
MČR V JUDU 
Městská hala
soutěž muži + ženy, judojablonec.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 ja-
blonecké 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

RODiNNé PŘEDStAVENÍ
Kino Junior, 13 hodin
Planeta Praha (benefit BioJunior)
www.kinajablonec.cz

FK JABLONEC 
FC ZBROJOVKA BRNO
Střelnice, 16 hodin
fotbalové utkání Fortuna ligy
www.fkjablonec.cz

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

tOPDANCE
V. Nezvala 7
taneční pro dospělé / Argentinské
tango, tel.: 602 171 412
www.topdance.cz

SÓLO JAZZ
DDM Vikýř, 19.30 hodin
ukázková hodina – pravidelný kurz
swingového tance pro jednotlivce
www.facebook.com/swingjablonec
info@swingjablonec

BÁSNÍCi LAKu
Městská knihovna, 17 hodin
autorské čtení členů a přátel Liberec-
kého autorského kruhu, účinkují Jan
Vozka, Vojtěch Vaner a Martin Trdla
www.knihovna.mestojablonec.cz

DEN ZVÍŘAt 
DDM Vikýř, 9–17 hodin
prohlídka chovatelské a herpetolo-
gické stanice, dílničky se zvířecí 
tématikou, www.vikyr.cz

BiOSENiOR
Kino Radnice, 14 hodin
komedie: Střídavka
www.kinajablonec.cz

RECitÁL LUCiE BÍLé 
S KLAVÍREM P. MALÁSKA
Městské divadlo, 19 hodin 
koncert populární zpěvačky, hostem
operní pěvec Dušan Růžička a DPS
Vrabčáci, www.divadlojablonec.cz

VERNiSÁž VÝStAVy 
U George, Fügnerova 1a, 19 hodin
obrazy Jindřicha Rázla, hudební  
doprovod Jitka Padronová        
www.ugeorge.webnode.cz

LAtiNO tANČÍRNA
Kavárna DaFi, Poštovní 9
(nad Billou), 19–23 hodin
www.salsaliberec.cz
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tANČÍRNA tOPDANCE
V. Nezvala 7, 20 hodin
tel.: 602 171 412
www.topdance.cz

BE2CAN
Kino Junior, 20 hodin
Cannes: Chlapec z nebe
www.kinajablonec.cz

PORADENStVÍ ZDARMA
PŘi hLEDÁNÍ PRÁCE
Centrum Kašpar, 9 –12 hodin
info na tel.  737 212 919 nebo 
na webu www.centrum-kaspar.cz

SChMUCK WANDER
Galerie N, 17 hodin
vernisáž výstavy

SNĚNÍ O BUDOUCNOSti 
Muzeum skla a bižuterie, 17 hodin
“Design československého skla 
a bižuterie 1948–1989” – vernisáž 
výstavy, www.msb-jablonec.cz

BiAtLON anebOD VOJEN-
SKÝCh hLÍDEK K BiAtLONU
Městská knihovna, 17 hodin
beseda ke 100 letům biatlonu 
v Československu s autorem knihy
„Biatlon“ Josefem Trojanem a vydava-
telkou Helenou Rezkovou, hosty bý-
valí reprezentanti a trenéři biatlonu
www.knihovna.mestojablonec.cz

FiLMOVÝ KLUB UK/CZ
Sokolka, 18 hodin
Kolja, www.facebook.com/sokolkajbc

AFRiCKé BUBNOVÁNÍ
Klub Na Rampě, 18–20 hodin
workshop, www.klubnarampe.cz

MLČEti ZLAtO
Městské divadlo, 19 hodin 
vztahová inscenace, hrají Jan Čenský,
Dana Morávková a další
www.divadlojablonec.cz

BE2CAN
Kino Junior, 20 hodin
Cannes: JFK návrat: Za zrcadlem
www.kinajablonec.cz

ZÁVOD VE SKOCÍCh 
NA tRAMPOLÍNĚ
Městská sportovní hala
www.gymfed.cz

VLtAVA
Klub Na Rampě, 20 hodin
osobitá česká kapela na tour Spass
muss immer sein,
www.klubnarampe.cz

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

BE2CAN
Kino Junior, 20 hodin
Berlinale: Černé brýle
www.kinajablonec.cz

ZÁVOD VE SKOCÍCh 
NA tRAMPOLÍNĚ
Městská sportovní hala
49. ročník Mezinárodního závodu 
přátelství, www.gymfed.cz

SLAVNOSt StROMŮ
17–19 hodin
procházka se spolkem PLAC 
a zahradními architekty zakončená
překvapením – sraz v 17.00 u památ-
ného javoru u autobusové zastávky
Jablonex, placjablonec.cz

PAMÁtNÝ DEN SOKOLStVA 
NOC SOKOLSKÝCh SVĚtEL
Sokolovna, tyršovy sady
od 17.00 výroba sokolských světel
v 19.00 průvod se světly Tyršovým
parkem k Nise u konečné tramvaje
www.sokol-jablonec.cz

75 LEt JABLONECKé 
AtLEtiKy
Areál Střelnice
prohlídka haly a nového vrhačského
sektoru v Srnčím Dole
18 hodin, Restaurace Střelnice
společenský večer
www.atletikajbc.cz

ŠKOLA ZÁKLAD žiVOtA
Městské divadlo, 19 hodin 
hudební komedie v podání Divadla
bez debat, www.divadlojablonec.cz

BE2CAN
Kino Junior, 19 hodin
Berlinale: Neuvěřitelné, ale pravdivé
www.kinajablonec.cz

iNSANiA
Klub Na Rampě, 20 hodin
koncertní turné k čerstvému albu
GRRRotesky, www.klubnarampe.cz
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PAVEL ŠPORCL – POCtA MiStRŮM ii
pátek 14. 10., 19 hodin, Městské divadlo, Jablonec nad Nisou
Na unikátním večeru zazní hned dva houslové koncerty – Koncert č. 1 C dur
Jana Kubelíka a Koncert e moll F. Mendelssohna-Bartholdyho. Oba koncerty
propojí slavná skladba N. Paganiniho La Campanella. Pavel Šporcl vystoupí 
za doprovodu Severočeské filharmonie Teplice. www.divadlojablonec.cz
Foto: archiv Pavla Šporcla



PRiNCEZNA SE ZLAtOU
hVĚZDOU NA ČELE
Městské divadlo, 15 hodin 
pohádka v podání Divadelní 
společnosti Julie Jurištové 
www.divadlojablonec.cz

POhROMADĚ 
NA PŘEhRADĚ
Jablonecká přehrada – Létající pivo
Sportovní ul., 18 hodin
open-air bluesový koncert – blues
tel. 602 131 398
www.facebook.com/letajicipivo

BE2CAN
Kino Junior, 19 hodin
Benátky: Událost
www.kinajablonec.cz

SÓLO JAZZ
DDM Vikýř, 19.30 hodin
ukázková hodina – pravidelný kurz
swingového tance pro jednotlivce
www.facebook.com/swingjablonec
info@swingjablonec

JAM SESSiON
U George, Fügnerova 1a, 20 hodin 
www.ugeorge.webnode.cz

MiMiKiNO
Kino Junior, 10 hodin
Hádkovi  (benefit BioJunior) 
www.kinajablonec.cz

BiOSENiOR
Kino Radnice, 14 hodin
Arvéd, www.kinajablonec.cz

SVOBODNé DĚti
Klub Na Rampě, 17 hodin
dokument a beseda o dětech, rodičích
a školách na cestě k větší svobodě 
ve vzdělávání, www.klubnarampe.cz

WORKShOP VÝROBy 
DOMÁCÍ DROGERiE
Sokolka, 16.30 hodin
Jak si doma vyrobit ekologickou 
a úspornou drogerii s Anetou 
z Mastičkárny, registrace: 
sokolkajbc@gmail.com
www.facebook.com/sokolkajbc

KUBA VENGLÁŘ – OMÁN
Klub Na Rampě, 18 hodin
viz výše, www.klubnarampe.cz

ŠitÍ SE ZAŠÍWÁRNOU 
DDM Vikýř
ušjte si lehký podzimní kardigan 
s Álou ze Zašíwárny, www.vikyr.cz

OM ChANtiNG 
Studio Najla, 18.45 hodin
meditace se společným zpíváním ÓM
info: Lenka.Tahalova.Jbc@seznam.cz

PAVEL ŠPORCL
Městské divadlo, 19 hodin 
více info na předchozí straně u upou-
távky s fotkou www.divadlojablonec.cz

ORNAMENt + FORMER
hOLDEN
Klub Na Rampě, 20 hodin
mladá jablonecká hudební energie 
v podání rockové kapely a rappera,
karaoke párty ve vinárně
www.klubnarampe.cz

ALABAMA 
U George, Fügnerova 1a, 20 hodin 
trampská a country kapela                       
www.ugeorge.webnode.cz

JABLONEC NASLOUChÁ 
RC Jablíčko, Spolkový dům, 9 hodin
přijďte okusit jak jednoduché je pro-
stě Být a co vše to ve vašem životě
změní, www.centrumjablicko.cz

ŠPiNARKA
Městské divadlo, 19 hodin 
“doku-fikční drama"Divadla Petra
Bezruče Ostrava jako oslava drzého
big beatu, a především Věry Špinarové 
www.divadlojablonec.cz

MiChAL PAVLÍČEK A tRiO
Klub Na Rampě, 20 hodin
koncert kytarového virtuóza 
a skladatele, www.klubnarampe.cz

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

BiJÁSEK
Kino Junior, 10 hodin
Za kamarády z televize (benefit 
BioJunior), www.kinajablonec.cz
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JAK Si UžÍt DOBRODRUžStVÍ V OMÁNU
čtvrtek 13. 10., 18 hodin, Klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou
Cestovatelský stand up Kuby Vengláře, který vás tentokrát vezme na netra-
diční návštěvu arabského poloostrova. www.klubnarampe.cz
Foto: archiv Jakub Venglář



iOtESÁNEK
Klub Na Rampě, 16 hodin
pohádka pro děti od 3 let Divadla b 
na motivy klasické pohádky, kdy Ote-
sánek je robot, www.klubnarampe.cz

• 

DVA NAhAtÝ ChLAPi
Městské divadlo, 19 hodin 
bláznivá komedie, hrají Martin Zou-
nar, Martina Randová, Martin Kraus,
Daniela Šinkorová
www.divadlojablonec.cz

FiNSKO
Městská knihovna, 17 hodin
vypráví Michal Švec, průvodce CK 
Periscope, předseda Skandinávského
domu a překladatel z finštiny
www.knihovna.mestojablonec.cz

BiOSENiOR
Kino Radnice, 14 hodin
Jan Žižka, www.kinajablonec.cz

KARPAtSKÝ OBLOUK:
PĚŠKy DO BANÁtU  
Klub Na Rampě, 19 hodin
cesta Viktorky Rys plná dobrodružství 
www.klubnarampe.cz

MiChAEL KOCÁB 
ROCKER VERSUS POLitiK
Kino Junior, 17 hodin
dokument, www.kinajablonec.cz

RAJtARAJ
Sokolka, 18 hodin
koncert – pražská world music 
s prvky Balkánu a Skandinávie
www.facebook.com/sokolkajbc

tiŠtĚNÁ ARChitEKtURA:
FiLiP LANDA
Knihkupectví Serius, 18.30 hodin
jak publikovat díla architektů, jak o
nich kriticky psát a co všechno obnáší
práce (šéf)redaktora časopisu ERA21
placjablonec.cz

EWA FARNA 
UMAMi tOUR
Eurocentrum, 19.30 hodin
úřadující zlatá slavice představí nové
album, www.kulturajablonec.cz

PRAžSKÝ VÝBĚR: 
SyMPhONy BiZARRE
Kino Junior, 20 hodin
dokument, www.kinajablonec.cz

CABAREt ŠULiN RŮž
Městské divadlo, 19 hodin 
výpravný pořad Travesti skupiny
Techtle Mechtle a Kočky 
www.divadlojablonec.cz

VÍNO A JAZZ
Kavárna DaFi, Poštovní 9
(nad Billou), 18.30–21 hodin
Aleš Bartoš (kytara a zpěv) a Samuel
Devin (Saxofon) hrají k degustaci
vína, www.kavarnadafi.cz

ZRNÍ
Klub Na Rampě, 20 hodin
dynamická, barevná a plná emocí 
kapela z Kladna, www.klubnarampe.cz

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

AUtORSKé ČtENÍ 
PLUS MÍNUS VEGA,
tRAShBOySONy …
Klub Na Rampě, 17 hodin
slova v písních a básních 
čtení poezie, hra na brumlu, rap, open
mic, tombola, www.klubnarampe.cz

SONEt NO.2.BAND  
U George, Fügnerova 1a, 20 hodin 
k tanci a poslechu hrající skupina                    
www.ugeorge.webnode.cz

ORiENtAČNÍ BĚh
ZŠ Pod Vodárnou, Rýnovice, 
10–12 hodin
závod pro všechny, jak co se týče věku,
tak kondice, www.tatran.org

BRÁNA A ZLAtÁ StRUNA
Klub Na Rampě, 14 hodin
severočeská předkola soutěží pro mlá-
dež do 18 let, www.klubnarampe.cz

O MALé hAStRMANCE
Městské divadlo, 15 hodin 
pohádka Hálkova divadla Nymburk
www.divadlojablonec.cz
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SOKOLSKÝ BĚh REPUBLiKy
čtvrtek 28. 10., start 14 hodin, tyršův park, Jablonec nad Nisou
Oslavte státní svátek pohybem! Délka trasy je 5 km, pro děti 1 km. Od 12.00
výdej startovních čísel, ve 14.00 start závodu. Více info www.behrepubliky.cz
Foto: archiv TJ Sokol Jablonec



PODZiMNÍ FANtAZiE 2022
Městské divadlo, 17 hodin 
otevřený celostátní festival scénického
tance a pohybového divadla
www.divadlojablonec.cz

DRŮBEžÍ NÁŘEZ
Klub Na Rampě, 19 hodin
humorná divadelní hra z pera souboru
Nakafráno, www.klubnarampe.cz

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

Podzimní prázdniny
PRÁZDNiNOVé tVOŘENÍ 
Muzeum skla a bižuterie, 10–17 h
jednoduché tvůrčí dílny v ateliéru
muzea, www.msb-jablonec.cz

BiOSENiOR
Kino Radnice, 14 hodin
Indián, www.kinajablonec.cz

KŘESt DESKy EJ!
Dům česko-německého porozumění
Rýnovice, 17 hodin
Roman Hampacher a Lenka Vavřín-
ková křtí novou desku o životě, snech
a o vzájemnosti
www.dumrynovice.cz

ČtyŘi DOhODy
Městské divadlo, 19 hodin 
účinkují Jaroslav Dušek, Pjér La Š´éz
a Zdeněk Konopásek
www.divadlojablonec.cz

JAM NA RAMPĚ
Klub Na Rampě, 19 hodin
pro muzikanty všech věkových skupin
www.klubnarampe.cz

LAtiNO tANČÍRNA
Kavárna DaFi, Poštovní 9
(nad Billou), 19–23 hodin
www.salsaliberec.cz

Podzimní prázdniny
PRÁZDNiNOVé tVOŘENÍ 
Muzeum skla a bižuterie, 10–17 h
viz 26. 9., www.msb-jablonec.cz

DĚtSKé JAZZOVé 
ODPOLEDNE
Kavárna DaFi, Poštovní 9
(nad Billou), 16–18 hodin
Samuel Devin (saxofon), Aleš Bartoš
(kytara), Vilemína Marhoulová (zpěv)
www.kavarnadafi.cz

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

MADAM BUttERFLy
Kino Radnice, 17 hodin
Royal Opera House
www.kinajablonec.cz

FiLMOVÝ KLUB UK/CZ
Sokolka, 18 hodin
road movie Naprosto osvětleno
www.facebook.com/sokolkajbc

CiRCUS PROBLEM
Klub Na Rampě, 20 hodin
dechy, smyčce, balkánský beat, 
chansonový zpěv, www.klubnarampe.cz

Den vzniku samostatného 
československého státu
SOKOLSKÝ BĚh 
REPUBLiKy
info na 4. straně u upoutávky s fotkou

PRÁZDNiNOVé tVOŘENÍ 
Muzeum skla a bižuterie, 10–17 h
viz 26. 9., www.msb-jablonec.cz

tANEC, tANEC 2022
1. PŘEhLÍDKOVÝ VEČER
Městské divadlo, 19 hodin
celostátní přehlídka scénického tance
mládeže a dospělých
www.divadlojablonec.cz
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EWA FARNA – UMAMi tOUR
čtvrtek 20. 10., 19.30 hodin, Eurocentrum, Jablonec nad Nisou
Úřadující zlatá slavice na podzimním turné, které má pouhých 5 zastávek 
v ČR! Kromě Plzně, Ostravy, Brna a Prahy ji můžete slyšet i u nás v Jablonci.
www.kulturajablonec.cz
Foto: archiv Kultura Jablonec, p. o.



NABitÝ BAtERKy 
U George, Fügnerova 1a, 20 hodin 
country a folk skupina                   
www.ugeorge.webnode.cz

PRÁZDNiNOVé tVOŘENÍ 
Muzeum skla a bižuterie, 10–17 h
jednoduché tvůrčí dílny v ateliéru
muzea, www.msb-jablonec.cz

tANEC, tANEC 2022
2. PŘEhLÍDKOVÝ VEČER
Městské divadlo, 19 hodin
www.divadlojablonec.cz

hOREČKA 
SOBOtNÍ NOCi
Klub Na Rampě, 21 hodin
průřez největšími rockovými hity 
na plátně, uvádí Petr Vobořil
www.klubnarampe.cz

PRÁZDNiNOVé tVOŘENÍ 
Muzeum skla a bižuterie, viz 29. 9.

tANEC ZÁVĚREČNÝ
Městské divadlo, 13 hodin
výstup z rezidence celostátní přehlídky
13.20 vyhlášení Ceny města a dalších
ocenění, www.divadlojablonec.cz

LétAJÍCÍ hALLOWEEN
Jablonecká přehrada – Létající pivo
Sportovní ul., 17 hodin
halloweenský večer pro celou rodinu
tel. 602 131 398
www.facebook.com/letajicipivo

MUSiCA FLOREA
Městské divadlo, 19 hodin 
koncert u příležitosti 30. narozenin
souboru, www.divadlojablonec.cz

PStRUZi
Městské divadlo, 19 hodin 
existenciální magicko-realistická 
komedie Divadla Ungelt Praha
www.divadlojablonec.cz

SEJDEME SE S CiBULKOU
Eurocentrum, 19 hodin
Aleš Cibulka s hosty – Naďou Konva-
linkovou a Jitkou Sedláčkovou
www.kulturajablonec.cz

listopad
LENKA FiLiPOVÁ
Eurocentrum, 20 hodin
koncert české zpěvačky a kytaristky 
se svým triem, www.kulturajablonec.cz

PLAVECKÝ BAZéN
Sv. Čecha 4204/80
vnitřní sportovní bazén 25 m a dětský
bazén, tobogány a další atrakce, sauna
www.sportjablonec.cz

VEŘEJNé BRUSLENÍ
Zimní stadion
sobota a neděle 15–16.30 hodin
svátek 28. 10. 15–16.30 hodin
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

SAUNA ZA hRÁZÍ
Ul. Za hrází 6 
www.saunazahrazi.cz

MAKAK ARéNA
Liberecká ul.
jedno z největších lezeckých center 
v ČR pro úplné začátečníky i profesi-
onály, www.makakarena.cz

tENiSOVé KURty
Sportovní areál Břízky
venkovní: www.tkbrizky.cz
vnitřní: www.brizky.cz
tenisový areál Proseč
www.cltkjbc.cz

SPORtOVNÍ CENtRUM
CARDiOFitNESS
Gen. Mrázka 3652/3
indoorové sportoviště na 1 500 m2
pro všechny výkonnostní a věkové 
kategorie, www.cardiofitnessjbc.cz

tANEČNÍ ŠKOLA tOPDANCE
V. Nezvala 7
pondělky – 18.00 Taneční pro dospělé
19.30 Argentinské tango
úterky – 18.30 Taneční pro mládež
20.00 Taneční pro dospělé
středy – 15:45 Předškoláci, 
16.30 Přípravka školní děti, 
18.30 Taneční pro dospělé 
20.00 Tančírna
neděle – 19.00 Taneční pro dospělé
(kurzy pro úplné začátečníky 
i pro pokročilé, tel.: 602 171 412)
www.topdance.cz

SWiNG / SÓLO JAZZ
sobotní swingové workshopy, swin-
gové tančírny, pravidelný kurz Sólo
Jazz pro jednotlivce (ukázková hodina
3.10. a 10.10. v 19.30 v DDM Vikýř)
info@swingjablonec
www.facebook.com/swingjablonec

MiLUŠE & RENé 
ROUBÍČKOVi – JEN My DVA
Muzeum skla a bižuterie, do 30. 10.
úterý–neděle  10–17 hodin
výstava uměleckých unikátů k 100. 
výročí narození výjimečných osob-
ností českého uměleckého sklářství 
www.msb-jablonec.cz

SNĚNÍ O BUDOUCNOSti 
Muzeum skla a bižuterie, 
7. 10. 2022–21. 5. 2023
úterý–neděle 10–17 hodin
“Design československého skla 
a bižuterie 1948–1989” – ikonické 
i pozapomenuté vzory skla a bižuterie
z období socialismu určené nejen pro
zákazníky doma, ale zejména v zahra-
ničí, www.msb-jablonec.cz

OLDŘiCh PLÍVA – SOChy
Městská galerie My, do 15. 11. 
připomínka padesáti let samostatné
umělecké činnosti jabloneckého 
sochaře, tel.: 483 356 202

SChMUCK WANDER
Galerie N, 7. 10.–4. 11.
pondělí–pátek 13–17 hodin
mezinárodní projekt propojující 
geograficky umělce, šperkaře napříč
všemi generacemi – prezentace spo-
lečných autorských děl pěti ročníků
tohoto projektu, tel. 485 354 474

ŠtEFAN ŠKAPÍK – „CO
JSEM NAŠEL ZA SKŘÍNÍ“
Městské divadlo, do 31. 10.  
v době divadelních představení
obrazy, www.divadlojablonec.cz
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hRABĚCÍ OBORy – ODKAZ
CLAM-GALLASŮ V KRAJiNĚ
JiZERSKÝCh hOR
Dům česko-německého porozumění
Rýnovice, do 1. 11.
výstava, www.dumrynovice.cz

ČEChy hUDEBNÍ VE FOtO-
GRAFiÍCh OttO DLABOLy
Eurocentrum – Foyer, do 13. 1. 2023
pracovní dny 8–19 hodin
volně přístupná výstava
www.kulturajablonec.cz

NÁhROBEK A POMNÍK
Městská knihovna – v prostoru 
schodiště, všední dny 8–17 hodin
poetiku a nečekanou krásu skrytých 
zákoutí jabloneckých hřbitovů na svých
snímcích přiblíží fotograf Milan Bajer
www.knihovna.mestojablonec.cz

EVELÍNA VALÁŠKOVÁ
KAChNy
Galerie Kaplička, Mšeno, do 16. 10.
malba s přesahem do site-specific 
instalace, placjablonec.cz

KŘiŠťÁLOVÝ RÁJ 
Jungmannova 4 (dříve Dům nábytku)
všední dny 9–17, sobota 9–12 hodin
řemeslné umění českých výrobců, 
kolekce bižuterie, skla a vánočních
ozdob, kreativní dílny, www.svsb.cz

tEMAtiCKé PÁtKy 
A SOBOty PRO DĚti
Kavárna DaFi, Poštovní 9, nad Billou
pátky 15–18 , soboty 9–12 hodin
tvoření a hry pod vedením animátorky
7. a 8. 10. – Francie
14. a 15. 10. – Itálie
21. a 22. 10. – Řecko
28. a 29. 10. – Amerika
www.kavarnadafi.cz

hRAČKy NAŠiCh 
PRARODiČŮ
Muzeum hraček, U Zel. stromu
do konce října, po tel. objednání nad
5 osob, tel. 736 533 092
expozice hraček pro holky i kluky 
převážně z období 1940 až 1989,
www.muzeum-hracek-jablonec.cz

RÝNOViCKÁ ULiCE 
V ČASE
Relax pod střechou, Rýnovická 31
otevření po předchozí domluvě 
tel. 728 507 728
pokračování výstavy historických 
fotografií zobrazujících Rýnovickou
ulici a její okolí

JiNDŘiCh RÁZL
U George, Fügnerova 1a,, do 1. 11.
denně 17–23 hodin (út–so i déle)
výstavu obrazů      
www.ugeorge.webnode.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.

JABLONEC MĚStO SPORtU / JABLONEC PROti
PROUDU ČASU 
Dům Scheybalových, všední dny 13–17 hodin, soboty 10–13 hodin
Retrospektivní fotografická výstava Petra Krajíčka mapuje 35 let v životě
města Jablonec nad Nisou. Výběr z šedesát tisíc negativů, zachycujících lidi,
stavby a události v období let 1973–2007 je doplněn o nejzajímavější udá-
losti pětatřiceti ročníků okresních novin. www.kulturajablonec.cz
Na výstavu navazuje fotografická kniha “Jablonec město sportu”, která vyjde
v listopadu 2022. Počet výtisků je omezen, zájemci si mohou knihu rezervo-
vat e-mailem na adrese voboril@kulturajablonec.cz 
Na fotu Rudolf  Svoboda (Houba), populární fotbalovými parádami a hlavně
góly, září 1975 – Petr Krajíček



www.CentralJablonec.cz

UŽIJTE SI 
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