
BIOSENIOR
Kino Radnice, 10 hodin
film 3 Bobule, www.kinajablonec.cz

ZANIKLÉ CHALUPY
JIZERSKÝCH HOR 
Dům česko-německého porozumění 
Rýnovice, 17 hodin 
vernisáž výstavy modelů zaniklých 
staveb Radky Pimminger  
www.dumrynovice.cz

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

DOKTOR KITTEL 
Dům česko-německého 
porozumění, 18 hodin
křest knihy o “Faustovi Jizerských
hor” Evy Koudelkové 
www.dumrynovice.cz

FILMOVÝ KLUB
Letní kino, 21 hodin
film Loni v Marienbadu
www.kinajablonec.cz

OM CHANTINg 
Studio Najla, 18.45 hodin
meditace se společným zpíváním 
jogínského ÓM, další info: 
Lenka.Tahalova.Jbc@seznam.cz

ZA TROPICKÝM PRALE-
SEM A JEHO KRáSOU
Makak aréna, 19 hodin
beseda se Soňou Kajzrovou
www.makakarena.cz

ROZLOUČENÍ S LÉTEM 
V LEŤáKU
Letní kino, 21 hodin
film Trollové: Světové turné (promítání
za sníženou cenu), www.kinajablonec.cz

53. JABLONECKá KOTVA
Novoveské koupaliště, 9–16 hodin
veřejná soutěž lodních modelářů, 
informace a přihlášky: dostal@vikyr.cz
www.vikyr.cz

PIVNÍ FESTIVAL 
VOLTáŽ 2020
Pivovar Volt – jablonecká přehrada
11–22 hodin
program: Ondřej Ruml, Superhero 
Killers, Roadkill souls, Popcorn, 
Toymachine, dětský koutek, více na
další straně u upoutávky s fotkou
www.facebook.com/pivovarvolt

PRASOLOPPET
Jablonecká přehrada, 14 hodin 
20. ročník tradičního běhu na klasic-
kých lyžích v zimním oblečení kolem
jablonecké přehrady, informace na 
www.prasoloppet.banda.cz

49. MODRá STUHA 
Novoveské koupaliště, 9–15 hodin
veřejná soutěž lodních modelářů, 
informace a přihlášky: dostal@vikyr.cz
www.vikyr.cz

JABLONECKá NEDĚLE
U Městské haly a plaveckého 
bazénu, 14–18 hodin
“Mnoho sportů, jedno místo”, více info
na další dvojstraně u upoutávky 
s fotkou, www.jabloneckanedele.cz

RODINNÉ PŘEDSTAVENÍ
Kino Radnice, 14.30 hodin
film Lassie se vrací (benefit “Rodinné
kino”) www.kinajablonec.cz
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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.



PARTIČKA
Eurocentrum, 17.30 a 20 hodin
improvizační show – Michal Suchánek,
Richard Genzer, Igor Chmela, Michal
Novotný, Marián Čurko, Dano Dangl
nebo Dalibor Gondík, www.ejbc.cz

OTEVŘENá PORADNA
Centrum Kašpar, 9–12 hodin
bezplatné profesní poradenství 
od hledání práce po zisk zaměstnání
www.centrum-kaspar.cz

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Muzeum skla a bižuterie, 11 a 14 h
komentované prohlídky výstavy
Trendy.Design.Produkce a stálých 
expozic s hlavním kurátorem Petrem
Novým, www.msb-jablonec.cz

SáZAVA
Městská knihovna, 14 hodin
promítání Krásy Čech, Moravy a Slez-
ska, www.knihovna.mestojablonec.cz

ZAPOMENUTá SOUHVĚZDÍ
Městská knihovna, 17 hodin
astronomické okénko M. Gembece
www.knihovna.mestojablonec.cz

MÓDA 2020 
NExT gENERATION 
Městské divadlo, 19 hodin
s podtitulem “Kultura musí žít i v době
Covidu 19”, www.divadlojablonec.cz

BAKALAUREáTY
galerie N, 19 hodin
vernisáž prácí studentů KDE TUL 
– obor Textilní a oděvní návrhářství
tel. 485 354 474

MIMIKINO
Kino Junior, 10 hodin
promítání za tlumeného osvětlení 
a zvuku (benefit “Rodinné kino”)
www.kinajablonec.cz

BIOSENIOR
Kino Radnice, 14.30 hodin
film Kalifornský sen 
www.kinajablonec.cz

KONCERT KE DNI PROTI
NáSILÍ NA SENIORECH
Městské divadlo, 15 hodin
hosté: Hradišťan & Jiří Pavlica,
součástí programu je předávání cen 
Jablonecká pečovatelka 2020
www.divadlojablonec.cz

PŘEDVOLEBNÍ 
DISKUSNÍ PODVEČER
Multifunkční sál Střelnice, 17 hodin
diskusní setkání podnikatelů a veřej-
nosti s lídry stran a hnutí, kteří kandi-
dují v krajských a senátních volbách
2020 v LK, rezervace míst na
info@ohkjablonec.cz
www.ohkjablonec.cz

gUSTAV gINZEL
Dům česko-německého porozumění
Rýnovice, 18 hodin
křest německého vydání knihy Jana
Šebelky, www.dumrynovice.cz

HALINA PAWLOWSKá: 
MANUáL ZRALÉ ŽENY
Eurocentrum, 19 hodin
talk show nejčtenější současné české
spisovatelky, www.ejbc.cz

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

MUSHERKA 
JANA HENYCHOVá
Klub Na Rampě, 19 hodin
po projekci dokumentu Psí láska 
beseda s přední českou musherkou 
a závodnicí i o tom, co se do filmu 
nevešlo, www.klubnarampe.cz

FILMOVÝ KLUB
Kino Junior, 20 hodin
film Kiruna – překrásný nový svět
www.kinajablonec.cz

SNIFF CLIFF #4
Klub Na Rampě, 21 hodin
hudební párty – od hip hopu přes
R&B skrz 2010 a oldies po klasický
rock, www.klubnarampe.cz
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VOLTáŽ 2020 – PIVNÍ FESTIVAL NA BŘEHU 
JABLONECKÉHO MOŘE
sobota 5. 9., 11–22 hodin, Pivovar Volt – jablonecká přehrada
Až 40 druhů piv z českých minipivovarů, káva, burgery, vegetariánské 
speciality, sladkosti... Program: Toymachine – loutkové představení (11.30),
vytloukání sudu (12.30.), Popcorn –popfolk (14.00), Roadkill souls (16.00),
Superhero Killers (18.00), Ondřej Ruml (20.00), dětský koutek a program
ve spolupráci s Grónskou zemí a DDM Vikýř. Vstupenky je možné zakoupit 
v předprodeji v Eurocentru nebo na webu pivovarvolt.cz (130 Kč), na místě
145 Kč. Děti vstup zdarma. www.facebook.com/pivovarvolt
Foto: archiv Volt



DEN EVROPSKÉHO 
DĚDICTVÍ 2020
9–17 hodin (není-li uvedeno jinak)
Den otevřených dveří v památkových
objektech (15 míst) s programem.
Po celý den bude městem projíždět
historický autobus, který propojí 
otevřené památky.
1. Kostel sv. Anny
• výstava Má vlast Česká krajinomalba
ze sbírky Kooperativy – nutné vyzved-
nout si časovanou vstupenku předem 
v turistickém infocentru
2. Dům Scheybalových
• otevřeno turistické infocentrum
• výstava Má vlast (v chodbě a podkroví
Domu Scheybalových)
• výstava Malíři a sochaři za katedrou
(v Městské galerii MY 1. patro) 
3. Městská knihovna, 9–16.30 hodin
• oddělení pro děti a mládež  
• audiovizuální sál – promítání filmu
“Jablonec nad Nisou a okolí v letech
1356 až 1945”
• od 13 h přednáška Jitky Noskové
“100 let s námi” věnovaná 100. výročí
otevření české veřejné knihovny 
v Jablonci 
4. Muzeum skla a bižuterie
• výstava Trendy.Design.Produkce 
• stálé expozice 
5. Nová radnice
• radniční věž
• obřadní síň, předsálí, salonek 
• sekretariát a pracovna primátora 
• zasedací místnosti
• vystaveny městské insignie, pamětní
medaile, knihy nebo šaty města
• výtah páternoster v provozu
6. Střední uměleckoprůmyslová škola
(vstup průchodem z Kubálkovy ul.)
• upomínková exhibiční ražba
• prohlídka dílen, historických strojů,
ryteckého vybavení
• výstava prací studentů
7. Kostel Dr. Farského
• prohlídka lodi kostela a kolumbária
(s průvodcem)
8. Městské divadlo, 14–17 hodin
• prohlídka jeviště, zvukové a světelné
kabiny s průvodcem 
19.00 představení Tvrdohlavá žena 
– Divadelní spolek J. K. Tyl Josefův Důl
9. Galerie N, (u divadla) 
• Bakalaureáty –výstava bakalářských
prací studentů katedry designu 
Technické univerzity v Liberci– obor
Textilní a oděvní návrhářství
10. Kaplička sv. Anny, ulice Palackého 
• k nahlédnutí interiér kapličky 
s instalací Josefa Mladějovského

11. Kostel Povýšení sv. Kříže
• prohlídka interiéru kostela
12. Dům česko-německého porozu-
mění, Rýnovice
• výstava: Zaniklá architektura Jizer-
ských hor – modely staveb od Radky
Pimmenger
• 15.00 workshop, dětské divadlo, 
dobové občerstvení
13. Sokolovna, Tyršovy sady
• prohlídka prostor „od suterénu až 
po věž“
• herna pro děti Sokolík
• překážkové dráhy v tělocvičnách 
• 10.00 Běh pro Paměť národa – start 
v Tyršově parku
• 12.00 loutkové divadlo pro nejmenší
• 17.00 vernisáž maturitních prací 
studentů SUPŠ 
14. Kantorova vila
• komentované prohlídky pro skupinky
10 osob každou hodinu od 9 do 16 h 
– nutné vyzvednout si časovanou vstu-
penku předem v turistickém infocentru
15. Státní okresní archiv Jablonec
• prohlídka stavebně pozoruhodné 
budovy někdejšího secesního Měst-
ského chudobince a chorobince
• komentované prohlídky vlastivědných
výstav
• připomínka regionálních výročí

RODINNá POZNáVACÍ
TRASA S úKOLY
v rámci Dne evropského dědictví
9–16.30 hodin
stanoviště: Dům Scheybalových,
Státní okresní archiv, Muzeum skla 
a bižuterie, Městská knihovna, 
Sokolovna, 
cíl: Nová radnice 
dětská verze putování po památkách 
(pracovní listy k dispozici na všech sta-
novištích, odměna pro děti se vydává
na radnici do 17.00 po absolvování
alespoň 4 stanovišť v libovolném 
pořadí), www.jablonec.com

KOMENTOVANá 
PROCHáZKA
v rámci Dne evropského dědictví
10–11 hodin (sraz před OC Central 
u plastiky Žena s nákupem)
procházka po umění ve veřejném pro-
storu (v doprovodu Jana Picka, spolek
PLAC), www.placjablonec.cz

SMEJKO A TANCULIENKA:
VŠECKO NEJLEPŠÍ!
Eurocentrum, 10 hodin
populární dvojice slaví 5. výročí s nej-
většími pohádkovými a tanečními hity
www.ejbc.cz
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JABLONECKá NEDĚLE 2020
neděle 6. 9., 14–18 hodin, parkoviště u Městské haly a plaveckého bazénu
Mnoho sportů na jednom místě v jeden den. Skvělá příležitost pro rodiče 
s dětmi seznámit se s možnostmi trávení volného času a činností regionál-
ních sportovních klubů. Zastoupeny zde budou všechny populární sporty 
a mnoho dalších aktivit. Doprovodný program a příjemná atmosféra. 
Vstup zdarma. www.jabloneckanedele.cz
Foto: archiv SUNDISK s.r.o.



DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2020
sobota 12. 9., 9–17 hodin, vstup zdarma
Dny evropského dědictví otevřou i tento rok jablonecké památky. 
Letošní téma je “Památky a vzdělávání”. Nahlédnete do míst, která
jsou běžně nepřístupná, dozvíte se zajímavosti z historie města, 
svezete se retro autobusem tzv. harmonikou a jako vzpomínku si 
odnesete medaili vyraženou speciálně jen pro tento den. Děti určitě
vezměte s sebou! Pro ně je uzpůsobena rodinná trasa s odměnou 
na konci. Podrobnější program a seznam otevřených míst naleznete 
v kalendáři pod datem 12. 9. nebo na webu www.jablonec.com

Foto: ražba SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou, (M. Lubas)

pokračování z předchozí strany
BĚH PRO PAMĚŤ NáRODA
start a cíl Tyršův park
celorepublikový charitativní běh 
na podporu společnosti Post Bellum,
trasy 5 km, 10 km, 1 km, 500 m
hlavní závod startuje v 10 hodin
FB událost: Běh pro Paměť národa
2020 Jablonec n. Nisou

RÝNOVICKá POZDNÍ 
LETNÍ SLAVNOST
Dům česko-německého porozumění
Rýnovice, 10 hodin
výstava Zaniklé chalupy Jizerských
hor, perličkový workshop, skákací
hrad, občerstvení
15.00 divadlo Rudy Hancvencla pro
děti V jednom lese, v jednom domku
16.00 Bleskový sběr – folk a country
www.dumrynovice.cz 

RÝNOVICKÉ MáRNĚNÍ 2020
Dům česko-německého porozumění 
a okolí, Rýnovice, 18–22 hodin 
18.00 koncert v kostele sv. Ducha 
19.00 zahájení výstavy Martina Gross-
mana 
20.00 videoprojekce – dílo ak. soch. 
Jiřího Dostála, drobné památky v okolí
21.00 hudebně-pohybová performance
V. Smolková a E. Valtrová, 
poetická show Veselá Trdla
www.dumrynovice.cz

TVRDOHLAVá ŽENA
Městské divadlo 19 hodin
klasická báchorka z doby obrození 
v podání Divadelního spolku J. K. Tyla
Josefův Důl, www.divadlojablonec.cz

DIVADLO NA ZáBRADLÍ:
TAJNÝ AgENT
Kino Junior, 20 hodin
oblíbené divadlo na plátně kina, 
unikátní projekt – “naživo” insceno-
vané představení v exteriérech 
přenášené do kin
www.kinajablonec.cz/film-nazivo

KRAUSBERRY 
Klub Na Rampě, 20 hodin
rhythm'n'blues kultovního hanspaul-
ského seskupení.
www.klubnarampe.cz

BOHEMIA UNIVERSAL
BAND
Letní scéna Eurocentra, 15 hodin
promenádní koncert tanečního
orchestru s českými hity 50.–80. let
www.ejbc.cz

HUDBA VNITŘNÍCH SVĚTŮ
Kostel Povýšení svatého Kříže
17 hodin
vystoupení Martina ,,Maoka" Tesáka 
v zrestaurovaném prostoru secesního
kostela – snivé až mysticky laděné
skladby, improvizace, hudba z duše,
otevírající srdce...
www.starokatolici-jablonec.cz

JANA RáBOVá 
ATEMLOS
Městské divadlo, 17 hodin
fine-art photo – vernisáž
www.divadlojablonec.cz

áRTOVO PONDĚLÍ 
NA RAMPĚ
Klub Na Rampě, 18 –20 hodin
výtvarný kurz 3D papier TH a papier
mache, kresby, malby a další... se za-
měřením na ruční grafiku-fraktály
pod vedením Zdeňky Svobodové, 
pro všechny věkové kategorie
www.klubnarampe.cz

TÝDEN POŽEHNáNÍ
Českobratrská církev evangelická
(Pod Baštou 10), 18 hodin
modlitby za požehnání kraji a městu 

K.Š.E.F.T.
Městské divadlo 19 hodin
vtipná, dojemná i upřímná hra o citli-
vých tématech – Činoherní klub
Praha, www.divadlojablonec.cz

WORKSHOP MODERNÍHO
BŘIŠNÍHO TANCE 
Klub Na Rampě, 20–21 hodin
pravidelná výuka moderního břišního
tance s prvky dalších druhů tanců
– tribal fusion. Lektorka Lucie Slani-
nová, www.klubnarampe.cz
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HUDBA VNITŘNÍCH SVĚTŮ
neděle 13. 9., 17 hodin, kostel Povýšení sv. Kříže, nám. B. Němcové
Vystoupení Martina “Maoka” Tesáka v nádherně zrestaurovaném prostoru
secesního kostela. Skvělá akustika, snivé až mysticky laděné skladby, hudba
z duše, otevírající srdce... Vstupné190 Kč.
www.starokatolici-jablonec.cz

CELNÍ SEMINáŘ 
PRO ExPORTÉRY
OHK, Jiráskova 9, 9 hodin
přihlášky na info@ohkjablonec.cz
www.ohkjablonec.cz

BIOSENIOR
Kino Radnice, 10 hodin
film Téměř dokonalá tajemství 
www.kinajablonec.cz

FOTOgRAFIE Z ČESKO-
BUDĚJOVICKÉHO 
MAPOVÉHO OKRUHU
Eurocentrum – Foyer, 17 hodin
vernisáž, www.ejbc.cz

TVRZE
Městská knihovna, 17 hodin 
vyprávění Jiřího Duška o největších
stavbách opevnění z let 1935–1938.
www.knihovna.mestojablonec.cz

TÝDEN POŽEHNáNÍ
Pravoslavná církev, kaple 
ve Vrkoslavicích, 18 hodin
modlitby za požehnání kraji a městu 

ROMEO A JULIE
Městské divadlo 19 hodin
balet v podání Severočeského divadla
Ústí nad Labem (z cyklu Rodáci Jablo-
necka), www.divadlojablonec.cz

MLáDEŽNICKÝ AQUATLON 
Plavecký bazén, 14 hodin
sportovní akce pro širokou veřejnost, 
prezentace od 13.00 h v prostoru 
pokladny, info na tel.: 603 180 225

iSHORTS
Kino Junior, 17 hodin
projekce nejzajímavějších zahraničních
a českých krátkých filmů
www.kinajablonec.cz

TÝDEN POŽEHNáNÍ
Křesťanský sbor Dobrá zpráva, sál
Spolkového domu, 18 hodin
modlitby za požehnání kraji a městu 

SMYČCOVÉ TRIO
Městské divadlo 19 hodin
Markéta Sádecká – viola, Petr Matěják 
– housle, Viktor Vondráček – violon-
cello (z cyklu Rodáci Jablonecka)
www.divadlojablonec.cz

NORSKÉ LOFOTY
Klub Na Rampě, 19 hodin
beseda profesionálního fotografa 
a nadšeného cestovatele Lukáše
Brychty, www.klubnarampe.cz

TÝDEN POŽEHNáNÍ
Starokatolická církev, kostel 
Povýšení sv. Kříže, 18 hodin
modlitby za požehnání kraji a městu 

FILMOVÝ KLUB
Kino Junior, 20 hodin
film Tajemní impresionisté 
www.kinajablonec.cz

PODZIMNÍ SLAVNOSTI
Centrum města, 9–18 hodin
největší jablonecké městské slavnosti
s trhem a celodenním programem:
Mírové nám.
10.00 Studio Damúza: Trpasličí 
pohádka – divadlo pro děti od 4 let
11.00 Jablonečanka – dechový
orchestr
12.00 Oficiální zahájení slavností
12.03 Futur Swing – gypsy & banjo hot
jazz
13.15 Krutý krtek: Romské pohádky –
divadlo pro děti od 4 let
14.15 Flastr – bluegrass
15.15 Ruda Hancvencl: Hvězdné
dálky, aneb Galaktická roztržka 
– divadlo pro diváky od 8 let
16.00 Ladybirds – folk, coutry, soul
Letní scéna Eurocentra
17.00 Anna K. – pop rock
www.ejbc.cz

BARVY PODZIMU
Ekocentrum – areál Eurocentra, pavi-
lon S1, 9–18 hodin
výroba skřítků z lesních plodů, ochut-
návka různých odrůd jablek, navlékání
přírodnin, hmatová hádanka, jablíčkové
prostírání, poznávání keřů a plodů…
9–12 hodin pro školy 
13–18 pro veřejnost 
www.jablonec.com

VÝSTUPY 
NA RADNIČNÍ VĚŽ
Mírové nám., sraz před radnicí
10, 11, 12, 13 a 14 hodin
“Podzimní slavnosti z ptačí perspek-
tivy” (pouze s průvodce)
www.jablonec.com
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DÝňOBRANÍ & VINOBRANÍ 
pátek 18. 9.–sobota 19. 9., Dům Vína ANNOVINO,  Jablonec nad Nisou
15. ročník tradiční akce nadcházejícího podzimu s kulturním programem
pro celou rodinu. Novinkou je spojení s Vinobraním (předávání hroznu
úrody z Moravy, ochutnávka vín moravských vinařů). Potěšte se přehlídkou
stovek vyřezávaných dýní na téma “Zvířata kolem nás”. Přinést můžete 
i vlastní dýně, případně si vyřezat výtvory přímo na místě. Podrobný 
program viz jednotlivé dny zde v kalendáři nebo na www.dum-vina.cz.
Foto: archiv Dům Vína ANNOVINO

pokračování z předchozí strany
DÝňOBRANÍ & VINOBRANÍ 
Dům Vína ANNOVINO, 15 hodin
15.00 přehlídka stovek vyřezávaných
dýní, zábavný program se soutěžemi
pro děti, gastronomické speciality 
19.15 zapalování dýní
19.30 dýňový ohňostroj 
www.dum-vina.cz

TANEC SRDCEM
Městské divadlo, 17 a 19.30 hodin
regionální přehlídka skupin scénického
tance a pohybového divadla s možností
postupu na celostátní přehlídku 
17.00 přehlídka dětských skupin
19.30 přehlídka dospělých skupin
a inspirativní představení
www.divadlojablonec.cz

TÝDEN POŽEHNáNÍ
Řimskokatolická církev, u kříže 
na Královce, 17 hodin
modlitby za požehnání kraji a městu 

OM CHANTINg 
Studio Najla, 18.45 hodin
info: Lenka.Tahalova.Jbc@seznam.cz

PRAK
Klub Na Rampě, 20 hodin
koncert rockových harcovníků
– Stanislav “Klásek” Kubeš – kytara 
a zpěv, Vladimír "Guma" Kulhánek 
– basa, Jan Holeček – zpěv a ham-
mond B3, Martin Kopřiva – bicí
www.klubnarampe.cz

PODZIMNÍ SLAVNOSTI
Centrum města, 9–18 hodin
největší jablonecké městské slavnosti
s trhem a celodenním programem:
Mírové nám.
10.00 Divadlo Toy Machine: O veli-
kém čaroději – představení pro děti
od 3 let
11.00 Annie Pity & hosté – indie folk
12.15 Nisanka – folklórní soubor
12.50 Folklórní soubor Šafrán: 
Dožínky – folklórní soubor
13.45 Michal Horák – písničkář
14.40 Divadlo Toy Machine: Král
Karel – představení pro děti od 3 let
15.45 Hodiny – pop rock
17.00 Three Wild Guns – rockabilly
www.ejbc.cz

DÝňOBRANÍ & VINOBRANÍ 
Dům Vína ANNOVINO, 9–12 hodin
přehlídka vyřezaných dýní s možností
občerstvení, www.dum-vina.cz

úKLID OKOLÍ PŘEHRAD
sraz u Ryb. Bašty na hrázi, 9 hodin
úklid s Trash Hero Jablonec, vlastní
rukavice výhodou, pytle a rukavice 
k dispozici, www.facebook.com/
trashherojablonecnadnisou 

DĚTSKÝ DEN A ZáVODY
DRAČÍCH LODÍ 
Jablonecká přehrada, 9–17 hodin
více info na 8. straně kalendáře 
u upoutávky s fotkou
www.rkdragonsjablonec.cz

MČR MUŽŮ A ŽEN 
DO 22 LET NA DRáZE
Stadion Střelnice, 10 hodin
atletický mítink, www.sportjablonec.cz

ZAŽÍT MĚSTO JINAK 
Tyršovy sady, 14–18.30 hodin
bleší trh, hudební doprovodný pro-
gram, sportovní a výtvarné aktivity..
zazitmestojinak.cz

EVA CENDORS
Kostel Povýšení sv. Kříže, 18.30 hodin
dobročinný koncert česko-francouzské
šansoniérky, www.evacendors.org

BODY BAg
Klub Na Rampě, 20 hodin
koncert, support: Roadkill Souls 
a Area Core, www.klubnarampe.cz

MČR MUŽŮ A ŽEN 
DO 22 LET NA DRáZE
Stadion Střelnice, 10 hodin
atletický mítink, www.sportjablonec.cz

BIJáSEK
Kino Junior, 14.30 hodin
Mlsné medvědí příběhy – pásmo 
krátkých pohádek pro nejmenší
(benefit “Rodinné kino”) 
www.kinajablonec.cz

PRINCOVÉ JSOU 
NA DRAKA
Městské divadlo, 15 hodin
pohádkový muzikál s písničkami
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře
www.divadlojablonec.cz
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JABLONECKÉ PODZIMNÍ SLAVNOSTI
pátek 18. 9.–sobota 19. 9., 9–18 hodin, centrum města, zdarma
Největší jablonecké městské slavnosti s trhem a celodenním programem 
Vystoupí Anna K., Hodiny, Michal Horák, Ladybirds/Berušky, Three Wild
Guns, Futur Swing, Flastr, Annie Pity, Divadlo Toy Machine, Divadlo Krutý
krtek/Studio Damúza, Ruda Hancvencl, Nisanka, Folklórní soubor Šafrán 
a Jablonečanka. Podrobný program slavností viz jednotlivé dny zde v kalen-
dáři nebo na webu www.ejbc.cz.
Foto: archiv Eurocentra 

PRINCEZNA ČOKOLáDA 
Klub Na Rampě, 16 hodin
pohádku zahraje Dobře naladěné 
divadlo, www.klubnarampe.cz

PETR PAZDERA PAYN
galerie POUZAR&OVá, 19 hodin
autorské čtení prozaika, výtvarníka 
a sochaře Petra Pazdery Payna, 
večer uvede básník Josef Straka
facebook.com/POUZARetOVA

LAOS
Městská knihovna, 17 hodin
setkání s cestovateli Pavlem Chlumem
a Petrem Kvardou
www.knihovna.mestojablonec.cz

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

PLSTĚNÍ SKŘÍTCI 
DDM Vikýř, 16–18.30 hodin
tvoření z ovčího rouna, přihlášky 
do 14. 9. na email: nyplova@vikyr.cz

VáCLAV HUDEČEK & BA-
ROCCO SEMPRE gIOVANE
Městské divadlo, 19 hodin
houslový koncert
www.divadlojablonec.cz

BOYS 1970 
ANEB VTEŘINY VĚČNOSTI
Klub Na Rampě, 19 hodin
dokument o českých horolezcích 
pohřbených lavinou v Peru a beseda 
s M.Holečkem, www.klubnarampe.cz

KORáLKOVá DÍLNA 
Dům česko-německého porozumění,
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 Corpus Christi
www.kinajablonec.cz

DVA NAHATÝ CHLAPI
Městské divadlo, 19 hodin
bláznivá komedie, hrají Martina 
Randová, Martin Zounar, Daniela 
Šinkorová a Martin Kraus
www.divadlojablonec.cz

ZRNÍ
Klub Na Rampě, 20 hodin
koncert známé kladenské kapely
www.klubnarampe.cz

ANDRÉ RIEU: 
MAgICKÝ MAASTRICHT 
Kino Radnice, 20 hodin
koncert na plátně kina
www.kinajablonec.cz

BURZA VINYLŮ
Klub Na Rampě, 14–17 hodin
www.klubnarampe.cz

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

CELOVEČERNÍ TANEČNÍ
SHOW TAKT LIBEREC 
Městská hala
představí všechny věkové kategorie 
od kurzistů až po profi tanečníky
www.takt-lbc.com/nase-projekty/

Den české státnosti
TRENDY.DESIgN.PRODUKCE
Muzeum skla a bižuterie, 10–18 hodin
v rámci oslav Dne české státnosti 
muzeum mimořádně otevřeno a volný
vstup na výstavu, www.msb-jablonec.cz

KOUZELNá ŠKOLKA: 
MICHAL NA HRANÍ!
Eurocentrum, 17 hodin
zábavné divadelní představení pro
děti s Michalem z televizní Kouzelné
školky, www.ejbc.cz
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DĚTSKÝ DEN A ZáVODY DRAČÍCH LODÍ 
sobota 19. 9., Jablonecká přehrada (pláž u „prutu“), 9–17 hodin
Akce pro děti a dospělé. Neváhejte a utvořte posádku z okruhu svých zná-
mých, ze svého klubu či zaměstnání a přijďte si zazávodit na dračí lodi na
trati 200 m (přihlášky do do 13. 9.). Doprovodný program: závody na kolo-
běžkách, kolech, odrážedlech, dětská trampolína, terénní dráha zručnosti,
mini lezecká stěna, slaňování, opičí dráha, projížďky na raftech, turistických
i dračích lodích, mini závody na lodích pro všechny věkové kategorie, malo-
vání na obličej, jízdy na paddleboardu nebo na megaboardu. Více info a při-
hlášky na www.rkdragonsjablonec.cz
Foto: archiv RK Dragons

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

SETKáNÍ SENIORŮ  
MUZIKA S VŮNÍ BOTANICKÉ
ZAHRADY 
Kino Junior, 15 hodin
komponovaný pořad s Václavem 
Větvičkou a Antikvartetem Dušana
Vančury s hostem Jiřím Holoubkem
www.mestojablonec.cz

POLSKÉ PODKRKONOŠÍ III
Městská knihovna, 17 hodin
cestovatelská beseda s Luborem Laci-
nou, www.knihovna.mestojablonec.cz

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

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

DIANA WINKLEROVá 
KRAJINNá SITUACE
galerie Kaplička, 18 hodin
instalace, www.placjablonec.cz

JAROSLAV PáV
FOTOgRAFIE, gRAFIKA 
Dům česko-německého porozumění 
Rýnovice, 18 hodin 
vernisáž, www.dumrynovice.cz

PÍSNĚ DUŠÍ 
Dům česko-německého porozumění 
Rýnovice, 19 hodin 
hudba a zpěv Jan Hof Medvin, 
Eva Prousková, Adéla Rymešová
www.dumrynovice.cz

říjen
gALAKONCERT 
ŠTEFANA MARgITY
Městské divadlo, 19 hodin
www.divadlojablonec.cz

říjen
MEDOBRANÍ – TANEČNÍ
ZáBAVA PRO SENIORY 
KC Hotel Praha, 15 hodin
k tanci a poslechu hraje Swingový
orchestr Vladimíra Vláška
www.mestojablonec.cz

NATĚRAČ
Městské divadlo, 19 hodin
divadelní komedie DS Vojan Desná –
Mladá Haluz, www.divadlojablonec.cz

říjen
SKIREgATA 2020
Jablonecká přehrada
závody v jachtingu a windsurfingu
(změna vyhrazena)
www.tjdelfin.cz, www.sailing.cz

JABLONECKÝ VOŘÍŠEK 
Letní scéna Eurocentra, 14 hodin 
22. ročník soutěže pejsků voříšků,
čestný host Pavel Thiel – výcvik 
a výchova psů, www.ejbc.cz

říjen
DEN ARCHITEKTURY
Ostrý roh u Bílé Nisy, sraz 10 hodin
s architektem Jakubem Chuchlíkem
na dobrodružné procházce korytem
řeky, www.denarchitektury.cz 
placjablonec.cz

SKIREgATA 2020
Jablonecká přehrada
závody v jachtingu a windsurfingu
(změna vyhrazena)
www.tjdelfin.cz, www.sailing.cz

LOTRANDO A ZUBEJDA
Městské divadlo, 15 hodin
výpravná pohádka s písničkami
Jaroslav Uhlíře
www.divadlojablonec.cz

KINA
aktuální program kina Radnice 
a Junior na www.kinajablonec.cz
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Má VLAST – ČESKá KRAJINOMALBA ZE SBÍRKY 
KOOPERATIVY
Kostel sv. Anny do 30. 9., Dům Scheybalových do 8. 11.
všední dny 10–12.30 a 13–17 hodin, sobota 10–13 hodin
pondělí 28. 9. mimořádně 10–13 hodin (státní svátek)
Reprezentativní výstava 170 výtvarných děl, která je doslova barevnou sym-
fonií o české krajině a připomíná nestárnoucí hodnoty obrazů. Mezi autory
jsou zvučná jména jako Julius Mařák, Otakar Nejedlý, Adolf Kosárek, Anto-
nín 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 www.jablonec.com

Foto: archiv JKIC

TANEČNÍ ŠKOLA 
J. SVOBODA
Eurocentrum, zahájení 2. 9.
základní taneční kurzy: pro mládež 
a dospělé (15 lekcí), přihlášky a info
na www.tanecnisvoboda.cz

TANEČNÍ KURZY 
PRO MLáDEŽ TOPDANCE
Eurocentrum, zahájení 3. 9.
více info a kompletní přehled kurzů 
(i pro děti a dospělé) na webu
www.topdance.cz

HRáTKY (NEJEN) 
SE SKLEM
Muzeum skla a bižuterie, do 6. 9. 
úterý–neděle 10–18 hodin
doprovodný rodinný program 
Mezinárodního trienále skla a bižuterie
Jablonec 2020, www.msb-jablonec.cz

BAKALAUREáTY
galerie N, 9. 9.–18. 9. 
pondělí–pátek 13–17 hodin
bakalářské práce studentů KDE TUL
– obor Textilní a oděvní návrhářství
tel. 485 354 474

MALÍŘI A SOCHAŘI 
ZA KATEDROU
Městská galerie MY, od 10. 9.
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin 
sobota 10–13 hodin
volná tvorba výtvarných pedagogů
uměleckoprůmyslové školy v Jablonci
nad Nisou (ke 140. výročí založení
školy), malby, sochy, grafika– Jiří 
Dostál / Zuzana Kadlecová / Vladimír
Komňacký / Zbyněk Kubánek / Jan
Lukáš / Jiří Nepasický / Tomáš Plesl /
Hana Šuranská / Jan Vančura
tel.: 483 356 202

JANA RáBOVá 
ATEMLOS
Městské divadlo – foyer, 14. 9.–25. 10. 
v době divadelních představení
fine-art photo, vernisáž 14. 9. od 17.00
www.divadlojablonec.cz

FOTOgRAFIE Z ČESKO-
BUDĚJOVICKÉHO 
MAPOVÉHO OKRUHU
Eurocentrum – Foyer, 15. 9. –10. 10. 
pracovní dny 8–20 hodin
výstava fotografií jabloneckého foto-
klubu Nekras, www.ejbc.cz

ZANIKLÉ CHALUPY
JIZERSKÝCH HOR 

Dům česko-německého porozumění 
Rýnovice, do 25. 9.
úterý–čtvrtek 14–18 hodin 
výstava modelů zaniklých staveb 
Radky Pimminger  
www.dumrynovice.cz

Má VLAST 
ČESKá KRAJINOMALBA 
ZE SBÍRKY KOOPERATIVY
Kostel sv. Anny, do 30. 9.
Dům Scheybalových, do 8. 11.
více info výše u upoutávky s fotkou
www.jablonec.com

TRENDY.DESIgN.
PRODUKCE
Muzeum skla a bižuterie, do 1. 11. 
úterý–neděle 10–18 hodin
pondělí 28. 9. 10–18 hodin
to nejlepší ze skla a bižuterie na českém
trhu za poslední tři roky, komentovaná
prohlídka 8. 9., v 11 a 14 hodin
www.msb-jablonec.cz

100 LET S NáMI
Městská knihovna
všední dny 8–18 hodin
výstava ke stoleté historii české veřejné
knihovny v Jablonci nad Nisou 1920–
2020 (na chodbě k multimediálnímu
odd.) www.knihovna.mestojablonec.cz

PŘÍRODA A KRAJINA
Městská knihovna
všední dny 8–18 hodin
vystavují členové fotoklubu Nekras 
www.knihovna.mestojablonec.cz

ENERgIE V OBRAZECH
Nemocnice – hlavní chodba 
za informacemi
obrazy Ivety Líbalové
www.nemjbc.cz

TANEČNÍ KURZY

VÝSTAVY 



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.

AUTORSKÝ A DESIgNOVÝ
ŠPERK
galerie POUZAR&OVá
pondělí a čtvrtek 15–19 hodin
stálá expozice
facebook.com/POUZARetOVA

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH 
BIŽUTERIE & ČAROVNá
ZAHRADA – ČESKÉ SKLO
SEDMI STOLETÍ
Muzeum skla a bižuterie 
úterý–neděle 10–18 hodin
pondělí 28. 9. 10–18 hodin
stálé expozice, www.msb-jablonec.cz

STáLá KREATIVNÍ 
KORáLKOVá DÍLNA 
Palace Plus, Palackého 41
pondělí–pátek 9–17 hodin
sobota 9–12 hodin
na místě si můžete zakoupit materiál
a vyrobit si vlastní šperk (v nabídce
přes 300 druhů skleněných perlí) 
www.palaceplus.cz 
www.jablonecjewellerytour.cz

PLAVECKÝ BAZÉN 
pondělí 13 –20 hodin
úterý–pátek 8–20 hodin
sobota, neděle a svátky 10-20 hodin
zahrada 10–19 hodin (za hezkého
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

JABLONECKá PŘEHRADA
Vodní nádrž Mšeno, denně
volně přístupná vodní plocha vhodná
ke koupání, vodním sportům, ryba-
ření, 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 webu
www.koupacivody.cz

PADDLEBOARDINg
Jablonecká přehrada
dokonalá relaxace, meditace a záro-
veň posilování fyzičky a rovnováhy 
www.paddleboardingshop.cz
www.jbc-sup.cz
paddleboardee.cz

BARNÍK 
Jablonecká přehrada
červen–září za příznivého počasí
plavba lodičkou s grilem a elektrickým
pohonem pro objednané skupinky,
více info a rezervace 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

SRNČÍ DŮL – AREáL ZDRAVÍ
Jateční ulice
lesní sportoviště – běžecké trasy, 
softballové hřiště, sektor pro výškaře, 
dálkaře, oštěpaře nebo diskaře 
a kladiváře

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,  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

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

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)

SPORT & RELAXACE



sobota / 12. 9. 2020 / 9–17 hodin

Památky a vzdělávání

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

Otevřené památky:
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových / Galerie N / Kantorova vila /
Městská knihovna (9.00–16.30) / Městské divadlo (14.00–17.00) /
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou / Nová radnice /
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola / kostel
Dr. Farského / kostel sv. Anny / kaplička sv. Anny / kostel Povýšení
sv. Kříže / Dům česko-německého porozumění / Sokolovna / Státní
okresní archiv Jablonec nad Nisou.

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 Rodinná poznávací trasa 

(odměny v cíli lze vyzvedávat až do 17.00) 
9.30–17.00 Okružní jízdy historického autobusu
10.00 Komentovaná procházka městem
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