
Pavel Werner – SKlO
Galerie n, 17 hodin
vernisáž výstavy, tel. 485 354 474

DJ TriS KayO
Pivovar volt – zahrada, 17 hodin
večer pro příznivce elektronické
hudby, www.facebook.com/pivovarvolt

BleSKOvý SBěr 
U George, Fügnerova 1a, 20 hodin 
folk a country kapela
www.ugeorge.webnode.cz

vOlTÁŽ 2022
Pivovar volt – zahrada, 11–24 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
letní scéna eurocentra, 19.30 hodin
galavečer bojových sportů
www.facebook.com/
nocslovanskychbojovniku

OlDieS ParTy
U George, Fügnerova 1a, 20 hodin 
hraje DJ Tony Angelo (změna pro-
gramu - Sonet no.2. band vystoupí 
17. 9.) www.ugeorge.webnode.cz

JaBlOneCKÁ neDěle
Okolí Městské haly a plaveckého 
bazénu, 14–18 hodin
viz info na další straně u fota
www.jabloneckanedele.cz

rODinné PřeDSTavenÍ
Kino radnice, 14 hodin
Rakeťák 3D (benefit BioJunior)
www.kinajablonec.cz

lOUčenÍ S leTnÍM KineM
letní kino, 21 hodin
Batman, www.kinajablonec.cz

vOyaGer
Městská knihovna, 17 hodin
astronomické okénko M. Gembece
www.knihovna.mestojablonec.cz

ŠTeFan ŠKaPÍK – OBraZy  
Městské divadlo, 17 hodin 
vernisáž, www.divadlojablonec.cz

MiSTrOvSKÁ leKCe 
S DaGMar PeCKOvOU
Městské divadlo, 19 hodin 
www.divadlojablonec.cz

BiOSeniOr
Kino radnice, 14 hodin
rodinná komedie: Řekni to psem
www.kinajablonec.cz

Jan ŽiŽKa 
Kino radnice, 17 hodin
předpremiéra, www.kinajablonec.cz

aFriCKé BUBnOvÁnÍ
Klub na rampě, 18–20 hodin
workshop, www.klubnarampe.cz

verniSÁŽ výSTavy 
U George, Fügnerova 1a, 19 hodin
fotografie Jiřího Pokorného, hudební
doprovod Kateřina Kotková
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 výrOBy 
PřÍrODnÍ KOSMeTiKy
Sokolka, 16.30 hodin
výroba balsámu na pleť a rty pod vede-
ním Anety z jizerské dílny Mastičkárna,
registrace e-mail sokolkajbcgmail.com
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BG TriO 
U George, Fügnerova 1a, 20 hodin 
bluegrass, country, rokenrol…
www.ugeorge.webnode.cz

OZvěny KviFF
Kino Junior, 20 hodin
film Men, www.kinajablonec.cz

rýnOviCKé MÁrněnÍ 
Za kostelem v rýnovicích, 18 hodin
výstava J. Měřičky, L. Šikolové a A. No-
váka, koncert v kostele, umělecká per-
formance, otevřena hrobka Priebschů
na místním hřbitově 
(vstupné dobrovolné)

OZvěny KviFF
Kino Junior, 19 hodin
film Ghost dog - Cesta samuraje
www.kinajablonec.cz

SySTeM  
U George, Fügnerova 1a, 20 hodin 
k tanci hrající hudební skupina
www.ugeorge.webnode.cz

HUrvÍneK 
a neZvaný HOST
Městské divadlo, 15 a 16.30 hodin 
Divadlo Spejbla a Hurvínka 
s představením pro děti
www.divadlojablonec.cz

OZvěny KviFF
Kino Junior, 19 hodin
film Podezřelá, www.kinajablonec.cz

MeZivÁlečný JaBlOneC 
Mírové nám. (sraz), 16 hodin
komentovaná procházka s historikem
J. Zemanem, vstupenky pouze 
v předprodeji, více na www.jizerky.cz

CeSTa K vODOPÁDŮM
Městské divadlo, 19 hodin 
jevištní road-movie v podání Divadla
Ungelt Praha, www.divadlojablonec.cz

OZvěny KviFF
Kino Junior, 20 hodin
film bude upřesněn
www.kinajablonec.cz

aTyPiCKé OBJeKTy 
leHKéHO OPevněnÍ
Městská knihovna, 17 hodin
vyprávění v podání Jiřího Duška
www.knihovna.mestojablonec.cz

JaM SeSSiOn
U George, Fügnerova 1a, 20 hodin 
www.ugeorge.webnode.cz

OZvěny KviFF
Kino Junior, 20 hodin
film PSH Nekonečný příběh + Live
Stream, www.kinajablonec.cz

MiMiKinO
Kino Junior, 10 hodin
Řekni to psem (benefit 
BioJunior), www.kinajablonec.cz

BiOSeniOr
Kino radnice, 14 hodin
komedie: Hádkovi
www.kinajablonec.cz

aDaM ĎUriCa
Městské divadlo, 19 hodin 
koncert slovenského zpěváka, host
Michal Kindl, www.divadlojablonec.cz

OZvěny KviFF
Kino Junior, 20 hodin
film bude upřesněn
www.kinajablonec.cz

OZvěny KviFF
Kino Junior, 20 hodin
film Slovo, www.kinajablonec.cz

PODZiMnÍ SlavnOSTi
Centrum města, 9–18 hodin
městské slavnosti s trhem 
a programem na Mírovém nám.:
10.00 Divadlo Já to jsem: Kolotoč 
pohádek – loutkové divadlo pro děti
11.00 oficiální zahájení primátorem
města, RNDr. Jiřím Čeřovským 
11.05 Mary Jones (Německo) – folk
12.05 Elias and the Shepherds 
– alternativní folk
13.15 Tereza Balonová – písničkářka
14.15 Divadlo Já to jsem: Červená
Karkulka – loutkové divadlo pro děti
pokračování na další straně
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JaBlOneCKÁ neDěle 2022
neděle 4. 9., 14–18 hodin, okolí Městské haly a plaveckého bazénu 
Mnoho sportů na jednom místě v jeden den – skvělá příležitost pro rodiče 
s dětmi seznámit se s možnostmi trávení volného času a činností regionál-
ních sportovních a volnočasových organizací a klubů.
www.jabloneckanedele.cz
Foto: archiv SUNDISK s.r.o.



PODZiMnÍ SlavnOSTi
pokračování z předchozí strany
15.30 Skety – moderní vokální soubor
16.30 Cirkus trochu jinak: Cvičme 
v rytme – nový cirkus
17.30 Vlasta Redl s kapelou – folkrock
www.kulturajablonec.cz

výSTUPy 
na raDničnÍ věŽ
Mírové nám., 10–17 hodin
“Podzimní slavnosti z ptačí perspek-
tivy” (v každou celou hodinu, pouze 
s průvodcem – info a vstupenky 
v radnici v Turistických informacích)
www.jablonec.com

JaBlOneCKé DýňOBranÍ
& vinOBranÍ  
viz výše u upoutávky s fotkou

evelÍna valÁŠKOvÁ
KaCHny
Galerie Kaplička, Mšeno, 18 hodin
vernisáž, placjablonec.cz

livin Free 
Klub na rampě, 20 hodin
Honza Holeček - klávesy a zpěv, 
Vladimír Guma Kulhánek - baskytara,
Tomáš Frolík – kytara, Michael Nosek
- bicí, www.klubnarampe.cz

veelee DUO + KTZ                       
U George, Fügnerova 1a, 20 hodin 
dvojkoncert – indiePOP a folk-
bluegrass, www.ugeorge.webnode.cz

PODZiMnÍ SlavnOSTi
Centrum města, 9–18 hodin
městské slavnosti s trhem 
a programem na Mírovém nám.:
10.00 Divadlo Lokvar: Deset černou-
šků – loutkové divadlo pro děti
11.00 Black Buřiňos – mladý dixieland
12.20 Django Jet – swing
13.20 Alena Štěpánová (Vozichet): 
O starých dívkách – kramářská píseň
14.00 Frankie & The Deadbeats 
– alternativní country
15.00 Ruda Hancvencl: Bůh ví, jak to
bylo – loutkové divadlo pro dospělé
15.55 Thom Artway – alternativní folk
17.15 Three Wild Guns – rockabilly
www.kulturajablonec.cz

Den evrOPSKéHO 
DěDiCTvÍ / 17. 9 2022
9–17 hodin (není-li uvedeno jinak)
Den otevřených dveří v památkových
objektech s programem
Po celý den bude městem projíždět
historický autobus, který propojí 
otevřené památky
1. Dům Scheybalových
• otevřeno turistické infocentrum
• výstava Jablonec proti proudu času 
• výstava Oldřich Plíva / Sochy 
(v Městské galerii MY 1. p.) 
2. Kostel sv. Anny
• výstava František Jiroudek – malíř
skryté krásy
3. Městská knihovna, 9–16.30 hodin
• oddělení pro děti a mládež (prvoregi-
strace zdarma)
• audiovizuální sál – dopolední promí-
tání filmu „100 let Jablonce nad Nisou
ve filmu“, ve 13.00 přednáška „Příběh
jednoho domu“ 
• výstava „Příběh jednoho domu“
4. Muzeum skla a bižuterie
• zdarma stálé expozice skla a bižuterie 
• za zvýhodněné vstupné výstavy 
a stálá expozice vánočních ozdob 
5. nová radnice
• radniční věž s drobnou expozicí 
rozhleden Hemmrichovy krásky
• obřadní síň, předsálí, salonek
(12.00–17.00)
• sekretariát a pracovna primátora 
• zasedací místnosti
• vystaveny městské insignie, pamětní
medaile a knihy, šaty města
• výtah páternoster v provozu
6. Kino Radnice, 9–12 hodin
• prohlídky s průvodcem (každou 
hodinu do 12.00)
• ukázka promítací kabiny a techniky
• k rozebrání plakáty filmů 
• odpoledne promítání dle programu
7. Střední uměleckoprůmyslová škola
(vstup průchodem z Kubálkovy ul.)
• exhibiční ražba
• prohlídka dílen, historických strojů,
ryteckého vybavení, ateliérů
• výstava prací  absolventů z roku
1996 v galerii Dvorek
• 18.00 koncert ve vnitrobloku školy
8. Kostel Dr. Farského
• prohlídka lodi kostela a kolumbária
(s průvodcem), živá varhanní hudba
9. Městské divadlo, 14–17 hodin
• komentované prohlídky jeviště, 
zvukové a světelné kabiny 
10. Galerie N, (u divadla) 
• výstava sklářského výtvarníka Pavla
Wernera 
• prohlídka celé budovy N, ateliéry 
a sklářské a šperkařské dílny
pokračování na další straně
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JaBlOneCKé DýňOBranÍ & vinOBranÍ 
pátek 16. 9., Dům vína annOvinO, Jablonec nad nisou
Přehlídka stovek vyřezávaných dýní na téma „Strašidla a hororové bytosti“.
Zábavné odpoledne se soutěžemi pro děti, dýňová diskotéka, předávání 
hroznu úrody primátorovi města, odrůdové burčáky, ochutnávka a prodej
vín od moravských vinařů, gastronomické speciality...  a ve večerních hodi-
nách vypukne dýňový ohňostroj, www.dum-vina.cz
Foto: archiv Dům Vína ANNOVINO



pokračování z předchozí strany
Den evrOPSKéHO 
DěDiCTvÍ 
11. Kostel Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova, Horní náměstí 
• prohlídka interiéru kostela
12. Kaplička sv. Anny, ul. Palackého
instalace Kachny – Evelína Valášková
13. Kostel Nejsvětější Trojice 
ve Mšeně, ulice U Kostela
• prohlídka interiéru kostela
14. Kostel Povýšení sv. Kříže
• prohlídka interiéru kostela
15. Kostel Seslání Ducha svatého, 
Rýnovice
• prohlídka interiéru kostela
16. Dům česko-německého porozu-
mění, Rýnovice
• prohlídky Domu, výstava Z pověstí 
a pohádek Jizerských hor 
• korálková dílna
• 13.00 divadlo O zvířátkách
• 15.00 René Bělohradský: přednáška
o Hraběcích oborách – odkazu Clam-
Gallasů v krajině Jizerských hor
17. Sokolovna, Tyršovy sady
• prohlídka „od suterénu až po věž“
• tělocvičná herna, gymnastický sál
• viz dále ZAŽÍT MĚSTO JINAK
18. Schneiderova vila, v luzích
• komentované prohlídky obnoveného
interiéru (rezervace: evstupenka.cz)
• zpřístupněna zahrada
19. Muzeum výroby korálků, G&B
beads, Janovská ulice
• galerie NISA FACTORY
• prohlídka Muzea výroby korálků
• korálkové a mozaikové workshopy 
• korálková kavárna v zahradě areálu
Více info o akci DED 2022 a jízdní řád
historického autobusu na webu
www.kulturajablonec.cz

rODinnÁ POZnÁvaCÍ
TraSa S úKOly
v rámci Dne evropského dědictví
9–16.30 hodin
7 zastavení s úkoly a odměnou v cíli
(Dům Scheybalových, Sokolovna, 
knihovna, Muzeum skla a bižuterie, 
liliovník tulipánokvětý, přehrada 
“U Prutu”, Dům čs-něm. porozumění
Rýnovice, Nová radnice), více info 
na webu www.kulturajablonec.cz

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

ZaŽÍT MěSTO JinaK 
v rámci Dne evropského dědictví
Fűgnerova ulice a Tyršův park
9–18 hodin
sousedská slavnost s podtextem
Město bez bariér – venkovní sezení,
badminton a ping-pong, loutkové 
divadlo, občerstvení, zazitmestojinak.cz

rýnOviCKÁ UliCe v čaSe
ke Dni evropského dědictví
relax pod střechou, rýnovická 31
10–17 hodin
výstava fotografií a pohlednic, záběry
z minulého i předminulého století,
které ve většině případů nebyly dosud
nikde zveřejněny

Mčr v aTleTiCe ŽaCTva
Stadion Střelnice, 10 hodin
atletikajbc.cz

PřÍTelKyně
Městské divadlo, 19 hodin 
úsměvná, ale i poučná hra KS Železný
Brod, www.divadlojablonec.cz

SOneT nO.2.BanD
U George, Fügnerova 1a, 20 hodin 
k tanci hrající hudební skupina
www.ugeorge.webnode.cz

BiJÁSeK
Kino Junior, 10 hodin
Pat a Mat: Kutilské trampoty (benefit 
BioJunior), www.kinajablonec.cz

Mčr v aTleTiCe ŽaCTva
Stadion Střelnice, 10 hodin
atletikajbc.cz

PleCHOvé POHÁDKy
Klub na rampě, 17 hodin 
divadlo Kordula pro děti od 3 let
www.klubnarampe.cz

Slavné OPereTnÍ 
MelODie
Městské divadlo, 17 hodin 
www.divadlojablonec.cz

TýDen POŽeHnÁnÍ
modlitby za požehnání městu a kraji
19. 9., 18.00, Chrám Vrkoslavice, 
20. 9., 18.00, kostel Povýšení sv. Kříže
21. 9., 18.00, modlitebna Smetanova 26
22. 9., 18.00, modlitebna Pod Baštou
23. 9., 17.00, kříž u Královky
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JaBlOneCKé PODZiMnÍ SlavnOSTi
pátek 16. 9.–sobota 17. 9., 9–18 hodin, centrum města, zdarma
Jablonecké městské slavnosti s trhem a kulturním programem – Vlasta
Redl, Thom Artway, Skety, Tereza Balonová, divadlo pro děti i dospělé 
a další). Podrobněji viz jednotlivé dny zde v kalendáři nebo na webu
www.kulturajablonec.cz
Foto: archiv Kultura Jablonec, p. o.



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

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

UŽ Tě MÁM DOST
Městské divadlo, 19 hodin 
komedie o krizi středního věku
www.divadlojablonec.cz

BiOSeniOr
Kino radnice, 14 hodin
komediální drama: Hodně štěstí, 
pane Veliký, www.kinajablonec.cz

MiniPÁrTy 
S KarleM ŠÍPeM
Městské divadlo, 19 hodin 
talk show na motivy TV pořadu 
Všechnopárty, www.divadlojablonec.cz

OD aTlanTiKU K PaCiFiKU     
U George, Fügnerova 1a, 19 hodin 
autogramiáda knihy J. Pokorného, 
hudba David Fajmon, tanec Lucie
Pfeiferová, www.ugeorge.webnode.cz

avaTar 3D
Kino radnice, 17 hodin
obnovená premiéra
www.kinajablonec.cz

Hana KřÍŽKOvÁ
Městské divadlo, 19 hodin 
recitálová talk show se zpěvačkou 
a herečkou, www.divadlojablonec.cz

Jar – KrUGer ParK 
a POTÁPěnÍ Se ŽralOKy
Klub na rampě, 19 hodin
přiblíží obrázky a povídáním Michal
Černý, www.klubnarampe.cz

volby do zastupitelstev obcí
BlUe aPPleS  
U George, Fügnerova 1a, 20 hodin 
country a bluegrassová skupina
www.ugeorge.webnode.cz

volby do zastupitelstev obcí
MeZinÁrODnÍ 
výSTava KOčeK 
eurocentrum, 10–19 hodin
www.kockyhradec.cz

laTinO TančÍrna
restaurace Petřín, 20 hodin
www.salsaliberec.cz

HOrečKa 
SOBOTnÍ nOCi
Klub na rampě, 21 hodin
průřez největšími rockovými hity 
na plátně, uvádí Petr Vobořil
www.klubnarampe.cz

MeZinÁrODnÍ 
výSTava KOčeK 
eurocentrum, 10–19 hodin
www.kockyhradec.cz

rarÁŠCi
Městské divadlo, 15 hodin 
hudebně zábavná a naučná show 
s velkoplošnými animacemi
www.divadlojablonec.cz

HyPnOTiZér 
JaKUB KrOUlÍK
Městské divadlo, 19 hodin 
odborná interaktivní přednáška 
s praktickými ukázkami, autogrami-
áda, www.divadlojablonec.cz

JOSeF DvOřÁK a Marie
FOrMÁčKOvÁ
Kino radnice, 15 hodin
zábavná talk show „Šmátrání v pa-
měti, vstupenky k vyzvednutí od 12. 9.
na recepci Eurocentra a pokladnách
kin, v rámci Setkání seniorů 2022
www.mestojablonec.cz

POvěSTi a POHÁDKy 
něMCŮ Z JiZerSKýCH
HOr  
Dům česko-německého porozumění
rýnovice, 17 hodin
křest knihy Petry Laurin a Moniky 
Haniky, www.dumrynovice.cz
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Den evrOPSKéHO DěDiCTvÍ 2022
sobota 17. 9., 9–17 hodin, vstup zdarma
Otevření jabloneckých památek a historicky zajímavých míst. Návštěvníci
nahlédnou i tam, kam se běžně nedostanou. Čeká je zajímavý doprovodný
program – komentované prohlídky, hudební vystoupení nebo besedy. Chystá
se i oblíbená rodinná trasa, exhibiční ražba nebo jízdy retro autobusem. 
Podrobnější program viz 17. 9. zde v kalendáři. www.kulturajablonec.cz
Foto: Denisa Zbranková Albaniová



JaM SeSSiOn
U George, Fügnerova 1a, 20 hodin 
setkání muzikantů různých žánrů 
www.ugeorge.webnode.cz

Den české státnosti
BiOSeniOr
Kino radnice, 14 hodin
komedie: Velká premiéra 
www.kinajablonec.cz

Kina
aktuálně na www.kinajablonec.cz

TanečnÍ ZÁBava PrO 
SeniOry „CiTrOBranÍ“ 
Hotel Praha, 15 hodin
se swingovým orchestrem Vladimíra
Vláška, registrace od 16. 9. na tel. 728
616 492, v rámci Setkání seniorů
2022, www.mestojablonec.cz

vÁClav HUDečeK 
a MarTin HrOCH
Městské divadlo, 19 hodin 
mistrovské housle v doprovodu 
cembalisty, www.divadlojablonec.cz

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

Mčr v JUDU 
Městská hala
soutěž muži + ženy, judojablonec.cz

BiŽUTernÍ KUrZ 
PrO DOSPělé
Muzeum skla a bižuterie, 10–14 hod.
výroba šitého šperku technikou prova-
zového stehu, rezervace do 26. 9. 
(katerina.novakova@msb-jablonec.cz
tel.: 778 702 892), www.msb-jablonec.cz

JaBlOneCKý vOřÍŠeK 
letní scéna eurocentra, 13 hodin 
24. ročník soutěže pejsků voříšků, 
v porotě Vlastimil Harapes
www.kulturajablonec.cz

Den arCHiTeKTUry 
16–19 hodin
na téma Hledání ztracené identity 
– komentovaná procházka, workshop,
projekce a instalace; spolek PLAC
představí historii Tyršova parku
a jablonecké sokolovny i záměr
místního Sokola objevit ztracenou
identitu tohoto území
placjablonec.cz

GrUMPy O SHeeP (Fra)
Klub na rampě, 20 hodin
hudební mix irské melodie se španěl-
skými kytarovými rytmy v rockovém
stylu, www.klubnarampe.cz

ŠTÍSTKO a POUPěnKa 
BylO neBylO
eurocentrum, 10 hodin
představení s písničkami pro děti
www.kulturajablonec.cz

Mčr v JUDU 
a SaMUraJSKÁ KaTana
Městská hala
MČR družstev dorostenek, Samuraj-
ská katana, judojablonec.cz

TanečnÍ ŠKOla 
JOSeF SvOBODa
eurocentrum
taneční kurzy pro mládež i dospělé  
tel: 603 512 887
www.tanecnisvoboda.cz 

TanečnÍ ŠKOla 
TOPDanCe 
v. nezvala 7
taneční kurzy pro mládež  i dospělé,
přípravka pro děti, kurzy argentinského
tanga, tančírny... tel.: 602 171 412
www.topdance.cz

naUčÍMe vÁS 
TančiT SWinG
sobotní workshopy, pravidelný kurz
Sólo Jazz pro jednotlivce, swingové
tančírny, info@swingjablonec
www.facebook.com/swingjablonec

laDy DanCe / BaCHaTa
13. 9.–15. 11., 19–20 hodin, 
DDM Vikýř – Kurz lady dance 
25. 9.–11. 12., 18.15–19.15 hodin
Kurz bachaty pro začátečníky
vanickova.luc@seznam.cz
www.salsaliberec.cz 

PlaveCKý BaZén
Sv. čecha 4204/80
vnitřní sportovní bazén 25 m a dětský
bazén, tobogány a další atrakce, sauna
www.sportjablonec.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 
a fotbalová hřiště, dětské prolézačky
www.sportjablonec.cz

MěSTSKÁ Hala
U Přehrady 20
sportoviště vhodné pro míčové hry,
badminton, stolní tenis, cvičný boxer-
ský sál, fitness,  www.sportjablonec.cz

aTleTiCKý areÁl 
na Střelnici
městské sportoviště pro kolektivy 
i jednotlivce, www.sportjablonec.cz

SrnčÍ DŮl - areÁl ZDravÍ
Jateční ulice
lesní sportoviště – běžecké trasy, 
softballové hřiště, atletické sektory, 
devítijamkové discgolfové hřiště, 
veřejné ohniště

MaKaK aréna
liberecká ul.
jedno z největších lezeckých center 
v ČR pro úplné začátečníky i profesi-
onály, www.makakarena.cz

SPOrTOvnÍ CenTrUM
CarDiOFiTneSS
Gen. Mrázka 3652/3
indoorové sportoviště na 1 500 m2
pro všechny výkonnostní a věkové 
kategorie, www.cardiofitnessjbc.cz

exTriFiT GyM 
Palackého 41 (bývalý Jablonex)
fitness, www.extrifitgym.cz

HaMMer STrenGTH 
TOP FiTneSS
Mírové náměstí 1
fitness centrum, tel. 777 927 068

SPORT & RELAXACE

TANEČNÍ KURZY
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JaBlOneC PrOTi 
PrOUDU čaSU 
Dům Scheybalových, do 31. 3. 2023
všední dny 13–17 hodin
soboty a 28. 9. 10–13 hodin
retrospektivní fotografická výstava
Petra Krajíčka mapuje 35 let v životě
města, doplněné o nejzajímavější 
události pětatřiceti ročníků okresních
novin, www.kulturajablonec.cz

OlDřiCH PlÍva – SOCHy
Městská galerie My, 15. 9.–15. 11. 
připomínka padesáti let samostatné
umělecké činnosti jabloneckého 
sochaře. , tel.: 483 356 202

FranTiŠeK JirOUDeK –
MalÍř SKryTé KrÁSy
Kostel sv. anny, do 24. 9. 
všední dny 12–17 hodin 
soboty a 28. 9.  10–13 hodin
výstava děl klasika české krajino-
malby, www.kulturajablonec.cz

veSMÍr – SOUčaSné 
STUDiOvé SKlO a ŠPerK
Muzeum skla a bižuterie, do 11. 9.
úterý–neděle 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

Pavel Werner – SKlO
Galerie n, 2. 9.–30. 9. 
pondělí–pátek 13–17 hodin
výstava, tel. 485 354 474

evelÍna valÁŠKOvÁ
KaCHny
Galerie Kaplička, Mšeno, 16. 9.–16. 10.
malba s přesahem do site-specific 
instalace, placjablonec.cz

ŠTeFan ŠKaPÍK – OBraZy  
Městské divadlo, 6. 9.–31. 10.  
v době divadelních představení
www.divadlojablonec.cz

viléM HeCKel: MÁ vlaST
eurocentrum – Foyer, do 17. 9.
pracovní dny 8–19 hodin
výstava snímků legendárního českého
fotografa a horolezce s verši českých
básníků, www.kulturajablonec.cz

rýnOviCKÁ UliCe v čaSe
relax pod střechou, rýnovická 31
17. 9. , 10–17 hodin
poté středy a čtvrtky, 13–15 hodin
výstava fotografií a pohlednic, záběry
z minulého i předminulého století,
které ve většině případů nebyly dosud
nikde zveřejněny, (možnost 
otevření po tel. dohodě 728 507 728)

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

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

ŽivOT Se nePÍŠe, ŽiJe Se!
Městská knihovna – v prostoru 
schodiště, všední dny 8–17 hodin
19 nejlepších prací fotografické soutěže
www.knihovna.mestojablonec.cz

PřÍBěH JeDnOHO DOMU
Městská knihovna, 
všední dny 8–17 hodin
výstava mapuje 155letou historii jablo-
necké staré radnice (na chodbě k mul-
timediálnímu oddělení)
www.knihovna.mestojablonec.cz

HračKy naŠiCH 
PrarODičŮ
Muzeum hraček, U Zel. stromu
sobota 13–16.30 hodin
expozice hraček pro holky i kluky 
převážně z období 1940 až 1989,
www.muzeum-hracek-jablonec.cz

VÝSTAVY & TVOŘENÍ

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.

MilUŠe & rené rOUBÍčKOvi – Jen My Dva
Muzeum skla a bižuterie, do 30. 10. úterý–neděle 10–18 hodin
Výstava uměleckých unikátů k 100. výročí narození výjimečných osobností
českého uměleckého sklářství ze soukromé sbírky ve spolupráci s rodinou
autorů. www.msb-jablonec.cz
Foto: Aleš Kosina



www.CentralJablonec.cz
Pravidla najdete na:

SOUTĚŽ O 50.000
22. 8. – 18. 9.

Hrajeme o 5 x 10.000 v dárkových  
poukázkách Central Jablonec.

Nakup a vyhraj!
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