
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

KONCERT SLAVNÝCh 
OPERETNÍCh A MUZiKá-
LOVÝCh MELODiÍ 
Městské divadlo, 17 hodin
koncert u příležitosti Mezinárodního
dne seniorů, www.divadlojablonec.cz

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

KTZ – KLUB TAjNÝCh 
ZAhRADNÍKů
U George, Fügnerova 1a, 20 hodin
bluegrass-moderní folk
www.ugeorge.webnode.cz

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 str. 2
crystalvalley.cz

SKiREGATA – MEMORiáL
PETRA hAUBOLDA
Jablonecká přehrada
závod ve windsurfingu 
www.tjdelfin.cz, www.sailing.cz

DEN OTEVŘENÝCh DVEŘÍ
V hEAT CENTRU 
Mírové náměstí 15 
ukázka a vyzkoušení různých typů 
cvičení, poradenství, nutná rezevace
tel. 605 958 177, www.heat-jbc.cz

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

TATRhy
Dům nábytku a Nám. Dr. Farského
10–17 hodin
pouliční festival jídla, designu a blešího
trhu, www.tatrhy.cz

VÍKEND 
KŘiŠťáLOVÉhO ÚDOLÍ
viz str. 2, crystalvalley.cz

RODiNNÉ PŘEDSTAVENÍ
Kino junior, 14.30 hodin
Croodsovi: Nový věk (benefit “Ro-
dinné kino”), www.kinajablonec.cz

DAViD DEyL – DĚKUji!
Městské divadlo, 19 hodin
koncert, www.divadlojablonec.cz

DEN ZVÍŘAT S ViKÝŘEM
DDM Vikýř, 10–17 hodin
www.vikyr.cz

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

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



pokračování z předchozí strany
KRKONOŠE A jEjiCh 
KUChyNĚ Až K NáM 
NA TALÍŘ
Městská knihovna, 17 hodin
beseda se spisovatelkou Dankou 
Šárkovou o její nové knize Krkonošská 
kuchařka 
www.knihovna.mestojablonec.cz

ViLÉM VEVERKA
NEXT hORiZONT
Městské divadlo, 19 hodin
koncert hobojisty
www.divadlojablonec.cz

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

BiOSENiOR
Kino Radnice, 14.30 hodin
film Zátopek
www.kinajablonec.cz

LOST CZECh MAN 
hEDVáBNá STEZKA
Klub Na Rampě, 19 hodin
cestovatel Martin Půlpán o cestě pěšky
a stopem z Evropy do Číny
www.klubnarampe.cz

FOTOKLUB BALVAN
VERNiSáž
U George, Fügnerova 1a, 19 hodin
vernisáž výstavy, hudební doprovod
Annie a Marcela z hudebního studia
Kokos, www.ugeorge.webnode.cz

hLEDáNÍ ROVNOVáhy 
Muzeum skla a bižuterie, 17 hodin
vernisáž výstavy věnované českosloven-
skému lisovanému sklu období soci-
alismu, www.msb-jablonec.cz

DOKTOR KiTTEL
Městská knihovna, 17 hodin
Eva Koudelková představí svou knihu,
která obsahuje soubor lidových vyprá-
vění německých obyvatel Jablonecka 
o zázračném doktoru Jizerských hor
www.knihovna.mestojablonec.cz
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VÍKEND KŘiŠťáLOVÉhO ÚDOLÍ
2.–3. 10., Liberecký kraj včetně jablonce nad Nisou
Muzea, školy, a hlavně výrobci skla, bižuterie a šperků se představí během
Víkendu Křišťálového údolí. Své brány otevře více než čtyřicítka podniků 
z Libereckého kraje – od těch nejmenších rodinných ateliérů až po velké 
výrobní závody. 
PROGRAM V JABLONCI NAD NISOU:
Artcrystal Tomeš, Palackého 41 (budova býv. Jablonexu)
9–17 h oba dny; možnost vyzkoušet vlastníma rukama výrobu
Palace Plus, Palackého 41 (budova býv. Jablonexu)
so 9–17 h, ne 9–16 h, tvořivé dílny pro děti; největší prezentace současné 
jablonecké bižuterie, skla a vánočních ozdob od 45 regionálních výrobců
Muzeum skla a bižuterie
9–18 h oba dny, ukázky výroby černé bižuterie Vladimíra Svatoně, tvořivé
dílny pro děti; prohlídky – stálé expozice, výstavy
Arcon Bijoux, Průmyslová 42, Jablonec 
9–17 h oba dny, možnost workshopu minerálního náramku 
Preciosa, a.s, Opletalova 3197/17, Jablonec 
9–16 h pouze v sobotu, showroom Preciosa Group
Perlex Bijoux Jablonec s.r.o., Chelčického 5, Jablonec 
9–17 h oba dny, možnost vyzkoušet vlastníma rukama výrobu; tvořivé dílny
pro děti; prodej občerstvení
SUPŠ a VOŠ, otevřen vchod z ul. Kubálkova, Jablonec
9–17 h oba dny, prohlídky s průvodcem
GB beads – Muzeum výroby korálků, Janovská 39
9–17 h pouze v sobotu, každou hodinu komentované prohlídky v muzeu
v 13 a 15 h divadelně výtvarná procházka korálkovou továrnou inspirovaná
ilustracemi z knihy Potoky perel
po celý den otevřená Korálková kavárna v ateliéru v zahradě
AG Plus – Skleněný knoflík, Podzimní 25, Jablonec
9–17 h pouze v sobotu, prohlídky v provozu, ukázky výroby; prodej výrobků 
Fabos, Květinová 1, Jablonec nad Nisou
9–17 h oba dny, prohlídky v provozu; možnost vyzkoušet vlastníma rukama
výrobu
Kompletní seznam všech otevřených míst najdete na webu crystalvalley.cz

Foto: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod
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Městské divadlo, 19 hodin
koncert – David Uličník (tenor), Jiří
Korn (baryton), Jiří Škorpík (baryton),
Dušan Kollár (bass)
www.divadlojablonec.cz

FRANTiŠEK RiNGO ČECh:
DÍVČÍ VáLKA
Eurocentrum, 19 hodin
jedna z nejúspěšnější a nejhranější 
ze všech divadelních her v ČR
www.kulturajablonec.cz

FiLMOVÝ KLUB
Kino junior, 20 hodin
film Manželství
www.kinajablonec.cz

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky 2021
(14–22 hodin)

PAMáTNÝ DEN SOKOLSTVA
NOC SOKOLSKÝCh SVĚTEL
Sokolovna, 17–19 hodin
17–19 h setkání v sokolovně, výroba
sokolských světel
19.30 h společná procházkaTyršovým
parkem k Nise, kde se světla (ekolo-
gicky šetrné svíčky) pošlou po řece
17–19 h divadelní procházky historií
jabloneckého Sokola
www.sokol-jablonec.cz

CANNES: NiTRAM
Kino junior, 17 hodin
premiéry z nějvětších světových 
festivalů – Berlín, Benátky a Cannes
www.kinajablonec.cz

STARÉ POVĚSTi ČESKÉ
Městské divadlo, 19 hodin
v podání ochotnického divadla 
DS Erben Miletín
www.divadlojablonec.cz

ZRNÍ
Klub Na Rampě, 20 hodin
kapela z Kladna, která proplouvá
žánry, posouvá se a zraje 
www.klubnarampe.cz

CANNES: MiLOVAL 
jSEM SVOU žENU
Kino junior, 20 hodin
premiéry z nějvětších světových 
festivalů – Berlín, Benátky a Cannes
www.kinajablonec.cz

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky 2021
(8–14 hodin)

ZáVOD VE SKOCÍCh 
NA TRAMPOLÍNĚ
Městská sportovní hala
48. ročník Mezinárodního závodu 
přátelství, www.trampoliny.cz

jABLONECKá REGATA
Vodní nádrž Mšeno (přehrada)
závod vodních skautů na plachetnicích
www.vodniskautijablonec.cz

BižUTERNÍ KURZ 
PRO DOSPĚLÉ
Muzeum skla a bižuterie, 10–14 hodin
výroba náramku z šitých rokajlových
listů s Věrou Černou, rezervace: 
milena.zacharova@msb-jablonec.cz
nebo tel.: 778 702 892 (do 4. 10.)
www.msb-jablonec.cz

ZPĚVáČEK
Městské divadlo, 14 hodin
regionální přehlídka dětských folklor-
ních souborů a dětských zpěváků 
lidových písní, www.divadlojablonec.cz

BERLiNALE: 
PŘiROZENÉ SVĚTLO
Kino junior, 17 hodin
premiéry z nějvětších světových 
festivalů – Berlín, Benátky a Cannes
www.kinajablonec.cz

BORiS GODUNOV
Kino Radnice, 18.45 hodin
přenos z Metropolitní opery New York,
více info na 5. straně  u upoutávky 
s fotkou, www.kinajablonec.cz

BODyBAG 
AREA CORE
LiFELiNES
Klub Na Rampě, 19 hodin
metal-hard-punk-corový večer
www.klubnarampe.cz

BERLiNALE: 
MiLUj SVÉhO ROBOTA
Kino junior, 20 hodin
premiéry z nějvětších světových 
festivalů – Berlín, Benátky a Cannes
www.kinajablonec.cz
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REGATy NA jABLONECKÉ PŘEhRADĚ
2. 10. Skiregata - Memoriál Petra Haubolda – závody ve windsurfingu
Pořádá TJ Delfín. www.tjdelfin.cz, www.sailing.cz
9. 10. Jablonecká regata vodních skautů – pro plachetnice lodní tř. P550 
a Open), www.vodniskautijablonec.cz
Rozjížďky obou závodů se uskuteční dle počasí. Změna vyhrazena.
Foto: archiv TJ Delfín



MEZiNáRODNÍ ZáVOD VE SKOCÍCh NA TRAMPOLÍNĚ
8.–9. 10., Městská sportovní hala, jablonec nad Nisou
Trampolíny Liberec a SK Sportaktiv pořádají již 48. ročník druhého nejstar-
šího mezinárodního závodu ve skocích na trampolíně v Evropě. Kategorie:
Senior 17+, Junior 15-16, Junior 13-14, Youth 11-12 / Individual a Synchro
www.gymfed.cz, www.trampoliny.cz
Foto: FB Městská hala Jablonec nad Nisou

BENáTKy: MAiNSTREAM
Kino junior, 17 hodin
premiéry z nějvětších světových 
festivalů – Berlín, Benátky a Cannes
www.kinajablonec.cz

BENáTKy: 
DRAZÍ SOUDRUZi!
Kino junior, 20 hodin
premiéry z nějvětších světových 
festivalů – Berlín, Benátky a Cannes
www.kinajablonec.cz

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

POZOR, SAhAT!
Galerie N, 17 hodin
vernisáž  výstavy prací oboru textilní
technologie KDE, tel. 485 354 474

NEPTUN A jEhO TAjEMNÝ
MĚSÍC TRiTON
Městská knihovna, 17 hodin
astronomické okénko M. Gembece
www.knihovna.mestojablonec.cz

KURZ MENTORiNGU
ZDARMA PRO žENy 45+
Educa – vzdělávací centrum, 
Mlýnská 46a, 17 hodin 
info a rezervace na info@educa-jbc.cz 
tel. 602 505 288, www.educa-jbc.cz

hOUSLE
Městské divadlo, 19 hodin
komediální drama v podání Divadla
Ungelt, www.divadlojablonec.cz

LEiF DE LEEUW BAND 
Klub Na Rampě, 20 hodin
hvězda holandského rocku a blues, 
v jejímž čele stojí několikanásobně
oceněný nejlepší kytarista Beneluxu
www.klubnarampe.cz

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

USPáVáNÍ BROUČKů
Zahrada DDM Vikýř, Tyršův park
16–19 hodin
zábavný program pro děti i dospělé, 
vyrábění lucerniček, www.vikyr.cz

WORKShOP 
AFRiCKÉhO BUBNOVáNÍ
Klub Na Rampě, 17.30 hodin
pro začátečníky i pokročilejší 
www.klubnarampe.cz

FiLMOVÝ KLUB
Kino junior, 20 hodin
film Malířka a zloděj
www.kinajablonec.cz

hM…
Klub Na Rampě, 20 hodin
pražská alternativní indie folková  
kapela představí nejen album Nevadí
www.klubnarampe.cz

SOUSEDi 
U George, Fügnerova 1a, 20 hodin
hudební skupina mnoha žánrů
www.ugeorge.webnode.cz

MČR jUNiORů V jUDU
Městská sportovní hala
závod, judojablonec.cz

hVĚZDy NAD jEŠTĚDEM
Městské divadlo, 17 hodin
finálový večer pěvecké soutěže postu-
pujících z výběrových kol v roce 2020
www.divadlojablonec.cz

MČR jUNiORů V jUDU
Městská sportovní hala
závod, judojablonec.cz

BijáSEK
Kino junior, 14.30 hodin
Ke startu připravit! (benefit “Rodinné
kino”), www.kinajablonec.cz

SOUND OF SNBM
Sál Střelnice, 21 hodin
hudební párty
www.facebook.com/strelakjablonec
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MET: BORiS GODUNOV
sobota 9. 10., 18.45 hodin, Kino Radnice, jablonec nad Nisou
Zahajovací přenos nové a dlouho očekávané sezóny Met: Live in HD 2021-
2022 si fanoušci Metropolitní opery v New Yorku rozhodně nemohou 
nechat ujít! Musorgského mistrovské dílo, které je jedním z pilířů ruského
operního repertoáru, bude řídit Sebastian Weigle. V roli cara, jehož trýzní
touha po moci a zároveň se ji děsí, se představí basista René Pape, jeden 
z nejlepších současných interpretů. www.kinajablonec.cz
Foto: archiv aerofilms.cz

ASTROSETKáNÍ 
Klub Na Rampě, 18 hodin
setkání nad novinkami z astronomie 
a kosmonautiky, www.klubnarampe.cz

SEVERSKÉ FRAGMENTy:
jEDNODUChOST A PŘÍMÉ
LiNiE
Městská knihovna, 17 hodin
Život na Severu (Finsku, Norsku,
Švédsku) představí slovem i fotografií 
Jan Maruška, obch. delegát a diplomat
www.knihovna.mestojablonec.cz

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

BižUTERNÍ WORKShOP
V PALACE PLUS
Palace Plus, Palackého 41, 14 hodin
tvorba náramku z perlí GINKO s Ivou
Mastníkovou, www.palaceplus.cz

BiOSENiOR
Kino Radnice, 14.30 hodin
film Muž se zaječíma ušima 
www.kinajablonec.cz

DVĚ!
Dům česko-německého porozumění,
Rýnovice, 18 hodin  
zahájení výstavy – svět očima amatér-
ských výtvarnic Gabriely Sýkorové a
Hanky Samkové , www.dumrynovice.cz

MUži O žENáCh
Městské divadlo, 19 hodin
komici z televizního pořadu Comedy
Club Tigran Hovakimyan a Jiří Jakima.
www.divadlojablonec.cz

SKLáŘSKÉ SVÍTáNÍ 2021
Muzeum skla a bižuterie, 13 hodin
diskuzní pořad v rámci přípravy nomi-
nace ruční výroby skla do UNESCO 
na téma Co můžeme udělat pro zacho-
vání a předávání sklářských řemesel
dalším generacím? 
www.msb-jablonec.cz

ŠiCÍ WORKShOP 
CENTRA KAŠPAR
Centrum Kašpar, Dvorská 9 
15–18 hodin
ušijte tašku pro benefici, materiál 
i stroje zajištěny, rezervace:
petra.hottmarova@centrum-kaspar.cz
tel.: 731 439 967
www.centrum-kaspar.cz

SCÉNy Z MANžELSKÉhO
žiVOTA
Městské divadlo, 19 hodin
hrají Michaela Badinková, Michal
Dlouhý a další
www.divadlojablonec.cz

NA STOjáKA
Klub Na Rampě, 19.30 hodin
oblíbená Stand up comedy show
www.klubnarampe.cz

FiLMOVÝ KLUB
Kino junior, 20 hodin
film Faunův labyrint
www.kinajablonec.cz

UECL: FK jABLONEC 
RANDERS FC
Stadion Střelnice, 21 hodin
Evropská konferenční liga UEFA 
v Jablonci! Vstupenky a info na webu
www.fkjablonec.cz

DEN STROMů 
Ekocentrum – areál Eurocentra, 
pav. S1,  9–17 hodin,
práce se dřevem, výroba ozdob, hry 
na téma příroda a stromy, Keltský stro-
mový kalendář a mnoho dalšího, dopo-
ledne zadáno pro školy, e-mail: 
ekocentrumjbc@seznam.cz), od 13.00
pro veřejnost, www.sevceskyraj.cz

jiŘÍ POKORNÝ
Dům česko-německého porozumění,
Rýnovice, 18 hodin  
jazzové klavírní improvizace na české
lidové písně, www.dumrynovice.cz

GAiA MESiAh
Klub Na Rampě, 20 hodin
nejdivočejší z českých rockových kapel
je tu s novou deskou, na podzim oslaví
20 let, www.klubnarampe.cz

KAPELA ALABAMA 
U George, Fügnerova 1a, 20 hodin
Trampská a country muzika
www.ugeorge.webnode.cz
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hVĚZDy NAD jEŠTĚDEM 2021
sobota 16. 10., 17 hodin, Městské divadlo,  jablonec nad Nisou
11. ročník amatérské pěvecké soutěže pro jednotlivce. Soutěží se ve třech
věkových kategoriích: do 12 let, 13–19 let, 20 a více let. Na finálovém večeru
si zazpívají za doprovodu členů kapely Sto zvířat. V odborné porotě zasedne
mimo jiné  šansoniérka Zlatka Bartošková, gospelová zpěvačka Leona 
Gyöngyösi, David Deyl a operní zpěvák Dušan Růžička.
www.divadlojablonec.cz
Foto: archiv divadla

jABLONECKá hALA 
Stadion Střelnice, 8 hodin
soutěž v požárním sportu
www.sportjablonec.cz

FiRE ShUT UP 
iN My BONES 
Kino Radnice, 18.45 hodin
přímý přenos z Metropolitní opery
New York (premiéra)
www.kinajablonec.cz

TChÝNĚ NA ZABiTÍ
Městské divadlo, 19 hodin
ochotnické představení v podání 
DS Tyl Slaná – ani sama Smrt neza-
brání tchýním prudit a montovat 
se do života svým mladým...
www.divadlojablonec.cz

MiChAL PROKOP 
& FRAMUS FiVE
Klub Na Rampě, 20 hodin
rocková legenda představí a pokřtí
dlouho očekávané nové album Mohlo
by to bejt nebe… dojde samozřejmě i
na staré hity
www.klubnarampe.cz

Dj'S MAiNA
U George, Fügnerova 1a, 20 hodin
diskotéka, www.ugeorge.webnode.cz                                    

MATAMAR GANG 
Sál Střelnice, 21 hodin
hudební párty
www.facebook.com/strelakjablonec

jABLONECKá hALA 
Stadion Střelnice, 8 hodin
soutěž v požárním sportu
www.sportjablonec.cz

LOLLiPOPZ
Sál Střelnice, 15 hodin
mega show pro děti – Lollipopz, Kája
& Bambuláček, Ben & Mateo
www.facebook.com/strelakjablonec

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

DOLNÍ LABE
Městská knihovna, 14 hodin
promítání z cyklu Krásy Čech, 
Moravy a Slezska
www.knihovna.mestojablonec.cz

POKáČ
Klub Na Rampě, 20 hodin
koncert přesunutý z 2. dubna 2020 
– vyprodáno, www.klubnarampe.cz

Podzimní prázdniny
PRáZDNiNOVÝ DEN 
PRO ZTP
DDM Vikýř, 8–15 hodin
přihlášky do 18. 10., literova@vikyr.cz
www.vikyr.cz

VEŘEjNÉ BRUSLENÍ
Zimní stadion, 14.30–16 hodin
www.sportjablonec.cz

PLAVECKÝ BAZÉN
8–20 hodin
www.sportjablonec.cz

KORáLKOVá DÍLNA 
Dům česko-německého porozumění,
Rýnovice, 18 hodin  
tvorba z perliček ve znamení trikolory
s Lídou Dutou, rezervace na tel. 
720 248 215, www.dumrynovice.cz

jABLONECKá 
FiLMOVá ÚRODA
Sokolovna –kulturní prostor Nazdar!
19 hodin
promítání filmu oceněného Student-
ským Oscarem “Kdo je kdo v mykolo-
gii” a autorského filmu Případy Leona
Clifftona, www.facebook.com/
Nazdarkulturniprostor

Den vzniku samostatného 
československého státu
SOKOLSKÝ BĚh 
REPUBLiKy
Tyršův park, start 14.30 hodin
sportovní akce pro širokou veřenost,
více info na 9. straně kalendáře 
u upoutávky s fotkou
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EVROPSKá KONFERENČNÍ LiGA UEFA NA STŘELNiCi!
čtvrtek 21. 10., 21 hodin, stadion Střelnice, jablonec nad Nisou
Fotbalové utkání domácích FK Jablonec proti Randers FC. 
Další domácí utkání EUCL: 25. 11. FK Jablonec x AZ ALKMAAR.
Vstupenky a informace na www.fkjablonec.cz
Foto: archiv FK Jablonec

TANEC, TANEC… 2021
Městské divadlo, 21 hodin
zahajovací tanec 35. celostátní 
přehlídky scénického tance mládeže 
a dospělých, www.divadlojablonec.cz

FiLMOVÝ KLUB
Kino junior, 20 hodin
film Titan, www.kinajablonec.cz

Podzimní prázdniny
PLAVECKÝ BAZÉN
8–20 hodin
www.sportjablonec.cz

VEŘEjNÉ BRUSLENÍ
Zimní stadion, 14.30–16 hodin
www.sportjablonec.cz

TANEC, TANEC… 2021
Městské divadlo, 19 hodin
první programový blok přehlídky 
scénického tance mládeže a dospělých
www.divadlojablonec.cz

VANUA 2
Klub Na Rampě, 20 hodin
koncert kapely, kterou založili muzi-
kanti z Blue Effectu se zpěvákem Yan-
nickem Tevim z ostrova Vanuatu
www.klubnarampe.cz

SONET NO. 2 BAND  
U George, Fügnerova 1a, 20 hodin
hudební skupina mnoha žánrů
www.ugeorge.webnode.cz

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

Další tipy na Podzimní prázdniny 
najdete na konci kalendáře v sekci
Sport a relaxace & Výstavy a tvoření

TANEC, TANEC… 2021
Městské divadlo, 19 hodin
druhý programový blok přehlídky 
scénického tance mládeže a dospělých
www.divadlojablonec.cz

OLDiES PARTy
U George, Fügnerova 1a, 20 hodin
hudba 80. až 90. let hraje DJ’s Maina
www.ugeorge.webnode.cz

TANEC, TANEC… 2021
Městské divadlo, 13 hodin
závěrečný tanec 35. celostátní pře-
hlídky scénického tance mládeže 
a dospělých a vyhlášení Ceny města 
a dalších ocenění
www.divadlojablonec.cz

listopad
BALADA PRO BANDiTU
Městské divadlo, 19 hodin
příběh Nikoly Šuhaje loupežníka 
v muzikálovém provedení
www.divadlojablonec.cz

listopad
CAVEWOMAN
Městské divadlo, 19 hodin
po více než patnácti letech úspěšného
uvádění inscenace Caveman přichází
Cavewoman – “Obhajoba jeskynní
ženy, www.divadlojablonec.cz

listopad
REQUiEM
Kostel Povýšení sv. Kříže, 
Nám. B. Němcové, 19 hodin
Markéta Böhmová (soprán), Irina
Rurac (alt), Onebae Cho (tenor),
Jaroslav Patočka (bas), Petr Hostinský
(varhany), Cantores Cantant - pěvecký
sbor při ZUŠ F. Kmocha v Kolíně,
Jakub Hrubý - umělecký vedoucí
www.divadlojablonec.cz

ChARLEyOVA TETA
5. 11., 19 hodin, Městské divadlo
komedie v podání Divadelního spolku
Jizeran z Rakous
www.divadlojablonec.cz

KUBULA A KUBA 
KUBiKULA
7. 11., 15 hodin, Městské divadlo
pohádka na motivy Vladislava 
Vančury s veselými písněmi
www.divadlojablonec.cz
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MiChAL PROKOP & FRAMUS FiVE
sobota 23. 10., 20 hodin, Klub Na Rampě, jablonec nad Nisou
Rocková legenda představí a pokřtí dlouho očekávané nové album Mohlo by
to bejt nebe… dojde samozřejmě i na staré fláky. Těšte se na příjemné ohlasy
amerického rocku, nejen houslemi prokázaná domácí východiska, promyš-
leně střídmě využité klávesy, dechy a sbory. Důraz na civilní texty, účinné
refrény a zapamatovatelné slogany. Osvědčenou posluchačskou funkčnost
této muziky i přátelskou pospolitost uvnitř kapely. www.klubnarampe.cz
Foto: archiv Klubu Na Rampě

KRyŠTOF jENOMPÍSNiČKy
TOUR 2020
10. 11., 19 hodin, Městské divadlo
koncert v náhradním termínu
www.divadlojablonec.cz

MANžELSKÉ VRAžDĚNÍ
12. 11., 19 hodin, Městské divadlo
komedie s mrazením v zádech
www.divadlojablonec.cz

SPOLEČNĚ NEjEN 
NA jEViŠTi 
13. 11., 17 hodin, Městské divadlo
komponovaný pořadu, ve kterém 
se představí handicapovaní i zdraví
umělci, www.divadlojablonec.cz

100 LET OD ZALOžENÍ
ČESKÉ OBChODNÍ 
AKADEMiE V jABLONCi 
19. 11. 10–17 h návštěvní den ve
škole
19. 11. 18 h slavnost v Eurocentru
www.vosmoa.cz

DVA NAhATÝ ChLAPi
20. 11., 19 hodin, Městské divadlo
bláznivá komedie kontroverzního
francouzského autora, která v sou-
časné době slaví v Paříži velké úspěchy
www.divadlojablonec.cz

ŠTEFAN MARGiTA 
iNTiMiTy
25. 11., 19 hodin, Městské divadlo
operní pěvec, tenor se z operního
světa poprvé vydá do světa šansonu
www.divadlojablonec.cz

EVROPSKá KONFERENČNÍ
LiGA UEFA NA STŘELNiCi!
25. 11. fotbalové utkání domácích 
FK Jablonec proti AZ ALKMAAR
www.fkjablonec.cz

PLNÝ KAPSy ŠUTRů
26. 11., 19 hodin, Městské divadlo
hra získala řadu ocenění, mj. Cenu
Laurence Oliviera pro nejlepší kome-
dii nebo Cenu kritiků města New
York, www.divadlojablonec.cz

ROZSVÍCENÍ VáNOČNÍhO
STROMU PŘED RADNiCÍ
28. 11. zahájení adventu v Jablonci
(dle epidemiologické situace)
www.kulturajablonec.cz

PLAVECKÝ BAZÉN 
pondělí 17–20 hodin (13–15 senioři)
úterý–pátek 8–20 hodin
sobota, neděle a svátky 10-20 hodin
vnitřní sportovní bazén 25 m a dětský
bazén, tobogány a další atrakce
www.sportjablonec.cz

SAUNA
Plavecký bazén, 12–20 hodin
po, so, ne – společná
út, čt – muži
st, pá – ženy
www.sportjablonec.cz

VEŘEjNÉ BRUSLENÍ
Zimní stadion
sobota a neděle 14.30–16 hodin
Podzimní prázdniny 27.–29. 10.
14.30–16 hodin
ledová plocha k dispozici pro veřej-
nost (v ostatních časech probíhají 
tréninky apod.)
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 8–20 hodin
sportoviště vhodné pro míčové hry,
badminton, stolní tenis, cvičný boxer-
ský sál, fitness,  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

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

TENiSOVÉ KURTy
Sportovní areál Břízky
venkovní: www.tkbrizky.cz
Tenisový areál Proseč
www.cltkjbc.cz

SPORT & RELAXACE



SOKOLSKÝ BĚh REPUBLiKy
čtvrtek 28. 10., start 14.30 hodin, Tyršův park, jablonec nad Nisou
Oslava výročí založení samostatného československého státu pohybem. 
Navazuje na rozestavný běh sokolů a sokolek v roce 1919 při 1. výročí
vzniku Československa. Běh odstartuje po celé republice ve 14.30. 
V Jablonci běžcům nabídne 5 km dlouhou trasu centrem města z Tyršova
parku k přehradě a zpět. Děti a neběžci se budou moci zúčastnit symbolické
trasy “1 km pro republiku”. Doprovodným programem bude sportování v
parku (při nepřízni počasí v sokolovně). www.sokol-jablonec.cz
Foto: Zuzana Bauerová

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

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

hEAT CENTRUM 
Mírové náměstí 15
sportovní centrum ve středu Jablonce,
info a objednávky na tel. 605 958 177 
www.heat-jbc.cz

SUPERFiTNESS
U Balvanu 5294/9a
fitness studio nabízí 60 minutové
lekce jumpingu, bosu, bodystyling,
kruhový trénink, power jógu i lekce
pro děti, superfitness.eu

FiTNESS STUDiO 
MGR. ZDEŇKy ViTáKOVÉ
Vilová 11
spinning, power jóga, body building,
dance a step aerobiku, zdravotně kon-
diční cvičení, kalanetika, břišní tance,
hatha jóga, pilates, TRX, alpinning 
a bosu, www.zdenavitakova.cz



pokračování z předchozí strany
FiT SiLUET
Podhorská 1225/34a
pilates a jógové studio, osobní přístup,
přátelská atmosféra, pohoda a radost
www.fitsiluet.cz

DELUKO SPORTS
Palackého 41
víceúčelové sportovní centrum 
na ploše přes 300 m2 – spinningový
sál, multifunkční tělocvična, sauna,
dětský koutek, občerstvení...
spinning-jbc.cz

ERCLUB
Rýnovická 1810/5
sportovní zařízení zaměřené na skupi-
nové sporty – spinning, cardio box, pi-
lates, funkční trénink, zumba, power
jóga, aero jóga, TRX, gymball, rehabi-
litační míče, tabata, www.erclub.cz

MOVE yOUR LiMiTS
Na hutích 44
funkční fitness, TRX, FTC – kruhové
tréningy, osobní tréninky, aerobní 
a anaerobní aktivity, masáže...
www.moveyourlimits.cz
martinvinar.com

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

TANEČNÍ ŠKOLA 
jOSEF SVOBODA
Eurocentrum
taneční kurzy pro mládež i dospělé  
tel: 603 512 887
www.tanecnisvoboda.cz 

TANEČNÍ ŠKOLA 
TOPDANCE 
Vítězslava Nezvala 122/7
pravidelné taneční lekce:
Argentinské tango od 4. 10. 
pondělky od 19.30 (kurz)
Malé taneční kurzy pro mládež od 5. 10.
úterky od 18.30 (kurz)

Taneční pro dospělé od 4. 10. 
pondělky  od 18.00 (kurz)
Taneční pro dospělé od 19. 10. 
úterky od 20.00 (kurz)
Taneční pro dospělé od 6. 10. 
středy od 18.30 (kurz)
Tančírna a karibské tance od 6. 10.
od 20.00 (pravidelná akce)
kontakt: tel. 602 171 412 
www.topdance.cz

GENERACE S.V.U. MáNES
Kostel sv. Anny, do 2. 10.
všední dny 10–12.30 a 13–17 hodin,
sobota 10–13 hodin
obrazy, sochy a další díla spojená 
s historií a současností Spolku výtvar-
ných umělců Mánes
www.kulturajablonec.cz

REGiONáLNÍ ARChiTEK-
TURA V MODELECh
Dům česko-německého porozumění 
Rýnovice, do 15. 10.
více info na další straně

DUŠE SKLA  
Muzeum skla a bižuterie  
do 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

hLEDáNÍ ROVNOVáhy 
Muzeum skla a bižuterie 
od 8. 10.2021–10. 4. 2022 
úterý–neděle 10–18 hodin
výstava věnovaná československému  
lisovanému sklu období socialismu,
představuje všechny významné výrobce
a návrháře, vzory známé i dnes již poza-
pomenuté, www.msb-jablonec.cz

VÍTĚZOVÉ BÍLÉ STOPy
Dům Scheybalových, Kostelní 1/6
všední dny 10–12.30 a 13–17 hodin,
sobota 10–13 hodin, do 30. 4. 2022
výstava věnovaná běžeckému lyžování 
– dobové fotografie a artefakty, lyže,
závodní čísla, dresy, servisní koutek
i medaile a poháry pro vítěze
www.kulturajablonec.cz

VÝSTAVY &TVOŘENÍ

SPORT & RELAXACE

PLAVECKÝ BAZÉN 
pondělí 17–20 hodin (13–15 hodin senioři), úterý–pátek 8–20 hodin
sobota, neděle a svátky 10-20 hodin
Užijte si podzimní dny v jabloneckém krytém bazénu, který nabízí plavecké
dráhy o délce 25 m, dětský bazén se skluzavkou a chrliči, tobogány, divokou
řeku, vířivky a další atrakce. 
Součástí areálu je i sauna. Otevřeno denně 12–20 hodin, společná: pondělí,
víkend /muži: úterý, čtvrtek / ženy: středa, pátek.
www.sportjablonec.cz
Foto: Petr Zbranek



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.

WENZEL FRANZ jäGER
– OBRAZy MALOVANÉ 
SE ZATAjENÝM DEChEM
Městská galerie My, do 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

POZOR, SAhAT!
Galerie N, 13. 10.–29. 10.
pondělí–pátek 13–17 hodin
výstava prací oboru textilní technologie
KDE, tel. 485 354 474

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

FOTOGRAFiE Z ČESKO-
BUDĚjOViCKÉhO 
MAPOVÉhO OKRUhU
Eurocentrum – Foyer, do 8. 11. 
pracovní dny 8–19 hodin
výstava, www.kulturajablonec.cz

DVĚ!
Dům česko-německého porozumění 
Rýnovice, 21. 10.–26. 11.
pondělí–pátek 11–18 hodin 
svět očima dvou amatérských výtvar-
nic Gabriely Sýkorové a Hanky Sam-
kové, www.dumrynovice.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

GRAFiCKá TVORBA
Městská knihovna
všední dny 8–17 hodin
práce žáků výtvarného oboru ZUŠ 
Jablonec  (v prostoru schodiště)
www.knihovna.mestojablonec.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

NEKONEČNÝ PŘÍBĚh 
BižUTERiE & ČAROVNá
ZAhRADA – ČESKÉ SKLO
SEDMi STOLETÍ
Muzeum skla a bižuterie 
úterý–neděle 10–18 hodin
stálé expozice, www.msb-jablonec.cz

REGiONáLNÍ ARChiTEKTURA V MODELECh
do 15. 10., pondělí–pátek 11–18 hodin,
Dům česko-německého porozumění Rýnovice
Výstava modelů zaniklých a proměněných staveb Jablonecka a  Jizerských
hor z dílny modelářů Bernda Sonsally a Radky Pimmingerové. 
Dům česko-německého porozumění v Rýnovicích je kulturní památkou.
Stavba z druhé poloviny 17. století patří mezi nejstarší budovy v Jablonci
nad Nisou. Objekt lidové architektury zachránil před jistou demolicí občan
Spolkové republiky Německo Franz Rieger. Dnes se v Domě nachází kromě
výstavních prostor také kavárna (Cafe Galerie FR Rýnovice).
www.dumrynovice.cz

Foto: Denisa Albaniová
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