kostel Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova / kaplička sv. Anny (9.00–14.00) / kostel Nejsvětější
Trojice / kostel Povýšení sv. Kříže / kostel Seslání Ducha svatého /
Dům česko-německého porozumění / Sokolovna.
Objekty jsou otevřeny zdarma od 9.00 do 17.00 hodin (pokud není uvedeno jinak).

Časový harmonogram:
9.00 Otevření památkových objektů
9.00–16.30 Poznávací trasa s úkoly 

(odměny v cíli lze vyzvedávat až do 17.00) 
9.30–17.00 Okružní jízdy historického autobusu
10.00 Komentovaná procházka městem
13.00–16.30 Radnice slaví! dobová tančírna 

a pokus o zápis do České knihy rekordů

        



22. 9. TIMBERSPORT SHOW
Dřevorubecké utkání s ukázkou dřevosochání.
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