
MUSICA FLOREA
Městské divadlo 19 hodin
znovuobjevené koncerty českého 
klasicismu pod taktovkou Marka
Štryncla, www.divadlojablonec.cz

SKLOLETÍ
Galerie N, 17 hodin
vernisáž výstavy k výročí založení
Sklářské školy v Železném Brodě
tel. 485 354 474

KOMENTOVANÁ PRO-
HLÍDKA PRO SENIORY
Muzeum skla a bižuterie, 10 hodin
prohlídka výstavy Kaleidoskop vkusu 
s kurátorkou Kateřinou Norou Nováko-
vou, dílna s výrobou retro šperku, nutná
rezervace, tel.: 778 702 892
www.msb-jablonec.cz

JAK SE NE UčIT, 
ALE NAUčIT CIZÍ JAZYK
Educa – vzdělávací centrum 
16.30 hodin
nutná rezervac:e info@educa-jbc.cz,
tel.: 602505288,
www.educa-jbc.cz

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

VERNISÁŽ U GEORGE
U George, Fügnerova 1a, 19 hodin
Vernisáž výstavy obrazů Kateřiny Kot-
kové, Hudební doprovod J.F. Medvin
www.ugeorge.webnode.cz

FILMOVÝ KLUB
Letní kino, 21 hodin
film Jabka
www.kinajablonec.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

VERANDA
U George, Fügnerova 1a, 19 hodin
country kapela
www.ugeorge.webnode.cz

JABLONECKÝ DRAčÍ DEN
Přehrada – pláž u „prutu“
9–17 hodin
závody dračích lodí s programem 
a projížďkami pro děti, info a přihlá-
šky na www.rkdragonsjablonec.cz

VOLTÁŽ 2021
Pivovar Volt – zahrada
12–24 hodin
pivní festival, více info na další straně
u upoutávky s fotkou
www.facebook.com/pivovarvolt

JEZEVEC RACE
Areál Srnčí důl, 11–17 hodin
extrémní závod jednotlivců i týmů,
doprovodný program pro závodníky i
fanoušky, přihlášky: jezevecrace.com

OLDIES PARTY
U George, Fügnerova 1a, 19 hodin
hudba 80.–90. let, DJ'S Maina
www.ugeorge.webnode.cz

SKARDU 
Klub Na Rampě, 20 hodin
svěží koncert – - Live Showtime, DJs 
a Special Guests 
www.klubnarampe.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.



JABLONECKÁ NEDĚLE
Parkoviště u Městské haly 
a plaveckého bazénu
více info na další straaně u upoutávky 
s fotkou, www.jabloneckanedele.cz

ROZLOUčENÍ S LEŤÁKEM
Letní kino, 21 hodin
poslední letošní projekce v Letním
kině, www.kinajablonec.cz

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

OTEVŘENÁ PORADNA
Centrum Kašpar, Dvorská 9
9–12 hodin
bezplatné poradenství při hledání 
zaměstnání, www.centrum-kaspar.cz

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

V ZEMI NEJVĚTŠÍHO DALE-
KOHLEDU 19. STOLETÍ
Městská knihovna, 17 hodin
astronomické okénko M. Gembece
www.knihovna.mestojablonec.cz

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

BIOSENIOR
Kino Radnice, 14.30 hodin
film Prvok, Šampón, Tečka a Karel
www.kinajablonec.cz

KURZ MENTORINGU 
Educa – vzdělávací centrum, 17 hod.
zdarma pro ženy 45+, informace 
a rezervace: info@educa-jbc.cz, 
tel. 602 505 288, www.educa-jbc.cz

PŘEDPREMIÉRA – JEDINĚ
TEREZA 
Kino Radnice, 20 hodin
promítání exkluzivně před oficiální
premiérou, www.kinajablonec.cz

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

FESTIVAL ŠMELC 2021
Létající pivo u přehrady, Průběžná ul.
16 hodin
program: Ruda Hancvencl: Čtyři dobří
– Veselý (komiksový příběh), koncert
kapel SAU, The PeaNuts a Vepřové
komety, písničkářka Kateřina Marie
Tichá & Bandjeez
facebook.com/letajicipivo

REGIONÁLNÍ ARCHITEK-
TURA V MODELECH
Dům česko-německého porozumění 
Rýnovice, 17 hodin
pondělí–pátek 11–18 hodin 
vernisáž výstavy zaniklých a proměně-
ných staveb Jizerských hor 
www.dumrynovice.cz

ODHALENÍ PAMĚTNÍ
DESKY R. HEMMRICHOVI 
Podhorská ul. 47, 17.30 hodin 
slavnostní akce ke150. výročí naro-
zení Roberta Hemmricha – architekt
dům navrhl v roce 1924, dnes zde
sídlí základní umělecká škola 
www.mestojablonec.cz

KONCERT K POCTĚ 
ROBERTA HEMMRICHA 
A JOSEFA ZASCHEHO 
Sál ZUŠ, Podhorská ulice 47
18 hodin 
skladby Gustava Mahlera a Roberta
Schumanna přednese Dvořákovo 
klavírní kvarteto
www.mestojablonec.cz

ONDŘEJ RUML 
& IUVENTUS, GAUDE!
Letní scéna Eurocentra, 19 hodin
benefiční koncert na obnovu školy 
v Moravské Nové Vsi, více info na 4.
straně kalendáře
www.kulturajablonec.cz

KYTAROVÁ 
ONE MAN SHOW
U George, Fügnerova 1a, 19 hodin
flamengo, ragtime, klasická kytara
vystoupí kytarista Lubomír Dočkal
www.ugeorge.webnode.cz
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VOLTÁŽ 2021 
PIVNÍ FESTIVAL NA BŘEHU JABLONECKÉHO MOŘE
sobota 4. 9., 12–24 hodin, Pivovar Volt – jablonecká přehrada
Řemeslná piva z českých minipivovarů, skvělá hudba, program pro děti,
streetfood a mnoho dalšího! Letos vystoupí Iuventus gaude, Ladybirds, Těla,
WE2, Cocotte Minute a další. www.facebook.com/pivovarvolt
Vstupenky v předprodeji: evstupenka.cz/akce/32635-voltaz-2021
Foto: archiv Volt



DEN EVROPSKÉHO 
DĚDICTVÍ 2021
9–17 hodin (není-li uvedeno jinak)
Den otevřených dveří v památkových
objektech (19 míst) s programem.
Po celý den bude městem projíždět
historický autobus, který propojí 
otevřené památky.
1. Kostel sv. Anny
• výstava GENERACE S.V.U. Mánes
(rezervace: evstupenka.cz)
2. Dům Scheybalových
• otevřeno turistické infocentrum
• výstava Vítězové bílé stopy (v chodbě
a podkroví Domu Scheybalových)
• výstava Architektura pro horské
město (v Městské galerii MY 1. patro) 
3. Městská knihovna, 9–16.30 hodin
• oddělení pro děti a mládež (prvoregi-
strace zdarma)
• audiovizuální sál – promítání filmu
“Jablonec nad Nisou a okolí v letech
1356 až 1945”
• od 13.00 přednáška Lenky Klimentové
„Proč je Česká mincovna právě 
v Jablonci nad Nisou"
4. Muzeum skla a bižuterie
• zpřístupnění stálých expozic 
a skleněné přístavby
5. Nová radnice
• radniční věž s drobnou expozicí
Hemmrichovy krásky
• obřadní síň, předsálí, salonek 
• sekretariát a pracovna primátora 
• zasedací místnosti
• vystaveny městské insignie, pamětní
medaile a knihy, šaty města
• výtah páternoster v provozu
6. Kino Radnice, 9–14 hodin
• prohlídky s průvodcem (každou 
hodinu do 13.00)
• ukázka promítací kabiny a techniky
• k rozebrání plakáty filmů. 
• od 14.30 představení dle programu.
7. Střední uměleckoprůmyslová škola
(vstup průchodem z Kubálkovy ul.)
• exhibiční ražba
• prohlídka dílen, historických strojů,
ryteckého vybavení
• výstava prací studentů
8. Kostel Dr. Farského
• prohlídka lodi kostela a kolumbária
(s průvodcem), živá varhanní hudba
9. Městské divadlo, 14–17 hodin
• komentované prohlídky jeviště, 
zvukové a světelné kabiny 
19.00 představení Poprask na laguně
– Divadelní spolek Lázně Toušeň
10. Galerie N, (u divadla) 
• Skloletí – výstava 

11. Kostel Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova, Horní náměstí 
• prohlídka interiéru kostela
12. Kaplička sv. Anny, ulice Palackého 
• k nahlédnutí interiér kapličky 
13. Kostel Nejsvětější Trojice 
ve Mšeně, ulice U Kostela
• prohlídka interiéru kostela
14. Kostel Povýšení sv. Kříže
• prohlídka interiéru kostela
15. Kostel Seslání Ducha svatého,
ulice Pod Vodárnou
• prohlídka interiéru kostela
16. Dům česko-německého porozu-
mění, Rýnovice
• viz dále RÝNOVICKÁ SLAVNOST
17. Sokolovna, Tyršovy sady
• prohlídka „od suterénu až po věž“
• tělocvičná herna, gymnastický sál
• 11.00 loutkové divadlo   
• 17.00 vernisáž maturitních prací 
studentů SUPŠ 
• viz dále ZAŽÍT MĚSTO JINAK
18. Kantorova vila
• komentované prohlídky každou 
hodinu (rezervace: evstupenka.cz)
19. Muzeum výroby korálků, G&B
beads, Janovská ulice
• nové expozice
• workshopy pro děti
• od 10.00 do 15.00 každou hodinu 
• přednášky a kostýmové prohlídky
www.kulturajablonec.cz

RODINNÁ POZNÁVACÍ
TRASA S úKOLY
v rámci Dne evropského dědictví
9–16.30 hodin
5 stanovišť s úkoly (Dům Scheybalo-
vých, Muzeum skla a bižuterie, 
Městská knihovna, sokolovna a Dům
čs-něm. porozumění v Rýnovicích). 
– lze začít kdekoliv, pro získání od-
měny stačí absolvovat 4 stanoviště, 
cíl otevřen v budově radnice do 17.00

KOMENTOVANÁ 
PROCHÁZKA
v rámci Dne evropského dědictví
10–11 hodin (sraz před OC Central 
u plastiky Žena s nákupem)
procházka po umění 60.–80. let 
ve veřejném prostoru (spolek PLAC)
www.placjablonec.cz

ZAŽÍT MĚSTO JINAK 
v rámci Dne evropského dědictví
Fűgnerova ulice před sokolovnou
10–17 hodin
sousedské setkání, občerstvení, pou-
liční hudba, loutkové divadlo, textilní
instalace nad ulicí, sport pro všechny
zazitmestojinak.cz
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DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2021
sobota 11. 9., 9–17 hodin, vstup zdarma
19 památek se letos v Jablonci otevře u příležitosti Dne evropského
dědictví. Ať už se rozhodnete navštívit všechny nebo si vybrat jen 
některé, čeká vás výlet do zajímavé historie našeho města. Připravena
je i rodinná trasa, exhibiční ražba nebo jízdy retro autobusem typu
Škoda 706 RTO, přezdívaným pro svůj zakulacený tvar “vajíčko” 
nebo “okurka”. Podrobnější program viz níže. www.kulturajablonec.cz

Foto: historický bus - archiv Kultura Jablonec, p. o.



JABLONECKÁ NEDĚLE 2021
neděle 5. 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 mnoha možnostmi aktivního trávení volného času 
a činností téměř všech jabloneckých sportovních oddílů a klubů, které se 
věnují práci s mládeží. Těšit se můžete i na rozhovory se známými sportovci,
představiteli jednotlivých oddílů, ukázky jednotlivých sportů před podiem 
a soutěže pro děti. Vstup zdarma. www.jabloneckanedele.cz
Foto: archiv SUNDISK s.r.o.

Pokračovaní z předchozí strany 

RÝNOVICKÁ SLAVNOST
v rámci Dne evropského dědictví
Dům česko-německého porozumění
Rýnovice, 10 hodin
dopoledne korálkové hrátky, po celý
den skákací hrad, modelářská dílna,
dobové občerstvení, výstava Regionální
architektura v modelech
14.00 přednáška o nacistické architek-
tuře na Liberecku a Jablonecku
15.00 Divadlo jednoho Edy
www.dumrynovice.cz 

RÝNOVICKÉ MÁRNĚNÍ 
Dům česko-německého porozumění 
a okolí, Rýnovice, 18 hodin 
vystaveny grafiky Zdeny Huškové, 
seznámení s dílem Vl. Komňackého 
a V. K. Nováka, hudební a taneční 
vystoupení, přednáška Ivana Rouse 
o industriálních památkách,
otevřen kostel sv. Ducha a hrobka 
Priebschů na místním hřbitově
www.dumrynovice.cz

POPRASK NA LAGUNĚ
Městské divadlo 19 hodin
komedie v podání Divadelního spolku
Lázně Toušeň, www.divadlojablonec.cz

O ZDRAVÍ A DUCHOVNÍCH
PŘÍčINÁCH NEMOCÍ 
Klub Na Rampě, 19 hodin
přednáší Marie Salabová – Jóga 
na výsluní, www.klubnarampe.cz

OLDIES PARTY
U George, Fügnerova 1a, 19 hodin
hudba 80.–90. let, DJ'S Maina
www.ugeorge.webnode.cz

NOC SLOVANSKÝCH 
BOJOVNÍKŮ
Letní scéna Eurocentra, 20 hodin
galavečer bojových sportů
www.facebook.com/
nocslovanskychbojovniku

NISANKA & JIZERA 
& ŠAFRÁN
Letní scéna Eurocentra, 15 hodin
odpoledne s regionálními folklorními
soubory, www.kulturajablonec.cz

THE BACKWARDS
BEATLES SOLO YEARS
Městské divadlo 19 hodin
nezapomenutelné hity 
www.divadlojablonec.cz

EVROPSKÝ FILM – 5x
ANDERS THOMAS JENSEN 
Kino Junior, 20 hodin
film Blikající světla
www.kinajablonec.cz

WROCLAW
Městská knihovna, 17 hodin
cestovatelská beseda s L. Lacinou
www.knihovna.mestojablonec.cz

MÓDA 2021 
NExT GENERATION 
Městské divadlo, 19 hodin
s podtitulem “Kultura musí žít i v době
Covidu 19”, www.divadlojablonec.cz

NAMIBIE
Klub Na Rampě, 19 hodin
setkání s cestovatelkou Radkou 
Tkáčikovou, www.klubnarampe.cz

EVROPSKÝ FILM – 5x
ANDERS THOMAS JENSEN 
Kino Junior, 20 hodin
film Řezníci
www.kinajablonec.cz

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

BE MY BABY 
Městské divadlo, 19 hodin
komedie v podání Divadla Palace
Praha, www.divadlojablonec.cz

EVROPSKÝ FILM – 5x
ANDERS THOMAS JENSEN 
Kino Junior, 20 hodin
film Adamova jablka
www.kinajablonec.cz
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ONDŘEJ RUML & IUVENTUS, GAUDE!
JABLONEC POMÁHÁ POSTIŽENÝM TORNÁDEM 
pátek 10. 9., 19 hodin, Letní scéna Eurocentra, Jablonec nad Nisou
Výtěžek koncertu bude věnován na obnovu školy v Moravské Nové Vsi poni-
čené tornádem. Přispět můžete nejen nákupem vstupenky, ale také přímo
na transparentní účet: 123-3123220277/0100. Předprodej vstupenek 
v Eurocentru (390 Kč) nebo na webu www.kulturajablonec.cz
Foto: Martin Kubišta

WALDVILLA
Dům česko-německého porozumění,
Rýnovice, 17 hodin  
křest románu od Miroslava Stuchlého
inspirovaného skutečnými osudy 
liberecké vily, www.dumrynovice.cz

ŠTĚPÁN RAK 
A JAN MATĚJ RAK
Městské divadlo, 19 hodin
koncert Čarování s kytarou 
www.divadlojablonec.cz

MF OUTDOOROVÝCH
FILMŮ
Klub Na Rampě, 19 hodin
filmy z celého světa
www.klubnarampe.cz

EVROPSKÝ FILM/ 
FILMOVÝ KLUB
Kino Junior, 20 hodin
film O kuřatech a lidech 
www.kinajablonec.cz

PODZIMNÍ SLAVNOSTI
Centrum města, 9–18 hodin
městské slavnosti s trhem 
a programem 
Letní scéna Eurocentra:
10.00 Liberečtí harmonikáři  (Liberec)
11.10 Zahájení Slavností primátorem 

města RNDr. Jiřím Čeřovským 
11.15 Izerína ( Jablonec n. N.) 

– seniorský pěvecký sbor
12.15 Aries (Liberec) – soubor bicích 

nástrojů
13.30 Good Water Band ( Jablonec n.N.)

– bluegrass
14.45 RozumBrothers (Turnov) 

– crossover
16.00 Potomek (Liberec) – poprock
17.15 Makule (Tanvald/Jablonec n. N.) 

–  ectroclash
www.kulturajablonec.cz

VÝSTUPY 
NA RADNIčNÍ VĚŽ
Mírové nám., 10–17 hodin
“Podzimní slavnosti z ptačí perspek-
tivy” (pouze s průvodcem – info a vstu-
penky v radnici v Turistických
informacích ), www.jablonec.com

SPORTOVNÍ HRY
OC Central a okolí, 14 hodin
odpoledne plné her s DDM Vikýř
www.centraljablonec.cz

DÝňOBRANÍ & VINOBRANÍ 
Dům Vína ANNOVINO, 15 hodin
více info na další straně u upoutávky 
s fotkou, www.dum-vina.cz

NABITÝ BATERKY
U George, Fügnerova 1a, 19 hodin
vystoupení country-folk kapely
www.ugeorge.webnode.cz

LIVIN FREE 
Klub Na Rampě, 20 hodin
rockový koncert, J. Holeček – klávesy 
a zpěv, Vl. Guma Kulhánek – basky-
tara, T. Frolík – kytara, M. Nosek 
– bicí, www.klubnarampe.cz

EVROPSKÝ FILM – 5x
ANDERS THOMAS JENSEN 
Kino Junior, 20 hodin
film Rytíři spravedlnosti
www.kinajablonec.cz

PODZIMNÍ SLAVNOSTI
Centrum města, 9–18 hodin
městské slavnosti s trhem 
a programem 
Letní scéna Eurocentra:
10.00 Táboranka (Lomnice n. P.)

– dechový orchestr
11.00 Orientální studio Tasmina 

( Jablonec n. N.) – 1. část
11.15 Taneční klub Xtream – country 

tance 
11.35 Orientální studio Tasmina  

( Jablonec n. N.) – 2. část
12.05 Sestrogen ( Jablonec n. N.) 

– dívčí kytarové duo
13.15 Akcent (Liberec) – vokální 

skupina
14.15 Janberi (Liberec/Oldřichov 

v Hájích) – folk
15.30 WE2 (Železný Brod/Praha/

Miletín) – rock
16.35 Snap Call (Turnov) – rock'n'roll, 

bluesrock
17.50 RaiN (Nové Město p. Smrkem

/Liberec/Mnichovo Hradiště
–metal

19.05 Dangar Six ( Jablonec n. N) 
– rock, metal

www.kulturajablonec.cz

VÝSTUPY 
NA RADNIčNÍ VĚŽ
Mírové nám., 10–17 hodin
info viz 17. 9., www.jablonec.com

OLDIES PARTY
U George, Fügnerova 1a, 19 hodin
www.ugeorge.webnode.cz
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JABLONECKÉ DÝňOBRANÍ & VINOBRANÍ 
pátek 17. 9., 15 hodin, Dům Vína ANNOVINO, Jablonec nad Nisou
Přehlídka stovek vyřezávaných dýní na téma „Pohádkové bytosti“. Od 15
hod. zábavné odpoledne se soutěžemi pro děti, dýňová diskotéka. Na rodiče
čekají odrůdové burčáky, ochutnávka a prodej vín od moravských vinařů,
vinná a burčáková zmrzlina z farmy či gastronomické speciality. Dále 
proběhne předávání hroznu úrody primátorovi města a v 19.30 hod vypukne
dýňový ohňostroj. www.annovino.cz/dum-vina-jablonec
Foto: archiv Dům Vína ANNOVINO

BIJÁSEK
Kino Junior, 14.30 hodin
Máša a medvěd: Mášiny písničky
(benefit “Rodinné kino”) 
www.kinajablonec.cz

KRYSÁCI 
A ZTRACENÝ LUDVÍK
Městské divadlo, 15 hodin
pohádka, www.divadlojablonec.cz

VOLBY 2021 S VYHLÍDKOU
Petřín, 17 hodin
diskuse a tříbení s lídry stran a hnutí
před říjnovým svátkem demokracie
rezervace míst: info@ohkjablonec.cz
www.ohkjablonec.cz

TANEC SRDCEM
I. PŘEHLÍDKOVÝ VEčER
Městské divadlo, 17 hodin
regionální přehlídka dětských skupin
scénického tance a pohybového divadla 
www.divadlojablonec.cz

ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Klub Na Rampě, 18 hodin 
www.klubnarampe.cz

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

TANEC SRDCEM
II. PŘEHLÍDKOVÝ VEčER
Městské divadlo, 17 hodin
regionální přehlídka skupin scénického
tance a pohybového divadla – mládež 
a dospělí, www.divadlojablonec.cz

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

BIOSENIOR
Kino Radnice, 14.30 hodin
film Jan Werich: Když už jednou 
člověk je... www.kinajablonec.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

iSHORTS: GIRLS IN FILM
Kino Junior, 17 hodin
www.kinajablonec.cz

NA ZLATÉM JEZEŘE
Městské divadlo, 19 hodin
hrají Ladislav Frej, Simona Stašová
a další, www.divadlojablonec.cz

MF OUTDOOROVÝCH
FILMŮ
Klub Na Rampě, 19 hodin
filmy dobrodružné, extrémní, adrena-
linové i cestopisné, z celého světa
www.klubnarampe.cz

KYTAROVÝ RECITÁL
Dům česko-německého porozumění,
Rýnovice, 18 hodin  
klasika, ragtime a flamenco v podání
učitele ZUŠ Jablonec Lubomíra 
Dočkala, www.dumrynovice.cz

NORMÁLNÍ DEBIL
Městské divadlo, 19 hodin
retro komedie s dobovou pop-music,
www.divadlojablonec.cz

MF OUTDOOROVÝCH
FILMŮ
Klub Na Rampě, 19 hodin
www.klubnarampe.cz

OASIS KNEBWORTH 1996
Kino Radnice, 20 hodin
koncert na plátně kina 
www.kinajablonec.cz
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JABLONECKÉ PODZIMNÍ SLAVNOSTI
pátek 17. 9.–sobota 18. 9., 9–18 hodin, centrum města, zdarma
Jablonecké městské slavnosti s trhem na Mírovém náměstí, v Podhorské
ulici a na Farského náměstí. Téměř 60 stánků nabídne regionální produkty,
kvalitní vína, dárkové předměty, oblečení, ruční šperky, keramiku, hračky 
a mnoho dalšího. Chybět nemohou zvěřinové, zabijačkové a sýrové speci-
ality, domácí langoše, koláče a perníčky. Součástí slavností je kulturní 
program, který bude letos probíhat na Letní scéně Eurocentra. Podrobněji
viz jednotlivé dny zde v kalendáři nebo na webu www.kulturajablonec.cz
Foto: archiv Kultura Jablonec, p. o.

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

čECHOMOR: 
33 RADOSTÍ ŽIVOTA
Letní scéna Eurocentra, 19 hodin
živě písničky z nově vydané desky,
jako je například Pijácká, i známé
hity, www.kulturajablonec.cz

PÍSNĚ DUŠÍ
U George, Fügnerova 1a, 19 hodin
Jan F. Medvin, Adéla Rymešová, Eva
Prousková, www.ugeorge.webnode.cz

KTZ A VEELEE DUO
Klub Na Rampě, 20 hodin
folk-bluegrassové duo a dvě indiepop
jablonecké veely, www.klubnarampe.cz

SOKOL SPOLU V POHYBU 
Sokolovna, 16–19 hodin
v rámci #BeActive Evropského týdne
sportu
16.00–19.00 představení disciplín 
Sokolského odznaku zdatnosti
17.00  sportovní hra pro děti 
www.sportvokoli.cz/evropsky-tyden-
sportu

OLDIES PARTY
U George, Fügnerova 1a, 19 hodin
hudba 80.–90. let, DJ'S Maina
www.ugeorge.webnode.cz

BENEFIčNÍ PLES 
čERVENÉHO KŘÍŽE
Eurocentrum, 20 hodin
s podtitulem „Zavřete oči, odcházím“,
ples jako poděkování všem, kteří 
pomohli zvládnout „covidkrizi“ 
s možností přispět na dobrou věc, 
zahraje skupina Continental Band  
www.kulturajablonec.cz

RODINNÉ PŘEDSTAVENÍ
Kino Junior, 14.30 hodin
film Raya a drak (benefit “Rodinné
kino”) www.kinajablonec.cz

JAROSLAV DUŠEK
PÁTÁ DOHODA
Městské divadlo, 19 hodin
www.divadlojablonec.cz

Den české státnosti
GENERACE S.V.U. MÁNES
Kostel sv. Anny, 10–13 hodin
výstava, více na 9. straně kalendáře
www.kulturajablonec.cz

VOLNÝ VSTUP DO MUZEA
Muzeum skla a bižuterie, 10–18 h
v rámci oslav Dne české státnosti
www.msb-jablonec.cz

JAROSLAV DUŠEK
čTYŘI DOHODY
Městské divadlo, 19 hodin
www.divadlojablonec.cz

VESELÉ VELIKONOCE
Městské divadlo, 19 hodin
francouzská skvostná situační 
komedie, www.divadlojablonec.cz

VÍTEJTE V čESKU
Klub Na Rampě, 19 hodin
3 krátké hrané filmy od 3 režisérských
talentů, www.klubnarampe.cz

ŠMOLDASŮV DRZÝ JAZZYK 
Kino Junior, 15 hodin
komponovaný pořad v rámci Setkání
seniorů– Ivo a Libor Šmoldasovi 
a Antikvartet Dušana Vančury  
(volné vstupenky do naplnění kapacity
k vyzvednutí v Eurocentru od 15. 9. )
www.mestojablonec.cz

PÁNSKÝ KLUB
Městské divadlo, 19 hodin
v podání Divadla na Jezerce
www.divadlojablonec.cz

MIRAI: TOUR 2021
– VYPRODÁNO
Letní scéna Eurocentra, 19 hodin
koncert, www.kulturajablonec.cz
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KINO JUNIOR SE OPĚT OTEVÍRÁ!
Vrací se oblíbený cyklus krátkých pohádek Bijásek, které pobaví ty nejmenší
diváky, dále Rodinná představení za speciální zvýhodněné vstupné.  Exklu-
zivně pro rodiče s miminky a nejmenšími dětmi je určena dopolední pro-
jekce z cyklu Mimikino, do sálu můžete vzít svého potomka i s kočárkem 
a sledovat nejnovější filmy se sníženou hladinou zvuku a částečným osvětle-
ním pro útulnou atmosféru pro děti i rodiče.
Novinkou je cyklus nazvaný 5x. V září ho zahájí snímky od režiséra Anderse
Thomase Jensena. Více info u jednotlivých dnů v kalendáři nebo na webu
www.kinajablonec.cz
Foto: archiv Kultura Jablonec

říjen
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA 
AŤ ŽIJÍ POHÁDKY!
Eurocentrum, 17 hodin
představení s písničkami pro děti
www.kulturajablonec.cz

DÝňOBRANÍ – TANEčNÍ 
ZÁBAVA PRO SENIORY 
KC Hotel Praha, 15 hodin
registrace od 16. 9. od 8.30 na tel. 
728 616 492 (vstup volný – kapacita
omezená), www.mestojablonec.cz

LUBOŠ POSPÍŠIL "70" & 5P 
Klub Na Rampě, 20 hodin
matador české hudební scény 
www.klubnarampe.cz

říjen
VÍKEND 
KŘIŠŤÁLOVÉHO úDOLÍ
dva dny otevřených dveří a doprovodný
program ve více než 40 sklárnách, 
ateliérech, dílnách, muzeích a školách
v Libereckém kraji, více na webu
crystalvalley.cz

SKIREGATA – MEMORIÁL
PETRA HAUBOLDA
Jablonecká přehrada
závody v jachtingu a windsurfingu
(změna vyhrazena)
www.tjdelfin.cz, www.sailing.cz

JABLONECKÝ VOŘÍŠEK 
Letní scéna Eurocentra, 14 hodin 
23. ročník soutěže pejsků voříšků
www.kulturajablonec.cz

říjen
VÍKEND 
KŘIŠŤÁLOVÉHO úDOLÍ
seznam otevřených míst a doprovodný
program na webu crystalvalley.cz

DAVID DEYL – DĚKUJI!
Městské divadlo, 19 hodin
koncert, www.divadlojablonec.cz

TANEčNÍ ŠKOLA 
JOSEF SVOBODA
Eurocentrum, zahájení 1. 9.
taneční kurzy pro mládež i dospělé  
celkem 26 lekcí vč. prodloužených 
a věnečku, tel: 603 512 887
www.tanecnisvoboda.cz 

TANEčNÍ KURZY A AKCE
TOPDANCE
V. Nezvala 7
1. 9. 13.00–18.00 Den otevřených 
dveří 
1. 9. 20.00 Tančírna a karibské tance 
pondělky 18.00 Taneční pro dospělé 
pondělky 19.30 Argentinské tango
středy 16.30 Taneční přípravka 
pro školní děti  
středy 18.30 Taneční pro dospělé 
čtvrtky 17.00 Rytmická a taneční 
průprava pro předškoláky 
od 21. 9. (18.30) Malé taneční kurzy
pro mládež 
od 21. 9. (20.00) Taneční pro dospělé
úterky 
www.topdance.cz

REFLExE
Muzeum skla a bižuterie, do 5. 9. 
úterý–neděle 10–18 hodin
zahraniční sklářští výtvarníci tvořící 
v České republice 
www.msb-jablonec.cz

DESIGNOVÁ 10⁰ 
Muzeum skla a bižuterie, do 5. 9. 
úterý–neděle 10–18 hodin
designové novinky z muzejních sbírek 
z let 2010-2019, www.msb-jablonec.cz

KALEIDOSKOP VKUSU 
Muzeum skla a bižuterie, do 5. 9. 
úterý–neděle 10–18 hodin
luxusní bižuterie ze světových výstav 
v době budování socialismu
www.msb-jablonec.cz

DUŠE SKLA  
Muzeum skla a bižuterie – přístavba 
17. 9.–30. 1. 2022 
úterý–neděle 10–18 hodin
devět výtvarníků, kteří svá díla nejen 
navrhují, ale dokáží si je i sami vytvořit
www.msb-jablonec.cz

TANEČNÍ KURZY
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GENERACE S.V.U. MÁNES
Kostel sv. Anny, Jablonec nad Nisou, do 2. 10.
všední dny 10–12.30 a 13–17 hodin, soboty a svátek 28. 9. 10–13 hodin
Výstava mimořádné umělecké kvality představující obrazy, sochy a další díla
spojená 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: archiv Kultura Jablonec

WIND, WAND, WUND 
Dům česko-německého porozumění 
Rýnovice, do 9. 9.
pondělí–pátek 11–18 hodin 
Ozvěny krajiny Sudet – výstava obrazů
Erika Buchholze přinášející svědectví 
o přesgeneračním dozvuku historie
www.dumrynovice.cz

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
a Robert Hemmrich 
do 30. 9. součástí výstava v ulicích
města, rozmístěná tam, kde se nachá-
zejí významné stavby obou architektů
tel.: 483 356 202

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

GENERACE S.V.U. MÁNES
Kostel sv. Anny, do 2. 10.
viz výše upoutávka s fotku
www.kulturajablonec.cz

SKLOLETÍ
Galerie N, 1. 9.–30. 9. 
pondělí–pátek 13–17 hodin
výstava k výročí založení Sklářské školy
v Železném Brodě, tel. 485 354 474

REGIONÁLNÍ ARCHITEK-
TURA V MODELECH
Dům česko-německého porozumění 
Rýnovice, zahájení 10. 9. v 17 hod.
pondělí–pátek 11–18 hodin 
zaniklé a proměněné stavby Jizerských
hor modelářů Bernda Sonsally 
a Radky Pimmingerové
www.dumrynovice.cz

FOTOGRAFIE Z čESKO-
BUDĚJOVICKÉHO 
MAPOVÉHO OKRUHU
Eurocentrum – Foyer, 11. 9.–8. 11. 
pracovní dny 8–19 hodin
výstava, vernisáž: 11. 9. ve 12 hodin
www.kulturajablonec.cz

WENZEL FRANZ JäGER
– OBRAZY MALOVANÉ 
SE ZATAJENÝM DECHEM
Městská galerie MY, 30. 9.–27. 11.
úterý 13–17 hodin 
středa–sobota 10–12.30 a 13–17 h
výstava malíře Jizerských hor ke 160.
výročí narození, tel.: 483 356 202

SIEGFRIED WEISS 
Městské divadlo – foyer, do 24. 10. 
v době divadelních představení
výstava digitální grafiky a malby
www.divadlojablonec.cz

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

HRAčKY NAŠICH 
PRARODIčŮ
Muzeum hraček, U Zel. stromu
sobota 13–16.30 hodin
expozice hraček převážně z období 
1940 až 1989, více info na webu
www.muzeum-hracek-jablonec.cz

DOBRÉ RÁNO, 
JEŠTĚ LEPŠÍ DEN!
Městská knihovna
všední dny 8–17 hodin
výstava devatenácti nejlepších prací
přispěvovatelů 13. ročníku foto-
soutěže (v prostoru schodiště)
www.knihovna.mestojablonec.cz

NIKDY NENÍ POZDĚ ZAčÍT
Městská knihovna
všední dny 8–17 hodin
práce absolventek Akademie umění 
a kultury pro seniory při ZUŠ Jbc 
(na chodbě k multimediálnímu odd.)
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 měsíčníkem.
Zdarma k vyzvednutí je na turistickém infocentru v Jablonci n. N.

PLAVECKÝ BAZÉN 
pondělí 17–20 hodin
úterý–pátek 8–20 hodin
sobota, neděle a svátky 10–20 hodin
zahrada 10–19 hodin (dle počasí)
vnitřní sportovní bazén 25 m a dětský
bazén, tobogány, divoká řeka, vířivky
pára, sauna, solárium a další služby,
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

MĚSTSKÁ HALA
U Přehrady 20
denně 7.30–21 h (od 10. 9. do 22 h)
fitness, aerobní sál, boxérský sál,
stolní tenis 
od 10. 9. otevřeny všechny kurty
www.sportjablonec.cz

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

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.jbcsup.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 

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

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

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
Pozor: z důvodu lovu přemnožené
zvěře zákaz vstupu od 21.00 do 6.00!

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

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

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

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

VÝSTUPY 
NA RADNIčNÍ VĚŽ
Mírové nám., Turistické informace
všední dny 10 a16 hodin 
(v době Podzimních slavností 
10–17 hodin každou celou hodinu)
výstupy možné pouze s průvodcem
www.jablonec.com

SPORT & RELAXACE



sobota / 11. 9. 2021 / 9–17 hodin

Památky pro všechny

V objektech jsou připraveny volné i komentované prohlídky, výstavy,
exhibiční ražba, sportovní aktivity pro děti i dospělé, přednášky, pro-
mítání, workshopy nebo dětské divadlo. VSTUP ZDARMA.
Více informací a jízdní řád na www.kulturajablonec.cz.

Otevřené památky:
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových / kostel sv. Anny / Sokolovna /
Městská knihovna (9.00–16.30) / Městské divadlo (14.00–17.00)
/ Galerie N / Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou / Nová
radnice / Kino Radnice (9.00–14.00) / Střední uměleckoprůmyslová
škola a Vyšší odborná škola / kostel Dr. Farského / kostel Nejsvětěj-
šího Srdce Ježíšova / Kantorova vila / kaplička sv.Anny / kostel Nej-
světější Trojice / kostel Povýšení sv. Kříže / kostel Seslání Ducha sva-
tého / Dům česko-německého porozumění / Muzeum výroby korálků
Objekty jsou otevřeny 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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Sportovní hry
CENTRAL  

JABLONEC
Odpoledne plné her,  
soutěží s DDM Vikýř

www.CentralJablonec.cz
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