
Svátek práce
Jablonecký běh 
Do pohoDy
Jablonecká přehrada
dopoledne: dětské závody od předško-
láků po starší dorost a open kategorie
"Zkus klus", tratě od 100 m do 3,3 km
odpoledne: hlavní závod a závod štafet
3 x 3,3 km kolem první přehrady
www.facebook.com/jabloneckybehdo-
pohody

MáJové MáJky
centrum města, po celý den
více info www.vikyr.cz

roDinné přeDStavení
kino radnice, 13 hodin
film Haftaňan a tři mušteriéři
www.kinajablonec.cz

topDance 
v. nezvala 7
pravidelné taneční kurzy
18.00 Taneční pro dospělé 
19.30 Argentinské tango
www.topdance.cz

ČeSká kanaDa 
a novohraDSké hory
Městská knihovna, 14 hodin
promítání Krásy Čech, Moravy a Slez-
ska, www.knihovna.mestojablonec.cz

aktivita SlUnce a JeJí
vliv na ZeMi
Městská knihovna, 17 hodin
astronomické okénko M. Gembece
www.knihovna.mestojablonec.cz

eDith piaf: 
DneS nechci Spát SaMa 
kino Junior, 18 hodin
představení Divadla Cylindr speciálně
pro seniory – vstupenky zdarma do 
vyčerpání kapacity na pokladnách kin
a recepci Eurocentra (max. 4 ks/1 os.)
www.mestojablonec.cz

JaM SeSSion
U George, fügnerova 1a, 20 hodin
www.ugeorge.webnode.cz

bioSenior
kino radnice, 14 hodin
film Betlémské světlo
www.kinajablonec.cz

kytarový koncert
koncertní sál ZUŠ, 18 hodin
koncert kytarového oddělení Základní
umělecké školy v Jablonci n. N.
www.zusjbc.cz

Jakobín
Městské divadlo, 19 hodin 
Dvořákova opera v podání Divadla 
F. X. Šaldy, www.divadlojablonec.cz

verniSáž 
výStavy fotoGrafií
U George, fügnerova 1a, 19 hodin
fotografie Zuzany Fajmonové, 
hudební doprovod David Fajmon
www.ugeorge.webnode.cz

poraDenStví ZDarMa
při hleDání práce
centrum kašpar, 9 –12 hodin
info na tel. 737 212 919 nebo 
na webu www.centrum-kaspar.cz

WorkShop 
afrického bUbnování
klub na rampě, 18 hodin
dvě hodiny na djembe pro začátečníky
i pokročilejší s Tomášem Kerle
www.klubnarampe.cz

kolUMbie
hotel rehavital, 18.30 hodin
cestovatelská přednáška, více info na
další straně u upoutávky s fotkou
www.rehavital.cz

Mohlo to beJt horŠí    
Městské divadlo, 19 hodin 
Stand-Up special komika Tigrana 
Hovakimyana, www.divadlojablonec.cz
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filMový Čtvrtek
kino Junior, 20 hodin
Evropský film
www.kinajablonec.cz

DílniČka ke Dni MaMinek
DDM vikýř, 15–17 hodin
vyrábění drobností pro radost, přihlá-
šky do 4. 5., více info www.vikyr.cz

SteZka ke Dni MaMinek
Zahrada DDM vikýř, do 13. 5. 
pro děti všeho věku a jejich rodiče
více info www.vikyr.cz

JUDr. ivo Jahelka 
aliaS ZpívaJící právník
posezení pro radost – kavárna 
s vinárnou, rýnovická 31
17 nebo 19.30 hodin
koncert v komorním stylu
rezervace nutná, vstupenky 
na tel. 728 507 728 nebo e-mail: 
posezeniproradost@seznam.cz

oM chantinG 
Studio najla, 18.45 hodin
meditace se společným zpíváním Om 
Lenka.Tahalova.Jbc@seznam.cz

karaoke párty
klub na rampě, 20 hodin
www.klubnarampe.cz

ivan hlaS trio
klub na rampě, 20 hodin
Norbi Kovács - akustická kytara, 
Jaroslav Olin Nejezchleba – violoncello
a Ivan Hlas - akustická kytara
www.klubnarampe.cz

bG trio 
U George, fügnerova 1a, 20 hodin
bluegrass, country, rokenrol, blues…                                                                                
www.ugeorge.webnode.cz

bachata StylinG pro
ženy S MónicoU lopeZ
podhorská 1225/34a, 14–15 hodin
přihlášky na e-mail 
vanickova.luc@seznam.cz

krUh poDnikatelek
podkroví, podhorská 8, 14–17 hodin
přihlášení na tel. 607 749 919 nebo
alena@aikajindrova.cz 

Met: tUranDot
kino radnice, 18.45 hodin
přímý přenos z Metropolitní opery
New York, www.kinajablonec.cz

Den vítězství, Den matek
pietní akt
rýnovice, u památníků obětí 
2. světové války, 10 hodin
slavnostní připomenutí 77. výročí
konce 2. světové války
www.mestojablonec.cz

bižUterní kUrZ 
pro DoSpělé
Muzeum skla a bižuterie
10–14 hodin 
výroba náhrdelníku z rokajlových 
kytiček, lektor Věra Černá (rezervace 
do 2. 5., tel.: 778 702 892, e-mail: 
milena.zacharova@msb-jablonec.cz)
www.msb-jablonec.cz

Čtyři Dobří a robinSon
klub na rampě, 16 hodin
komiksový příběh o kvartetu superhr-
dinů svádějícími boj se silami zla a
maňáskové představení Robinson, 
veselou adaptaci známého příběhu
námořníka, který ztroskotal na pus-
tém ostrově, zahraje Ruda Hancvencl
www.klubnarampe.cz

Jarní ZooMinG
lesopark žižkův vrch, do 15. 5.
pátrací hra, kde hlavním cílem, je od-
halit, co se skrývá za detailní fotkou
více info www.vikyr.cz

MiroSlav DonUtil 
na kUS řeČi
eurocentrum, 19 hodin
populární herec, bavič, vypravěč 
se svojí one man show
www.kulturajablonec.cz
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ceStovatelSká přeDnáŠka o kolUMbii
čtvrtek 5. 5., 18.30 hodin, hotel rehavital, Jablonec nad nisou
Bílé karibské pláže, zachovalé pralesy ukrývající pozůstatky dávných civili-
zací, oblasti s produkcí té nejlepší kávy na světě, vysokohorské sopečné
pouště, ale i kulturní metropole a historická města... Přednáškou vás pro-
vede Jan Machovič, amatérský fotograf a spoluzakladatel projektu Jizerky-
Love. www.rehavital.cz
Foto: Jan Machovič



nebylo JiM SoUZeno žít
Městská knihovna, 17 hodin
Helena Rezková a Pavlína Špatenková
představí knihu o osudech poprave-
ných a umučených sokolů z oblasti 
severovýchodních Čech
www.knihovna.mestojablonec.cz

kvíZ na raMpě
klub na rampě, 18.30 hodin
www.klubnarampe.cz

onDřeJ havelka & Jeho
MeloDy MakerS    
Městské divadlo, 19 hodin 
koncertní show Swing nylonového
věku, www.divadlojablonec.cz

MiMikino
kino Junior, 10 hodin
film Známí neznámí (benefit 
BioJunior), www.kinajablonec.cz

bioSenior
kino radnice, 14 hodin
film Tajemství staré bambitky 2
www.kinajablonec.cz

SMrt obchoDního 
ceStUJícího    
Městské divadlo, 19 hodin 
nejslavnější drama Arthura Millera 
v podání Divadla ABC Praha
www.divadlojablonec.cz

WorlD orienteerinG
Day 2022
areál břízky, 15.30–17 hodin
závod orientačního běhu pro všechny
včetně začátečníků, www.tatran.org

přiJel lak
kulturní prostor nazdar, 18 hodin
autorský večer členů a přátel Liberec-
kého autorského kruhu, vystoupí: 
básník Pavel Novotný, prozaik Štěpán
Kučera, písničkář Karel Pazdera
večerem provede Martin Trdla
FB: Nazdarkulturniprostor

Jitka Zelenková 
naroZeninový koncert   
Městské divadlo, 19 hodin 
přeložený koncert z roku 2020
www.divadlojablonec.cz

filMový Čtvrtek
kino Junior, 20 hodin
Filmový Klub
www.kinajablonec.cz

Jablonecký hUDební
feStival 2022   
Městské divadlo, 17 hodin 
vystoupí DPS Písklata, Vrabčata,
Vrabčáci ( Jablonec) a jejich hosté
DPS Sněženka z Ostravy Orlové, 
Plzeňský dětský sbor, DPS Slunečnice
ze ZŠ Vesec, DPS Carmína Frýdlant 
a další sbory, www.divadlojablonec.cz

víno a JaZZ
kavárna Dafi, poštovní 9, 18 hodin
jazzový koncert pod vedením Aleše
Bartoše s degustací vína z malého 
rodinného vinařství v Zaječí
(rezervace na tel.: 602 289 671)
www.kavarnadafi.cz

laDybirDS
eurocentrum – letní scéna, 19 hodin
koncert dámské akustické kapely 
z Jablonce k novému albu s názvem
Šachovnice, www.kulturajablonec.cz

cocotte MinUte, elek-
trÏck Mann, voJtaano
klub na rampě, 20 hodin
koncert – společně na V.I.P. iče Tour
2022, www.klubnarampe.cz

nabitý baterky 
U George, fügnerova 1a, 20 hodin
country a folk skupina                                                                               
www.ugeorge.webnode.cz

velká cena Jablonce
naD niSoU v JUDU
Městská hala, 10 hodin
Český Pohár – žáci a žákyně (U13,
U15), judojablonec.cz

poháDkový leS
Srnčí důl, 10 hodin
akce pro rodiny s dětmi –zábavná
stezka s pohádkovými bytostmi 
a plněním úkolů (start 9–11 hodin,
startovné za dítě 40 Kč, stezka
vhodná i pro kočárky), více info 
na e-mailu tuzinaci@seznam.cz

kina
aktuální program kina Radnice 
a Junior na www.kinajablonec.cz
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klavír poD ŠirýM nebeM
úterý 24. 5., 13–17 hodin, nám. Dr. farského, Jablonec nad nisou
Účinkují žáci klavírního oboru jablonecké Základní umělecké školy. 
Vystoupení se koná v rámci festivalů ZUŠ OPEN a Jablonecké tóny.
www.zusjbc.cz
Foto: Milan Bajer



velká cena Jablonce
naD niSoU v JUDU
Městská hala, 10 hodin
Český Pohár – dorost, junioři (U18,
U23), judojablonec.cz

biJáSek
kino Junior, 13 hodin
Tři loupežníci (benefit BioJunior)
www.kinajablonec.cz

Sportovní Den roDiny
areál f. l. Čelakovského
14–17 hodin
program pro rodiny ve sportovním
duchu, více info www.vikyr.cz

Mach a ŠebeStová   
Městské divadlo, 15 hodin 
oblíbené příběhy v divadelním 
provedení, www.divadlojablonec.cz

taneČní oDpoleDne 
S roSe MeloDy
hotel petřín, 15 hodin
tradiční taneční odpoledne se swingo-
vou kapelou, www.rosemelody.cz

topDance 
v. nezvala 7
pravidelné taneční kurzy
18.00 Taneční pro dospělé 
19.30 Argentinské tango
www.topdance.cz

kytiČka píSniČek 2022
eurocentrum – letní scéna, 16 hodin
přehlídka dětských pěveckých sborů
mateřských škol Jablonce – Jablíčko,
Kosáček, Mšeňáček, Meluzínka 
a Skřivánek, www.kulturajablonec.cz

100 let Jablonce 
naD niSoU ve filMU
Městská knihovna, 17 hodin
o natáčení filmu pohovoří jeho autor,
filmař Martin Wenzel
www.knihovna.mestojablonec.cz

MUž MoJí ženy   
Městské divadlo, 19 hodin 
komedie Divadla na Fidlovačce Praha
www.divadlojablonec.cz

JaM SeSSion
U George, fügnerova 1a, 20 hodin
www.ugeorge.webnode.cz

MeZinároDní 
Den MUZeí
Muzeum skla a bižuterie
10–18 hodin
vstup zdarma, www.msb-jablonec.cz

bioSenior
kino radnice, 14 hodin
film Poslední závod
www.kinajablonec.cz

tanČírna topDance 
v. nezvala 7, 20 hodin
www.topdance.cz

veSMír – SoUČaSné 
StUDiové Sklo a Šperk
Muzeum skla a bižuterie, 17 hodin
vernisáž výstavy autorského skla a
šperku čtyřiceti současných českých
tvůrců, www.msb-jablonec.cz

filMový Čtvrtek
kino Junior, 20 hodin
Dokument, www.kinajablonec.cz

kvetoUcí SteZka
park nová pasířská, do 22. 5. 
samoobslužná stezka – úkoly, křížovky
pozorování přírody,... www.vikyr.cz

Jan vlČek: optický ŠUM
Galerie kaplička, Mšeno, 18 hodin
vernisáž instalace pracující s přesa-
hem portrétu do světelného objektu,
proudění vzduchu a proměnlivého 
optického prostředí, placjablonec.cz

oM chantinG 
Studio najla, 18.45 hodin
meditace se společným zpíváním Om 
Lenka.Tahalova.Jbc@seznam.cz

leif De leeUW banD (nl)
klub na rampě, 20 hodin
hvězda holandského rocku a blues, 
v jejímž čele stojí několikanásobně
oceněný nejlepší kytarista Beneluxu
www.klubnarampe.cz
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Jelen – Jablonecké tóny 2022
čtvrtek 26. 5., 19 hodin, Mírové náměstí, Jablonec nad nisou
Po dvouleté pauze se do Jablonce vrací kulturní festival, který od května 
do září oživí ulice města hudbou různých žánrů. Zahajovací koncert je pro
návštěvníky zdarma, stejně jako celá řada dalších akcí, jež se v rámci festi-
valu letos uskuteční. Koná se za finanční podpory statutárního města 
Jablonec nad Nisou. V případě velmi nepříznivého počasí koncert skupiny
Jelen proběhne ve Velkém sále Eurocentra. www.jablonecketony.cz
Foto: Ondřej Pýcha



MUhU banD
U George, fügnerova 1a, 20 hodin
koncert rockové kapely                 
www.ugeorge.webnode.cz

JakoUbkovo 
Splněné přání
kulturní prostor nazdar, 10 hodin
loutková pohádka pro děti od 5 let 
z Čech i Ukrajiny (pohádka překládána
do ukrajinštiny), délka 40 min.
rezervace na tuzmese@gmail.com
FB: Nazdarkulturniprostor

Met: lUcie 
Z laMMerMoorU
kino radnice, 18.45 hodin
přímý přenos z Metropolitní opery
New York, www.kinajablonec.cz

karaoke párty
klub na rampě, 20 hodin
www.klubnarampe.cz

olDieS party 
U George, fügnerova 1a, 20 hodin
DJ’S Maina, www.ugeorge.webnode.cz

kvetoUcí SteZka
park nová pasířská
samoobslužná stezka – úkoly, křížovky,
pozorování přírody, www.vikyr.cz

taneČní pro DoSpělé 
v. nezvala 7, 19.30 hodin
pravidelné taneční kurzy
www.topdance.cz

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

topDance 
v. nezvala 7
pravidelné taneční kurzy
18.00 Taneční pro dospělé 
19.30 Argentinské tango
www.topdance.cz

klavír 
poD ŠirýM nebeM
nám. Dr. farského, 13–17 hodin
více info na 3. str. kalendáře u upou-
távky s fotkou, www.zusjbc.cz

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

kvíZ na raMpě
klub na rampě, 18.30 hodin
poskládejte 2-8členný tým a otestujte
své znalosti, www.klubnarampe.cz

JakUb kroUlík 
hypnotiZér
Městské divadlo, 19 hodin 
interaktivní odborná přednáška 
s praktickými ukázkami změněného
stavu vědomí, sugesce, hypnózy, 
součástí akce autogramiáda k nové
knize Hypnóza, její moc a síla
www.divadlojablonec.cz

bioSenior
kino radnice, 14 hodin
film Známí neznámí
www.kinajablonec.cz

JakUb pUStina
Městské divadlo, 19 hodin 
pěvecký koncert
www.divadlojablonec.cz

oD atlantikU 
k pacifikU
U George, fügnerova 1a, 19 hodin
křest a autogramiáda knihy Jiřího 
Pokorného „Od Atlantiku k Pacifiku“,     
hudební doprovod Matyáš Veselý
www.ugeorge.webnode.cz

ape Shifter (USa/D) 
klub na rampě, 20 hodin
progresivní, hlasitý, energický, instru-
mentální rock, www.klubnarampe.cz

ZUŠ DěteM
oc central, nám. komenského 18
10 hodin
na pódiu zahrají mladší žákyně a žáci
hudebního oboru ZUŠ, zazpívá dětský
sbor Pueri, Gaudete! a zatančí mladší
žákyně tanečního oboru ZUŠ
(v rámci festivalů ZUŠ OPEN 
a Jablonecké tóny), www.zusjbc.cz

ShoW ZUŠ
oc central, nám. komenského 18
14–17 hodin
velký odpolední program, při kterém
se představí nejlepší soubory a žáci
ZUŠ, (v rámci festivalů ZUŠ OPEN 
a Jablonecké tóny), www.zusjbc.cz
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Jablonecký DraČí Den 2022
sobota 28. 5., 9–17 hodin, jablonecká přehrada, pláž „u prutu“
Závody dračích lodí (kategorie i pro amatérské posádky) od 10.30 hod. 
a dětský den s programem zdarma od 9 hodin (závody na kolech a odrážed-
lech, trampolína, mini lezecká stěna, opičí dráha, projížďky na raftech, 
turistických i dračích lodích, na paddleboardech, malování na obličej. 
Přihlášky do 21. 5., více na www.rkdragonsjablonec.cz
Foto: archiv RK Dragons Jablonec n. N.   



pokračování z předchozí strany
ŠperkařSká Dílna 
kulturní prostor nazdar
16–19 hodin
workshop s Janou Válkovou Scílkovou, 
výroba šperků z netradičních přírod-
ních materiálů (kostí) pozlacených
plátkovým zlatem, přihlášky 
na e-mail: tuzmese@gmail.com
FB: Nazdarkulturniprostor

korálková Dílna 
Dům česko-německého porozumění
rýnovice, 17 hodin
tvoření s Lídou Dutou, rezervace 
tel. 720 248 215, www.dumrynovice.cz

Jelen
Mírové náměstí, 19 hodin
koncert k zahájení festivalu Jablonecké
tóny 2022, více info na 4. straně
kalendáře u upoutávky s fotkou
www.jablonecketony.cz

Divotvorný kloboUk
Městské divadlo, 19 hodin 
Komedie o dvou studentech v podání
DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou
www.divadlojablonec.cz

filMový Čtvrtek
kino Junior, 20 hodin
Film Náročného diváka
www.kinajablonec.cz

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

Jablonecký DraČí Den 
Jablonecká přehrada, 9–17 hodin
více info na předchozí straně 
u upoutávky s fotkou
www.rkdragonsjablonec.cz

poháDkový pochoD
DDM vikýř, start 9–11 hodin
rodinný pochod s pohádkovými 
postavami, trasa od Vikýře na Petřín
více info www.vikyr.cz

DětSký Den U baZénU 
S taDeáŠkeM
Zahrada plaveckého bazénu
10–17 hodin
akce pro děti a jejich rodiče – spousta
zajímavých aut, zábavy a pohody
www.tadeaskovyjeslicky.cz

taneČní pro DoSpělé 
v. nezvala 7, 19.30 hodin
pravidelné taneční kurzy
www.topdance.cz

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

MUZeJní proGraM 
pro Seniory 
Muzeum skla a bižuterie, 11 a 13 hod.
komentovaná prohlídka a tvůrčí dílna
k výstavě Vesmír (nutno se objednat
do 27. 5.,  tel.: 778 702 892, e-mail:
milena.zacharova@msb-jablonec.cz)
www.msb-jablonec.cz

brUSel
Městská knihovna, 14 hodin
promítání z cyklu Na cestách kolem
světa, www.knihovna.mestojablonec.cz

SeMeStrální práce
Galerie n, 17 hodin
vernisáž výstavy semestrálních prací
studentů Katedry designu TUL – obor
sklo a šperk, tel. 485 354 474

JaM SeSSion
U George, fügnerova 1a, 20 hodin
www.ugeorge.webnode.cz

MeZinároDní Den Dětí
Muzeum skla a bižuterie
10–18 hodin
vstup zdarma do 15 let
www.msb-jablonec.cz

Den Dětí S vikýřeM
Zahrada pivovaru volt, 13–18 hodin
zábavný program pro celou rodinu
www.vikyr.cz

SteZka ke Dni MaMinek
Zahrada DDM vikýř, 6.–13. 5. 
pro děti všeho věku a jejich rodiče
více info www.vikyr.cz

Jarní ZooMinG
lesopark žižkův vrch, 9.–15. 5.
pátrací hra, kde hlavním cílem, je od-
halit, co se skrývá za detailní fotkou
více info www.vikyr.cz

kvetoUcí SteZka
park nová pasířská, 20.–22. 5. 
samoobslužná stezka – úkoly, kří-
žovky, zpívání a pozorování přírody
více info www.vikyr.cz

teniSové kUrty
Sportovní areál břízky
venkovní: www.tkbrizky.cz
vnitřní: www.brizky.cz
tenisový areál proseč
www.cltkjbc.cz

volnoČaSový areál
f. l. Čelakovského, Mšeno
800 m in-line dráha, multifunkční 
asfaltové hřiště, dětské prolézačky,
travnaté fotbalové hřiště
www.sportjablonec.cz

atletický StaDion 
na Střelnici
městské sportoviště pro kolektivy 
i jednotlivce, www.sportjablonec.cz

SrnČí Důl - areál ZDraví
Jateční ulice
lesní sportoviště – běžecké trasy, 
softballové hřiště, sektor pro výškaře, 
dálkaře, oštěpaře nebo dokonce 
diskaře a kladiváře, letošní novinkou
je devítijamkové discgolfové hřiště

plavecký baZén
Sv. Čecha 4204
vnitřní sportovní bazén 25 m a dětský
bazén, tobogány a další atrakce, sauna
www.sportjablonec.cz

Makak aréna
liberecká ul.
jedno z největších lezeckých center 
v ČR pro úplné začátečníky i profesi-
onály, www.makakarena.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
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Sportovní centrUM
carDiofitneSS
Ul. Generála Mrázka 3
denně 7–22 hodin
indoorové sportoviště na 1 500 m2
pro všechny výkonnostní a věkové 
kategorie, www.cardiofitnessjbc.cz

extrifit GyM 
palackého 41 (bývalý Jablonex)
všední dny 8–21 hodin
víkend 9–15, svátky 9–20 hodin
fitness, www.extrifitgym.cz

beZpeČná iZolace
Dům česko-německého porozumění 
do 6. 5., úterý–pátek 14–18 hodin 
výstava fotogragií Aleny Čechové 
a Anny Novákové k aktuální společen-
ské situaci, www.dumrynovice.cz

kraJina MýMa oČiMa
Městské divadlo, do 19. 5.
v době divadelních představení
Jaroslav Švihla – pastel, akryl
www.divadlojablonec.cz

veSMír – SoUČaSné 
StUDiové Sklo a Šperk
Muzeum skla a bižuterie, 
20. 5.–11. 9. , úterý–neděle 10–18 h
výstava autorského skla a šperku čtyři-
ceti současných českých tvůrců na dané
téma v atraktivní instalaci Ricarda 
Hoineffa, www.msb-jablonec.cz

Dana ZáMeČníková
ZeMě v oblacích
Muzeum skla a bižuterie, do 29. 5.
úterý–neděle 10–18 hodin
výstava skleněných prostorových
objektů v unikátní kompozici přímo 
pro prostor muzejní přístavby
www.msb-jablonec.cz

obraZy …. a
Galerie n, do 24. 5. 
pondělí–pátek 13–17 hodin
jubilejní výstava pedagoga TUL 
Svatoslava Krotkého, tel. 485 354 474

Jan vlČek: optický ŠUM
Galerie kaplička, Mšeno, 20. 5.–20. 6.
instalace pracující s přesahem por-
trétu do světelného objektu, proudění
vzduchu a proměnlivého optického
prostředí, placjablonec.cz

„válka Je vůl!“
Městská galerie My, do 10. 6.
úterý 13–17 hodin 
středa–sobota 10–12.30 a 13–17 hod.
VÝTVARNÍCI LIBERECKA A JABLO-
NECKA PROTI NÁSILÍ A VÁLCE
Tomáš Plesl / Anna Polanská / Zdena
Hušková / Roman Karpaš / Jan Měřička
/ Jiří Jiroutek / Zuzana Kadlecová / Jiří
Dostál / Martin J. Pouzar / Ludmila 
Šikolová / Aleš Novák / Radka Jandová
/ Rostislav Zárybnický / Jana Kasalová
st. / Eva Vlasáková / Vladimír Komňacký
/ Petr Horák / Jolana Čtvrtečková /
Jana Hunterová / Iva Ouhrabková  
tel.: 483 356 202

biG beaD
viz výše u upoutávky s fotkou

fotoGrafická tvorba
Dětí Z vikýře
Městská knihovna – v prostoru 
schodiště, všední dny 8–17 hodin
www.knihovna.mestojablonec.cz

hraČky naŠich 
praroDiČů
Muzeum hraček, U Zel. stromu
sobota 13–16.30 hodin
expozice hraček pro holky i kluky 
na ploše cca 90 m2 převážně z období
1940 až 1989 – modely aut, stavebnice,
vláčky,  panenky, kočárky nebo 
stará školní třída s pomůcky  z r. 1950
www.muzeum-hracek-jablonec.cz

VÝSTAVY 

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.

biG beaD
nisa factory, Janovská 39 (areál Gb beads), Jablonec nad nisou
všední dny 10–16 hodin, do 19. 9.
Jakub Neufuss a Jan Salanský představují expozici, která je nejen o skle.
Reaguje na skutečnosti dnešní doby a často surealistickým pohledem pou-
kazují na kolotoč světa.
NISA FACTORY, nové centrum pro současné umění, hudbu, vědu a techno-
logie, je místem pro setkávání lidí, prostorem pro sdílení názorů, zkušeností
a vedení otevřeného dialogu. www.nisafactory.cz
Foto: Josef Havrda
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