
LÉTO TANČÍ 2022
Eurocentrum, do 6. 7.
letní dílna pohybu, tance a rytmu 
více na www.letotanci.cz

KOhOuT PLAšÍ SmrT  
VhS, ThE FiALKy 
Pivovar Volt – zahrada, 18 hodin
koncert plný punku, piva a dobré 
nálady, www.facebook.com/pivovarvolt

BLuE APPLES 
u George, Fügnerova 1a, 20 hodin 
country a bluegrassová skupina
www.ugeorge.webnode.cz

JBC SuP rACE 2022
Jablonecká přehrada – zátoka 
u městské haly, 9–19 hodin
Český pohár v paddleboardingu, 
součástí závod pro hobíky a děti
www.jbcsup.cz/jbc-sup-race-2022

DANGAr Six 
Sluneční lázně, 17 hodin
rock-metalový nářez s předkapelou
Hallodrn, tel.: 606 158 668
www.facebook.com/SlunecniLazne

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

SONET NO.2.BAND
u George, Fügnerova 1a, 20 hodin 
k tanci hrající hudební skupina
www.ugeorge.webnode.cz

JBC SuP rACE 2022
Jablonecká přehrada – zátoka 
u městské haly, 9–19 hodin
v rámci nedělního programu 
workshop pádlování a vodní bitva
www.jbcsup.cz/jbc-sup-race-2022

rODiNNÉ PŘEDSTAVENÍ
Kino radnice, 14 hodin
Proměna 3D (benefit BioJunior)
www.kinajablonec.cz

LÉTO TANČÍ 2022 – OPEN
CLASS S VySTOuPENÍm
Eurocentrum, 15–17 hodin
lektorka Natálie Moskvitinová 
www.letotanci.cz

STArý KmEN BLuES
Jablonecká přehrada – Létající pivo
Sportovní ul., 18 hodin
open-air koncert – Létající kultura
www.facebook.com/letajicipivo

WEST SiDE STOry
Kino radnice, 20 hodin
promítání filmového muzikálu ve 
spolupráci s letní dílnou Léto tančí
www.kinajablonec.cz

CyrANO
Kino radnice, 20 hodin
promítání filmového muzikálu  
(Léto tančí), www.kinajablonec.cz

Den slovanských věrozvěstů 
Cyrila a metoděje 
FrANTišEK JirOuDEK
mALÍŘ SKryTÉ KráSy
Kostel sv. Anny, 10–13 hodin
výstava – více info u fota na 10.straně
www.kulturajablonec.cz

Den upálení mistra Jana husa
BiOSENiOr
Kino radnice, 14 hodin
romantický film: Panství Downton:
Nová éra, www.kinajablonec.cz

LÉTO TANČÍ 2022 – OPEN
CLASS S VySTOuPENÍm
Eurocentrum, 15–17 hodin
lektorka Barbora Smíšková
www.letotanci.cz

VEČEr PrO miSTrA JANA
Kostel Dr.  Farského, 19.30 hodin 
koncert “Duše má i Tvá je z lásky
utkaná”, Lucie Lufka Kejvalová – zpěv
a hra na lyru, úvodní slovo M. Mlýn-
ková, farářka (Církev čs. husitská)
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Tip
JABLONEC 
Z PTAČÍ PErSPEKTiVy
mírové náměstí – radnice
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hodin
výstupy na radniční věž s průvodcem
www.jablonec.com

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

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

SViJANy ChALLENGE CuP 
městská sportovní hala 
florbalový turnaj prestižních neregis-
trovaných i registrovaných českých
klubů, www.facebook.com/
svijanychallengecup

WE2 / GOOFy COW /EL
PErrO LuNATiCO
Pivovar Volt – zahrada, 18 hodin
živá hudba 
www.facebook.com/pivovarvolt

SViJANy ChALLENGE CuP 
městská sportovní hala 
florbalový turnaj prestižních neregis-
trovaných i registrovaných českých
klubů, www.facebook.com/
svijanychallengecup

rODiNNý FESTiVáLEK: 
BOmBArďáK, ruDA 
hANCVENCL, PŘEhmAT
Tyršovy sady, 14–18 hodin
koncert, divadlo, dílničky a další, vstup
zdarma v rámci festivalu Jablonecké
tóny, www.jablonecketony.cz

WOrKShOPy VOiCiNGErS
ON TOur ČESKO 2022 
Eurocentrum, 11.–15. 7. 
workshopy pro zpěváky a hudebníky,
přihlášky a více info na webu
voicingers.com/cz/

mEZiVáLEČNý 
JABLONEC NAD NiSOu
mírové nám. (sraz), 16 hodin
komentovaná procházka s historikem
Jaroslavem Zemanem, vstupenky
pouze v předprodeji, více info na 
3. straně u fotky, www.jizerky.cz

mArTA KLOuČKOVá 
iNTL. QuArTET (CZ/PL/uA)
Letní scéna Eurocentra, 19 hodin
koncert v rámci festivalu Voicingers 
on Tour Česko 2022 
www.kulturajablonec.cz

JABLONECKÉ huDEBNÍ
ÚTErKy 2022
Kostel Dr. Farského, 17 hodin
Elena Prášilová Gazdíková – soprán,
a Jan Gottwald – varhany (organolog
Arcidiecése olomoucké),
program: J. S. Bach, W. A. Mozart, 
A. Dvořák, G. Verdi a další
www.musicavaria.cz

TAmArA LuKAShEVA (uA/D)
Letní scéna Eurocentra, 19 hodin
koncert v rámci festivalu Voicingers 
on Tour: Czechia 2022
www.kulturajablonec.cz
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JABLONECKÉ TÓNy 2022
Kulturní festival, který v létě oživí ulice města hudbou různých žánrů. 
Letní scéna Eurocentra
11.–15. 7., 19 h koncerty Voicingers
on Tour Czechia 2022
21. 7., 17 h, Loes & The Acoustic
Engineers
28. 7., 17 h, Shahab Tolouie Trio
11. 8., 17 h, Bookie Baker
21. 8., 15 h, Písničkáři Šafránu: Jiří
Dědeček, Trojka Zuzany Homolovej
a Petr M. Lutka 
25. 8., 17 h, Gerald J. Clark

Tyršovy sady
10. 7., 14–18 h, Rodinný festiválek:
Bombarďák, R. Hancvencl, Přehmat
17. 7., 15 h, Funny Grass
24. 7., 15 h, Jan Spálený Trio
31. 7., 15 h, Swing Grass Revival
7. 8., 14–18 h, Rodinný festiválek:
Pavel Čadek, Roman Hampacher, 
R. Hancvencl, KTZ Band
14. 8., 15 h, Blue Apples
28. 8., 15 h, Futur Swing

Součástí festivalu jsou i Jablonecké hudební úterky, jejichž program naleznete
na straně 8. Festival se koná se za finanční podpory statutárního města 
Jablonec nad Nisou. Změna vyhrazena. www.jablonecketony.cz
Na fotu: Gerald J. Clark
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BiOSENiOr
Kino radnice, 14 hodin
komedie: Co jsme komu všichni 
udělali?, www.kinajablonec.cz

KArNAS FOrmuLA (PL)
Letní scéna Eurocentra, 19 hodin
koncert v rámci festivalu Voicingers 
on Tour Česko 2022 
www.kulturajablonec.cz

mANu DOmErGuE`S PEBBLE
iN ThE ShOE (F/uA/PL)
Letní scéna Eurocentra, 19 hodin
koncert v rámci festivalu Voicingers 
on Tour Česko 2022 a Jablonecké tóny
2022, www.kulturajablonec.cz

JBC 4x rEVELATiONS 
JBC bikepark, areál Dobrá Voda
závod světové série ve fourcrossu hor-
ských kol – tréninky, kvalifikace, 
dětský závod Revelations KIDS race
warm-up party (MANENE, Cyper,
Hrusha a další)
www.facebook.com/jbc4xrevelations

BODyBAG / SEAN Dr. 
hArPEr/ ArEA COrE
Pivovar Volt – zahrada, 18 hodin
živá hudba 
www.facebook.com/pivovarvolt

VOiCiNGErS ALL STArS 
A ZáVĚrEČNý KONCErT
STuDENTů
Letní scéna Eurocentra, 19 hodin
koncert v rámci festivalu Voicingers 
on TourČesko 2022 
www.kulturajablonec.cz

LATiNO OPEN Air 
NA SLuNKáCh
Sluneční lázně, 18–22 hodin
animace pro nové tanečníky (při ne-
přízni počasí tančíme v kavárně Dafi)
www.facebook.com/SalsaLiberec

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

JBC 4x rEVELATiONS 
JBC bikepark, areál Dobrá Voda
závod světové série ve fourcrossu hor-
ských kol – hlavní závod, letecká 
exhibice Martina Šonky a afterparty
(Gaia Mesiah, Status Praesents, 
DJ N'zym, Illya a další)
www.facebook.com/jbc4xrevelations

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

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

FuNNy GrASS
Tyršovy sady, 15 hodin
bluegrass, country a irská muzika 
www.jablonecketony.cz

mAKuLE
Jablonecká přehrada – Létající pivo
Sportovní ul., 18 hodin
punck rock (open-air koncert v rámci
projetku Létající kultura)
www.facebook.com/letajicipivo

Tip
JABLONEC PrOTi 
PrOuDu ČASu 
Dům Scheybalových, 13–17 hodin 
retrospektivní fotografická výstava
Petra Krajíčka – 35 let v životě města,
doplněné o nejzajímavější události 
pětatřiceti ročníků okresních novin
www.kulturajablonec.cz

JABLONECKÉ huDEBNÍ
ÚTErKy 2022
Kostel Nejsvětější Trojice (mšeno) 
17 hodin
Jan Žďánský – violoncello a Jiřina 
Marešová – varhany, program: 
J. S. Bach, A. Dvořák, A. Vivaldi a další
www.musicavaria.cz
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KOmENTOVANÉ PrOCháZKy mĚSTEm
Poznejte jabloneckou secesi a meziválečnou architekturu v Jablonci nad
Nisou při komentovaných procházkách s historikem Jaroslavem Zemanem! 
Meziválečný Jablonec nad Nisou – v pondělí 11. 7. a 12. 9. od 16 do 17.30 h
Secesní Jablonec nad Nisou – v pondělí 15. 8. od 16 do 17.30 hodin
Začátek a konec prohlídek je v radnici na Mírovém náměstí v Turistických
informacích. Organizátorem prohlídek je Turistický region Jizerské hory -
Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko.
Předprodej: www.evstupenka.cz, info na tel.: 774 667 677, www.jizerky.cz
Foto: Matyáš Gál – Linkeho dům



JBC 4x rEVELATiONS 2022
pátek 15. 7.–sobota 16. 7., JBC bikepark, areál Dobrá Voda
Nejšílenější závod světové série ve fourcrossu horských kol – ostré souboje
loket na loket, blázniví fanoušci, dětský závod KIDS race a bohatý kulturní 
a doprovodný program, včetně koncertů kapel a DJs nebo letecké show 
Martina Šonky. Program viz jednotlivé dny v kalendáři. 
www.facebook.com/jbc4xrevelations
Foto: Lukáš Wagneter – vyhlášení vítězů hlavního závodu

BiOSENiOr
Kino radnice, 14 hodin
komedie: Muži na pokraji nervového
zhroucení, www.kinajablonec.cz

POhyBLiVý PAPÍr 
Pivovar Volt – zahrada, 18 hodin
workshop, www.bezmezer.cz

LOES & ThE ACOuSTiC 
ENGiNEErS (NL/CZ)
Letní scéna Eurocentra, 17 hodin
koncert vítěze Porty 2021
www.jablonecketony.cz

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

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

w

PETrOL STATiON / 
BriGhTEr DAyS / 
ThEmAyrEVOLuTiON
Pivovar Volt – zahrada, 18 hodin
živá hudba 
www.facebook.com/pivovarvolt

JAN SPáLENý TriO
Tyršovy sady, 15 hodin
koncert komorní sestavy legendárního
českého bluesmana
www.jablonecketony.cz

PrOuKLOVi KOČKENi
Jablonecká přehrada – Létající pivo
Sportovní ul., 18 hodin
blues (open-air koncert v rámci 
projektu Létající kultura)
www.facebook.com/letajicipivo

Tip
FrANTišEK JirOuDEK
mALÍŘ SKryTÉ KráSy
Kostel sv. Anny, 10–12.30 a 13–18 h 
reprezentativní výstava 
více info na 10. straně u fota
www.kulturajablonec.cz

KONCErT K POCTĚ 
SV. ANNy
Kostel nejsv. Srdce Ježíšova, 17 hodin
vystoupí Krása Quartet, program: 
F. X. Richter, W. A. Mozart a A. Dvořák  
www.musicavaria.cz

SVATOANENSKá mšE
Kostel nejsv. Srdce Ježíšova, 19 hodin
z důvodu výstavy F. Jiroudka v kostele
sv. Anny se mše svatá ke cti svaté
Anny, patronky města Jablonec n. N.,
koná v náhradních prostorách
www.farnostjablonec.cz

BiOSENiOr
Kino radnice, 14 hodin
akční film: Top Gun: Maverick
www.kinajablonec.cz

ShAhAB TOLOuiE TriO
(ÍráN/BOSNA/Čr)
Letní scéna Eurocentra, 17 hodin
fúze perské a španělské hudby 
www.jablonecketony.cz

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

KALi & PETEr PANN +
rAEGO
Letní scéna Eurocentra, 17.30 hodin
N!kto, Dovi Dopo, Ale Ne, Lepší, Život
není zlý a mnoho dalších úspěšných
alb, www.kulturajablonec.cz
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JABLONEC Z PTAČÍ PErSPEKTiVy
1. 7.–31. 8., všední dny 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hodin
mírové náměstí, sraz v přízemí radnice – Turistické informace
Prázdninové výstupy na radniční věž (51 m)– možné pouze s průvodcem. 
Za jasného počasí je vidět až na Ještědský hřbet, Jizerské hory, Černo-stud-
niční hřeben nebo Císařský kámen. Součástí výstupu může být i prohlídka
zasedacích místností ve funkcionalistickém stylu. www.jablonec.com
Vstupenky zájemci zakoupí na radnici v Turistických informacích.
Vstupné: 40 Kč (dospělí), 20 Kč (děti 6–15 let, studenti, ZTP), rodinné 100 Kč
Foto: Miloš Lubas

CESAr ArBiZu 
JAKuB hAuF 
Pivovar Volt – zahrada, 18 hodin
živá hudba 
www.facebook.com/pivovarvolt

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

SWiNG GrASS rEViVAL
Tyršovy sady, 15 hodin
lázeňský bluegrass 
www.jablonecketony.cz

KDyuZTAmBuDEm BAND 
Jablonecká přehrada – Létající pivo
Sportovní ul., 18 hodin
jizerskohorský šansón (open-air kon-
cert v rámci projektu Létající kultura)
www.facebook.com/letajicipivo

Tip
JABLONEC PrOTi 
PrOuDu ČASu 
Dům Scheybalových, 13–17 hodin 
retrospektivní fotografická výstava
Petra Krajíčka mapuje 35 let v životě
města Jablonec nad Nisou, doplněné 
o nejzajímavější události pětatřiceti
ročníků okresních novin (zdarma)
www.kulturajablonec.cz

JABLONECKÉ huDEBNÍ
ÚTErKy 2022
Kostel Povýšení sv. Kříže, 17 hodin
Ondřej Valenta – varhany a Štěpán
Jinek – fagot, program: J. S. Bach, 
W. A. Mozart, A. Vivaldi
www.musicavaria.cz

BiOSENiOr
Kino radnice, 14 hodin
Komedie: Prezidentka
www.kinajablonec.cz

KŘEhKá KráSA 2022
Eurocentrum, 10–18 hodin 
reprezentační a prodejní výstava skla
a bižuterie, doprovodný program:
10.15 módní přehlídka Made in 
Jablonec 2022 / 1. část
11.45 Old Boys – dixieland
14.00 20 deka duše – skladby 
Vladimíra Mišíka
15.30 Roura – swing
17.00 módní přehlídka Made in 
Jablonec 2022 / 2. část
www.krehkakrasa.cz

KŘEhKá KráSA 2022
Eurocentrum, 10–18 hodin 
reprezentační a prodejní výstava skla
a bižuterie, doprovodný program:
12.30 Flastr – bluegrass
14.00 módní přehlídka Made in 
Jablonec 2022 / 1. část
15.15 Volupsije – country
17.00 módní přehlídka Made in 
Jablonec 2022 / 2. část
www.krehkakrasa.cz

SALSA NA SLuNKáCh
Sluneční lázně, 18–22 hodin
při nepřízni počasí tančíme v kavárně
Dafi, www.facebook.com/SalsaLiberec

KENNy rOuGh + DArOOT
Pivovar Volt – zahrada, 17 hodin
večer pro příznivce elektronické
hudby, www.facebook.com/pivovarvolt

KŘEhKá KráSA 2022
Eurocentrum, 10–18 hodin 
reprezentační a prodejní výstava skla
a bižuterie, doprovodný program:
12.30 Rose Melody – swing
14.00 módní přehlídka Made in Jablo-
nec 2022 / 1. část
15.15 Nonstop – country
17.00 módní přehlídka Made in Jablo-
nec 2022 / 2. část
17.45 Promenáda finalistek Miss
České republiky 2022
www.krehkakrasa.cz

mAKuLE 
ANNABELE FárOVá
Pivovar Volt – zahrada, 18 hodin
živá hudba 
www.facebook.com/pivovarvolt
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SKLENĚNÉ PáTKy
muzeum skla a bižuterie, 10–17 hodin
Ukázky technik práce se sklem a tvůrčí dílny. 
8. července – Skleněné květiny / Marcela Růžičková
22. července– Vinuté perle / Ivana Lejsková
12. srpna – Pískování vlastních motivů na sklenice / Daniela Divišová
26. srpna – Šitá bižuterie / Monika Strnádková
Vstup na předvádění zdarma v rámci vstupenky do muzea.
www.msb-jablonec.cz
Foto: archiv MSB

KŘEhKá KráSA 2022
Eurocentrum, 10–16 hodin 
reprezentační a prodejní výstava skla
a bižuterie, doprovodný program:
11.00 Good Water Band – bluegrass
12.30 módní přehlídka Made in 
Jablonec: 2022 / 1. část
13.30 Big Band Železný Brod – swing
15.00 módní přehlídka Made in Jablo-
nec 2022 / 2. částwww.krehkakrasa.cz

rODiNNý FESTiVáLEK: 
PAVEL ČADEK, rOmAN
hAmPAChEr
Tyršovy sady, 14–18 hodin
koncert, divadlo, dílničky a další, vstup
zdarma v rámci festivalu Jablonecké
tóny, www.jablonecketony.cz

rODiNNÉ PŘEDSTAVENÍ
Kino radnice, 14 hodin
Ježek Sonic 2 (benefit BioJunior)
www.kinajablonec.cz

Tip
FrANTišEK JirOuDEK
mALÍŘ SKryTÉ KráSy
Kostel sv. Anny,
10–12.30 a 13–18 hodin
nejobsáhlejší reprezentativní přehlídka
díla českého malíře, grafika, scénic-
kého výtvarníka a pedagoga, 
více info na 10. straně u fota
www.kulturajablonec.cz

JABLONECKÉ huDEBNÍ
ÚTErKy 2022
Kostel Dr. Farského, 17 hodin
Přemysl Kšica – varhany a Jiří 
Pohnán – trubka, program: J. S. Bach,
L. Zvonař, A. Dvořák
www.musicavaria.cz

BiOSENiOr
Kino radnice, 14 hodin
romantický film: Láska hory přenáší
www.kinajablonec.cz

BOOKiE BAKEr
(irL/CDN/uSA)
Letní scéna Eurocentra, 17 hodin
moderní folk, www.jablonecketony.cz

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

VOJ&3SKA + NEVEr
ENOuGh + DJ DArOOT
Pivovar Volt – zahrada, 17 hodin
večer pro příznivce elektronické
hudby, www.facebook.com/pivovarvolt

mLADá EVrOPA
Stadion na Střelnici
mezinárodní atletický mítink do 19 let
www.atletikajbc.cz

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

SAFECOurSE / STAV BEZ-
TÍžE / mELT iNTO SCrEAm
Pivovar Volt – zahrada, 18 hodin
živá hudba 
www.facebook.com/pivovarvolt

BLuE APPLES
Tyršovy sady, 15 hodin
jablonecká bluegrassová kapela
www.jablonecketony.cz

20 DEKA DušE
Jablonecká přehrada – Létající pivo
Sportovní ul., 18 hodin
Vladimír Mišík revival band (open-air
koncert v rámci projektu Létající kul-
tura), www.facebook.com/letajicipivo
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KŘEhKá KráSA 2022
čtvrtek 4. 8.–neděle 7. 8., 10–18 hodin (neděle do 16 hodin)
Eurocentrum Jablonec nad Nisou 
Na 11. ročníku prodejní výstavy představí nové kolekce bižuterie a skla čtyři
desítky výrobců, sklářské a bižuterní školy. Součástí akce jsou tvůrčí dílny
pro děti i dospělé, bohatý kulturní program v podobě hudebních vystoupení
a také módní přehlídky! Novinkou je Festival vánočních ozdob a představení
konceptu Oděv a doplněk. Podrobný program viz jednotlivé dny v kalendáři.
Jednotné vstupné pro dospělé 100 Kč (důchodci 80 Kč), děti do 15 let 
v doprovodu rodičů zdarma. Vstupné platí po celou dobu trvání výstavy. 
Návštěvníci navíc mohou využít snížené vstupné do Muzea skla a bižuterie. 
Více info na webu www.krehkakrasa.cz
Foto: Marek Kubáček, make-up je Lucie Janská

SECESNÍ JABLONEC
mírové nám. (sraz), 16 hodin
komentovaná procházka s historikem
Jaroslavem Zemanem, vstupenky
pouze v předprodeji, více info na 
3. straně u fotky, www.jizerky.cz

JABLONECKÉ huDEBNÍ
ÚTErKy 2022
Kostel Nejsvětější Trojice (mšeno) 
17 hodin
Ivana Michalovičová – varhany
Anna Jouzová Sommerová – housle
program: J. S. Bach, J. Brahms, T. A.
Vitali, H. Distler, www.musicavaria.cz

BiOSENiOr
Kino radnice, 14 hodin
komedie: Kdyby radši hořelo
www.kinajablonec.cz

ZLATKA BArTOšKOVá
šANSONy
Zahrada Klubu Ex , 19 hodin
koncert populární šansoniérky 
(při nepřízni počasí v restauraci)
www.divadlojablonec.cz

PráZDNiNOVý ATELiÉr
V muZEu
muzeum skla a bižuterie 
denně 10–18 hodin
jednoduché tvůrčí dílny a interakce 
v ateliéru muzea v rámci vstupenky 
do muzea, www.msb-jablonec.cz

TĚLA, ZE DNA, 
mANDrAGOrA 
Pivovar Volt – zahrada, 18 hodin
open-air koncert
www.facebook.com/pivovarvolt

ZáVOD TVrDOšÍJNÍ
Jablonecká přehrada
13. ročník Modelového závodu jednot-
livců ve vodní záchraně, zazávodit 
si mohou i zájemci z řad veřejnosti
(kategorie Open), více info na webu 
www.vzs-jablonec.cz/tvrdosijni

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

JiŘÍ DĚDEČEK, TrOJKA 
ZuZANy hOmOLOVEJ 
A PETr m. LuTKA 
Letní scéna Eurocentra, 15 hodin
písničkáři Šafránu (1982–2022) 
vystoupí symbolicky v den, kdy uplyne
54 let od vpádu sovětských vojsk 
do Československa (zdarma)
www.jablonecketony.cz

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

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

JABLONECKÉ huDEBNÍ
ÚTErKy 2022
Kostel Povýšení sv. Kříže, 17 hodin
Daniel Knut Pernet – varhany
Tatiana Pernetová – flétna
program: J. S. Bach, A. G. Ritter, Jehan
Alain, www.musicavaria.cz
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JABLONECKÉ huDEBNÍ ÚTErKy
Pravidelný letní program v jabloneckých kostelích v dramaturgii Musica
Varia. Začátky v 17 hodin. 
12. 7. kostel Dr. Farského – varhany & soprán
19. 7. kostel Nejsvětější Trojice – violoncello & varhany 
26. 7. kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – Krása Quartet
2. 8. kostel Povýšení sv. Kříže – varhany & fagot
9. 8. kostel Dr. Farského – varhany & trubka
16. 8. kostel Nejsvětější Trojice – varhany & housle
23. 8. kostel Povýšení sv. Kříže – varhany & flétna
Podrobnější info k programu viz jednotlivé dny v kalendáři 
Vstupné dobrovolné. www.musicavaria.cz
Foto: archiv Kultura Jablonec, p. o.

BiOSENiOr
Kino radnice, 14 hodin
komedie: Pánský klub
www.kinajablonec.cz

WOrKShOP - mASKy
Pivovar Volt – zahrada, 11–24 hodin
papírová performance, workshop, 
interaktivní divadlo, koncert Blues
rock, www.bezmezer.cz

GErALD J. CLArK ( JAr/CZ)
Letní scéna Eurocentra, 17 hodin
energický blues-rock
www.jablonecketony.cz

SKLENĚNÉ PáTKy
muzeum skla a bižuterie, 10–17 hodin
ukázky technik práce se sklem a tvůrčí
dílny na téma “Šitá bižuterie  ” 
– předvádí Monika Strnádková
www.msb-jablonec.cz

SALSA NA SLuNKáCh
Sluneční lázně, 18–22 hodin
při nepřízni počasí tančíme v kavárně
Dafi, www.facebook.com/SalsaLiberec

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

WiLL EiFELL / CiGArETTE
PiLLOWBAG / DAViD TiChý 
Pivovar Volt – zahrada, 18 hodin
živá hudba, trampolíny...
www.facebook.com/pivovarvolt

FuTur SWiNG
Tyršovy sady, 15 hodin
gypsy & banjo hot jazz
www.jablonecketony.cz

BLůZA
Jablonecká přehrada – Létající pivo
Sportovní ul., 18 hodin
Rock’n Roll (open-air koncert v rámci
projektu Létající kultura)
www.facebook.com/letajicipivo

Tip
JABLONEC PrOTi 
PrOuDu ČASu 
Dům Scheybalových, 13–17 hodin 
retrospektivní fotografická výstava, 
více info v přehledu výstav na další
straně, www.kulturajablonec.cz

iVO KAháNEK – KLAVÍr
městské divadlo, 19 hodin
klavírní virtuos hrající skladby 
od baroka po modernu, s těžištěm 
v romantickém repertoáru
www.divadlojablonec.cz

BiOSENiOr
Kino radnice, 14 hodin
drama: Kde je Anne Franková
www.kinajablonec.cz

ZáBAVNÉ ODPOLEDNE 
S DiAKONiÍ 
Eurocentrum, 16 hodin
odpoledne plné her a hudby
u příležitosti 15. výročí založení stře-
diska Diakonie v Jablonci, vstup volný 
jablonec.diakonie.cz

KiNA
aktuální program na webu
www.kinajablonec.cz

DJ TriS KAyO
Pivovar Volt – zahrada, 17 hodin
večer pro příznivce elektronické
hudby, www.facebook.com/pivovarvolt
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LETNÍ KiNO JABLONEC NAD NiSOu
horní náměstí, Jablonec nad Nisou
Filmová zábava pro letní večery pod širým nebem v příjemném prostředí
lesoparku v centru města. Hraje se po setmění za každého počasí. Kino je
přístupné půl hodiny před promítáním, využijte možnost zakoupení vstupe-
nek online a vyhněte se frontám. Aktuální program na www.kinajablonec.cz  
Foto: archiv kin

BLESKOVý SBĚr 
u George, Fügnerova 1a, 20 hodin 
folk a country kapela
www.ugeorge.webnode.cz

VOLTáž 2022
Pivovar Volt – zahrada, od 11 hodin
pivní festival na břehu “jabloneckého
moře” – to nejlepší z českých mini-
pivovarů (40 druhů piv), hudba (Gaia
Mesiah, The.Switch, Přehmat, Re-
sumé, Hit the Dirt, Nirvana Tribute), 
program pro děti, streetfood...
www.facebook.com/pivovarvolt

NOC SLOVANSKýCh 
BOJOVNÍKů
galavečer bojových sportů, místo bude
upřesněno www.facebook.com/
nocslovanskychbojovniku

SONET NO.2.BAND
u George, Fügnerova 1a, 20 hodin 
k tanci hrající hudební skupina
www.ugeorge.webnode.cz

JABLONECKá NEDĚLE
Okolí městské haly a plaveckého 
bazénu, 14–18 hodin
mnoho sportů na jednom místě v jeden
den – skvělá příležitost pro rodiče 
s dětmi seznámit se s možnostmi 
trávení volného času a činností 
regionálních sportovních a volnočaso-
vých organizací a klubů
www.jabloneckanedele.cz

PŘÍBĚhy NAšiCh 
SOuSEDů Z JABLONECKA
Náměstí Dr. Farského, do 12.7. 
volně přístupná výstava představuje
10 místních pamětníků, jejichž pří-
běhy zpracovali žáci základních škol 
a studenti gymnázií na Jablonecku
www.pametnaroda.cz

FrANTišEK JirOuDEK –
mALÍŘ SKryTÉ KráSy
Kostel sv. Anny, do 24. 9. 
všední dny 10–12.30 a 13–18 hodin,
víkendy a svátky 10–13 hodin
nejobsáhlejší reprezentativní přehlídka
díla  českého malíře, grafika, scénic-
kého výtvarníka a pedagoga, 
více info na další straně u fota
www.kulturajablonec.cz

JABLONEC PrOTi 
PrOuDu ČASu 
Dům Scheybalových, do 31. 3. 2023
všední dny 13–17 hodin 
soboty 10–13 hodin
retrospektivní fotografická výstava
Petra Krajíčka mapuje 35 let v životě
města Jablonec nad Nisou, doplněné 
o nejzajímavější události pětatřiceti
ročníků okresních novin (zdarma)
www.kulturajablonec.cz

hANA hANČOVá
„PŘiTAžLiVOSTi“
městská galerie my, do 27. 8. 
úterý 13–17 hodin 
středa–sobota 10–12.30 a 13–17 
malby / kresby / ilustrace
výstava výtvarnice a pedagožky 
uměleckoprůmyslové školy v Jablonci
tel.: 483 356 202

miLušE & rENÉ 
rOuBÍČKOVi – 100
muzeum skla a bižuterie, do 30. 10.
denně 10–18 hodin
dvojvýstava uměleckých unikátů ke
100. výročí narození výjimečných
osobností českého uměleckého sklář-
ství – v Jablonci výstava JEN MY DVA
www.msb-jablonec.cz

VESmÍr – SOuČASNÉ 
STuDiOVÉ SKLO A šPErK
muzeum skla a bižuterie, do 11. 9.
denně 10–18 hodin
výstava autorského skla a šperku čtyři-
ceti současných českých tvůrců na dané
téma v atraktivní instalaci Ricarda 
Hoineffa, www.msb-jablonec.cz

WoW – SVĚT ZáZrAKů
WOrLD OF WONDErS
muzeum skla a bižuterie
denně 10–18 hodin
nové expozice vánočních ozdob ve
skleněné přístavbě muzea ve tvaru
krystalu, www.msb-jablonec.cz

PráZDNiNOVý ATELiÉr
V muZEu
muzeum skla a bižuterie 
1. 7.–31. 8., denně 10–18 hodin
jednoduché tvůrčí dílny a interakce 
v ateliéru muzea v rámci vstupenky 
do muzea, www.msb-jablonec.cz

KŘišťáLOVý ráJ 
Jungmannova 4 (dříve Dům nábytku)
všední dny 9–17, sobota 9–12 hodin
řemeslné umění českých výrobců,
nové módní kolekce, bohatý výběr
skla a vánočních ozdob, kreativní
dílny pro děti i dospělé, www.svsb.cz
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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

BiG BEAD
Nisa factory, Janovská 39
všední dny 10–16 hodin, do 19. 9.
Jakub Neufuss a Jan Salanský předsta-
vují expozici, která je nejen o skle
www.nisafactory.cz

hrAČKy NAšiCh 
PrArODiČů
muzeum hraček, u Zel. stromu
úterý–neděle 13–16.30 hodin 
expozice hraček pro holky i kluky 
převážně z období 1940 až 1989, 
stará školní třída z období kolem roku
1950, www.muzeum-hracek-jablonec.cz

ViLÉm hECKEL: má VLAST
Eurocentrum, všední dny, do 17. 9.
výstava snímků legendárního českého
fotografa a horolezce s verši českých
básníků (volně přístupná od recepce
Eurocentra), www.kulturajablonec.cz

VýSTAVA AKTů A OBrAZů
u George, Fügnerova 1a, 1. 7.–31. 8. 
fotografické akty Lukáše Pavla Pav-
líka a obrazy Johany Svatavy Rybáček 
www.ugeorge.webnode.cz

PLAVECKý BAZÉN 
odstávka 7. 7.–27. 7.
v ostatních dnech otevřeno viz web
vnitřní sportovní bazén 25 m a dětský
bazén, tobogány, divoká řeka, pára,
sauna, sluneční louka s kurty na 
plážový volejbal, brouzdaliště, ...
www.sportjablonec.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

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

VOLNOČASOVý ArEáL 
F. L. Čelakovského, mšeno
800 m in-line dráha, multifunkční 
asfaltové hřiště, dětské prolézačky,
travnaté fotbalové hřiště
www.sportjablonec.cz

SrNČÍ DůL – ArEáL ZDrAVÍ
Jateční ulice
lesní sportoviště – běžecké trasy, soft-
ballové hřiště, sektory pro atletické
deisciplíny, devítijamkové discgolfové
hřiště

DiSCGOLF
Areál Srnčí důl, Jateční ul.
outdoorová hra s létajícím talířem 
na devítijamkovém hřišti v přírodním
sportovním areálu
www.sportjablonec.cz

mAKAK ArÉNA
Liberecká ul.
jedno z největších lezeckých center 
v ČR s cestami pro úplné začátečníky
i profesionály, boulderingová stěna,
dětské profily s top rope jištěním
www.makakarena.cz

mĚSTSKá hALA
u Přehrady 20
odstávka 20. 8.–28. 8. 
29. 8.–15. 9. odstávka pouze hala, 
fitness v provozu
v ostatních dnech otevřeno viz web
sportoviště vhodné pro míčové hry,
badminton, stolní tenis, cvičný boxer-
ský sál, fitness, www.sportjablonec.cz

ATLETiCKý STADiON 
Na Střelnici
odstávka červenec (výměna tartanu)
v ostatních dnech otevřeno viz web
městské sportoviště pro kolektivy i
jednotlivce)
www.sportjablonec.cz

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

SPORT & RELAXACE

FrANTišEK JirOuDEK – mALÍŘ SKryTÉ KráSy
Kostel sv. Anny, Jablonec nad Nisou, do 24. 9. 
všední dny 10–12.30 a 13–18 hodin, víkendy a svátky 10–13 hodin
Výstava mimořádné umělecké kvality představuje českého malíře, grafika,
scénického výtvarníka a pedagoga. nejobsáhlejší reprezentativní přehlídka
díla velkého autora, ktery ́část malířského života věnoval malbě a toulkám
kolem milované Jizery, po Semilsku, Kozákově a dalších lokalitách Severních
Čech. Více info na webu www.kulturajablonec.cz
Foto: Petr Zbranek



JABLONECKá PŘEhrADA
Vodní nádrž mšeno, Jablonec nad Nisou, denně
Volně přístupná vodní plocha vhodná ke koupání, vodním sportům, rybaření,
v blízkosti WC, občerstvení, dětská hřiště, posilovací stroje, kurty na plážový
volejbal, in-line stezka, nudapláž, parkoviště, veřejné ohniště a další. 
Informace o kvalitě vody na www.koupacivody.cz
Foto: Visit Jablonec

TENiS – SQuASh – iNDOOr
GOLF – BADmiNTON 
Sportovní centrum hotel Břízky 
tenisová hala, kurty na squash, 
profesionální badmintonové kurty, 
indoor golf, www.brizky.cz

ExTriFiT Gym 
Palackého 41 (bývalý Jablonex)
fitness, www.extrifitgym.cz

SPOrTOVNÍ CENTrum
CArDiOFiTNESS
ul. Generála mrázka 3
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
klimatizované fitness centrum 
s doplňkovými službami
tel. 777 927 068

SOLNá JESKyNĚ
hotel merkur
relaxační jeskyně s blahodárnými
účinky soli jako u moře
www.hotelmerkur.cz/cs/solna-jeskyne

SAuNA ZA hráZÍ
ul. Za hrází – u přehrady
saunazahrazi.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

VýSTuPy 
NA rADNiČNÍ VĚž
mírové nám., všední dny 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hodin 
více info na 5. straně u fota

OPEJKAČKA VE VOLTu
Pivovar Volt - zahrada, každý čtvrtek 
prázdninový relax u táboráku 
s živou hudbou Studia Kokos
www.facebook.com/pivovarvolt

LÉTO S ViKýŘEm
červenec až srpen
široká nabídka pobytových i příměst-
ských táborů, od 1. 7. zahájení zápisů
do zájmových kroužků pro školní rok
2022/2023, více na info@vikyr.cz
nebo na webu www.vikyr.cz

FyTEx – PŘÍmĚSTSKý
TáBOr 
Educa – vzdělávací centrum
18.–22. 7., 8.–12. 8., 8–16 hodin
fyzika, technika a experimenty 
info a přihlášky 
tel. 602 505 288, info@educa-jbc.cz
www.educa-jbc.cz

ANGLiCKý 
PŘÍmĚSTSKý TáBOr 
Educa – vzdělávací centrum
15.–19. 8., 8–16 hodin
na téma Cesta kolem světa
tel. 602 505 288, info@educa-jbc.cz
www.educa-jbc.cz

JABLONEČáK 2022
červenec–srpen
příměstské tábory pro děti 6–13 let
plné dobrodružství a netradičních
sportovních či kulturních aktivit, 
bližší info a volné termíny na: 
www.jablonecak.cz

LETNÍ TANČÍrNA
Sál Topdance, V. Nezvala
argentinské tango, tančírna, standardní 
a latinsko-americké tance a od září
kurzy pro mládež, tel.: 602 171 412
www.topdance.cz

TANEČNÍ šKOLA 
JOSEF SVOBODA
Eurocentrum, zahájení 7. 9.
kurzy tance a společenské výchovy 
pro mládež, celkem 14 lekcí, více info
na tel. 603 512 887, 
e-mail: info@tanecnisvoboda.cz

JÓGA NA VýSLuNÍ
horní náměstí 10
lekce power jógy, rehabilitační jógy
pro seniory i těhotné a osoby bez 
kondice, osobní výklady Andělských
karet, tel.: 728 178 474
www.jogajablonec.cz

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



www.CentralJablonec.cz
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