
LÉTO TANČÍ 2020
Eurocentrum, do 4. 7.
letní dílna pohybu, tance a rytmu
www.letotanci.cz

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

SPORTOVNÍ STŘEDA
Pivovar Volt – zahrada, 14–18 hodin
petanque, badminton, nohejbal apod. 
www.facebook.com/pivovarvolt

ČTVRTKy PATŘÍ DěTEm
Pivovar Volt – zahrada, 14–18 hodin
tvořivé a pohybové aktivity pro děti
www.facebook.com/pivovarvolt

DOKuD SE TANČÍ
Letní kino, 22 hodin
promítání tanečního filmu ve spolu-
práci s letní dílnou Léto tančí
www.kinajablonec.cz

TáBORáK S KOKOSEm 
Pivovar Volt – zahrada, 17 hodin
opékání buřtů za kulturního dopro-
vodu studia Kokos (pravidelně každý
pátek) www.facebook.com/pivovarvolt

LÉTO TANČÍ 2020
ZáVěREČNÉ VySTOuPENÍ
Eurocentrum, 20 hodin
vystoupení účastníků a lektorů work-
shopu Léto tančí, www.letotanci.cz

SVIJANy CHALLENGE CuP 
městská sportovní hala 
florbalový turnaj 
svijanychallengecup.cz

DÍLNA INSPIRACE 2020
Palace Plus, 10–16 hodin
akce pro kreativní dámy a pány, kteří
se chtějí naučit profesionální bižuterní
techniky pod vedením nejlepších 
designérek z oboru, www.palaceplus.cz
www.jablonecjewellerytour.cz

mAKuLE
Jablonecká přehrada – Voltovna
Sportovní ul., 19 hodin
bigbítový nářez s koňskou hlavou
(open-air koncert), www.letajicipivo.cz

DJS DAROOT, XADAm 
A HOSTÉ
Pivovar Volt – zahrada
večer pro příznivce elektronické
hudby, www.facebook.com/pivovarvolt

Den slovanských věrozvěstů 
Cyrila a metoděje 
DÍLNA INSPIRACE 2020
Palace Plus, 10–16 hodin
profesionální bižuterní techniky 
pod vedením nejlepších designérek 
z oboru, www.palaceplus.cz 
www.jablonecjewellerytour.cz

SVIJANy CHALLENGE CuP 
městská sportovní hala 
florbalový turnaj
svijanychallengecup.cz

KONCERT 
PRO mISTRA JANA
Kostel Dr.  Farského, 19 hodin 
housle: František Lamač
jablonec.ccshhk.cz

Den upálení mistra Jana Husa
DÍLNA INSPIRACE 2020
Palace Plus, 10–16 hodin
profesionální bižuterní techniky pod
vedením nejlepších designérek 
z oboru, www.palaceplus.cz 
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kalendář 

7–8 2020

Změna vyhrazena! Sledujte informace na webu pořadatelů. Akce se konají
pouze v souladu s aktuálními opatřeními. Vstup do naplnění dané kapacity. 
Návštěvníci jsou povinni dodržovat hygienická opatření. Děkujeme Vám.

červenec



BIOSENIOR
Kino Radnice, 10 hodin
film Malé ženy, www.kinajablonec.cz

TRENDy.DESIGN.PRODuKCE
muzeum skla a bižuterie, 11 a 14 h
komentované prohlídky výstavy 
a expozic s kurátorkou Kateřinou
Hruškovou, www.msb-jablonec.cz

FARmáŘSKÉ TRHy 
VE VOLTu 
Pivovar Volt – zahrada, 12–18 hodin
ovoce i zelenina, čerstvé ryby, koření,
sušené ovoce, Sychrovy trubičky,
mléčné výrobky a mnoho dalšího
18.30–20 h cvičení se SuperFitness 
– trampolínky a jiné aktivity
www.facebook.com/pivovarvolt

SPORTOVNÍ STŘEDA
Pivovar Volt – zahrada, 14–18 hodin
petanque, badminton, nohejbal apod. 
www.facebook.com/pivovarvolt

JOSEF mLADěJOVSKý: 
ON THE ROAD
Galerie Kaplička, 18 hodin
vernisáž, www.placjablonec.cz

ČTVRTKy PATŘÍ DěTEm
Pivovar Volt – zahrada, 14–18 hodin
tvořivé a pohybové aktivity pro děti
www.facebook.com/pivovarvolt

BRAN
Letní scéna Eurocentra, 17 hodin
open-air koncert – hudba vycházející
ze starých bretoňských motivů
( Jablonecké kulturní léto)
www.ejbc.cz

SKLENěNÉ PáTKy
muzeum skla a bižuterie, 10–18 h
výroba skleněných květin pod vedením
výtvarnice Marcely Růžičkové, ukázka
práce nad kahanem, tvorba vlastních
kytiček, www.msb-jablonec.cz

BEER RuN  
Jablonecká přehrada, 16–19 hodin
pivní závod kolem přehrady (mužské,
ženské a smíšené kategorie a rodinná
extraliga maraton), více info u FB 
události: BEER RUN 2020

TáBORáK S KOKOSEm 
Pivovar Volt – zahrada, 17 hodin
opékání buřtů, živá hudba 
www.facebook.com/pivovarvolt

Om CHANTING 
Studio Najla, 18.45 hodin
info: Lenka.Tahalova.Jbc@seznam.cz

AuRORA
Jablonecká přehrada – Voltovna
Sportovní ul., 19 hodin
jazzová (neortodoxně dixielandová)
kapela, (open-air koncert)
www.letajicipivo.cz

SwAP 
Pivovar Volt – zahrada, 12–18 hodin
výměna oblečení i nevhodných
dárků – akce na podporu ekologie
www.facebook.com/pivovarvolt

wHAT THE FuNK
Jablonecká přehrada – Voltovna
Sportovní ul., 19 hodin
mladá devítičlená kapela s dechovou
sekcí hrající funk a pop (open-air 
koncert), www.letajicipivo.cz

žIVá muZIKA u VOLTA
Pivovar Volt – zahrada, 20 hodin
www.facebook.com/pivovarvolt

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

TýDENNÍ EKOLOGICKÉ
wORKSHOPy PRO DěTI
Areál Eurocentra a okolí Jablonce 
do 17. 7., pondělí–pátek 8–16 hodin
info a přihlášky na webu 
www.sevceskyraj.cz
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JABLONECKÉ KuLTuRNÍ LÉTO
Festival s představeními pod širým nebem – pravidelně ve čtvrtek 
na Letní scéně Eurocentra. Začátek v 17 hodin, pokud není uvedeno jinak.

9. 7. Bran 
16. 7. Galiani Gypsy Jazz 
23. 7. Korjen
30. 7. Pirates of the Pubs 

13. 8. Průdušky + BG Bazar
20. 8. Waxwing Theatre (15 h, 19 h)
27. 8. Docuku
28. 8. Slam Poetry Show 

Kapacita prostoru a hygienická opatření v den akce se budou řídit aktuál-
ními nařízeními vydanými Vládou ČR.  Akce nebudou mít alternativní vari-
antu v krytých prostorech pro případ nepřízně počasí. Koná se za finanční
podpory statutárního města Jablonec nad Nisou.
Více info o koncertech u jednotlivých dnů v kalendáři a na www.ejbc.cz
Foto: archiv kapely Korjen 

červenec



FARmáŘSKÉ TRHy 
VE VOLTu 
Pivovar Volt – zahrada, 12–18 hodin
ovoce i zelenina, čerstvé ryby, koření,
sušené ovoce, Sychrovy trubičky,
mléčné výrobky a mnoho dalšího
www.facebook.com/pivovarvolt

SPORTOVNÍ STŘEDA
Pivovar Volt – zahrada, 14–18 hodin
petanque, badminton, nohejbal apod. 
www.facebook.com/pivovarvolt

BIOSENIOR
Kino Radnice, 14.30 hodin
film Volání divočiny 
www.kinajablonec.cz

ČTVRTKy PATŘÍ DěTEm
Pivovar Volt – zahrada, 14–18 hodin
tvořivé a pohybové aktivity pro děti
www.facebook.com/pivovarvolt

NAJDěTE SVŮJ žIVOTNÍ 
A PROFESNÍ SměR
Centrum Kašpar, 15–17.30 hodin
možnost otestovat své předpoklady,
seznámení se službami centra, které
pomáhá při hledání práce a nabízí 
bezplatné možnosti rekvalifikací
www.centrum-kaspar.cz

GALIANI GyPSy JAZZ
Letní scéna Eurocentra, 17 hodin
open-air koncert kapely navazující na
tradici velkých romských hudebníků
( Jablonecké kulturní léto)
www.ejbc.cz

DEN 
OTEVŘENýCH SuDŮ
Kitl, Pasířská 60, 10–18 hodin
komentované prohlídky výroby sirupů,
ochutnávky a prodej výrobků Kitl, 
hudební vystoupení a další program
www.kitl.cz

TáBORáK S KOKOSEm 
Pivovar Volt – zahrada, 17 hodin
opékání buřtů za kulturního dopro-
vodu studia Kokos
www.facebook.com/pivovarvolt

JmQ - JIŘÍ mAšÍK QVARTET
Jablonecká přehrada – Voltovna
Sportovní ul., 19 hodin
liberecká jazzová kapela  – bossa nova
a swing, jazzový mainstream a pohoda
(open-air koncert), www.letajicipivo.cz

DJS DAROOT, XADAm 
A HOSTÉ
Pivovar Volt – zahrada
večer pro příznivce elektronické
hudby, www.facebook.com/pivovarvolt
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mEZINáRODNÍ TRIENáLE SKLA A BIžuTERIE 
JABLONEC 2020 
muzeum skla a bižuterie, během letních prázdnin denně 10–18 hodin
Unikátní přehlídka toho nejlepšího, co se ve skle, bižuterii a šperku objevilo
v uplynulých třech letech na českém trhu i v oblasti umění a designu.
21. 6.–1. 11. / hlavní výstava TRENDY.DESIGN.PRODUKCE. – novinky 
z oblasti skla, bižuterie, autorského šperku a svítidel od 80 značek 
z 8 zemí světa (ve všech výstavních prostorách muzea, včetně části nové mo-
derní přístavby ve tvaru krystalu)
21. 6.–1. 11. / doprovodná výstava MATERIÁL : SKLO – Architektura
výstava ve virtuální podobě na webu muzea www.msb-jablonec.cz a formou
tištěného katalogu
21. 6.–6. 9. / doprovodný program HRÁTKY (NEJEN) SE SKLEM – stálé
dílny pro rodiny s dětmi v ateliéru muzea
6.–9. 8. / KŘEHKÁ KRÁSA – prezentační a prodejní výstava skla a bižuterie
v areálu Eurocentra
27. 10. / SKLÁŘSKÉ SVÍTÁNÍ–  v Národním technickém muzeu v Praze
www.msb-jablonec.cz
19. 11.  / slavnostní ukončení a předání cen vybraným kolekcím hlavní 
výstavy, vernisáž výstav REFLEXE  a DESIGNOVÁ 10⁰ 

Foto:  ALDIT, 1414, foukané sklo, hutně tvarované, design Jaroslav Bejvl jr.



LETNÍ KINO JABLONEC NAD NISOu
1. 7.–2. 9., Horní náměstí, Jablonec nad Nisou
Filmová zábava pro letní večery pod širým nebem v příjemném prostředí
lesoparku v centru města. Hraje se po setmění za každého počasí. Kino je
přístupné půl hodiny před promítáním, využijte možnost zakoupení vstupe-
nek online a vyhněte se frontám. Aktuální program na www.kinajablonec.cz  
Foto: archiv kin

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

JAN VOZKA 
A mATěJ LIPAVSKý
Galerie POuZAR&OVá, 19 hodin
autorské čtení libereckého autora Jana
Vozky a jeho hosta Matěje Lipavského,
večer uvede básník Josef Straka
facebook.com/POUZARetOVA

BIOSENIOR
Kino Radnice, 10 hodin
film Judy, www.kinajablonec.cz

FARmáŘSKÉ TRHy 
VE VOLTu 
Pivovar Volt – zahrada, 12–18 hodin
ovoce i zelenina, čerstvé ryby, koření,
sušené ovoce a mnoho dalšího
18.30–20 h cvičení se SuperFitness 
www.facebook.com/pivovarvolt

SPORTOVNÍ STŘEDA
Pivovar Volt – zahrada, 14–18 hodin
petanque, badminton, nohejbal apod. 
www.facebook.com/pivovarvolt

ČTVRTKy PATŘÍ DěTEm
Pivovar Volt – zahrada, 14–18 hodin
tvořivé a pohybové aktivity pro děti
www.facebook.com/pivovarvolt

KORJEN 
Letní scéna Eurocentra, 17 hodin
open-air koncert kapely (Bosna/Polsko
/SR/ČR)– východoevropská a balkán-
ská tradice obohacená o další žánry
( Jablonecké kulturní léto), www.ejbc.cz

SKLENěNÉ PáTKy
muzeum skla a bižuterie, 10–18 h
výroba lampových perel, špendlíků 
a drobných figurekí v podání Kamily
Parsi Žďárské, www.msb-jablonec.cz

TáBORáK S KOKOSEm 
Pivovar Volt – zahrada, 17 hodin
opékání buřtů, živá hudba
www.facebook.com/pivovarvolt

žIVá muZIKA u VOLTA
Pivovar Volt – zahrada, 20 hodin
www.facebook.com/pivovarvolt

SVATOANENSKá mšE 
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Horní nám., 9.30 hodin
z důvodu konání výstavy Má vlast 
se mše ke cti patronce našeho města
mimořádně koná v kostele na Horním
nám., poutní bohoslužbu celebruje 
P. Pavel Andrš, farář hejnický
www.farnostjablonec.cz

TýDENNÍ EKOLOGICKÉ
wORKSHOPy PRO DěTI
Areál Eurocentra a okolí Jablonce
do 31. 7., pondělí–pátek 8–16 hodin
zaměřené na tradiční řemesla, výlety
do okolní přírody, info a přihlášky 
na webu www.sevceskyraj.cz

FARmáŘSKÉ TRHy 
VE VOLTu 
Pivovar Volt – zahrada, 12–18 hodin
ovoce i zelenina, čerstvé ryby, koření,
sušené ovoce, Sychrovy trubičky,
mléčné výrobky a mnoho dalšího
www.facebook.com/pivovarvolt

KOmORNÍ KONCERT
Kostel Nejsv. Srdce Ježíšova 
17 hodin
více info na www.musicavaria.cz

SPORTOVNÍ STŘEDA
Pivovar Volt – zahrada, 14–18 hodin
petanque, badminton, nohejbal apod. 
www.facebook.com/pivovarvolt

BIOSENIOR
Kino Radnice, 14.30 hodin
film Králíček Jojo
www.kinajablonec.cz
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JABLONEC Z PTAČÍ PERSPEKTIVy
1. 7.–31. 8., mírové náměstí, Jablonec nad Nisou
Prázdninové výstupy na radniční věž s průvodkyní. Věž je vysoká 51 m a za
jasného počasí je z ní vidět až na Ještědský hřbet, Jizerské hory, Černostud-
niční hřeben nebo Císařský kámen. Součástí výstupu je prohlídka zaseda-
cích místností ve funkcionalistickém stylu. www.jablonec.com
Výstupy se konají ve všední dny v každou celou hodinu, sraz před radnicí:
pondělí a středa 10–16 h, úterý a čtvrtek 10–15 h, pátek 10–14 hodin.
Vstupné: 40 Kč (dospělí), 20 Kč (děti 6–15 let, studenti, ZTP), rodinné 100 Kč
Foto: archiv JKIC

ČTVRTKy PATŘÍ DěTEm
Pivovar Volt – zahrada, 14–18 hodin
tvořivé a pohybové aktivity pro děti
www.facebook.com/pivovarvolt

PIRATES OF THE PuBS 
Letní scéna Eurocentra, 17 hodin
open-air koncert – irský punkrock 
v podání českobudějovické skupiny
( Jablonecké kulturní léto) 
www.ejbc.cz

TáBORáK S KOKOSEm 
Pivovar Volt – zahrada, 17 hodin
opékání buřtů, živá hudba
www.facebook.com/pivovarvolt

Om CHANTING 
Studio Najla, 18.45 hodin
info: tel. 604 279 477

BLŮZA
Jablonecká přehrada – Voltovna
Sportovní ul., 19 hodin
jablonecko-liberecká čtyřka hudeb-
níků, která sbírá svou inspiraci přede-
vším v bluesových kruzích, ale nebojí
se zabrousit ani do jiných žánrů
(open-air koncert), www.letajicipivo.cz

DJS DAROOT, XADAm 
A HOSTÉ
Pivovar Volt – zahrada
večer pro příznivce elektronické
hudby, www.facebook.com/pivovarvolt

KINA
aktuální program Radnice a Letního
kina nawww.kinajablonec.cz

Tip
VýSTuPy 
NA RADNIČNÍ Věž
více info výše u upoutávky s fotkou

BIOSENIOR
Kino Radnice, 10 hodin
film Emma, www.kinajablonec.cz

TRENDy.DESIGN.PRODuKCE
muzeum skla a bižuterie 
11 a 14 hodin
komentované prohlídky výstavy 
a expozic s kurátorkou Kateřinou
Hruškovou, www.msb-jablonec.cz

FARmáŘSKÉ TRHy 
VE VOLTu 
Pivovar Volt – zahrada, 12–18 hodin
www.facebook.com/pivovarvolt

VARHANNÍ KONCERT
Kostel Dr. Farského, 17 hodin
více info na www.musicavaria.cz

SPORTOVNÍ STŘEDA
Pivovar Volt – zahrada, 14–18 hodin
petanque, badminton, nohejbal apod. 
www.facebook.com/pivovarvolt

KŘEHKá KRáSA 2020
Eurocentrum, 10–18 hodin 
reprezentační a prodejní výstava skla
a bižuterie, módní přehlídky, kulturní
program...,  více na další dvojstraně
www.krehkakrasa.cz

ČTVRTKy PATŘÍ DěTEm
Pivovar Volt – zahrada, 14–18 hodin
tvořivé a pohybové aktivity pro děti
www.facebook.com/pivovarvolt

KŘEHKá KRáSA 2020
Eurocentrum, 10–18 hodin 
více na další dvojstraně u upoutávky 
s fotkou, www.krehkakrasa.cz

SKLENěNÉ PáTKy
muzeum skla a bižuterie
10–18 hodin
podmalba na skle s Pavlínou Jůnovou
www.msb-jablonec.cz
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mILOš mEIER – DRummING SyNDROmE
pátek 7. 8., 9.30, Letní scéna Eurocentra Jablonec nad Nisou 
Speciální sólové vystoupení jednoho z nejuznávanějších a nejvytíženějších
bubeníků v ČR. Miloš Meier, bubeník metalových Dymytry předvede speci-
ální program, ve kterém se můžete těšit na osobitě upravené rockové a me-
talové světové hity, spousty bubenických sól, filmové soundtracky, unplugged
vložku i na odklony do dalších hudebních žánrů. Vstupné 230/270/135 Kč.
Více info a předprodej na www.ejbc.cz
Foto: archiv Eurocentra

TáBORáK S KOKOSEm 
Pivovar Volt – zahrada, 17 hodin
opékání buřtů, živá hudba
www.facebook.com/pivovarvolt

SPROSTá A uBOHá
Jablonecká přehrada – Voltovna
Sportovní ul., 19 hodin
punk - rock´n´roll a oduševnělé texty
(open-air koncert), www.letajicipivo.cz

mILOš mEIER 
DRummING SyNDROmE
Letní scéna Eurocentra, 19.30 hodin
koncert – viz níže u upoutávky 
s fotkou, www.ejbc.cz

KŘEHKá KRáSA 2020
Eurocentrum, 10–18 hodin 
reprezentační a prodejní výstava skla
a bižuterie, módní přehlídky, kulturní
program...,  více na další straně
www.krehkakrasa.cz

žIVá muZIKA u VOLTA
Pivovar Volt – zahrada, 20 hodin
www.facebook.com/pivovarvolt

KŘEHKá KRáSA 2020
Eurocentrum, 10–16 hodin 
více na další straně u upoutávky 
s fotkou, www.krehkakrasa.cz

TýDENNÍ EKOLOGICKÉ
wORKSHOPy PRO DěTI
Areál Eurocentra a okolí Jablonce,
do 14. 8., pondělí–pátek 8–16 hodin
zaměřené na tradiční řemesla, výlety
do přírody, www.sevceskyraj.cz

FARmáŘSKÉ TRHy 
VE VOLTu 
Pivovar Volt – zahrada, 12–18 hodin
www.facebook.com/pivovarvolt

VARHANNÍ KONCERT
Kostel Nejsvětější Trojice ve mšeně
17 hodin
více info na www.musicavaria.cz

SPORTOVNÍ STŘEDA
Pivovar Volt – zahrada, 14–18 hodin
petanque, badminton, nohejbal apod. 
www.facebook.com/pivovarvolt

BIOSENIOR
Kino Radnice, 14.30 hodin
film Tenkrát podruhé
www.kinajablonec.cz

ČTVRTKy PATŘÍ DěTEm
Pivovar Volt – zahrada, 14–18 hodin
tvořivé a pohybové aktivity pro děti
www.facebook.com/pivovarvolt

PRŮDušKy: 45 LET  
BG BAZAR: KŘEST CD
Letní scéna Eurocentra, 17 hodin
open air koncert bluegrassových kapel
( Jablonecké kulturní léto) www.ejbc.cz

TáBORáK S KOKOSEm 
Pivovar Volt – zahrada, 17 hodin
opékání buřtů, živá hudba
www.facebook.com/pivovarvolt

mLADá EVROPA
Stadion na Střelnici, 10 hodin
mezinárodní atletický mítink do 19 let
www.atletikajbc.cz

BLEšáK  
Pivovar Volt – zahrada, 12–18 hodin
staré věci ještě mohou posloužit 
– akce na podporu ekologie
www.facebook.com/pivovarvolt

DJS DAROOT, XADAm 
A HOSTÉ
Pivovar Volt – zahrada
večer pro příznivce elektronické
hudby, www.facebook.com/pivovarvolt

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

ST
12

ČT
13

ÚT
11

PO
10

NE
9

SO
8

PÁ
14

SO
15

NE
16

srpen



KŘEHKá KRáSA 2020
čtvrtek 6. 8.–neděle 9. 8., Eurocentrum, Jablonec nad Nisou 
10–18 hodin (neděle do 16 hodin)
Největší reprezentační a prodejní výstava skla a bižuterie v České republice.
Prezentace módních kolekcí 40 bižuterních a sklářských firem, výstava
Handmade dreams, finalistkysoutěže Miss České republiky, módní přehlídky
Made in Jablonec 2020 – Double fantasy, kulturní program na Letní scéně
Eurocentra. Vstupné: dospělý 80 Kč, dítě 6–15 let 20 Kč, rodinné 180 Kč 
(vstupenky platí po celou dobu výstavy včetně prohlídky Muzea skla a bižute-
rie a zahrnují slevu na výstavu Má vlast). www.krehkakrasa.cz
Foto: Vladimír Labaj

VýSTAVy 
& SPORTOVNÍ TIPy
více v přehledech na konci kalendáře 

BIOSENIOR
Kino Radnice, 10 hodin
film Problémissky
www.kinajablonec.cz

FARmáŘSKÉ TRHy 
VE VOLTu 
Pivovar Volt – zahrada, 12–18 hodin
ovoce i zelenina, čerstvé ryby, koření,
mléčné výrobky a mnoho dalšího
18.30–20 h cvičení se SuperFitness 
www.facebook.com/pivovarvolt

KOmORNÍ KONCERT
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
17 hodin
více info na www.musicavaria.cz

SPORTOVNÍ STŘEDA
Pivovar Volt – zahrada, 14–18 hodin
petanque, badminton, nohejbal apod. 
www.facebook.com/pivovarvolt

ČTVRTKy PATŘÍ DěTEm
Pivovar Volt – zahrada, 14–18 hodin
tvořivé a pohybové aktivity pro děti
www.facebook.com/pivovarvolt

wAXwING THEATRE:
LOuTKOVIšTě
Letní scéna Eurocentra, 15–17 hodin
otevřená hra pro všechny děti s fantazií
i rodiče bez ní ( Jablonecké kulturní
léto) www.ejbc.cz

wAXwING THEATRE:
SmySL KuRA
Letní scéna Eurocentra, 19 hodin
moderní pohádka pro děti od 10 let 
a dospělé ( Jablonecké kulturní léto)
www.ejbc.cz

SKLENěNÉ PáTKy
muzeum skla a bižuterie, 10–18 h
foukání vánočních ozdob předvede Jana
Straková, možnost ozdobit si vlastní 
výrobek, www.msb-jablonec.cz

TáBORáK S KOKOSEm 
Pivovar Volt – zahrada, 17 hodin
opékání buřtů za kulturního 
doprovodu studia Kokos
www.facebook.com/pivovarvolt

Om CHANTING 
Studio Najla, 18.45 hodin
info: tel. 604 279 477

KDy už TAm BuDEm
Jablonecká přehrada – Voltovna
Sportovní ul., 19 hodin
hudební energie z Jizerských hor 
a také šansony doprovázené 
s harmonikou (open-air koncert)
www.letajicipivo.cz

JEZEVEC RACE
Areál Srnčí důl, 11–17 hodin
extrémní závod jednotlivců i týmů: 
silniční kolo 37km, horské kolo 22km,
běh 14km, hobby běh 5km, pivní 
orienťák, doprovodný program pro 
závodníky i fanoušky (slackline, šipky,
bembas…), přihlášky: jezevecrace.com

TVRDOšÍJNÍ 2020
Jablonecká přehrada
12. ročník modelového závodu 
jednotlivců ve vodní záchraně pro zá-
chranáře i odvážlivce z řad veřejnosti 
www.vzs-jablonec.cz

žIVá muZIKA u VOLTA
Pivovar Volt – zahrada, 20 hodin
www.facebook.com/pivovarvolt

KINA
aktuální program kina Radnice 
a Letního kina najdete na webu 
www.kinajablonec.cz
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PAVEL OPOČENSKý – EPIDEmIE
Galerie POuZAR&OVá, Pražská 18, Jablonec nad Nisou
do 27. 8., pondělí a čtvrtek 15–19 hodin
Výstava autorského šperku českého šperkaře a sochaře, který patří k nejvý-
znamnějším současným šperkařům u nás, ale i v zahraničí. Galerie je mo-
mentálně jedinou v České republice zaměřující se pravidelným výstavním
programem výhradně na autorský šperk.  facebook.com/POUZARetOVA
Foto: archiv galerie 

TýDENNÍ EKOLOGICKÉ
wORKSHOPy PRO DěTI
Areál Eurocentra a okolí Jablonce,
do 28. 8., pondělí–pátek 8–16 hodin
zaměřené na tradiční řemesla, výlety
do okolní přírody, více info a přihlášky
www.sevceskyraj.cz

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

FARmáŘSKÉ TRHy 
VE VOLTu 
Pivovar Volt – zahrada, 12–18 hodin
www.facebook.com/pivovarvolt

VARHANNÍ KONCERT
Kostel Dr. Farského, 17 hodin
více info na www.musicavaria.cz

TALKSHOw 3 v 1
Eurocentrum, 19 hodin
Nikol Štíbrová, Veronika Arichteva 
a Martina Pártlová ve vlastní zábavné
talkshow s moderátorem (nevhodné
do 15 let), www.ejbc.cz

SPORTOVNÍ STŘEDA
Pivovar Volt – zahrada, 14–18 hodin
petanque, badminton, nohejbal apod. 
www.facebook.com/pivovarvolt

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

ČTVRTKy PATŘÍ DěTEm
Pivovar Volt – zahrada, 14–18 hodin
tvořivé a pohybové aktivity pro děti
www.facebook.com/pivovarvolt

DOCuKu
Letní scéna Eurocentra, 17 hodin
open-air koncert – melodické písničky
na pomezí folklóru a bigbítu ( Jablo-
necké kulturní léto) www.ejbc.cz

SLAm POETRy SHOw
Letní scéna Eurocentra, 17 hodin
exhibiční set špičkových českých 
slamerů ( Jablonecké kulturní léto)
www.ejbc.cz

TáBORáK S KOKOSEm 
Pivovar Volt – zahrada, 17 hodin
www.facebook.com/pivovarvolt

PROuZOVI KOČKENÍ
Jablonecká přehrada – Voltovna
Sportovní ul., 19 hodin
pohodový open-air koncert
www.letajicipivo.cz

ZáVODy DRAČÍCH LODÍ
Jablonecká přehrada, 10–16 hodin 
pro amatérské a firemní posádky 
(20 nebo i 10 pádlujících), projížďky
pro děti, www.dracilode.eu

FESTIVAL 
KE KONCI PRáZDNIN
Jablonecká přehrada – Voltovna
Sportovní ul., 10 hodin
pohádky a nejrůznější kapely, možná
bude i jam session (open-air)
www.letajicipivo.cz

DJ DAROOT A DJ XADAm
Pivovar Volt – zahrada
www.facebook.com/pivovarvolt

HOREČKA 
SOBOTNÍ NOCI
Klub Na Rampě, 21 hodin
největší rockové hity na plátně uvádí
Petr Vobořil (akce se uskuteční 
v případě uvolnění omezení provozu
klubů), www.klubnarampe.cz

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

tipy pro volný čas také na další straně
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JABLONECKá PŘEHRADA
Vodní nádrž mšeno, Jablonec nad Nisou, denně
Volně přístupná vodní plocha vhodná ke koupání, vodním sportům, 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 na www.koupacivody.cz
Foto: archiv JKIC

VýSTuPy 
NA RADNIČNÍ Věž
mírové nám., sraz v každou celou 
hodinu před radnicí
pondělí a středa 10–16 hodin
úterý a čtvrtek 10–15 hodin
pátek 10–14 hodin
více info na 5. straně kalendáře 
u upoutávky s fotkou
www.jablonec.com

PLAVECKý BAZÉN 
pondělí 13 –20 hodin
úterý–neděle 10–20 hodin
zahrada 10–20 hodin (dle počasí)
vnitřní sportovní bazén 25 m a dětský
bazén, tobogány, sluneční louka 
s kurty na plážový volejbal, 
brouzdaliště, www.sportjablonec.cz

SAuNA ZA HRáZÍ
ul. Za Hrází 6 
sauna s výhledem na jabloneckou
přehradu (kapacita až 33 saunařů)
ochlazovací bazének, masáže...
www.saunazahrazi.cz

PADDLEBOARDING
Jablonecká přehrada
dokonalá relaxace, meditace a záro-
veň posilování fyzičky a rovnováhy 
na prkně podobném surfovému, kdy
se pomocí pádla pohybujete vpřed 
po vodní hladině, více info o možnos-
tech zapůjčení prkna nebo lekcí jógy
na paddleboordu na webech:
www.paddleboardingshop.cz
www.jbc-sup.cz
paddleboardee.cz

BARNÍK 
červen–září za příznivého počasí
jablonecká přehrada
plavba kulatou lodičku s grilem 
a elektrickým pohonem pro objednané
skupinky, více info a rezervace
www.barnik.cz 

RyBAŘENÍ
sezónní prodej Rybářských povolenek
pro nečleny Českého rybářského
svazu a cizí státní příslušníky je 
v turistickém infocentru (Kostelní
1/6), podmínkou je zřízení Rybář-
ského lístku, www.rybsvaz.cz

VOLNOČASOVý AREáL 
F. L. Čelakovského, mšeno
800 m in-line dráha, multifunkční 
asfaltové hřiště, dětské prolézačky,
travnaté fotbalové hřiště
www.sportjablonec.cz

SRNČÍ DŮL – AREáL
ZDRAVÍ
Jateční ulice
lesní sportoviště – běžecké trasy
(včetně okruhu o délce 1 km), softbal-
lové hřiště, sektor pro výškaře, dál-
kaře, oštěpaře nebo dokonce diskaře
a kladiváře

DOPRAVNÍ HŘIšTě
Podskalí 9 
všední dny 8–12 a 13–15 hodin
k zapůjčení kola, odrážedla a kolo-
běžky, házecí stěna s pěnovými 
oštěpy, křídy na malování, překážková
dráha či ruské kuželky

ATLETICKý AREáL 
Na Střelnici
sportovní stadion a hala (městské
sportoviště pro kolektivy i jednotlivce)
www.sportjablonec.cz

měSTSKá HALA
u Přehrady 20
denně 8–20 hodin
sportoviště vhodné pro míčové hry,
badminton, stolní tenis, cvičný boxer-
ský 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, profe-
sionální badmintonové kurty, indoor
golf, www.brizky.cz

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

SPORT & RELAXACE



Jste-li organizátory akce v Jablonci, pošlete svůj přispěvek do 9. dne v měsíci 
na: kalendar@jablonec.com. Zájemci o placenou inzerci se mohou obracet na
stejnou e-mailovou adresu: kalendar@jablonec.com. Jablonecký kalendář vydává
Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s., Dům Jany a Josefa V. Schey-
balových, Kostelní 1/6, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel.: +420 774 667 677,
www.jablonec.com. Vydavatel neručí za průběh uveřejněných akcí ani případné
změny programu. Prosím, věnujte proto pozornost internetovým stránkám uve-
deným 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.

LETNÍ TANČÍRNA
Sál Topdance, V. Nezvala
od 14. 7. úterky a středy od 18.30 h 
– prázdninový kurz pro dospělé 
od 15. 7. středy od 20 h – prázdninový
kurz argentinského tanga 
www.topdance.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

SOLNá JESKyNě
Hotel merkur
relaxační jeskyně s blahodárnými
účinky soli jako u moře, info o provozu 
a objednávky na tel: 483 312 741
www.hotelmerkur.cz/cs/solna-jeskyne

má VLAST 
ČESKá KRAJINOmALBA 
ZE SBÍRKy KOOPERATIVy
Kostel sv. Anny, do 30. 9.
Dům Scheybalových, do 8. 11.
všední dny 10–12.30 a 13–18 hodin
víkendy a svátky 10–13 hodin
reprezentativní výstava 170 výtvarných
děl, která je doslova barevnou symfo-
nií o české krajině, www.jablonec.com

„ ...ONI FAKT CHODÍ VEN!
“ – ADAm KAšPAR 
/ ZDENěK DANěK
městská galerie my, do 29. 8.
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

TRENDy.DESIGN.
PRODuKCE
muzeum skla a bižuterie, do 1. 11. 
o prázdninách 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, 
komentované prohlídky: 
7. 7., 11 a 14 hodin
4. 8., 11 a 14 hodin
www.msb-jablonec.cz

HRáTKy (NEJEN) 
SE SKLEm
muzeum skla a bižuterie, do 6. 9. 
o prázdninách denně 10–18 hodin
doprovodný rodinný program 
pro návštěvníky Mezinárodního 
trienále skla a bižuterie Jablonec
2020, www.msb-jablonec.cz

KONTAKT: 20 LET
Eurocentrum – Foyer, do 26. 8. 
pracovní dny 8–20 hodin
první uvedení putovní výstavy sdružení
fotografů Euroregionu Nisa ke “kula-
tému” výročí, www.ejbc.cz

PAVEL OPOČENSKý 
EPIDEmIE
Galerie POuZAR&OVá, do 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

JOSEF mLADěJOVSKý: 
ON THE ROAD
Galerie Kaplička, 8. 7.–8. 8. 
obrazy inspirované sbírkou starých an-
gličáků, výtvarnými dějinami i cestami
do Jablonce (k nahlédnutí prosklenými
dveřmi kapličky), www.placjablonec.cz

100 LET S NámI
městská knihovna
úterý a čtvrtek 8–18 hodin
výstava mapuje stoletou historii české
veřejné knihovny v Jablonci nad Nisou
1920–2020 (na chodbě k multimediál-
nímu oddělení)
www.knihovna.mestojablonec.cz

NEJKRáSNěJšÍ NA SVěTě
NEJSOu VěCI, ALE OKAmžIKy
městská knihovna
úterý a čtvrtek 8–18 hodin
výstava nejlepších prací přispěvova-
telů 12. ročníku fotosoutěže na motiv
citátu Karla Čapka (v prostoru scho-
diště), www.knihovna.mestojablonec.cz

120 LET TRAmVAJOVÉHO
PROVOZu NA JABLONECKu
Radnice – informační středisko
do 12. 8.
pondělí a středa 8–17 hodin
úterý a čtvrtek 8–16 hodin
pátek 8–15 hodin
výstava dobových fotografií a dalších
zajímavostí
www.jabloneckadopravni.cz

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

BAVTE SE V JABLONCI
aktuální info o výstavách, koncertech,
sportovních událostech, workshopech,
akcích pro děti a další tipy pro volný
čas najdete na turistickém portále
www.jablonec.com (Bavte se v Jablonci)

VÝSTAVY 

Přejeme Vám krásné léto!



ČESKÁ 
KRA JINOMALBA

ZE SBÍRKY KOOPERATIVY

MÁ VL AST
KOSTEL  SV.  ANNY 

DŮM NÁRODOPISCŮ SCHEYBALOVÝCH

ČERVENEC AŽ SRPEN 2020
VŠEDNÍ  DNY 1012.30 A 1318 HODIN

VÍKENDY A SVÁTKY 1013 HODIN

REPREZENTATIVNÍ  VÝSTAVA OBRAZŮ A PL ASTIK
WWW.JABLONEC.COM
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www.CentralJablonec.cz

JSME TU PRO VÁS,
PODPOŘTE NÁS

Máme otevřeno a bezpečno
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