
LÉTO TANČÍ 2021
Eurocentrum, do 6. 7.
letní dílna pohybu, tance a rytmu, 
více info a přihlášky na webu
www.letotanci.cz

COuNTry SiSTErS
Letní scéna Eurocentra, 19 hodin
koncert dámské kapely s místními 
kořeny (ve spolupráci s letní dílnou
Léto tančí), www.kulturajablonec.cz

NAPĚTÍ – DJ KAyA
Pivovar Volt – zahrada, 17 hodin
večer pro příznivce elektronické
hudby, www.facebook.com/pivovarvolt

KruCiPüSK
Letní scéna Eurocentra, 20 hodin
koncert metalové formace, která letos
slaví 30 let od svého založení
www.kulturajablonec.cz

MS V OriENTAČNÍM BĚHu
Jablonecko, do 9. 7. 
Mistrovství světa s doprovodnou 
rodinnou hrou WOC Foto Tour, více
na webu woc2021.cz/wocfoto

BEZBEATu 
TCHEiCHAN
Pivovar Volt – zahrada, 17 hodin
živá hudba
www.facebook.com/pivovarvolt

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

Den slovanských věrozvěstů 
Cyrila a Metoděje 
KiNA
aktuální program Radnice a Letního
kina na www.kinajablonec.cz

Den upálení mistra Jana Husa
VEČEr PrO MiSTrA JANA
Kostel Dr.  Farského, 19 hodin 
František Lamač – housle
Miroslava Mlýnková – duchovní slovo
(Církev československá husitská)

LÉTO TANČÍ 2021
ZÁVĚrEČNÉ VySTOuPENÍ
Eurocentrum, 19 hodin
vystoupení účastníků a lektorů work-
shopu Léto tančí, www.letotanci.cz

DALEKO OD rEyKJAVÍKu
Pivovar Volt – zahrada, 21 hodin
letní minikino  
www.facebook.com/pivovarvolt

MůžEM i S MužEM
Letní scéna Eurocentra, 19 hodin
komedie s Vandou Hybnerovou, 
Kateřinou Hrachovcovou, Jitkou 
Sedláčkovou a Dášou Zázvůrkovou
www.kulturajablonec.cz

SKLENĚNÉ PÁTKy
Muzeum skla a bižuterie
10–17 hodin
ukázky technik práce se sklem a tvůrčí
dílny na téma “Skleněné květiny” 
– předvádí Marcela Růžičková
www.msb-jablonec.cz
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jablonecký
kalendář 

7–8 2021

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.
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pokračování z předchozí strany
NAPĚTÍ – DJ DArOOT
Pivovar Volt – zahrada, 17 hodin
host: Hajnátor – elektronická hudba
www.facebook.com/pivovarvolt

NEZMAři
Letní scéna Eurocentra, 19 hodin
koncert jihočeské folkové stálice
www.kulturajablonec.cz

ANNiE PiTy
& PETrA OuLEHLOVÁ
Dům česko-německého porozumění,
rýnovice, 19 hodin  
koncert křehkého dua z Jablonce –
osobité cover verze známých písní 
i vlastní tvorba doprovázená kytarou,
ukulele a klavírem
www.dumrynovice.cz

WE2 + FuNKy BEASTS
Pivovar Volt – zahrada, 17 hodin
živá hudba
www.facebook.com/pivovarvolt

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

Tip
JABLONEC 
Z PTAČÍ PErSPEKTiVy
Mírové náměstí – radnice
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hodin
výstupy na radniční věž s průvodcem
www.jablonec.com

VELKÁ KOrÁLKOVÁ DÍLNA 
Palace Plus, 9–17 hodin
tvoření módních doplňků z českých
skleněných korálků nepřeberných
tvarů, velikostí a barev pro děti 
i dospělé, www.palaceplus.cz 

WOrKSHOPy VOiCiNgErS
ON TOur CZECHiA 2021 
Eurocentrum, 13.–17. 7. 
vokálně-instrumentálními workshopy
s důrazem na hravost, otevřenost 
a rozvíjení kreativity, info a přihlášky
na voicingers.com/cz/
strana/workshopy/registrace 

VArHANNÍ KONCErT
Kostel Dr. Farského, 17 hodin
www.musicavaria.cz

riDiNA AHMED 
& MATEuSZ SZEWCZyK
Letní scéna Eurocentra, 19 hodin
koncert v rámci festivalu Voicingers 
on Tour: Czechia 2021
www.kulturajablonec.cz

PAWEL KACZMArCZyK
TriO
Letní scéna Eurocentra, 19 hodin
koncert v rámci festivalu Voicingers 
on Tour Czech Republic 2021
suwww.kulturajablonec.cz

PALM SPriNgS
Pivovar Volt – zahrada, 21 hodin
letní minikino  
www.facebook.com/pivovarvolt

JBC 4X REVELATIONS 
JBC bikepark, areál Dobrá Voda
tréninky závodu světové série 
ve fourcrossu horských kol
14.00–17.00 registrace
15.00–18.30 oficiální tréninky
www.facebook.com/jbc4xrevelations

MArTA KLOuČKOVÁ 
QuiNTET
Letní scéna Eurocentra, 19 hodin
koncert v rámci festivalu Voicingers 
on Tour: Czechia 2021
www.kulturajablonec.cz

SO
10

NE
11

PO
12

ÚT
13

ST
14

ČT
15

PÁ
9

VOiCiNgErS ON TOur CZECHiA 2021 
úterý 13. 7.–sobota 17. 7., Eurocentrum, Jablonec nad Nisou
Voicingers, polská platforma zabývající se improvizovanou hudbou a vokálně-
instrumentálními workshopy letos opět zavítá do Česka, tentokrát do Jablonce!
Součástí jsou večerní koncerty pro veřejnost se vstupem zdarma.

Koncerty na Letní scéně Eutocentra, od 19 hodin:
13. 7. Ridina Ahmed & Mateusz 

Szewczyk (CZ/PL) 
14. 7. Pawel Kaczmarczyk Trio (PL)
15. 7. Marta Kloučková Quintet    

(CZ/PL) 

16. 7. Karnas Formula feat. Michal 
Wróblewski (PL/CZ) 

17. 7. Koncert studentů & All Star 
Bandu lektorů Voicingers 
Czechia 2021

Změna vyhrazena. Info aktualizováno na webu www.kulturajablonec.cz
Foto: Marta Kloučková 
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JBC 4X REVELATIONS 
JBC bikepark, areál Dobrá Voda
oficiální tréninky a kvalifikace
závod světové série ve fourcrossu
horských kol
14.00–16.00 finální registrace
15.30–17.45 oficiální tréninky
18.00–19.30 kvalifikace
19.30–20.30 Revelations Kids Event 
21.00–02.00 Warm Up Party (kapely,
DJs – Manene, DJ Hrusha a další)
www.facebook.com/jbc4xrevelations

NAPĚTÍ 
Pivovar Volt – zahrada, 17 hodin
večer pro příznivce elektronické
hudby, www.facebook.com/pivovarvolt

KArNAS FOrMuLA FEAT.
MiCHAL WróBLEWSK
Letní scéna Eurocentra, 19 hodin
koncert v rámci festivalu Voicingers 
on Tour: Czechia 2021
www.kulturajablonec.cz

JBC SuP rACE 2021
Jablonecká přehrada – zátoka 
u Městské haly, 13 hodin
veřejný závod v paddleboardingu, 
kategorie: open (závodníci), hobby 
(začátečníci), junioři a děti 
www.jbcsup.cz/jbc-sup-race/

JBC 4X REVELATIONS 
JBC bikepark, areál Dobrá Voda
oficiální tréninky, hlavní závod
(přímý přenos) závodu světové
série ve fourcrossu horských kol
15.00–16.30 oficiální tréninky
17.00–17.45 zahajovací ceremoniál 
18.00–20.00 hlavní závod
20.00–20.30 Revelations BIG AIR 
(freestyle MTB contest) 
20.30–21.00 vyhlášení vítězů
21.30 Afterparty (kapely, DJs –Lifeli-
nes, Gaia Mesaiah, DJ N'zym da další)
www.facebook.com/jbc4xrevelations

ruDA HANCVENCL 
KrÁSNÁ PrÁCE
Pivovar Volt – zahrada, 17 hodin
živá hudba
www.facebook.com/pivovarvolt

KONCErT STuDENTů &
ALL STAr BAND LEKTOrů
DÍLNy VOiCiNgErS
Letní scéna Eurocentra, 19 hodin

koncert v rámci festivalu Voicingers 
on Tour: Czechia 2021
www.kulturajablonec.cz

20 DEKA DušE
Jablonecká přehrada – Létající pivo
Sportovní ul., 19 hodin
Vladimír Mišík revival band (open-air
koncert), www.letajicipivo.cz

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

Tip
JABLONEC  
Z PTAČÍ PErSPEKTiVy
Mírové náměstí – radnice
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hodin
výstupy na radniční věž s průvodcem
www.jablonec.com

VArHANNÍ KONCErT
Kostel Nejsvětější Trojice (Mšeno) 
17 hodin
www.musicavaria.cz

PrůBĚžNÁ ZPrÁVA 
O STAVu úZEMÍ
Dům česko-německého porozumění,
rýnovice, 19 hodin  
křest sbírky básní Martina Trdly
www.dumrynovice.cz

NEž SKONČÍ LÉTO
Pivovar Volt – zahrada, 21 hodin
letní minikino  
www.facebook.com/pivovarvolt

COP
Letní scéna Eurocentra, 19 hodin
koncert plzeňské stálice s charakteris-
tickým rukopisem Míši Leichta
suwww.kulturajablonec.cz

KiNA
aktuální program Radnice a Letního
kina na webu
www.kinajablonec.cz
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JBC 4X REVELATIONS 2021
čtvrtek 15. 7.–sobota 17. 7., JBC bikepark, areál Dobrá Voda
Závod světové série ve fourcrossu horských kol opět zpátky v Ja-
blonci! Ostré souboje, monstrózní skoky, adrenalin, nadšení diváci 
a závodníci z celého světa. Doprovodný program viz jednotlivé dny 
v kalendáři. www.facebook.com/jbc4xrevelations

Foto: archiv JBC 4X Revelations
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LETNÍ KiNO JABLONEC NAD NiSOu
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

SKLENĚNÉ PÁTKy
Muzeum skla a bižuterie
10–17 hodin
ukázky technik práce se sklem a tvůrčí
dílny na téma “Vinuté perle” 
– předvádí Ivana Lejsková
www.msb-jablonec.cz

NAPĚTÍ – DJ KAyA
Pivovar Volt – zahrada, 17 hodin
večer pro příznivce elektronické
hudby, www.facebook.com/pivovarvolt

BEEr ruN  
Jablonecká přehrada, 16–23 hodin
pivní závod kolem přehrady – na 3 km
každý běžec odegustuje 6 malých piv 
u stánků okolo, více info u FB 
události: Beer Run 2o21

HuSH
Pivovar Volt – zahrada, 17 hodin
živá hudba
www.facebook.com/pivovarvolt

SVATOANENSKÁ MšE
Kostel Seslání Ducha svatého, 
rýnovice 9.30 hodin
z důvodu výstavy Generace S.V.U.
Mánes v kostele sv. Anny a opravy 
kostela na Horním nám. se mše ke cti
patronky našeho města mimořádně
koná v kostele Seslání Ducha svatého 
www.farnostjablonec.cz

WHAT THE FuNK
Jablonecká přehrada – Létajícípivo
Sportovní ul., 19 hodin
mladá kapela hrající funk a pop (open-
air koncert), www.letajicipivo.cz

gENErACE S.V.u. MÁNES
Kostel sv. Anny, 
10–12.30 a 13–18 hodin
výstava mimořádné umělecké kvality
představující obrazy, sochy a další díla
spojené s historií a současností Spolku
výtvarných umělců Mánes – je symbo-
lickým setkáním v roce 90. výročí 
narození profesora Stanislava Hanzíka
významného českého sochaře a člena
s.v.u. Mánes, www.kulturajablonec.cz

KOMOrNÍ KONCErT
Kostel sv. Ducha (rýnovice)  
17 hodin
koncert k poctě sv. Anny, patronky
města, www.musicavaria.cz

SETKÁNÍ 
NĚMECKÉ MENšiNy  
Dům česko-německého porozumění,
rýnovice, 14 hodin  
k zábavě hraje na housle František
Lamač, zpěv Jarmila Klokočníková 
www.dumrynovice.cz

BÍLý BÍLý DEN
Pivovar Volt – zahrada, 21 hodin
letní minikino  
www.facebook.com/pivovarvolt

žALMAN & SPOL.
Letní scéna Eurocentra, 19 hodin
Pavel Lohonka Žalman živě v Jablonci
představí novou autorskou desku
www.kulturajablonec.cz

Tip
JABLONEC 
Z PTAČÍ PErSPEKTiVy
Mírové náměstí – radnice
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hodin
výstupy na radniční věž s průvodcem
www.jablonec.com

NAPĚTÍ – DJ DArOOT
Pivovar Volt – zahrada, 17 hodin
host: Experimental Cabaret 
– elektronická hudba
www.facebook.com/pivovarvolt

STuDiO KOKOS
OrNAMENT + POPKOrN
Pivovar Volt – zahrada, 17 hodin
živá hudba
www.facebook.com/pivovarvolt

KDy už TAM BuDEM
Jablonecká přehrada – Létajícípivo
Sportovní ul., 19 hodin
jizersko horský šanson (open-air 
koncert), www.letajicipivo.cz
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JABLONEC Z PTAČÍ PErSPEKTiVy
1. 7.–31. 8., Mírové náměstí, Jablonec nad Nisou
všední dny 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hodin
Prázdninové výstupy na radniční věž s průvodcem. Věž je vysoká 51 m
a za jasného počasí je z ní vidět až na Ještědský hřbet, Jizerské hory, 
Černo-studniční hřeben nebo Císařský kámen. Součástí výstupu může 
být i prohlídka zasedacích místností ve funkcionalistickém stylu. 
www.jablonec.com
Vstupenky zájemci zakoupí na radnici v Turistických informacích.
Vstupné: 40 Kč (dospělí), 20 Kč (děti 6–15 let, studenti, ZTP), rodinné 100 Kč
Foto: Denisa Albaniova

AurOrA JAS BAND
Jablonecká přehrada – Létající pivo
Sportovní ul., 19 hodin
jazzová neortodoxně dixielandová 
kapela, (open-air koncert)
www.letajicipivo.cz

VELKÁ KOrÁLKOVÁ DÍLNA 
Palace Plus, 9–17 hodin
tvorba módních doplňků z českých
skleněných korálků nepřeberných
tvarů, velikostí a barev pro děti 
i dospělé, www.palaceplus.cz

VArHANNÍ KONCErT
Kostel Povýšení sv. Kříže, 17 hodin
koncert k výročí architektů
J. Zascheho a R. Hemmricha 
www.musicavaria.cz

BLOOD BrOTHErS (uA) 
–irON MAiDEN TriBuTE
BAND
Letní scéna Eurocentra, 19 hodin
koncert jedné z nejlepších tribute 
kapel Iron Maiden na světě
předkapela: KABÁT Revival
www.kulturajablonec.cz

DEVADESÁTKy
Pivovar Volt – zahrada, 21 hodin
letní minikino  
www.facebook.com/pivovarvolt

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

SKLENĚNÉ PÁTKy
Muzeum skla a bižuterie, 10–17 hodin
ukázky technik práce se sklem a tvůrčí
dílny na téma “Pískování vlastních 
motivů na sklenice ” – předvádí Daniela
Divišová, www.msb-jablonec.cz

NAPĚTÍ – DJ ANS
Pivovar Volt – zahrada, 17 hodin
host: Krmelec Showcase 
– elektronická hudba
www.facebook.com/pivovarvolt

iNTiMNÍ PřÍBĚHy Z rÁJE
Letní scéna Eurocentra, 19.30 hodin
úsměvná komedie, s vtipnou a zajíma-
vou vizí Edenu, hrají: Jitka Ježková, 
Kateřina Sedláková, Michal Slaný, 
Robert Jašków, Peter Pecha
www.kulturajablonec.cz

P. HOSTiNSKý / VArHANy 
J. BÁrTA / ViOLONCELLO
Kostel Povýšení sv. Kříže, 19 hodin
koncert, www.divadlojablonec.cz

ANABELLE FÁrOVÁ
Pivovar Volt – zahrada, 17 hodin
živá hudba, host: Eva Cendors
www.facebook.com/pivovarvolt

iMJOy: LETNÍ iMPrOHrANÍ 
Letní scéna Eurocentra, 19 hodin
divadelní improvizace jablonecko-
liberecké skupiny
www.kulturajablonec.cz

Tip
VÍTĚZOVÉ BÍLÉ STOPy
Dům Scheybalových, Kostelní 1/6
10–12.30 a 13–17 hodin
výstava věnovaná běžeckému lyžování 
– dobové fotografie a artefakty (lyže,
závodní čísla, dresy, servisní koutek
i medaile a poháry pro vítěze),
www.kulturajablonec.cz

ZVĚřiNEC PANA EZOPA
Za divadlem, 15 hodin
věky prověřené bajky v cestovním 
balení (při nepřízni počasí v divadle)
www.divadlojablonec.cz

VArHANNÍ KONCErT
Kostel Dr. Farského, 17 hodin
www.musicavaria.cz
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SKLENĚNÉ PÁTKy
Muzeum skla a bižuterie, 10–17 hodin
Ukázky technik práce se sklem a tvůrčí dílny. Vstup na předvádění zdarma.
9. července – Skleněné květiny / Marcela Růžičková
23. července– Vinuté perle / Ivana Lejsková
6. srpna – Pískování vlastních motivů na sklenice / Daniela Divišová
20. srpna – Tažené skleněné figurky / Sklářská dílna V Záhoří
www.msb-jablonec.cz
Foto: Tažené skleněné figurky (Sklářská dílna V Záhoří)

MANžELSKÉ ETuDy: 
NOVÁ gENErACE
Pivovar Volt – zahrada, 21 hodin
letní minikino  
www.facebook.com/pivovarvolt

KřEHKÁ KrÁSA 2021
Eurocentrum, 10–18 hodin 
reprezentační a prodejní výstava skla
a bižuterie, doprovodný program:
10.15 módní přehlídka 10 let Křehké
krásy / 1. část
11.45 Old Boys – dixieland
14.00 Nudličky – bluegrass
15.20 Volupsije – country
16.45 Promenáda finalistek Miss
České republiky 2021
17.00 módní přehlídka 10 let Křehké
krásy / 2. část
www.krehkakrasa.cz

PETEr FrEESTONE 
& MiLAN DEViNNE
Za divadlem, 20 hodin
talkshow osobního asistenta Freddie
Mercuryho a vystoupení zpěváka 
Devinne a kapely s unplugged verzemi
písní kapely Queen (při nepřízni po-
časí v divadle) www.divadlojablonec.cz

KřEHKÁ KrÁSA 2021
Eurocentrum, 10–18 hodin 
reprezentační a prodejní výstava skla
a bižuterie, doprovodný program:
12.30 Swing Society – swing
14.00 módní přehlídka 10 let Křehké
krásy / 1. část
15.15 Nonstop - country
17.00 módní přehlídka 10 let Křehké
krásy / 2. část
www.krehkakrasa.cz

NAPĚTÍ 
Pivovar Volt – zahrada, 17 hodin
večer pro příznivce elektronické
hudby, www.facebook.com/pivovarvolt

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

KřEHKÁ KrÁSA 2021
Eurocentrum, 10–18 hodin 
reprezentační a prodejní výstava skla
a bižuterie, doprovodný program:
12.30 Funny Grass – bluegrass
14.00 módní přehlídka 10 let Křehké
krásy / 1. část
15.00 Funk Corporation – funk / soul
17.00 módní přehlídka 10 let Křehké
krásy / 2. část
17.45 Promenáda finalistek Miss
České republiky 2021
www.krehkakrasa.cz

ECHONAuT + THE CuBES
Pivovar Volt – zahrada, 17 hodin
živá hudba
www.facebook.com/pivovarvolt

KřEHKÁ KrÁSA 2021
Eurocentrum, 10–16 hodin 
11.00 Větrno – folk
12.30 módní přehlídka 10 let Křehké
krásy / 1. část
13.30 Big'O'Band – pop / swing
15.00 módní přehlídka 10 let Křehké
krásy / 2. část
www.krehkakrasa.cz

BLůZA
Jablonecká přehrada – Létajíci pivo
Sportovní ul., 19 hodin
rockový nářez (open-air koncert)
www.letajicipivo.cz

EDiTH PiAF: 
DNES NECHCi SPÁT SAMA
Letní scéna Eurocentra, 19.30 hodin
představení Divadla Kampa inspiro-
vané knihou Simone Berteaut, 
v hlavní roli Vanda Hauserová
www.kulturajablonec.cz

VArHANNÍ KONCErT
Kostel Nejsvětější Trojice (Mšeno)
17 hodin
www.musicavaria.cz

7 PÁDů HONZy DĚDKA
Letní scéna Eurocentra, 19.30 hodin
jako hosté živé talkshow vystoupí
Dana Morávková a Tomáš Matonoha
www.kulturajablonec.cz
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KřEHKÁ KrÁSA 2021
čtvrtek 12. 8.–neděle 15. 8., 10–18 hodin (neděle do 16 hodin)
Eurocentrum, Muzeum skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou 
Jubilejní 10. ročník prezentační a prodejní výstavy skla a bižuterie. Prezen-
tace módních kolekcí 40 bižuterních a sklářských firem. Ambasadorkou 
výstavy je módní návrhářka Beata Rajská. Muzeum prezentuje nominaci
ruční výroby skla do seznamu UNESCO. Na molu se představí módní 
přehlídka „10 let Křehké krásy“ a finalistky soutěže Miss České republiky
2021. Bohatý program předvádění výroby a doprovodný kulturní program.
Jednotné vstupné pro dospělé 100,- Kč, děti do 15 let v doprovodu rodičů
zdarma. Vstupné platí po celou dobu trvání výstavy včetně prohlídky Muzea
skla a bižuterie. www.krehkakrasa.cz
Foto: Jiří Šubrt

WiND, WAND, WuND
Dům česko-německého porozumění,
rýnovice, 18 hodin  
Ozvěny krajiny Sudet – vernisáž 
výstava obrazů Erika Buchholze, 
představení tvorby básníků Gertie
Hampel-Faltis a Gustava Leutelta 
www.dumrynovice.cz

ZLATKA BArTOšKOVÁ
šANSONy
Klub Ex, 20 hodin
www.divadlojablonec.cz

šťASTNý LAZZArO
Pivovar Volt – zahrada, 21 hodin
letní minikino  
www.facebook.com/pivovarvolt

LuKÁš PAVLÁSEK: KDO
NEPLÁČE, NENÍ ČECH
Letní scéna Eurocentra, 19 hodin
devadesátiminutová one man show
www.kulturajablonec.cz

SKLENĚNÉ PÁTKy
Muzeum skla a bižuterie
10–17 hodin
ukázky technik práce se sklem a tvůrčí
dílny na téma “Tažené skleněné 
figurky” – předvádí Sklářská dílna 
V Záhoří, www.msb-jablonec.cz

NAPĚTÍ – DJ DArOOT
Pivovar Volt – zahrada, 17 hodin
host: Goldstar – elektronická hudba
www.facebook.com/pivovarvolt

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

NASEKÁČ + JiNxx
+ THE rEMEDy
Pivovar Volt – zahrada, 17 hodin
živá hudba
www.facebook.com/pivovarvolt

ruSALKA
Za divadlem, 20 hodin
koncertní provedení – účinkují sólisté
Národního divadla v Praze 
(při nepřízni počasí v divadle) 
www.divadlojablonec.cz

gENErACE S.V.u. MÁNES
Kostel sv. Anny, 
10–12.30 a 13–18 hodin
výstava, více na předposlední straně
kalendáře, www.kulturajablonec.cz

Tip
JABLONEC 
Z PTAČÍ PErSPEKTiVy
Mírové náměstí – radnice
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hodin
výstupy na radniční věž s průvodcem
www.jablonec.com

VArHANNÍ KONCErT
Kostel Povýšení sv. Kříže, 17 hodin
www.musicavaria.cz

BOEiNg - BOEiNg ANEB 
Tři LETušKy V PAřÍži
Letní scéna Eurocentra, 19 hodin
francouzská situační příjemně roz-
verná komedie, hrají: Eva Burešová,
Hana Gregorová, Miroslav Šimůnek,
Vojtěch Efler a další
www.kulturajablonec.cz

rOMAN HAMPACHEr  
& JAN OSTrOV
Dům česko-německého porozumění,
rýnovice, 19 hodin  
koncert pastora, zpěváka a kytaristy 
R. Hampachera a autorská poetika
okořeněná folkem, rockem a jizerskou
žulou J. Ostrova, www.dumrynovice.cz

VšiCHNi TO VĚDÍ
Pivovar Volt – zahrada, 21 hodin
letní minikino  
www.facebook.com/pivovarvolt
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VÍTĚZOVÉ BÍLÉ STOPy
Dům Scheybalových, Kostelní 1/6, Jablonec nad Nisou, do zimy 2022
všední dny 10–12.30 a 13–17 hodin, víkendy a svátky 10–13 hodin
Výstava věnovaná běžeckému lyžování u nás. Přiblíží nejen závodníky, ale 
i trenéry, rozhodčí a další, kteří napomohli k tomu, aby se Česká republika
stala v lyžařských sportech respektovanou zemí. Návštěvníci uvidí dobové
fotografie a artefakty, které ke sportovnímu životu patří – lyže, závodní čísla,
dresy, servisní koutek a samozřejmě i medaile a poháry pro vítěze. 
Vstupné 30/20 Kč (zahrnuje Absolventskou turistickou vizitku)
www.kulturajablonec.cz
Foto: Absolventská vizitka do Turistického deníku

rOBErT KřESťAN 
& DruHÁ TrÁVA
Letní scéna Eurocentra, 19 hodin
koncert s představením nového alba
www.kulturajablonec.cz

FuNKy BEASTS
Jablonecká přehrada – Létající pivo
Sportovní ul., 19 hodin
open-air koncert, www.letajicipivo.cz

NAPĚTÍ – DJ KAyA
Pivovar Volt – zahrada, 17 hodin
večer pro příznivce elektronické
hudby, www.facebook.com/pivovarvolt

JBC WATEr gAMES 2021
Jablonecká přehrada – zátoka 
u Městské haly, 13 hodin
netradiční závod týmů, plovoucí 
i suché překážky, doprovodný 
program, www.jbcwatergames.cz

VyMAZÁNO Z ArCHiVu 
Pivovar Volt – zahrada, 17 hodin
živá hudba
www.facebook.com/pivovarvolt

ANETA LANgErOVÁ
Letní scéna, 20 hodin
turné s kapelou a smyčcovým triem 
k novému albu Dvě slunce  
www.kulturajablonec.cz

HOrEČKA 
SOBOTNÍ NOCi
Klub Na rampě, 21 hodin
největší rockové hity na plátně uvádí
Petr Vobořil (akce se uskuteční 
dle epidemiologické situace),
www.klubnarampe.cz

SWiNg SOCiETy
Jablonecká přehrada – Létající pivo
Sportovní ul., 19 hodin
open-air koncert, www.letajicipivo.cz

Tip
JABLONEC  
Z PTAČÍ PErSPEKTiVy
Mírové náměstí – radnice
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hodin
výstupy na radniční věž s průvodcem
www.jablonec.com

SiEgFriED WEiSS 
DigiTÁLNÍ grAFiKA 
A MALBA
Městské divadlo, 17 hodin
vernisáž výstavy
www.divadlojablonec.cz

SiLNiCE – LA STrADA
Městské divadlo, 19 hodin
Felliniho klasika v podání divadla 
Kalich Praha, www.divadlojablonec.cz

SLOžKA 64
Pivovar Volt – zahrada, 21 hodin
letní minikino  
www.facebook.com/pivovarvolt

TArA FuKi
Letní scéna Eurocentra, 19 hodin
duo zpívajících violoncellistek 
s novinkovým albem Motyle
www.kulturajablonec.cz

NAPĚTÍ 
Pivovar Volt – zahrada, 17 hodin
večer pro příznivce elektronické
hudby, www.facebook.com/pivovarvolt

SLAM POETry SHOW
Letní scéna Eurocentra, 19 hodin
exhibiční set špičkových českých před-
stavitelů slam poetry,  vystoupí Dave,
Vašek z Aše, Ing. Puding a další
www.kulturajablonec.cz
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ANETA LANgErOVÁ
sobota 28. 8., 20 hodin, Letní scéna Eurocentra, Jablonec nad Nisou
Turné s kapelou a smyčcovým triem k novému albu Dvě slunce, které vyšlo
na podzim roku 2020.  www.kulturajablonec.cz
Foto: Herbert Slavík

VOLTÁž 2021
Pivovar Volt – zahrada
pivní festival na břehu jabloneckého
moře – řemeslná piva z českých mini-
pivovarů, hudba (Iuventus gaude, 
Ladybirds, Těla, Cocotte Minute,..),
program pro děti, streetfood
www.facebook.com/pivovarvolt

JEZEVEC rACE
Areál Srnčí důl, 11–17 hodin
extrémní závod jednotlivců i týmů: 
silniční kolo 37 km, horské kolo 
22 km, běh 14 km, hobby běh 5 km,
po celý den doprovodný program pro
závodníky i fanoušky (pivní orienťák 
a další), přihlášky: jezevecrace.com

JABLONECKÁ NEDĚLE
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 trá-
vení volného času a činností regionál-
ních sportovních klubů.
www.jabloneckanedele.cz

VýSTuPy 
NA rADNiČNÍ VĚž
Mírové nám., všední dny 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hodin 
více info na 5. straně kalendáře 
u upoutávky s fotkou
www.jablonec.com

PLAVECKý BAZÉN 
pondělí 13–20 hodin
úterý–pátek 8–20 hodin
sobota, neděle 10–20 hodin
zahrada 10–19 hodin (dle počasí)
vnitřní sportovní bazén 25 m a dětský
bazén, tobogány, sluneční louka 
s kurty na plážový volejbal, 
brouzdaliště, www.sportjablonec.cz

PADDLEBOArDiNg
Jablonecká přehrada
relaxace, meditace a zároveň posilo-
vání fyzičky a rovnováhy na prkně 
podobném surfovému, www.jbcsup.cz

BArNÍK 
Jablonecká přehrada
plavba kulatou lodičku s grilem 
a elektrickým pohonem pro objednané
skupinky (za příznivého počasí), 
info a rezervace www.barnik.cz 

ryBAřENÍ
sezónní prodej Rybářských povolenek
pro nečleny Českého rybářského
svazu a cizí státní příslušníky v Turis-
tických infomacích v radnici, podmín-
kou je zřízení Rybářského 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, soft-
ballové hřiště, sektor pro výškaře, 
dálkaře, oštěpaře nebo dokonce 
diskaře a kladiváře, letošní novinkou
je devítijamkové discgolfové hřiště

DiSCgOLF
Areál Srnčí důl, Jateční ul.
novinka roku 2021 – outdoorová hra 
s létajícím talířem na devítijamkovém
hřišti v přírodním sportovním areálu
www.sportjablonec.cz

DOPrAVNÍ HřišTĚ
Podskalí 9 
všední dny 8–12 a 13–15 hodin
k zapůjčení kola, odrážedla a kolo-
běžky, házecí stěna s pěnovými 
oštěpy, překážková dráha či ruské 
kuželky, tel. 483 320 396

MAKAK ArÉNA
Liberecká ul., 8.30–22 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

MĚSTSKÁ HALA
u Přehrady 20
v provozu pouze fitness, aerobní 
a boxerský sál – ostatní sportoviště
nejsou v provozu z důvodu umístění
očkovacího centra
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, www.brizky.cz

SPORT & RELAXACE
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pokračování z předchozí strany
ATLETiCKý ArEÁL 
Na Střelnici
sportovní stadion a hala (městské
sportoviště pro kolektivy i jednotlivce)
www.sportjablonec.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
všední dny  6–22 hodin
víkendy a svátky 8–20 hodin
moderní indoorové sportovní centrum
na ploše 1400 m 2, ucelená nabídka
sportovních služeb a aktivit pod 
dohledem profesionálních trenérů
www.cardiofitnessjbc.cz

HAMMEr STrENgTH 
TOP FiTNESS
Mírové náměstí 1
všední dny 6–22 hodin
víkendy a svátky 8–20 hodin
nově zrekonstruované klimatizované
fitness centrum s doplňkovými služ-
bami, tel. 777 927 068

SOLNÁ JESKyNĚ
Hotel Merkur
relaxační jeskyně s blahodárnými
účinky soli jako u moře, info o provozu 
a objednávky na tel: 607 757 943
www.hotelmerkur.cz/cs/solna-jeskyne

LETNÍ TANČÍrNA
Sál Topdance, V. Nezvala
20. 7.–18. 8.
úterky od 17 h a středy od 20 h
Argentinské tango 
úterky od 18.30 h a středy od 17 h
Karibské tance 
úterky od 20 h a středy od 18.30 h
kurzy standardních a latinsko-americ-
kých tanců 
www.topdance.cz/kalendar/

PřÍMĚSTSKÉ TÁBOry
DDM ViKýř
červenec až srpen
celodenní program s různým zaměře-
ním – sport, tvoření, zvířat, výlety 
a mnoho dalších aktivit po celé prázd-
niny, aktuální info o volných místech 
a přihlášky na www.vikyr.cz/tabory-1

FyTEx – PřÍMĚSTSKý
TÁBOr 
Zš Pivovarská a přilehlá sportoviště
12.–16.7., 16.–20. 8.
příměstský tábor FYTEX zaměřený 
na fyziku, techniku a experimenty 
pro děti 11–14 let, info a přihlášky 
tel. 602 505 288, info@educa-jbc.cz
www.educa-jbc.cz/seminare-a-dalsi-
kurzy/tabory-fytex-2

JABLONEČÁK 2021
červenec–srpen
příměstské tábory plné dobrodružství
a her, bližší info a volné termíny na: 
www.sundisk.cz/cs/sundisk/pripravujeme

OPEJKAČKA VE VOLTu
Pivovar Volt – zahrada
každý čtvrtek, 17 hodin
prázdninový relax u táboráku 
pro každého
www.facebook.com/pivovarvolt

HrAČKy NAšiCH 
PrArODiČů
Muzeum hraček, u Zel. stromu
úterý–neděle 13–16.30 hodin 
expozice hraček převážně z období 
1940 až 1989, více info na webu
www.muzeum-hracek-jablonec.cz

gENErACE S.V.u. MÁNES
Kostel sv. Anny, do 2. 10.
všední dny 10–12.30 a 13–18 hodin,
víkendy a svátky 10–13 hodin
obrazy, sochy a další díla spojené s his-
torií a současností Spolku výtvarných
umělců Mánes, více info na 11. straně
kalendáře, www.kulturajablonec.cz

VÍTĚZOVÉ BÍLÉ STOPy
Dům Scheybalových, Kostelní 1/6
všední dny 10–12.30 a 13–17 hodin,
víkendy a svátky 10–13 hodin
výstava věnovaná běžeckému lyžování 
– dobové fotografie a artefakty  lyže,
závodní čísla, dresy, servisní koutek
i medaile a poháry pro vítěze),
více info na 8. straně kalendáře
www.kulturajablonec.cz

VÝSTAVY & TVOŘENÍ

SPORT & RELAXACE

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, posilovací stroje, kurty na plážový
volejbal, in-line stezka, nudapláž, parkoviště, veřejné ohniště a další. 
Informace o kvalitě vody na www.koupacivody.cz
Foto: Petr Zbranek



gENErACE S.V.u. MÁNES
Kostel sv. Anny, Jablonec nad Nisou, do 2. 10.
všední dny 10–12.30 a 13–18 hodin, víkendy a svátky 10–13 hodin
Výstava mimořádné umělecké kvality představující obrazy, sochy a další díla
spojené s historií a současností Spolku výtvarných umělců Mánes, což v pod-
statě znamená průřez celou moderní českou výtvarnou kulturou. Výstava 
je zároveň symbolickým setkáním v roce 90. výročí narození profesora 
Stanislava Hanzíka významného českého sochaře a člena s.v.u. Mánes
www.kulturajablonec.cz
Foto: Slavíček Jan - Mořský záliv s loďkami

ArCHiTEKTurA 
PrO HOrSKÉ MĚSTO
Městská galerie My, do 11. 9.
úterý 13–17 hodin 
středa–sobota 10–12.30 a 13–17 h
výstava ke 150. výročí narození 
jabloneckých architektů: 
Josef Zasche (1871–1957) 
Robert Hemmrich (1871–1946)
součástí je výstava v ulicích města,
rozmístěná tam, kde se nacházejí
významné stavby obou architektů
tel.: 483 356 202

rEFLExE
Muzeum skla a bižuterie, do 5. 9. 
o prázdninách denně 10–18 hodin
zahraniční sklářští výtvarníci tvořící 
v České republice – výstava v rámci 
Mezinárodního trienále skla a bižuterie
Jablonec 2020, www.msb-jablonec.cz

DESigNOVÁ 10⁰ 
Muzeum skla a bižuterie, do 5. 9. 
o prázdninách denně 10–18 hodin
designové novinky z muzejních sbírek 
z let 2010-2019 – výstava v rámci 
Mezinárodního trienále skla a bižuterie
Jablonec 2020, www.msb-jablonec.cz

KALEiDOSKOP VKuSu 
Muzeum skla a bižuterie, do 5. 9. 
o prázdninách denně 10–18 hodin
luxusní bižuterie ze světových výstav 
v době budování socialismu
www.msb-jablonec.cz

PrÁZDNiNOVý ATELiÉr
V MuZEu
Muzeum skla a bižuterie 
1. 7.–31. 8., denně 10–18 hodin

jednoduché tvůrčí dílny a interakce 
v ateliéru muzea v rámci vstupenky 
do muzea, www.msb-jablonec.cz

VELKÁ KOrÁLKOVÁ DÍLNA
PrO VEřEJNOST 
Palace Plus, Palackého 41
všední dny 9–17 hodin
sobota 9–12 hodin
módní doplňky z českých skleněných
korálků nepřeberných tvarů, velikostí
a barev si mohou vyrobit děti i dospělí
www.palaceplus.cz 

MuZEuM VýrOBy 
KOrÁLKů
Areál gB beads, Janovská 132/39
historické i současné stroje a pomůcky
na výrobu korálků, dobové vzorkov-
nice a historická sbírka skleněných 
vinutých perlí a bižuterie, kreativní
korálkové dílny, exkurze do výroby
více info na webu www.gbkoralky.cz

JArOSLAV PÁV 
ZLATÁ PrAHA  
Dům česko-německého porozumění,
rýnovice, do 13. 8.
všední dny 11–18 hodin
výstava fotografií
www.dumrynovice.cz

DOBrÉ rÁNO, 
JEšTĚ LEPšÍ DEN!
Městská knihovna
úterý a čtvrtek 8–18 hodin
výstava devatenácti nejlepších prací
přispěvovatelů 13. ročníku foto-
soutěže (v prostoru schodiště)
www.knihovna.mestojablonec.cz

Jste-li organizátory akce v Jablonci, pošlete svůj přispěvek do 9. dne v měsíci 
na: kalendar@jablonec.com nebo schaeferova@kulturajablonec.cz. Zájemci 
o placenou inzerci se mohou obracet na stejné e-mailové adresy. Jablonecký
kalendář vydává Kultura Jablonec, p.o. se sídlem Jiráskova 4898/9, 466 01
Jablonec nad Nisou, IČO: 09555340, DIČ: CZ09555340. Vydavatel neručí za
průběh uveřejněných akcí ani případné změny programu. Prosím, věnujte
proto pozornost internetovým stránkám uvedeným 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 měsíč-
níkem. Zdarma k vyzvednutí je na turistickém infocentru v Jablonci n. N.

Přejeme Vám krásné léto!



KAŽDÝ TÝDEN LOSUJEME DVA VÝHERCE,  

KTEŘÍ OBDRŽÍ 7.000 V DÁRKOVÝCH POUKÁZKÁCH CENTRAL 

JABLONEC. PODMÍNKOU JE NÁKUP ZA MIN. 500,- KČ  

A ODESLANÍ SOUTĚŽNÍ SMS NA 770 180 039. SOUTĚŽ BĚŽÍ  

OD 1. 6. DO 8. 8. 2021. PRAVIDLA A BLIŽŠÍ INFORMACE NA

VYHRAJTE  
AŽ 150.000

NAKUPTE V CENTRAL  
JABLONEC A KAŽDÝ TÝDEN 

MŮŽETE VYHRÁT.

www.CentralJablonec.cz
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