
Nový Rok
MET: POPELKA 
Kino Radnice, 18.45 hodin
záznam z Metropolitní opery New
York, více info níže u upoutávky 
s fotkou, www.kinajablonec.cz

NOVOROČNÍ KONCERT
FILHARMONIE HRADEC
KRÁLOVÉ
Městské divadlo, 19 hodin 
klasické operetní melodie Nedbala,
Piskáčka, Fučíka, Frimla, Lehára, 
J. Strausse ml., Kálmána, účinkují:
Monika Sommerová, Michal Bragag-
nolo, www.divadlojablonec.cz

KINA
aktuální program kina Radnice 
na www.kinajablonec.cz

Tip: 
JIZERSKÁ 50 
MůJ OSObNÍ ZÁVOD 
viz Výstavy na str. 5

KVÍZ NA RAMPĚ
Klub Na Rampě, 18.30 hodin
poskládejte 2-6členný tým a otestujte
své znalosti, www.klubnarampe.cz

TřÍKRÁLOVÁ STEZKA 
Tyršův park, zahrada Pivovaru Volt,
zahrada DDM Vikýř, do 20. 1. 
samoobslužné stezky pro celou rodinu
se zábavným vyprávěním a úkoly na
téma K+M+B, www.vikyr.cz

HALOVÁ STřEDA
Atletická hala Střelnice, 16.30 hodin
atletické závody, atletikajbc.cz

VERNISÁž u GEORGE
u George, Fügnerova 1a, 18 hodin
vernisáž výstavy fotografií Michala
Černého, hudební doprovod Lubomír
Dočkal, klasická kytara, flamengo
www.ugeorge.webnode.cz

TANČÍRNA NA ZAHÁJENÍ
NOVÉHO ROKu 
Sál Topdance,  V. Nezvala 7, 20 hodin
www.topdance.cz

TřI KRÁLOVÉ NA PETřÍNĚ
Hotel Petřín, Vrkoslavice, 18 hodin
přivítejte Tři krále na místě s jedineč-
ným výhledem na Jablonec 
(občerstvení, doprovodný porgram)
hotelpetrin.cz

AFRICKÉ bubNOVÁNÍ
Klub Na Rampě, 18 hodin
workshop pro začátečníky i pokročilé
vede T. Kerle, www.klubnarampe.cz

bLACK VELVET SuICIDE
Klub Na Rampě, 19 hodin
rockový koncert
www.klubnarampe.cz

MuHu bAND + KOTLÍK
u George, Fügnerova 1a, 19 hodin
dvojkoncert – rocková + nejen country
kapela, www.ugeorge.webnode.cz

ČESKý POHÁR V bIATLONu
DOROSTu A DOSPĚLýCH
biatlonový areál břízky, 10.30 hodin
sprint, www.skpjablonec.cz
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Změna vyhrazena! Sledujte informace na webu pořadatelů, může dojít i ke
zrušení akce. Vstup v souladu s aktuálními opatřeními a do naplnění dané
kapacity. Návštěvníci jsou povinni dodržovat hygienická opatření. Děkujeme.



pokračování z předchozí strany
TVOřIVÉ DÍLNy 
NA TÉMA ZIMA
DDM Vikýř, 10–18 hodin
zimní skřítci, zimní závěs, andělka,...
přihlášky do 5. 1. na webu
www.vikyr.cz

VÁCLAV KOubEK
Klub Na Rampě, 19 hodin
svérázný písničkář se svéráznými
texty, ojedinělým hlasem, tahací 
harmonikou, www.klubnarampe.cz

OLDIES PARTy
u George, Fügnerova 1a, 19 hodin
hudbu 80. až 90. let hraje DJ'S
MAINA, www.ugeorge.webnode.cz

ČESKý POHÁR V bIATLONu
DOROSTu A DOSPĚLýCH
biatlonový areál břízky, 10.30 hodin
stíhací závod, www.skpjablonec.cz

Tip: 
VÍTĚZOVÉ bÍLÉ STOPy
Dům Scheybalových, Kostelní 1/6
13–17 hodin
výstava věnovaná běžeckému lyžování
u nás – dobové fotografie, lyže, dresy,
závodní čísla, servisní koutek a také
medaile a poháry pro vítěze 
www.kulturajablonec.cz

ROK 2021 V ASTRONOMII 
A KOSMONAuTICE
Městská knihovna, 17 hodin
astronomické okénko M. Gembece
www.knihovna.mestojablonec.cz

bIOSENIOR
Kino Radnice, 14.30 hodin
film Přání Ježíškovi
www.kinajablonec.cz

HALOVÁ STřEDA
Atletická hala Střelnice, 16.30 hodin
atletické závody, atletikajbc.cz

TANČÍRNA TOPDANCE 
V. Nezvala 7, 20 hodin
www.topdance.cz

PORADENSTVÍ ZDARMA
PřI HLEDÁNÍ PRÁCE
Centrum Kašpar, Dvorská 9 
9 –12 hodin
info na tel. 737 212 919 nebo 
na webu www.centrum-kaspar.cz

MADE IN JAbLONEC 2022  
přehlídka přeložena na 21. 4.!
www.svsb.cz

REVIZOR
Městské divadlo, 19 hodin
bravurní komedie v podání Divadla
ABC, www.divadlojablonec.cz

NISANKA
Kulturní dům Kokonín, 18 hodin
nábor do jabloneckého folklorního
souboru a otevřená zkouška (pro děti
od 12 let), www.nisanka.cz

ORNAMENT + ObJECT 
+ bIENS
Klub Na Rampě, 19 hodin
koncert rockových kapel
www.klubnarampe.cz

SONET NO. 2 bAND
u George, Fügnerova 1a, 19 hodin
hudební skupina mnoha žánrů
www.ugeorge.webnode.cz

OMNION
Klub Na Rampě, 19 hodin
jednočlenný sebesmyčkovací orchestr
Tomáše Reindla, elektronika s živými
nástroji – inspirace prastarou posvát-
nou hudbou Východu i Západu ve spo-
jení s novými možnostmi hudebních
technologií, www.klubnarampe.cz
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POPELKA – METROPOLITNÍ OPERA
sobota 1. 1., 18.45 Kino Radnice, Jablonec nad Nisou
Massenetova opera Cendrillon – Popelka – v pohádkové režii Laurenta 
Pellyho. Ve zkrácené verzi, která trvá hodinu a půl, zpívá oslnivá mezzoso-
pranistka Isabel Leonard titulní roli chudé dívenky, která přišla ke štěstí.
Pod taktovkou Emmanuela Villaumea dále zazáří mezzosopranistka Emily
D’Angelo v roli Prince, sopranistka Jessica Pratt jako Kmotřička víla, a mez-
zosopranistka Stephanie Blythe s basbaritonistou Laurentem Naourim jako
Popelčini rozhádaní pěstouni.... Zážitek z Metropolitní opery New York 
ve vašem kině! www.kinajablonec.cz
Foto: archiv kin



DISKO-DANCE 
u George, Fügnerova 1a, 19 hodin
hraje Dj Heidý
www.ugeorge.webnode.cz

O POPELCE
Městské divadlo, 15 hodin
známá pohádka v podání 1. Nerato-
vické divadelní společnosti
www.divadlojablonec.cz

KINA
aktuální program kina Radnice 
na www.kinajablonec.cz

Tip: 
HRANICE JE JEN SLOVO
Dům česko-německého porozumění 
11–18 hodin 
putovní výstava Národního muzea 
s podtitulem Wir sind sousedé / My
jsme Nachbarn připomíná aktivity 
na hranicích v době jejich uzavření 
na jaře minulého roku.
www.dumrynovice.cz

STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ
A PRAžSKÉ JEZuLÁTKO
Městská knihovna, 14 hodin
pravidelné promítání z cyklu Krásy
Čech, Moravy a Slezska
www.knihovna.mestojablonec.cz

VERNISÁž – SEMESTRÁLNÍ
PRÁCE STuDENTů KDE TuL
Galerie N, od 19. 1.
pondělí–pátek 13–17 hodin
zahájení výstavy semestrálních prací
studentů KDE Technické univerzity
v Liberci – obor Návrhářství textilu 
a oděvu, tel. 485 354 474

2. ČESKOSLOVENSKÁ 
ARMÁDA - JAbLONECKO
Městská knihovna, 17 hodin
vyprávění Jiřího Duška
www.knihovna.mestojablonec.cz

KVÍZ NA RAMPĚ
Klub Na Rampě, 18.30 hodin
poskládejte 2-6členný tým a otestujte
své znalosti, www.klubnarampe.cz

SVĚTLOHRANÍ 
V KLubu NA RAMPĚ
Klub Na Rampě, 15–22 hodin
15.00–18.00 Dílna 3D papier TH 
a papier mache – tvorba světel, 
světýlek, světelných objektů 
19.00–22.00 Koncert kapel The 
Broken Dam a Makule
www.klubnarampe.cz

HALOVÁ STřEDA
Atletická hala Střelnice, 16.30 hodin
atletické závody, atletikajbc.cz

TANČÍRNA TOPDANCE 
V. Nezvala 7, 20 hodin
www.topdance.cz

KORÁLKOVÁ DÍLNA 
Dům česko-německého poro-
zumění, Rýnovice, 17 hodin
tvoření s Lídou Dutou, rezervace 
na tel. 720 248 215
www.dumrynovice.cz

TRIPLE CROWN – TřI 
NEJDELŠÍ TREKy SVĚTA 
Klub Na Rampě, 19 hodin
beseda a promítání Petra Koska, jedi-
ného Čecha, kterému se podařilo tuto
Korunu získat, www.klubnarampe.cz

KuRZ MENTOROVÁNÍ -
ZDARMA PRO žENy 45+
EDuCA - vzdělávací centrum
9–16 hodin
školící program v rámci projektu 
Advantage, počet míst omezen, 
rezervace na info@educa-jbc.cz
www.educa-jbc.cz

ZIMNÍ OTEVřENý ZÁVOD
Kids Hill zahrada DDM Vikýř
do 28. 1., 10–17 hodin
s kvízem pro všechny věkové 
kategorie, www.vikyr.cz

KONCERT 
KONZERVATORISTů
Koncertní sál ZuŠ, Podhorská ul.
18 hodin
www.zusjbc.cz
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bIATLONOVý A LyžAřSKý AREÁL KOLEČKO, břÍZKy 
otevřen denně, po setmění osvětlen do 22 hodin
Sportovní areál v zimním období a v případě vhodných klimatických podmí-
nek využívaný jako běžkařská trať. Kolečko v rozsahu 2 km je upravováno 
a osvětleno. Areál Ski klubu Jablonec je volně přístupný i veřejnosti. Využití
lyžařských stop je omezené v případě konání závodů. 
Info na www.skijablonec.cz nebo na www.facebook.com/JabloneckeKolecko
V těsné blízkosti se nachází biatlonová střelnice. 8.–9. 1. a  29.–30. 1. se zde
koná Český pohár v biatlonu dorostu a dospělých. www.skpjablonec.cz

Foto: archiv Ski klubu Jablonec



pokračování z předchozí strany
POSEL Z LIPTÁKOVA
Městské divadlo, 19 hodin
legendární Divadlo Járy Cimrmana
www.divadlojablonec.cz

XAVIER bAuMAXA
Klub Na Rampě, 19 hodin
litvínovský bard i se svým novým ex-
perimentálním elektronickém albem
F!ASCO, www.klubnarampe.cz

NAbITý bATERKy
u George, Fügnerova 1a, 19 hodin
country a folk skupina
www.ugeorge.webnode.cz

JAbLONECKÁ HALA 2022
Atletická hala na Střelnici, 15 hodin
mezinárodní atletické závody
atletikajbc.cz

OLDIES PARTy
u George, Fügnerova 1a, 19 hodin
hudbu 80. až 90. let hraje DJ'S
MAINA, www.ugeorge.webnode.cz

KINA
aktuální program kina Radnice 
na www.kinajablonec.cz

PERNÍKOVÁ CHALOuPKA
Klub Na Rampě, 16 hodin
půvabně inscenovaná loutková po-
hádka v podání libereckého divadla
Na cestě pro děti od 3 
www.klubnarampe.cz

Tip: 
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE
STuDENTů KDE TuL
viz Výstavy na str. 5

SEyCHELy
Městská knihovna, 14 hodin
promítání z cyklu Nejkrásnější místa
světa, www.knihovna.mestojablonec.cz

EXTRÉMNÍ ISLAND 
PO VLASTNÍ OSE
Městská knihovna, 17 hodin
o plavbě v chladných vodách 
Severního Atlantiku pohovoří 
cestovatel Tomáš Kůdela
www.knihovna.mestojablonec.cz

SHOW ZDEŇKA IZERA
Eurocentrum, 19 hodin
„Na plný coole“– pořad s jedinečným
a nezaměnitelným humorem
www.kulturajablonec.cz

MAuRITIuS A RODRIGuEZ
Klub Na Rampě, 19 hodin
se Zdeňkem Skořepou křížem krážem
po krásných plážích i tropických ho-
rách, www.klubnarampe.cz

bIOSENIOR
Kino Radnice, 14.30 hodin
film Jedině Tereza
www.kinajablonec.cz

HALOVÁ STřEDA
Atletická hala Střelnice, 16.30 hodin
atletické závody, atletikajbc.cz

TANČÍRNA TOPDANCE 
V. Nezvala 7, 20 hodin
www.topdance.cz

DVA NAHATý CHLAPI
Městské divadlo, 19 hodin
bláznivá komedie kontroverzního
francouzského autora, která v sou-
časné době slaví v Paříži velké úspě-
chy, hrají: Martin Zounar, Martina
Randová, Martin Kraus, Daniela Šin-
korová, www.divadlojablonec.cz

THE CubES 
Klub Na Rampě, 19 hodin
rockové trio z Liberce, support: 
poprockoví liberečtí The Neons
www.klubnarampe.cz

bG TRIO + HOSTÉ                                         
u George, Fügnerova 1a, 19 hodin
bluegrass, country, rokenrol, blues…
www.ugeorge.webnode.cz
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HLEDÁNÍ ROVNOVÁHy – DESIGN ČESKOSLOVENSKÉHO
LISOVANÉHO SKLA 1948–1989
do 10. 4., úterý–neděle 10–17 hodin, 1. 1. zavřeno
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Výstava se věnuje tématu československého užitkového a dekorativního lisova-
ného skla období socialismu. Představuje významné výrobce a návrháře, vzory
známé i dnes již pozapomenuté. www.msb-jablonec.cz
Foto: archiv MSB



KuRZ MENTOROVÁNÍ -
ZDARMA PRO žENy 45+
EDuCA - vzděl.centrum, 9–16 hodin
školící program v rámci projektu 
Advantage, rezervace na info@educa-
jbc.cz, www.educa-jbc.cz

ČESKý POHÁR V bIATLONu
DOROSTu A DOSPĚLýCH
biatlonový areál břízky, 10.30 hodin
vytrvalostní závod, www.skpjablonec.cz

MET: RIGOLETTO 
Kino Radnice, 18.45 hodin
záznam z Metropolitní opery New
York, www.kinajablonec.cz

SLEPICE NA ZÁDECH
Městské divadlo, 19 hodin
bláznivá groteska o šílenství, k němuž
vás dožene manželství (Divadlo Ungelt),
hrají: Vojtěch Dyk, Tatiana Dyková, 
R. Klučka www.divadlojablonec.cz

DJ'S MAINA
u George, Fügnerova 1a, 19 hodin
diskotéka, www.ugeorge.webnode.cz

ČESKý POHÁR V bIATLONu
DOROSTu A DOSPĚLýCH
biatlonový areál břízky, 10.30 hodin
štafetový závod jednotlivců
www.skpjablonec.cz

bETLÉMy A VÁNOČNÍ PO-
HLEDNICE JIřÍHO ŠKOPKA 
Městská galerie My, do 28. 2. 
úterý 13–17 hodin 
středa–sobota 10–12.30 a 13–17 h
23 malovaných betlémů, mezi nimi 
i betlém Maloskalský a Železnobrod-
ský, více než 100 vánočních pohlednic
zahrnující motivy z Českého ráje 
a Podkrkonoší, tel.: 483 356 202

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

TřÍKRÁLOVÁ STEZKA 
Tyršův park, zahrada Pivovaru Volt,
zahrada DDM Vikýř, 5.–20. 1. 
samoobslužné stezky pro celou rodinu
se zábavným vyprávěním a úkoly na
téma K+M+B, www.vikyr.cz

DIALOGy JIřÍHO řÍZKA
Galerie Gb beads, Janovská 132/39
do 11. 2., všední dny 10–16 hodin
výstava prací malíře, grafika a peda-
goga, více info na další straně u upou-
távky s fotkou, www.gbgallery.cz

HRANICE JE JEN SLOVO
Dům česko-německého porozumění 
Rýnovice, 10. 1.–11. 2.
pondělí–pátek 11–18 hodin 
putovní výstava Národního muzea 
s podtitulem Wir sind sousedé / My
jsme Nachbarn připomíná aktivity 
na hranicích v době jejich uzavření 
na jaře minulého roku.
www.dumrynovice.cz

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE
STuDENTů KDE TuL
Galerie N, od 19. 1.
pondělí–pátek 13–17 hodin
výstava semestrálních prací studentů
KDE Technické univerzity v Liberci 
– obor Návrhářství textilu a oděvu 
tel. 485 354 474

LuKÁŠ ČERNý – KRESby
PASTELEM 
Městské divadlo, 13. 1.—28. 2.
v době divadelních představení
autor vystaví vedle hnědobílých 
kreseb také plnobarevné obrazy 
z Jablonce, Jizerek a také Českého
ráje, www.divadlojablonec.cz

JIZERSKÁ 50 
MůJ OSObNÍ ZÁVOD 
Eurocentrum – Foyer, do 18. 3. 
pracovní dny 8–19 hodin
výstava věnovaná symbolu běžeckého
lyžování – legenda, tradice, příležitost
www.kulturajablonec.cz

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

HLEDÁNÍ ROVNOVÁHy 
Muzeum skla a bižuterie, do 10. 4. 
více info na předchozí straně u upou-
távky s fotkou, www.msb-jablonec.cz
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AKCE NA PETřÍNĚ
Hotel Petřín, Petřínská 6, Vrkoslavice - Jablonec nad Nisou
Znovuotevřený hotel s jedinečným výhledem na Jablonec zve k návštěvě. 
Příležitostně se zde konají kulturní a společenské akce. Ve čtvrtek 6. 1. 
od 18 hodin můžete na Petříně přivítat Tři krále! Na místě občerstvení 
a doprovodný program. Aktuální nabídku a program najdete na webu
hotelpetrin.cz
Foto: Milan Bajer



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 

TVOřIVÉ DÍLNy V MuZEu
VýROby KORÁLKů
Areál Gb beads, Janovská 132/39
všední dny  9–17 hodin
sobota 9–12  hodin
www.gbkoralky.cz

NEKONEČNý PřÍbĚH 
bIžuTERIE & ČAROVNÁ
ZAHRADA – ČESKÉ SKLO
SEDMI STOLETÍ
Muzeum skla a bižuterie 
úterý–neděle 10–17 hodin
1. 1. zavřeno
stálé expozice, www.msb-jablonec.cz

MOžNOSTI PORTRÉTu
Městská knihovna
všední dny 8–17 hodin
svoji tvorbu představí Anna Novotná,
absolventka 7. ročníku výtvarného
oboru ZUŠ Jablonec n. N. (na chodbě 
k multimediálnímu odd.) 
www.knihovna.mestojablonec.cz

MALÉ ZASTAVENÍ
Městská knihovna
všední dny 8–17 hodin
výstava snímků Jitky a Mariána 
Majtánových (v prostoru schodiště)
www.knihovna.mestojablonec.cz

PLAVECKý bAZÉN 
pondělí 17–21.30 hodin 
(13–15 h senioři)
úterý 6–21.30 hodin
středa 8–21.30 hodin
čtvrtek 6–21.30 hodin
pátek 8–21.30 hodin
sobota 10–21.30 hodin
neděle a svátky 10–20 hodin
vnitřní sportovní bazén 25 m a dětský
bazén, tobogány a další atrakce
www.sportjablonec.cz

SAuNA
Plavecký bazén, 
pondělí–sobota 13–21 hodin
neděle a svátky 13–20 hodin
po, so, ne – společná
út, čt – muži
st, pá – ženy
www.sportjablonec.cz

VEřEJNÉ bRuSLENÍ
Zimní stadion, Sadová 2
sobota a neděle 14.30–16 hodin
1. 1. zavřeno
krytá ledová plocha k dispozici 
pro veřejnost 
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

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

bIATLONOVý A LyžAřSKý
AREÁL KOLEČKO, břÍZKy 
otevřen denně, po setmění osvětlen 
více info na 3. straně kalendáře 
u upoutávky s fotkou

TENIS – SquASH – INDOOR
GOLF – bADMINTON 
Sportovní centrum Hotel břízky 
tenisová hala, kurty na squash, profe-
sionální badmintonové kurty, indoor
golf, www.brizky.cz

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

SPORT & RELAXACE

DIALOGy JIřÍHO řÍZKA
Galerie Gb beads, Janovská 132/39, do 11. 2., všední dny 10–16 hodin
Jiří Řízek narozen 9. 2. 1944 v Loděnici je malíř, grafik a pedagog. Studoval 
v šedesátých letech na Pedagogickém institutu v Ústí nad Labem. Žije v Lovosi-
cích a jeho tvorba z posledních let je charakteristická originálními abstrakcemi
s dokonalou změtí kresebných linek, litých emailů a skvrn vytvořených rozmý-
vanou černou tuší. Výstava jeho děl se koná v nové jablonecké galerii v prosto-
rách GB beads, kde můžete navštívit také stálou expozici českého skla a
bižuterie, která vzdává hold regionálnímu řemeslu a tradici. www.gbgallery.cz

Foto: Zuzana Slámová



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

EVOLuTION FITNESS
u Kostela 4186 (vchod vedle A-Z 
obchodního centra)
nová posilovna a solárium v blízkosti
jablonecké přehrady
www.facebook.com/EVOfitness/

SuPERFITNESS
u balvanu 5294/9a
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

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 
TOPDANCE 
Vítězslava Nezvala 122/7
pravidelné taneční lekce:
Argentinské tango 
pondělky od 19.30 
Taneční pro dospělé 
pondělí od 18.00
úterky od 20.00
středy od 18.30 
neděle od 19.30 
Taneční pro mládež  
úterky od 18.30 
Tančírna středy od 20.00 
kontakt: tel. 602 171 412 
www.topdance.cz

JÍZDy NA PONÍCÍCH
Pony ranch, Prosečská 125
vyjížďky pro celou rodinu, 
programy spojené s péčí o koně 
a jezdectvím, návštěvu je třeba 
objednat na tel. č. 739 402 918
www.ponyranch.cz

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
pozornost internetovým stránkám uvedeným u jednotlivých akcí, kde si lze
ověřit, zda se akce koná, zda je nutné zakoupit vstupenku či si místa rezervo-
vat. Jablonecký kalendář je distribuován s Jabloneckým měsíčníkem. Zdarma
k vyzvednutí je na turistickém infocentru v Jablonci n. N.

JIZERSKÁ 50 – MůJ OSObNÍ ZÁVOD 
Eurocentrum – Foyer, do 18. 3., pracovní dny 8–19 hodin
Legenda, tradice, příležitost – výstava věnovaná symbolu běžeckého lyžování.
Obsahuje fotografie a texty na panelech ve volně přístupných prostorách 
Eurocentra. Vstup zdarma. Partnerská akce závodu Jizerská 50.
www.kulturajablonec.cz
Foto: archiv J50
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