
Mezinárodní den dětí
DÁREK MUZEA DĚTEM
Muzeum skla a bižuterie
10–18 hodin
děti do 15 let vstup zdarma, 
dospělí snížené vstupné 
www.msb-jablonec.cz

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ 
Topdance, 18.30 hodin
taneční kurz, více info na webu 
www.topdance.cz

BIOSENIOR
Kino Radnice, 14.30 hodin
film Vlastníci
www.kinajablonec.cz

KAROLINA CIBULKA 
MAKROKOSMOS
Galerie Kaplička, 18 hodin
vernisáž souboru koláží 
www.placjablonec.cz

HOVORY 
Z RIEGROVA DOMU 
Dům česko-německého porozu-
mění, Rýnovice, 18 hodin
beseda nejen o knihách a poezii,
hostem večera Martin Trdla a Olga
Veselá, www.dumrynovice.cz

ARGENTINSKÉ TANGO  
Topdance, 18.30 hodin
taneční kurz, více info na webu 
www.topdance.cz

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ 
Topdance, 20 hodin
taneční kurz, více info na webu 
www.topdance.cz

FILMOVÝ KLUB
Kino Junior, 20 hodin
film Pro Samu 
www.kinajablonec.cz

ZAHRADNÍ SLAVNOST
DDM Vikýř – zahrada, 15 hodin
pro děti i dospělé – hry, zábava, 
dílničky, hudba, zahájení zápisu 
na kroužky pro školní rok 2020/2021
www.vikyr.cz

ŽIVÁ HUDBA U VOLTOVNY
Jablonecká přehrada – Voltovna
Sportovní ul., 19 hodin
Létající pivo přináší nejen občer-
stvení, ale pravidelně v pátek také
kapely na břeh jablonecké přehrady
(pouze za příznivého počasí)
více info na www.letajicipivo.cz

LUHY – LUČNÍ TRHY
Dobrá Voda, 10–17 hodin
přírodně s pohodovým programem
a lokálními prodejci, info na  
Ines.v@seznam.cz, tel. 777 612 650

RODINNÉ PŘEDSTAVENÍ
Kino Junior, 14.30 hodin
film Super mazlíčci 
www.kinajablonec.cz
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ZMĚNA VYHRAZENA!     SLEDUJTE INFORMACE NA
WEBU POŘADATELŮ. AKCE SE KONAJÍ V SOULADU
S AKTUÁLNÍMI OPATŘENÍMI, VSTUP DO NAPLNĚNÍ
STANOVENÉ KAPACITY. NÁVŠTĚVNÍCI JSOU POVINNI
DODRŽOVAT HYGIENICKÁ OPATŘENÍ. DĚKUJEME
ZA POCHOPENÍ A ZA PŘÍZEŇ. 



TÝDEN ZÁPISŮ ZUŠ     
více info na webu www.zusjbc.cz

XAVIER BAUMAXA
Chata Proseč, 19 hodin
koncert, vstupenky na Chatě Proseč
nebo na e-mailu: haz@seznam.cz

BIOSENIOR
Kino Radnice, 10 hodin
film Chlap na střídačku
www.kinajablonec.cz

VASILŮV RUBÁŠ
Chata Proseč, 19 hodin
koncert, vstupenky na Chatě Proseč
nebo na e-mailu: haz@seznam.cz

MIMIKINO
Kino Junior, 10 hodin
promítání pro rodiče s malými
dětmi za tlumeného osvětlení 
a se sníženou hladinou zvuku
www.kinajablonec.cz

PAVEL OPOČENSKÝ 
EPIDEMIE
Galerie POUZAR&OVÁ, 17 hodin
vernisáž výstavy autorského
šperku českého šperkaře a sochaře,
který patří k nejvýznamnějším
současným šperkařům nejen u nás,
ale i v zahraničí
facebook.com/POUZARetOVA

MUCHA
Chata Proseč, 19 hodin
koncert, vstupenky na Chatě Proseč
nebo na e-mailu: haz@seznam.cz

KORÁLKOVÁ DÍLNA 
Dům česko-německého porozu-
mění, Rýnovice, 17 hodin  
tvorba z perliček s Lídou Dutou,
rezervace na tel. 720 248 215
www.dumrynovice.cz

FILMOVÝ KLUB
Kino Junior, 20 hodin
film Země medu
www.kinajablonec.cz

JAN SPÁLENÝ TRIO 
Chata Proseč, 19 hodin
koncert, vstupenky na Chatě Proseč
nebo na e-mailu: haz@seznam.cz

FARMÁŘSKÝ DEN
Ekocentrum, pavilon S1 
v areálu Eurocentra, 9–17 hodin
pro děti a dospělé – ukázky zpra-
cování farmářských produktů, 
poznávání vůní léčivých bylin, 
vyrábění z vlny, rukodělné aktivity
se včelím voskem apod., na místě 
k vidění i zvířata, ve spolupráci 
se Střediskem ekologické výchovy
Český ráj, www.sevceskyraj.cz

ODPOLEDNE 
S OVČÍM ROUNEM
DDM Vikýř, 14–17 hodin
pro začátečníky, děti i dospělé,
workshop výroby šperků z ovčího
rouna, přihlášky nyplova@vikyr.cz 
www.vikyr.cz

MODROTISK 
Letní scéna Eurocentra, 19 hodin
open-air koncert bluegrassové 
kapely z drsného severu, www.ejbc.cz

IVAN HLAS TRIO 
Chata Proseč, 19 hodin
koncert, vstupenky na Chatě Proseč
nebo na e-mailu: haz@seznam.cz

ŽIVÁ HUDBA U VOLTOVNY
Jablonecká přehrada – Voltovna
Sportovní ul., 19 hodin
více info na www.letajicipivo.cz

NOC KOSTELŮ 
Kostel sv. Anny, 18–20 hodin
výstava Má vlast 

Modlitebna Českobratrské církve
evangelické, Pod Baštou 10
18–19 hodin akce pro děti

Chrám Dr. Farského, 18–22 hodin
prostor podbarven živou varhanní
hudbou, www.nockostelu.cz
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NOC KOSTELŮ 
pátek 12. 6., 18–22 hodin, Jablonec nad Nisou
Celostátní akce, kdy veřejnost může ve večerních hodinách zdarma
navštívit kostely a modlitebny, poznat nejen jejich kulturní hodnotu,
ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného
umění, divadelního představení, rozhovoru či setkání. V Jablonci se 
k této akci letos připojí 3 místa – chrám Dr. Farského (prostor bude
podbarven živou varhanní hudbou), kostel sv. Anny (výstava české
krajinomalby ze sbírky Kooperativy Má vlast) a modlitebna Česko-
bratrské církve evangelické (program pro děti).
www.nockostelu.cz

Foto: Milan Bajer



KROUŽKOFEST 
DDM Vikýř, 10 hodin  
představí kroužky pro děti i dospělé,
více info na www.vikyr.cz

UŽ JSME DOMA
Letní scéna Eurocentra, 19 hodin
open-air koncert legendy tuzem-
ské alternativní scény s nezaměni-
telným stylem, www.ejbc.cz

LUBOŠ POSPÍŠIL TRIO 
Chata Proseč, 19 hodin
koncert, vstupenky na Chatě Proseč
nebo na e-mailu: haz@seznam.cz

BUCHTY A LOUTKY:
SKŘÍTEK
Letní scéna Eurocentra, 15 hodin
open–air loutková pohádka pro
děti od 4 let o velkých dobrodruž-
stvích v malém světě, www.ejbc.cz

JIŘÍ SCHMITZER
Chata Proseč, 19 hodin
koncert, vstupenky na Chatě Proseč
nebo na e-mailu: haz@seznam.cz

BUCHTY A LOUTKY: 
PSYCHO RELOADED 
Letní scéna Eurocentra, 19 hodin
open–air představení loutkového 
a alternativního divadla na motivy
slavného hororu, www.ejbc.cz

KINA
aktuální program Kina Radnice 
a Junior na www.kinajablonec.cz

KRUŠNÉ HORY
Městská knihovna, 14 hodin
cestopisné promítání z cyklu Krásy
Čech, Moravy a Slezska
www.knihovna.mestojablonec.cz

NEJPODIVNĚJŠÍ 
HVĚZDY VE VESMÍRU
Městská knihovna, 17 hodin
astronomické okénko M. Gembece
www.knihovna.mestojablonec.cz

iSHORTS
Kino Junior, 17 hodin
Zkrátka studenti 2020
www.kinajablonec.cz

DNY EVROPSKÉHO
FILMU 2020
Kino Junior, 20 hodin
nesoutěžní filmový festival 
zaměřený výhradně na současný
evropský film – promítání filmu
Instinkt (Nizozemí)
www.kinajablonec.cz

BIŽUTERNÍ WORKSHOP
V PALACE PLUS
Palace Plus, 14 hodin
tvorba náhrdelníku ve formě 
dutinky šité rybím stehem s Ivou
Mastníkovou, www.palaceplus.cz

BIOSENIOR
Kino Radnice, 14.30 hodin
film Karel Svoboda: Šťastná léta
www.kinajablonec.cz

DNY EVROPSKÉHO
FILMU 2020
Kino Junior, 20 hodin
Estonsko: Skandinávské mlčení
www.kinajablonec.cz
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MÁ VLAST – ČESKÁ KRAJINOMALBA ZE SBÍRKY
KOOPERATIVY
26. 5.–8. 11., kostel sv. Anny a Dům národopisců Scheybalových
červen, září 10–12.30 a 13–17 hodin, sobota 10–13 hodin
červenec a srpen 10–12.30 a 13–18 hodin, víkend 10–13 hodin
S unikátní poctou naší vlasti přichází Jablonecké kulturní a infor-
mační centrum společně s Nadací pojišťovny Kooperativa a Spolkem
výtvarných umělců Mánes. Na letní sezónu připravilo reprezentativní
výstavu 170 výtvarných děl, která je doslova barevnou symfonií 
o české krajině a připomíná nestárnoucí hodnoty obrazů. Julius
Mařák, Otakar Nejedlý, Adolf Kosárek, Antonín Chittusi, Gustav 
Macoun, Antonín Slavíček, Alois Kalvoda, Jan Slavíček, Antonín 
Hudeček, Antonín a Josef Mánesové, Václav Špála, František Kaván
nebo Josef Jíra. 

Vstupné 70/50/30 Kč, rodinné 150 Kč, studenti uměleckých škol v červnu
zdarma. www.jablonec.com

Foto: Alois Kalvoda, Horská krajina, olej na plátně, kolem 1914



VLADIMÍR MERTA TRIO 
Letní scéna Eurocentra, 19 hodin
open-air koncert kapely jednoho 
z nejdůležitějších českých písnič-
kářů, www.ejbc.cz

DNY EVROPSKÉHO
FILMU 2020
Kino Junior, 20 hodin
nesoutěžní filmový festival 
www.kinajablonec.cz

ŽIVÁ HUDBA U VOLTOVNY
Jablonecká přehrada – Voltovna
Sportovní ul., 19 hodin
více info na www.letajicipivo.cz

OTVÍRAČKA LEŤÁKU
Letní kino, 21.30 hodin
zahájení promítání pod širým
nebem, více info na další straně 
www.kinajablonec.cz 

NISA – ŘEKA, KTERÁ 
NÁS SPOJUJE 2020
symbolická plavba po řece Nise 
od pramene k jezeru Kristýna 
(dle situace i dále za hranice) 
a předání poselství festivalu, více
info pro zájemce tel. 737 256 575,
e-mail: bauer@sundisk.cz

NISA – ŘEKA, KTERÁ 
NÁS SPOJUJE 2020
symbolická plavba, viz 20. 6. 

VÍKENDOVÁ POHÁDKA
Kino Radnice, 14.30 hodin
www.kinajablonec.cz

SVÁTEK HUDBY 2020
15–19 hodin
živá hudba v ulicích města
www.placjablonec.cz

JABLONEČANKA 
Letní scéna Eurocentra, 15 hodin
promenádní koncert dechového
orchestru, www.ejbc.cz

MARTIN TRDLA 
A JANEK GANT
Galerie POUZAR&OVÁ, 19 hodin
literární večer věnovaný autor-
skému čtení poezie, uvede básník
Josef Straka
facebook.com/POUZARetOVA

BIOSENIOR
Kino Radnice, 10 hodin
film Příliš osobní známost
www.kinajablonec.cz

TAJUPLNÝ SVĚT INKŮ
Městská knihovna, 14 hodin
promítání z cyklu Nejkrásnější
místa světa
www.knihovna.mestojablonec.cz

JABLONECKÁ RUNDA 
Dům česko-německého porozu-
mění, Rýnovice, 15.30–17.30 
setkání přátel německého jazyka 
a kultury, www.dumrynovice.cz
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LÉTO TANČÍ 2020
29. 6.–4. 7., Eurocentrum Jablonec nad Nisou
22. ročník letní dílny pohybu, tance a rytmu. Letošním hlavním 
hostem je mezinárodně uznávaný lektor a choreograf Jarek Cemerek.
Dílna je určena pro všechny, kteří rádi tráví volný čas aktivně. 
Celotýdenní workshop hudby a tance přinese radost a uvolnění 
pro všechny zúčastněné a zakončí ho závěrečné vystoupení. 
Více informací a přihlášky na www.letotanci.cz

Foto: archiv Jarek Cemerek



BOUŘE NA SVÁROVĚ 
Městská knihovna, 17 hodin
přednáška Jitky Noskové věnovaná
150. výročí stávky ve Svárově
a událostem, které ji předcházely, 
i jejímu ohlasu v literatuře
www.knihovna.mestojablonec.cz

JAN HRUBÝ & TRIO 
Letní scéna Eurocentra, 19 hodin
barevný koncert plný překvapení 
a nestárnoucích písní, www.ejbc.cz

ŽIVÁ HUDBA U VOLTOVNY
Jablonecká přehrada – Voltovna
Sportovní ul., 19 hodin
více info na www.letajicipivo.cz

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

ORCHESTR 
RUDY JANOVSKÉHO 
Letní scéna Eurocentra, 15 hodin
promenádní koncert velkého swin-
gového orchestru, www.ejbc.cz

LÉTO TANČÍ
Eurocentrum, do 4. 7.
zahajovací den Letní dílny pohybu,
tance a rytmu, více info na před-
chozí straně u upoutávky s fotkou 
www.letotanci.cz

DĚTSKÝ DEN U BAZÉNU
S TADEÁŠKEM
Plavecký bazén – zahrada 
10–17 h
ideální odpoledne na oslavu 
vysvědčení, tento rok zaměřené 
na stavební stroje a vše kolem, 
skákací hrady, aktivity, trampolíny
a další, občerstvení zajištěno
FB událost: Dětský Den u bazénu 
s Tadeáškem

VÝSTUPY 
NA RADNIČNÍ VĚŽ
1. 7.–31. 8.
pondělí a středa 10–16 h
úterý a čtvrtek 10–15 h
pátek 10–14 h
vyhlídka na Jablonec, Ještěd či 
Jizerské hory z ochozu radniční
věže, sraz je v každou celou hodinu
před radnicí (Mírové nám.)
www.jablonec.com

JABLONECKÉ 
KULTURNÍ LÉTO
Letní scéna Eurocentra, 17 hodin
(pokud není uvedeno jinak)
open-air koncerty a vystoupení

9. 7. Bran - hudba vycházející 
ze starých bretoňských motivů

19. 7. Galiani Gypsy Jazz – kapela
navazující na tradici velkých 
romských hudebníků

23. 7. Korjen (Bosna/Polsko/
Slovensko/ČR) – východoevropská
a balkánská tradice obohacená 
o další žánry

30. 7. Pirates of the Pubs – irský
punkrock skupina v podání česko-
buďějovické skupiny

13. 8. Průdušky: 45 let + BG
Bazar: křest CD – bluegrass

20. 8. Waxwing Theatre: 
Loutkoviště – otevřená hra 
pro všechny děti s fantazií i rodiče
bez ní (15–17 h)

20. 8. Waxwing Theatre: Smysl
kura – moderní pohádka pro děti
od 10 let a dospělé (19 h)

27. 8. Docuku – melodické písničky
na pomezí folklóru a bigbítu

28. 8. Slam Poetry – špička 
českých slamerů
www.ejbc.cz

LETNÍ PRÁZDNINY 
S EKOCENTREM
týdenní příměstské turnusy pro děti
od 8 do 15 let, více info na další
straně kalendáře u upoutávky 
s fotkou, www.sevceskyraj.cz

LETNÍ PRÁZDNINY 
S VIKÝŘEM
nabídka příměstských táborů 
s aktuálními informacemi 
a přihláškami na www.vikyr.cz
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OTVÍRAČKA LEŤÁKU
pátek 19. 6., 21.30 hodin, Letní kino, Horní náměstí
První letošní promítání pod širým nebem v jabloneckém Letním
kině! Areál se otevře ve 21.30 hodin a film začne ve 22 hodin. Program
a aktuální opatření budou zveřejněny na webu kinajablonec.cz. 
Děkujeme, že upřednostňujete online zakoupení vstupenky. 

Foto: archiv kin



MÁ VLAST 
Kostel sv. Anny a Dům národo-
pisců Scheybalových
více info o výstavě na 3. straně 
kalendáře u upoutávky s fotkou
www.jablonec.com

„ ...ONI FAKT CHODÍ
VEN! “ – ADAM KAŠPAR 
/ ZDENĚK DANĚK
Městská galerie MY, od 2. 6.
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin
sobota 10–13 hodin
krajina a příroda v obrazech 
malířů mladé generace, kteří 
používají tradiční malířské 
techniky, tel.: 483 356 202

REMINISCENCES   
Galerie N
pondělí–pátek 13–17 hodin
různé formy tisku nejen na textilu
(projekt polských výtvarníků z Aka-
demii Sztuk Pięknych im. Władys-
ława Strzemińskiego w Łodzi) 
tel. 485 354 474 

KAROLINA CIBULKA 
MAKROKOSMOS
Galerie Kaplička, 3. 6.–1. 7.
soubor koláží (k nahlédnutí 
prosklenými dveřmi kapličky)
www.placjablonec.cz

PAVEL OPOČENSKÝ 
EPIDEMIE
Galerie POUZAR&OVÁ 
11. 6.–27. 8.
pondělí a čtvrtek 15–19 hodin
výstava autorského šperku českého
šperkaře a sochaře, který patří 
k nejvýznamnějším současným
šperkařům u nás, ale i v zahraničí
facebook.com/POUZARetOVA

TRENDY.DESIGN.
PRODUKCE
Muzeum skla a bižuterie 
20. 6.–1. 11. 
úterý–neděle, od 22. 6. denně
10–18 hodin
to nejlepší ze skla a bižuterie na
českém trhu za poslední tři roky,
hlavní výstava Mezinárodního 
trienále skla a bižuterie Jablonec
2020, www.msb-jablonec.cz

HRÁTKY (NEJEN) 
SE SKLEM
Muzeum skla a bižuterie 
20. 6.–6. 9. 
úterý–neděle, od 22. 6. denně
10–18 hodin
doprovodný rodinný program 
pro návštěvníky Mezinárodního 
trienále skla a bižuterie Jablonec
2020, www.msb-jablonec.cz

K3 – NEJENOM GRAFIKA    
Dům česko-německého porozu-
mění, Rýnovice, do 25. 6.
úterý–čtvrtek 14–18 hodin
výstava prací Ludmily Kalábové,
Hany Kejzlarové a Jaroslavy 
Kordové , posluchaček Univerzty 
3. věku při UJEP Ústí n. L.
www.dumrynovice.cz

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH 
BIŽUTERIE & ČAROVNÁ
ZAHRADA – ČESKÉ SKLO
SEDMI STOLETÍ
Muzeum skla a bižuterie 
úterý–neděle, od 22. 6. denně
10–18 hodin
stálé expozice
www.msb-jablonec.cz

100 LET S NÁMI
Městská knihovna
pracovní dny 8–18 hodin
výstava mapuje stoletou historii
české veřejné knihovny v Jablonci
nad Nisou 1920–2020 (na chodbě 
k multimediálnímu oddělení)
www.knihovna.mestojablonec.cz

MARTIN JUNGER 
FOTOGRAFIE
Městská knihovna
pracovní dny 8–18 hodin
v prostoru schodiště
www.knihovna.mestojablonec.cz

JABLONECKÁ PŘEHRADA
celoročně volně přístupná
vhodná ke koupání, vodním spor-
tům, rybaření, v blízkosti WC, 
občerstvení, dětská hřiště, fitpark,
kurty na plážový volejbal, in-line
stezka, nudapláž, parkoviště, 
veřejné ohniště a další, informace
o kvalitě vody www.koupacivody.cz

SPORT & RELAXACE

VÝSTAVY 

LETNÍ PRÁZDNINY S EKOCENTREM
13. 7.– 17. 7., 27. 7.– 31. 7., 10. 8.– 14. 8., 24. 8.– 28. 8. 
Ekocentrum (areál Eurocentra) a okolí Jablonce
Týdenní příměstské turnusy pro děti od 8 do 15 let (v malých skupinách)
zaměřené na tradiční řemesla. Chybět nebudou ani výlety do okolní pří-
rody. Za týden děti zábavnou formou poznají mnoho nového ve vztahu
k přírodě i nové kamarády, a rodiče získají čas na práci nebo relaxaci.
Probíhá za podpory stautárního města Jablonec nad Nisou. 
Info a přihlášky (cena 1 500 Kč za 1 týden/dítě) na webu 
www.sevceskyraj.cz/ekovychova-v-jablonci

Foto: archiv JKIC



PLAVECKÝ BAZÉN 
informace o provozu na webu 
sportovní bazén 25 m, dětský
bazén, tobogány, divoká řeka,
vířivky, sauna, sluneční louka 
s kurty na plážový volejbal, 
brouzdaliště, www.sportjablonec.cz

BARNÍK 
červen–září za příznivého počasí
jablonecká přehrada
plavba pro objednané skupinky
více info výše, www.barnik.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
sportovní stadion a hala 
www.sportjablonec.cz

MĚSTSKÁ HALA
U Přehrady 20
denně 8–20 hodin
sportoviště vhodné pro míčové hry,
badminton, stolní tenis, cvičný bo-
xerský sál, fitness, aktuální info 
na www.sportjablonec.cz

TENISOVÉ KURTY
Sportovní areál Břízky
venkovní: www.tkbrizky.cz
Tenisový areál Proseč
www.cltkjbc.cz

TENIS – SQUASH – INDOOR
GOLF – BADMINTON 
Sportovní centrum Hotel Břízky 
tenisová hala, kurty na squash,
profesionální badmintonové kurty,
indoor golf, aktuální informace 
o provozu na webu www.brizky.cz

MAKAK ARÉNA
Liberecká ul., 10–22 hodin
jedno z největších lezeckých center
v ČR s cestami pro úplné začáteč-
níky i profesionály, boulderingová
stěna, dětské profily s top rope 
jištěním, www.makakarena.cz

JÍZDY NA PONÍCÍCH
Pony ranch, Prosečská 125
vyjížďky pro celou rodinu, 
programy spojené s péčí o koně 
a jezdectvím, návštěvu je třeba 
objednat na tel. č. 739 402 918
www.ponyranch.cz

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

SPORTOVNÍ CENTRUM
CARDIOFITNESS
Ul. Generála Mrázka 3
denně 6–22 hodin
indoorové sportoviště na 1 500 m2
www.cardiofitnessjbc.cz

FITNESS CORSO
Mírové náměstí 1
klimatizované fitness centrum 
v samém středu města 
www.fitness-corso.cz

SAUNA ZA HRÁZÍ
Ul. Za Hrází 6 
relaxace v sauně u přehrady, 
masáže, www.saunazahrazi.cz

SOLNÁ JESKYNĚ
Hotel Merkur
relaxační jeskyně s velkým množ-
stvím minerálních solí, které mají 
blahodárné účinky podobně jako
pobyt u moře, info o provozu 
a objednávky na tel: 483 312 741
www.hotelmerkur.cz/cs/solna-jeskyne

BARNÍK NA JABLONECKÉ PŘEHRADĚ
červen–září za příznivého počasí
Netradičním tipem na příjemně strávený volný čas může být plavba
na Barníku. Jedná se o kulatou lodičku s grilem a elektrickým poho-
nem, kterou je možné zapůjčit na jablonecké přehradě. Barník nabízí
možnost grilování na vodě i samotné vyjížďky. Na palubu se pohodlně
posadí 6ti členná posádka, ale ani 8 osob není velký problém. 
Ovládání plavidla je velmi jednoduché a intuitivní. Rezervaci včetně 
občerstvení je nutné provést předem na webuwww.barnik.cz, kde také
najdete více informací k této lodičce.  

Foto: archiv Barník

Jste-li organizátory zajímavé akce, pošlete svůj přispěvek do 9. dne v měsíci na: 
kalendar@jablonec.com. Jablonecký kalendář vydává Jablonecké kulturní a in-
formační 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.
Jablonecký kalendář je distribuován s Jabloneckým měsíčníkem.



JSME TU PRO VÁS,
NAVŠTIVTE NÁS

Máme otevřeno a vše je připraveno 
pro vaše bezpečí.

www.CentralJablonec.cz
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