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Čas dovolených a odpočinku
Letní příloha Jabloneckého měsíčníku

Prázdniny na státních
hradech a zámcích 
v Libereckém kraji

Státní hrady a zámky v Libereckém kraji na-
bídnou pro milovníky historie, umění, archi-
tektury, ale i přírody řadu kulturních akcí,
ale také novinky na prohlídkových trasách.

Lemberk slaví 20 let od rekonstrukce
V červenci uplyne 20 let od znovuotevření

zámku Lemberk po celkové obnově. „Celá se-
zona se nese v duchu oslav tohoto významného
výročí,“ říká Lucie Spálenská z Národního pa-
mátkového ústavu územního odborného praco-
viště v Liberci. Vedle časosběrné výstavy foto-
grafií se návštěvníci mohou těšit na prohlídky
dosud nepřístupných prostor (barokní sál, zá-
padní bastion) a také na kulturní akce (večer
poezie - Letní milostná ladění s hercem Janem
Šťastným 5. 7. a další).

Císařova jídelna na zámku Zákupy
Zákupský zámek otevírá po úpravách také cí-

sařskou jídelnu. „V ní se pohyboval nejen po-
slední korunovaný český král a rakouský císař
Ferdinanda V., ale zde se také konala svatební
hostina následníka trůnu Františka Ferdinanda
d’Este s hraběnkou Žofií Chotkovou,“ dokládá
významnou společenskou roli sálu Spálenská.

Na Grabštejně k vidění postel s nebesy
Významným obohacením horního podlaží na

hradě Grabštejn je historizující postel s nebesy
v renesanční ložnici Jiřího Mehla ze Střelic.
„Tato akvizice se podařila získat díky Benefič-
ním koncertům, o. p. s., v čele se sólistou Opery
Národního divadla v Praze Luďkem Vele, stejně
jako nově postavená kopie původního altánu,“
informuje Lucie Spálenská. Hrad Grabštejn je
zapojen do projektu Otevřete 13. komnatu.
Kromě pondělí je otevřen každý den. 

Tři okruhy na Hrubém Rohozci
Na Hrubém Rohozci jsou rozšířené tři pro-

hlídkové okruhy, neboť se zpřístupnily další po-
koje členů rodiny Des Fours-Walderod. „Zveme
do dětských pokojů nebo orientálního hostin-
ského pokoje hraběte Kuna, jenž během práce
v diplomatických službách shromáždil desítky
předmětů východoasijské provenience,“ láká
turisty Spálenská. K upřesnění každodenního
rytmu šlechtického domu přispěje i zpřístupně-
ní tzv. lokajny, jakožto denní místnosti pro slu-
žebnictvo.

Bezděz
Dominanta Máchova kraje hrad Bezděz láká

kromě pravidelných prohlídek na výstavu vý-
tvarných prácí dětí zapojených do soutěže
„Namaluj hrad Bezděz“.

Na Frýdlantu provází vévoda Albrecht
Historii Frýdlantska na zámku Frýdlant při-

blíží návštěvníkům zajímavou formou sám vé-
voda Albrecht z Valdštejna, který se rozhodl
navštívit vybrané prohlídky zámku.

Hrad Trosky – Trosecký širák
Příznivce trampských písní možná přiláká

hudební festival „Trosecký širák“, který se koná
18. srpna. „Romantická krajina a hrad Trosky
jsou tou nejhezčí kulisou pro poslech písní
a příjemně strávený den,“ je přesvědčena
Spálenská.

Zámek Sychrov
Pro letošní sezonu jsou na zámku, kromě

prohlídkových tras a nově zrekonstruované
oranžérie v zámeckém parku, připraveny i čtyři
výstavy. V prostoru bývalé konírny „TECHNO-
POLIS“ je interaktivní výstava zaměřena na vě-
du a technologie 2. poloviny 19. století a začá-
tek 20. století. 

„Připomíná také vynálezy a díla J. Verna.
Výstava je koncipována pro všechny věkové

skupiny a bude přístupná do konce října 2012,“
prozrazuje Spálenská.

Od 30. června je k vidění další výstava s ná-
zvem I král byl dítětem. „Výstava ukazuje ná-
vštěvníkům, že i velcí panovníci byli někdy
dětmi. Budete si moci prohlédnout portréty
šlechtických dětí a dětské hračky,“ pozname-
nala Spálenská. Výstava potrvá do konce listo-
padu.

Od poloviny července je připravena další vý-
stava, tentokrát pod názvem Ať jedí koláče aneb
Životní styl u francouzského dvora před revolu-
cí. Výstava se věnuje životnímu stylu francouz-
ské aristokracie na královském dvoře ve Ver-
sailles v době vlády Ludvíka XVI. a jeho ženy
Marie Antoinetty. Tedy období, kdy aristokracie
provokuje strádající lid svými výstřelky.
Hlavními exponáty jsou kostýmy pocházející
z dílny Pavla Jarába a jsou ušity dle dobových
střihů.

Dobře utajené housle Miroslava Horníčka, tak
se jmenuje další výstava, která je od 30. června
k vidění na Sychrově. „Příznivce humoru čes-
kého herce, spisovatele a režiséra Miroslava
Horníčka jistě potěší výstava věnovaná tomuto
umělci. Výstava bude součástí prohlídkové tra-
sy C ve 2. patře zámku,“ upozorňuje na další
nabídku Spálenská. Návštěvníci si mohou pro-
hlédnout autentické pokoje tohoto umělce,
předměty denní potřeby a také kuriózní dárky,
které pan Horníček obdržel od svých přátel.
Výstava potrvá do konce listopadu.

„Kasteláni myslí také na nejmenší návštěvní-
ky, a tak zámek Sychrov a Zákupy nabízejí dět-
ské prohlídky, které vede princezna. Trvají asi
30 minut a výklad je uzpůsoben věku dětí. Na
všech objektech ve správě Národního památko-
vého ústavu najdete pohledy s interiéry zámku,
doplněné vtipem a kresbami Petra Urbana,“
uzavírá pozvánky Lucie Spálenská z Národního
památkového ústavu územního odborného
pracoviště v Liberci.

(end)

Grabštejn
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jablonecký měsíčník / červenec–srpen 2012 koncertní tipy

Jablonecké kostely otevřeny
Přehled koncertů konaných v rámci akce

3. 7. /úterý/ 17.00 hodin
Zámecké saxofonové kvarteto 
kostel sv. Anny
Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spoje-
ním zkušených hudebníků pohybujících se již
mnoho let ve známých českých orchestrech.
Pod vedením J. Žemličky nabízí klasický i mo-
derní repertoár – od skladeb J. S. Bacha, W. A.
Mozarta přes slavné písně J. Ježka, G. Gershwi-
na až po nejslavnější muzikálové melodie.

10. 7. /úterý/ 17.00 hodin
Varhanní koncert – Jana Havlíčková
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Jana Havlíčková je absolventkou Metodického
centra na HAMU v Praze, obor Aprobace pro
výuku hry na klávesové nástroje a varhanních
studií u Prof. J. Vodrážky. Řadu let je koncertně
činná, především na hradech a zámcích či lá-
zeňských festivalech. V jejím podání zazní
skladby G. F. Händela, J. S. Bacha, L. Boëllmanna,
J. K. Kuchaře a J. Clarka.

17. 7. /úterý/ 17.00 hodin
Aries, soubor bicích nástrojů
kostel Povýšení sv. Kříže 
Aries je ojedinělým souborem v České republi-
ce na základním stupni uměleckého školství,
který disponuje tak bohatou škálou bicích ná-
strojů. Soubor funguje pod vedením renomova-
ného pedagoga a hudebníka Mgr. S. Grygo-
renka od r. 1998 a tvoří jej žáci ZŠ a ZUŠ
Jabloňová v Liberci. 
Těleso má za sebou řadu úspěšných vystoupení
v Čechách i v zahraničí. V kostele Povýšení sv.
Kříže vystoupí letos podruhé. Přijďte si poslech-
nout klasická i moderní díla v podání marimby,
xylofonu, vibrafonu, zvonkohry, bicí soupravy,
percussion či tympánů. 

24. 7. /úterý/ 17.00 hodin
Kytarový koncert Karla Jiroše
kostel Dr. Farského
Karel Jiroš se kytaře věnuje od 6 let. Vedle hry
skladeb dnes již klasických studuje také kom-
pozici. Klasickou kytaru představuje převážně
na vernisážích.
V současnosti vyučuje hru na kytaru v ZUŠ
v Jablonci nad Nisou.

31. 7. /úterý/ 17.00 hodin
Jazztet
kostel sv. Anny
Jazztet – žákovský soubor ZUŠ v Jablonci nad
Nisou je známý z mnoha vystoupení v našem
městě i okolí. Ve svém repertoáru má převážně
moderní jazzové skladby. Kromě interpretace
čistě instrumentálních skladeb doprovází též
sólisty z pěveckého oddělení ZUŠ či účinkuje
ve velkých školních projektech, např. muzikál
„Filmový Fanda“. Jazztet pracuje pod vedením
Ing. Vladimíra Vláška.

7. 8. /úterý/ 17.00 hodin
Jan Svoboda a Kateřina Hořejšová 
– Varhany a zpěv
kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Kateřina Hořejšová - jablonecká rodačka a ab-
solventka pražské konzervatoře vystoupí po
dvou letech opět v rámci akce Jablonecké kos-

tely otevřeny a zazpívá za doprovodu Jana
Svobody, výborného klavíristy a varhaníka. 

14. 8. /úterý/ 17.00 hodin
Berušky
kostel Povýšení sv. Kříže
Dívčí skupina Berušky je stálicí jablonecké
country a folkové scény. Kromě převzatých, vět-
šinou moderních amerických country písní
hraje i vlastní tvorbu. 

21. 8. /úterý/ 17.00 hodin 
Flétnové sonáty 
– E. Zemanová, J. Lišková Kvochová
kostel Dr. Farského
Eva Zemanová vystudovala obor příčná a zob-
cová flétna na teplické konzervatoři. V součas-
né době vyučuje obě flétny na ZUŠ v Neště-
micích a v Chabařovicích. Kromě toho se již
12 let účastní Českého hudebního tábora mlá-
deže v Horním Jelení, kde každé léto vede sou-
bor zobcových fléten. Jana Lišková Kvochová
vystudovala klavír na konzervatoři v Teplicích,
a poté obor Hudební věda na FF UK v Praze.
V současné době působí jako učitelka klavíru
a korepetitorka sboru Iuventus, gaude! v ZUŠ
v Jablonci nad Nisou. Společně s Evou Zema-
novou a dalšími spolužačkami z konzervatoře
se od roku 1997 též věnuje hře na cembalo a in-
terpretaci staré hudby v komorním souboru
Musica Puella. 

28. 8. /úterý/ 17.00 hodin
Janáček, smíšený pěvecký sbor
kostel sv. Anny 
Repertoár známého jabloneckého pěveckého
sboru čítá přes sto skladeb všech uměleckých
směrů, počínaje renesancí a konče skladbami
současných skladatelů. Zpívá úpravy našich
i cizích lidových písní a za dobu své činnosti
nahrál 3 gramofonové desky, 2 audiokazety
a CD. Naši republiku reprezentoval nejen
v Evropě, ale i v bývalém Sovětském svazu
a dvakrát v USA. V současné době vystupuje
pod vedením dirigentky Olgy Fröhlichové.

Akce projektu Jablonec n. N. 2012
Více informací naleznete na webové adrese
www.jablonec.com

Poslední srpnový víkend ožije Jablonec
nad Nisou skleněnou krásou. V Eurocentru
se bude konat prodejní výstava s názvem
Křehká krása, vybroušená chuť.

Cílem prodejní výstavy je ukázat spojení bi-
žuterie, skla, pivovarů, uměleckých spolků,
módních přehlídek či řemeslných dílen jako
vhodný nástroj zážitkové turistiky a poukázat
na to, že v tomto regionu tradice stále žijí. 

Návštěvníci se mohou těšit na výrobce skla
a bižuterie nejen z Libereckého regionu, ale ta-
ké ze zahraničí, bohatý doprovodný program
v podobě koncertů známých kapel a módních
přehlídek či sklářských dílen či předvádění vý-
roby. 

Velkým lákadlem bude jistě i přehlídka 14 kle-
notů České republiky z dílny známé módní
návrhářky Jany Berg, kterou předvedou fina-
listky soutěže MISS Liberec 2012 či ukázka vý-
roby ve sklářské peci. A k tomu lze ochutnat
i něco dobrého na zub v podobě regionálních

produktů či zlatavého moku z regionálních pi-
vovarů. 

Nejen Jablonec nad Nisou ožije skleněným
umem. Sklářská muzea v celém Libereckém
kraji se navíc zapojí do tzv. společné vstupenky
vydané u této příležitosti. Návštěvník získá zvý-
hodněné vstupné či jinou formu bonusu a za
nasbírání určitého počtu razítek z jednotlivých
muzeí postoupí do slosování o sklářské a bižu-
terní výrobky. 

Celá akce se koná ve spolupráci Libereckého
kraje, německé Marketing-Gesellschaft Ober-
lausitz-Niederschlesien s městy Jablonec nad
Nisou a Liberec, Eurocentrem Jablonec nad Ni-
sou, Svazem výrobců skla a bižuterie, Okresní
hospodářskou komorou v Jablonci nad Nisou,
Jabloneckým kulturním a informačním cent-
rem, Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou, Sundiskem a Českou centrálou cestovní-
ho ruchu Czechtourism. Kompletní program
celé výstavy, doprovodný program najdete na
www.liberecky-kraj.cz. Vstup zdarma.

Křehká krása, vybroušená chuť

Foto Miroslav Gorčík
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

Kino Radnice, Letní kino 

/R/ kino Radnice
/L/ Letní kino

Červenec
1. 7. /neděle/
15.00 /R/ DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ

V POHYBU (2D)
17.30 /R/ DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ

V POHYBU (3D)
20.00 /R/ PROMETHEUS (3D/T)
22.00 /L/ LOVE

2. 7. /pondělí/
17.30 /R/ DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ

V POHYBU (3D)
20.00 /R/ PAŘMENI
22.00 /L/ TADY HLÍDÁM JÁ

3. 7. /úterý/
17.30 /R/ DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ

V POHYBU (3D)
20.00 /R/ PAŘMENI
22.00 /L/ TADY HLÍDÁM JÁ

4. 7. /středa/
17.30 /R/ DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ

V POHYBU (3D)
20.00 /R/ PAŘMENI
22.00 /L/ MUŽI V NADĚJI

5. 7. /čtvrtek/
15.00 /R/ MADAGASCAR 3 (2D)
17.30 /R/ DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ

V POHYBU (3D)
20.00 /R/ LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
21.45 /L/ SHINING

6. 7. /pátek/
15.00 /R/ MADAGASCAR 3 (3D)
17.30 /R/ DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ

V POHYBU (2D)
20.00 /R/ LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
21.45 /L/ NEDOTKNUTELNÍ

7. 7. /sobota/
15.00 /R/ MADAGASCAR 3 (3D)
17.30 /R/ DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ

V POHYBU (3D)
20.00 /R/ PROMETHEUS (3D/T)
21.45 /L/ NEDOTKNUTELNÍ

8. 7. /neděle/
15.00 /R/ MADAGASCAR 3 (3D)
17.30 /R/ DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ

V POHYBU (3D)
20.00 /R/ PROMETHEUS (3D/T)
21.45 /L/ VŘÍSKOT

9. 7. /pondělí/
17.30 /R/ KONFIDENT
20.00 /R/ NĚŽNOST
21.45 /L/ ROK KONOPÍ

10. 7. /úterý/
17.30 /R/ KONFIDENT
20.00 /R/ NĚŽNOST
21.45 /L/ PO PŘEČTENÍ SPALTE

11. 7. /středa/
17.30 /R/ LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
20.00 /R/ PROMETHEUS (3D/T)
21.45 /L/ DISTRICT 9

12. 7. /čtvrtek/
17.30 /R/ POLSKI FILM
20.00 /R/ THE AMAZING 

SPIDER-MAN (3D/D)
21.45 /L/ ČTYŘI POKOJE

13. 7. /pátek/
17.30 /R/ POLSKI FILM
20.00 /R/ THE AMAZING 

SPIDER-MAN (3D/D)
21.45 /L/ PÁTEK TŘINÁCTÉHO

14. 7. /sobota/
15.00 /R/ DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ

V POHYBU (3D)
17.30 /R/ POLSKI FILM
20.00 /R/ THE AMAZING 

SPIDER-MAN (3D/D)
21.45 /L/ VOLNÝ PÁD

15. 7. /neděle/
15.00 /R/ MADAGASCAR 3 (3D)
17.30 /R/ POLSKI FILM
20.00 /R/ THE AMAZING 

SPIDER-MAN (3D/D)
21.45 /L/ KÁMOŠ

16. 7. /pondělí/
17.30 /R/ AŽ VYJDE MĚSÍC
20.00 /R/ THE AMAZING 

SPIDER-MAN (2D/T)
21.45 /L/ ČTYŘI SLUNCE

17. 7. /úterý/
17.30 /R/ AŽ VYJDE MĚSÍC
20.00 /R/ THE AMAZING 

SPIDER-MAN (3D/D)
21.45 /L/ ČTYŘI SLUNCE

18. 7. /středa/
15.00 /R/ BÁJEČNÝ HOTEL 

MARIGOLD
Projekce (nejen) pro seniory

17.30 /R/ THE AMAZING 
SPIDER-MAN (3D/D)

20.15 /R/ AŽ VYJDE MĚSÍC
21.45 /L/ ÚTĚK Z MS-1

19. 7. /čtvrtek/
17.30 /R/ BEZ KALHOT
20.00 /R/ POLSKI FILM
21.30 /L/ JACKIE BROWN

20. 7. /pátek/
17.30 /R/ BEZ KALHOT
20.00 /R/ ABRAHAM LINCOLN: 

LOVEC UPÍRŮ (3D/T)
21.30 /L/ POČÁTEK

21. 7. /sobota/
15.00 /R/ MADAGASCAR 3 (3D)
17.30 /R/ THE AMAZING 

SPIDER-MAN (3D/D)
20.15 /R/ ABRAHAM LINCOLN: 

LOVEC UPÍRŮ (3D/T)
21.30 /L/ PÁD DO TMY

22. 7. /neděle/
15.00 /R/ DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ

V POHYBU (3D)

17.30 /R/ THE AMAZING 
SPIDER-MAN (3D/D)

20.15 /R/ ABRAHAM LINCOLN: 
LOVEC UPÍRŮ (2D/T)

21.30 /L/ LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

23. 7. /pondělí/
17.30 /R/ IRON SKY
20.00 /R/ ABRAHAM LINCOLN:

LOVEC UPÍRŮ (3D/T)
21.30 /L/ LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

24. 7. /úterý/
17.30 /R/ IRON SKY
20.00 /R/ ABRAHAM LINCOLN: 

LOVEC UPÍRŮ (3D/T)
21.30 /L/ FRIDA

25. 7. /středa/
17.30 /R/ BATMAN ZAČÍNÁ
20.30 /R/ TEMNÝ RYTÍŘ
21.30 /L/ KILL BILL 1

26. 7. /čtvrtek/
00:01 /R/ TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL

Půlnoční premiéra
17.30 /R/ AŽ VYJDE MĚSÍC
20.00 /R/ TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL
21.30 /L/ KILL BILL 2

27. 7. /pátek/
17.30 /R/ AŽ VYJDE MĚSÍC
20.00 /R/ TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL
21.30 /L/ NOC OŽIVLÝCH MRTVOL

28. 7. /sobota/
15.00 /R/ DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ

V POHYBU (3D)
17.30 /R/ BEZ KALHOT
20.00 /R/ TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL
21.30 /L/ POLSKI FILM

29. 7. /neděle/
15.00 /R/ MADAGASCAR 3 (3D)
17.30 /R/ BEZ KALHOT
20.00 /R/ TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL
21.30 /L/ POLSKI FILM

30. 7. /pondělí/
17.30 /R/ DO ŘÍMA S LÁSKOU
20.00 /R/ TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL
21.30 /L/ DIKTÁTOR

31. 7. /úterý/
17.30 /R/ DO ŘÍMA S LÁSKOU
20.00 /R/ TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL
21.30 /L/ DIKTÁTOR

Změna programu vyhrazena.
Časy promítání v Letním kině jsou
orientační, promítá se až po setmění.

Srpen
V době uzávěrky a tisku tohoto
dvojčísla nebyl program kin
na srpen znám.

Srpnový program kin bude
s ohledem na aktualizaci
filmových premiér v digitálním
formátu zveřejněn v závěru
měsíce července. 

Naleznete jej na plakátech, 
letácích, na webových stránkách
(www.kinajablonec.cz) 
a na Facebooku 
(Kina Jablonec nad Nisou).

■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz
Otevřeno každé úterý a sobotu 
vždy od 9.00 do 17.00 hodin.

10. 7. /úterý/ 19.00 hodin 
POKRAČOVATELÉ MISTRŮ 
Ivana Veberová – soprán, sólistka 
opery Divadla J. K. Tyla v Plzni,
Stanislav Krejčířík – baryton, klavírní
doprovod. Václav Loskot – pedagog
Pražské konzervatoře. 
Program: Árie z českých a světových
oper skladatelů B. Smetany, A. Dvořáka,
W. A. Mozarta, G. Bizeta, G. Donizettiho,
G. Pucciniho a dalších. 
Prodej půl hodiny před koncertem
v kostele. Koncert se koná v rámci
projektu Anenské slavnosti za finanční
podpory Libereckého kraje.

2. 8. /čtvrtek/ 19.00 hodin 
IVO KAHÁNEK – VEČER
KLAVÍRNÍCH SONÁT
Program: Domenico Scarlatti, Fryderyk
Chopin, Ludwig van Beethoven, Sergej
Prokofjev. Prodej půl hodiny před
koncertem v kostele. Koncert se koná
v rámci projektu Anenské slavnosti za
finanční podpory Libereckého kraje.

21. 8. /úterý/ 19.00 hodin 
BREDLIBAND 
Koncert originálního jazzového kvinteta,
Martin Brádle – kontrabas, Tomáš
Vybíral – bicí, František Krtička – klavír,
Lenka Schichová – flétna, Zuzana
Mikulcová – zpěv. Prodej půl hodiny
před koncertem v kostele. Koncert se
koná v rámci projektu Anenské
slavnosti za finanční podpory
Libereckého kraje.

VÝSTAVA
2. 7.–28. 8. 
DŘEVOMALBY
Výstava Tomáše Záborce, který o své
práci říká: „Již několik let se věnuji
vytváření obrazů na dřevěném
podkladu, které pro zjednodušení
nazývám dřevomalby.“ 
Vernisáž výstavy je 2. 7. od 17.00 hodin.

Půlnoční premiérová projekce

Přesně minutu po půlnoci v noci ze středy 25. 7. na čtvrtek 26. 7.
uvede kino Radnice premiérovou projekci netrpělivě očekáva-
né třetí části novodobé série o Batmanovi – „TEMNÝ RYTÍŘ
POVSTAL“. Pro ty, kdo si budou chtít zkrátit čekání na půlnoc,
speciálně uvedeme ve středu 25. 7. předchozí dva díly: od 17.30
film BATMAN ZAČÍNÁ a od 20.30 film TEMNÝ RYTÍŘ.
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■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

LÉTO TANČÍ 
ODPOLEDNÍ PROGRAMY
PRO VEŘEJNOST
Akce Projektu Jablonec 2012

2. 7. /pondělí/ 16.00 hodin, Malý sál
SALSA ROOTS
s rodilou Kubánkou Doris Martinez

3. 7. /úterý/ 16.00 hodin, Malý sál
BRASIL, RIO DE JANEIRO, BAHIA
Vyprávění o zážitcích z cest Miloše
Vacíka po Brazílii doprovázené
fotografiemi.

4. 7. /středa/ 16.00 hodin, Malý sál
EXPERIMENTAL DANCE
představí Dagmar „Dash“ Jiřičková

6. 7. /pátek/ 16.00 hodin, Malý sál
BRAZILSKÉ RYTMY
a Miloš Vacík

7. 7. /sobota/ 19.00 hodin, Velký sál
ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ
ÚČASTNÍKŮ A LEKTORŮ

JABLONECKÉ KULTURNÍ LÉTO
6. ročník akce pro širokou veřejnost

5. 7. /čtvrtek/ 17.00 hodin, Letní scéna
BALLESKOLENS BRASS BAND (DK)
Mladý dechový orchestr z města
Silkeborg

12. 7. /čtvrtek/ 17.00 hodin, Letní scéna
FRESKI (PL)
Hudební skupina ze sousedního
Zgorzelce se pohybuje na hranici
žánrů nujazz, funk a rock.

19. 7. /čtvrtek/ 17.00 hodin, Letní scéna
ZUZANA LAPČÍKOVÁ KVINTET
(CZ/SK)
Lidová hudba ve spojení s jazzem a se
soudobou klasickou hudbou.

26. 7. /čtvrtek/ 17.00 hodin, Letní scéna
ROBERT BALZAR TRIO
Repertoár skupiny tvoří vlastní
skladby, ale i úpravy jazzových
standardů.

2. 8. /čtvrtek/ 17.00 hodin, Letní scéna
TARA FUKI
Duo zpívajících violoncellistek vychází
částečně z folklóru obohaceného
o vlivy vážné hudby, jazzu a folku.

9. 8. /čtvrtek/ 17.00 hodin, Letní scéna
SANTIAGO FERREIRA BAND
(Brazílie)
Hudební řeč skupiny vychází hlavně
z bossa novy a pop-jazzu, rytmické
cítění přiznává vliv tradiční brazilské
samby.

16. 8. /čtvrtek/ 17.00 hodin, Letní scéna
JUSTIN LAVASH (UK)
Písničkář charakteristický naléhavým
zpěvem a mistrnou hrou na kytaru

23. 8. /čtvrtek/ 17.00 hodin, Letní scéna
LOUTKOVÉ DIVADLO LOKVAR:
AUCASSIN A NICOLETTA
Loutková rytířská komedie na motivy
středověké legendy pro děti od 7 let,
trvá 60 minut.

24. 8.–26. 8., areál Eurocentra
/pátek a sobota/ 10.00–18.00 hodin
/neděle/ 10.00–16.00 hodin
KŘEHKÁ KRÁSA, VYBROUŠENÁ
CHUŤ
Výstavní expozice sklářského a bižu-
terního průmyslu, škol a turistických
regionů.
Módní přehlídky, ukázky výroby,
stánky pivovarů, kulturní program
a mnoho dalšího.

31. 8. /pátek/ 14.00–23.00 hodin, 
Letní scéna
ROCK NA KONEC LÉTA (PL/D/CZ)
Festival hudebních skupin
Euroregionu Nisa

VÝSTAVY:
Do 16. 7. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin, Foyer
VODA
Soubor fotografií Břetislava Jansy

18. 7.–3. 9. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin, Foyer
PUTOWÁNÍ: ASIE 2011
Výstava fotografií a koláží Pawla
Wintera
Vernisáž: středa 18. 7. v 17.00 hodin

3. 9. /pondělí/ 18.00 hodin, Velký sál
TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
A DOSPĚLÉ – TOPDANCE
Každé pondělí a čtvrtek – vždy celkem
14 lekcí včetně dvou prodloužených
a věnečku 
Termíny zahájení 
pondělí 3. 9. a čtvrtek 6. 9.
Informace: TOPDANCE - Libor Jäger,
tel: 602 171 412, topdance@topdance.cz
www.topdance.cz 

4. 9. /úterý/ 18.30 hodin, Velký sál
TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
A DOSPĚLÉ – JOSEF SVOBODA
Každé úterý a středu – vždy celkem
14 lekcí včetně dvou prodloužených,
stolování a věnečkus tanečním
orchestrem. Termíny zahájení 
úterý 4. 9. a středa 5. 9.
Informace: Taneční škola 
Josef Svoboda, tel: 603 512 887,
info@tanecnisvoboda.cz, 
www.tanecnisvoboda.cz 

■ Městská 
knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz

V oddělení mládeže pokračuje již
6. ročník luštitelské soutěže
O ZLATOU MAKOVICI

VÝSTAVY
„ZOSTŘENO NA KNIHU“

V prostoru schodiště se představují
nejlepší práce čtvrtého ročníku foto-
grafické soutěže.
„JAROSLAV VRCHLICKÝ 1853–1912“

K 160. výročí narození a 100. výročí
úmrtí Jaroslava Vrchlického.
V prostoru chodby vedoucí
k multimediálnímu oddělení.

LETNÍ PROVOZ KNIHOVNY 2012

Hlavní budova
v týdnech od 2. 7. do 31. 8. 
pouze úterý a čtvrtek
studovna, čítárna 8.00–18.00 hodin
multimediální odd. 8.00–18.00 hodin
odd. pro dospělé 9.00–18.00 hodin
odd. pro děti 9.00–12.00 hodin

a 12.30–17.00 hodin

Každé pondělí, středu, pátek
a o svátcích není hlavní budova
otevřena!
Běžný provoz hlavní budovy od 3. 9. 2012

Pobočky:
Janovská – zavřeno pouze 7. 8. a 14. 8. 
Kokonín – poslední půjčovní den 25. 7.
a otevřeno bude od 5. 9. 
Mšeno – poslední půjčovní den 26. 6.
a otevřeno bude od 4. 9. 
Šumava – poslední půjčovní den 28. 6.
a otevřeno bude od 6. 9. 

■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz, tel. 483 713 004

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

2.–4. 7. • PRÁZDNINOVÉ HRAVÉ
DNY
Malá přípravka pro vstup do MŠ,
pro děti od 2,5 let, 
informace S. Příhonská.

2.–4. 7. • SPORTOVNÍ
Zaměřeno na kolektivní a míčové
sporty,
pro děti od 7 let, 
informace P. Dostál.

9.–13. 7. • SPORTOVNÍ
Zaměřeno na kolektivní a míčové sporty,
vodní sporty, cyklistiku, turistiku aj.,
pro děti od 8 let, 
informace P. Dostál.

9.–13. 7. • VÝTVARNÉ TVOŘENÍ
Výtvarné tvoření pro nejmenší, tvorba
v přírodě i ve Vikýři, celodenní výlet,
pro děti od 5 let,
informace M. Tauchmanová.

9.–20. 7. • PŘÍMĚSTSKÝ PRO
NEJMENŠÍ – ČTYŘLÍSTEK
Pro děti školkou povinné tábor plný
her, soutěží, zábavy, 
pro děti od 3 let,
informace S. Příhonská.

16.–20. 7. • PŘÍRODOVĚDNÝ
Příměstský tábor se zaměřením
na zvířata, ekologii, výlety do přírody, 
pro děti od 6 let, 
informace A. Francová.

23.–27. 7. • TANEČNÍ A TVOŘIVÝ
Příměstský tábor se zaměřením na
tanec, pohyb a tvoření, pro děti od 5 let,
informace A. Francová.

30. 7.–3. 8. • PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Příměstský tábor pro handicapované
děti, mládež a mladé dospělé, pro děti
od 7 let,
informace I. Literová.

30. 7.–3. 8. • ADRENALINOVÝ
PŘÍMĚSTSKÝ
Lanová centra, trampolíny, lezecké stěny,
jednokolky, lukostřelba, skákací boty,
netradiční hry, výlety, 
pro děti od 10 let, 
informace A. Tauchmanová.

6.–10. 8. • PŘÍMĚSTSKÝ PRO
NEJMENŠÍ – ČTVERO ROČNÍCH
OBDOBÍ
Pro děti školkou povinné tábor plný
her, soutěží, zábavy, 
pro děti od 3 let, 
informace S. Příhonská.

6.–10. 8. • STREET DANCE
Týden plný tance, hudby, pohybu, her
a jiné zábavy, 
pro děti od 7 let, 
informace S. Příhonská.

13.–17. 8. • PŘÍMĚSTSKÝ PRO
NEJMENŠÍ – ČTVERO ROČNÍCH
OBDOBÍ
Pro děti školkou povinné tábor plný
her, soutěží, zábavy, 
pro děti od 3 let, 
informace S. Příhonská.

13.–17. 8. • SPORTOVNÍ
Zaměřeno na kolektivní a míčové sporty,
vodní sporty, cyklistiku, turistiku aj.,
pro děti od 5 let, 
informace P. Dostál.

13.–17. 8. • FANTASY PARK
Všeobecně zaměřený tábor s tématikou
fantasy, 
pro děti od 7 let, 
informace N. Mitbauerová.

20.–24. 8. • VÝTVARNÉ TVOŘENÍ
Týden výtvarných aktivit pro děti,
mládež a dospělé zájemce (odděleně),
pro účastníky od 9 let, 
informace M. Tauchmanová.

27.–31. 8. • KONEC PRÁZDNIN
S VIKÝŘEM
Dny plné výletů, her a nových přátel,
pro děti od 6 let, 
informace N. Mitbauerová.

POBYTOVÉ TÁBORY
20.–27. 7. • TEENAGERS CAMP
Hry a zábava pro mládež, místo konání
ubytovna Tom Zálesák Tanvald, výlety,
pro děti od 13 let, 
informace A. Tauchmanová.

18.–26. 8. • SIJESTA V. – ROBINSON
CRUSOE
Všeobecně zaměřený tábor pro kluky
i pro holčičky s celotáborovou hrou,
pro děti od 6 let, 
informace S. Příhonská.

Unikátní Zuzana Lapčíková

19. 7. /čtvrtek/ 17.00 hodin – Letní scéna
Zpěvačce a cembalistce z moravského Slovácka se podařilo
lépe než komukoliv jinému ze současných hudebníků spojit
lidovou hudbou s jazzem. Se svou současnou skupinou vítězí
uposluchačů od Berlína až po Santiago de Compostella.
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10.00–12.00, 13.00–17.00 hodin

15. 6.–24. 8.
CHRISTIAN GOTTHARD HIRSCH
FRANZ SCHIER
Pozdní romantismus v krajinomalbě
Jizerských hor a Krkonoš.

■ Univerzitní 
galerie N
V červenci a srpnu bude galerie
uzavřená.

■ Muzeum skla 
a bižuterie
U Muzea 4, www.msb-jablonec.cz 
tel. 483 369 011
úterý–neděle 9.00–17.00 hodin

Stálé expozice
KOUZELNÝ SVĚT BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA
České sklo sedmi století.

Výstava 
11. 5.–28. 10. 2012
INGRID – VÍC NEŽ JEN ZNAČKA
Komerčně úspěšný český sklářský
design z období mezi světovými
válkami firem Heinrich Hoffmann –
Curt Schlevogt. Na jednom místě bude
k vidění největší muzeální a soukromá
sbírka umělecké krystalerie, kterou
spravuje jablonecké muzeum.
Po celou dobu trvání výstavy probíhá
samoobslužná dílna ve spolupráci
se speciálními centry pro slabozraké,
která přibližuje svět očima lidí se
zrakovým postižením.

30. 6.–25. 8.
SKLENĚNÉ PRÁZDNINY
Ukázky bohaté řemeslné tradice
místního regionu! Proběhne cyklus
předvádění výroby skla a bižuterie
profesionály, kteří se těmito rukoděl-
nými technikami skutečně zabývají.
Prezentace bude možné navštívit
bezplatně ve volně přístupném
prostoru vestibulu muzea o vybraných
sobotách a svátcích.

GALERIE BELVEDER
otvírací doba od 1. 7. do 31. 8. 2012
pondělí–pátek 13.00–17.00 hodin
sobota–neděle 10.00–17.00 hodin
Mlýnská 27, 466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 310 947

Stálá expozice
VĚČNÁ TOUHA PO KRÁSE –
ŠPERK TŘÍ TISÍCILETÍ
Historické šperky a doplňky ze sbírky
Waldes. Po předchozí domluvě
možnost komentovaných prohlídek.
Bližší informace a objednávky skupin
Mgr. Kateřina Hrušková,
tel. 483 310 947, e-mail:
katerina.hruskova@msb-jablonec.cz

VÝSTAVA
do 28. 9.
A PŘECE SE TOČÍ! PIVNÍ HOLBY,
KORBELE, PŮLLITRY 
A SKLENICE OD A PO Z
Za pivním sklem s pivovarem KONRAD
a Rudou Pivrncem! Výstava pivního
skla od 18. století po současnost
představí nejen typické exempláře, ale
též kuriozity a zajímavosti a návrhy
vzešlé ze soutěže sklářských škol
regionu. Dozvíte se něco o historii
vaření piva v kraji, výstavu doprovází
speciálně pro tuto příležitost vytvořené
kresby Petra Urbana. Po dobu trvání
výstavy ochutnávky pivních speciálů
vratislavického pivovaru KONRAD
a soutěž pro návštěvníky.

KRISTIÁNOV
Od 1. 6. otevřeno denně 9.00–17.00 hodin
Bedřichov v Jizerských horách,
tel.: 483 369 011

Stálá expozice
KRISTIÁNOV – KLÍČ K SRDCI
JIZERSKÝCH HOR

■ Mateřské 
centrum Jablíčko
Spolkový dům
www.jablicko.estranky.cz
jablickomc@seznam.cz

29. 6.–1 .7. 
HISTORICKÝ VÍKEND
NA STRÁNOVĚ
Víkend plný dobrodružství
na historickém zámku

4. 7. /středa/ 10.00 hodin
STOPOVANÁ
Naučný výlet za pokladem, 
více na našem webu, 
sraz pod Břízkami u hráze.

5.–8. 7. /čtvrtek–neděle/
STANOVÁNÍ NA BRANŽEŽI
Dobrodružství a zábava pro celou rodinu.

11.–25. 7.
II. TURNUS OZDRAVNÉHO 
POBYTU U MOŘE
Turnus ozdravného pobytu u moře.

20. 7. /pátek/ 
VÝLET NA JEŠTĚDSKÝ HŘEBEN
LANOVKOU
Výlet pro celou rodinu, v rámci akce
„Babi, dědo…“

30. 7.–3. 8.
I. TURNUS PŘÍMĚSTSKÉHO
TÁBORA
Pro děti od 2,5 let do 12 let. Zaměření
tábora je všestranný rozvoj osobnosti
dítěte - sport, kultura, výtvarné dílny,
turistika. Celodenní aktivní program
pro děti. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

1. 8. /středa/ 9.00 hodin
VÝLET NA PETŘÍN S ÚKOLY
Start u haly na Střelnici

3. 8. /pátek/
PRÁZDNINOVÁ OLYMPIÁDA
Sportovní disciplíny, zásady fair play.
Pro malé i velké sportovce 1–99 let.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

6.–10. 8.
II. TURNUS PŘÍMĚSTSKÉHO
TÁBORA 
Pro děti od 2,5 let do 12 let. Zaměření
tábora je všestranný rozvoj osobnosti
dítěte – sport, kultura, výtvarné dílny,
turistika. Celodenní aktivní program
pro děti. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

8. 8. /středa/ 9.00 hodin
VÝLET S ENVIRONMENTÁLNÍ
TÉMATIKOU
pojďte s námi poznávat přírodu
a životní prostředí

10. 8. /pátek/ 9.00 hodin
ŠMOULÍ SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA
Pro všechny malé i velké sportovce.

17.–19. 8.
STANOVÁNÍ NA KRISTÝNĚ
Dobrodružství a zábava pro celou rodinu.

29.–30. 8.
ÚKLID MC

29. 8. /středa/ 20.00 hodin
STEZKA ODVAHU
pro všechny nebojácné 1–99 let.

1. 9. /sobota/
LOUČÍME SE S PRÁZDNINAMI
Akce s ekologickou a environmentální
tématikou, recyklační úkoly a dílničky,
zábava pro celou rodinu na celé
odpoledne. Komponovaný pořad. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

3. 9.–10. 9.
ZÁPISY DO KROUŽKŮ
Více na webu
www.jablicko.estranky.cz 

■ La Kavárna 
ul. Generála Mrázka

12. 7. /čtvrtek/ 19.00 hodin 
HLEDÁNÍ
Lilly Janečková Eisenschimlová přečte
svou povídku Našla jsem Jetty
Sicherovou, text o hledání podstatného.

16. 7. /pondělí/ 17.00 hodin
MAMACOFFE v La Kavárně
Degustace – výklad o správné přípravě
kávy. 

27. 7. /pátek/ 19.00 hodin
VELKÉ VINAŘSKÉ „soirrée“
Degustační večer s odborníkem na víno.

16. 8. /čtvrtek/ 19.00 hodin
LA DEGUSTATION
Ochutnávka lehkých bílých a růžových
vín – Francie

■ Krůčky k sobě
www.brisnitancejablonec.cz
774 801 087, Petříková Iveta Naila, 
ul. 28. října 23

DĚTSKÝ KLUB POHÁDKA
Pondělí–čtvrtek 7.30–16.00 hodin
pátek 7.30–15.30 hodin
Více info: 731 317 887
v době letních prázdnin rozvrh
upraven, info na webu

AKTIVITY V SÁLE
Cvičení pro těhotné
– středa 18.00 hodin
Cvičení pro kojence (3–12 měsíců)
– středa a pátek 10.00 hodin
Cvičení pro děti (1–4 roky)
– středa 11.00 hodin
Masáž dětí a kojenců
– objednávky: 728 400 700
Power jóga
– pondělí 19.30 hodin
Tanec s miminky (miminka 0–9 měsíců)
– úterý 10.00 hodin
Jóga – středa 16.30 hodin

Orientální tance
(TRIBAL, PERSIE, CIKÁNSKÉ)
– pondělí 16.00 a 17.15 hodin, ženy dle
pokročilosti
– čtvrtek 15.00 hodin dívky; 16.15
a 17.15 hodin, ženy dle pokročilosti

16.–20. 7.
LÉTO V ORIENTU
Nové kurzy pro začátečnice ženy
a dívky již vypsány. Více na webu.

■ Český červený 
kříž
16.–20. 7. /pondělí–pátek/ 
8.00–16.00 hodin
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ČČK
Nejen základy první pomoci, ale
i výlety, výtvarná dílna, hry a soutěže
čekají děti od 6 do 14 let. 
Léto s tématikou vodní svět.

26. 7. /čtvrtek/ 15.00 hodin
ČTYŘI HODINY PRO ŽIVOT
Kurz první pomoci pro uchazeče o ŘP
a základní kurz první pomoci pro
zaměstnavatele a širokou veřejnost.
Základy, které by měl znát každý.
Vždyť o život může jít každému.

30. 7.–3. 8. /pondělí–pátek/ 
8.00–16.00 hodin
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ČČK
Informace viz příměstský tábor ČČK
od 16.–20. 7.

13.–17. 8. /pondělí–pátek/ 
8.00–16.00 hodin
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ČČK
Informace viz příměstský tábor ČČK
od 16.–20. 7.

31. 8. /pátek/ 16.00 hodin
VELKÝ MAŠKARNÍ REJ NA KONCI
LÉTA
Druhý ročník nové tradiční akce 
pro všechny od 3 do 99 let. 
Téma letošního reje je VODNÍ SVĚT.

INGRID – víc než jen značka

11. 5.–28. 10. 2012 – Muzeum skla a bižuterie
Tato mimořádná výstava největší muzeální i soukromé sbírky
unikátní umělecké krystalerie bude v hlavní budově muzea
v Jablonci nad Nisou přístupná až do konce října. 

Ingrid Schlevogt s náměstkem primátora Petrem Tulpou Foto Radka Baloghová
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■ Oříšek 
– studio pro děti
www.studiorisek.cz, tel.: 604 945 507

Tematický program Oříškovy
prázdninové miniškolky:

2.–6. 7. 
STOPOVANÁ ZA POKLADEM
Napínavá cesta za pokladem krále
Ořešáka se zdoláváním mnoha úskalí,
rébusů a hádanek za deště i sucha.

9.–13. 7. 
POHÁDKOVÝ TÝDEN
Pojďte s námi do pohádky, čeká na vás
princezna, rytíř, drak, čarodějnice
a další pohádkové postavy.

16.–20. 7.
INDIÁNSKÝ TÝDEN
Zahrajeme si na opravdové indiány,
nebudou chybět ani čelenky a totem.

23.–27. 7. 
YAMAHA CLASS – PRVNÍ KRŮČKY
K HUDBĚ
Tematické písně, rytmické hry, hra
na Orffovy hudební nástroje, pohybové
hry spojené s poslechem hudby,
výtvarné a pracovní činnosti

30. 7.–3. 8.
POHÁDKOVÝ TÝDEN
Pojďte s námi do pohádky, čeká na vás
princezna, rytíř, drak, čarodějnice
a další pohádkové postavy.

6.–10. 8.
MONTEHRÁTKY DO POHÁDKY
Ukázky z Montessori pedagogiky
prostřednictvím podnětných pomůcek,
především z praktického života.

13.–17. 8.
YAMAHA CLASS – PRVNÍ KRŮČKY
K HUDBĚ
Tematické písně, rytmické hry, hra
na Orffovy hudební nástroje, pohybové
hry spojené s poslechem hudby,
výtvarné a pracovní činnosti.

20.–24. 8.
INDIÁNSKÝ TÝDEN
Zahrajeme si na opravdové indiány,
nebudou chybět ani čelenky a totem.

27.– 31. 8.
MONTEHRÁTKY DO POHÁDKY
Ukázky z montessori pedagogiky
prostřednictvím podnětných pomůcek,
především praktického života.

28. 8. /úterý/ 9.00–17.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
A ZÁPIS DO ŠKOLKY

3.–7. 9.
TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Každý den od 9.00 do 12.00 hodin
a od 14.00 do 16.30 hodin 

■ Studio FIT
nám. Dr. Farského 4, JBC
www.studiofit.cz

21. 7. /sobota/ 18.00 hodin
OTEVŘENÍ VENKOVNÍ ZAHRÁDKY 
spojené s grilováním, dobrým pitím
a koncertem jablonecké kapely DPOS
TRIOU

22. 8. /středa/ 18.00 hodin
PŘEDNÁŠKA O PŘEKYSELNÍ
ORGANISMU
Jak to našemu tělu škodí, co to
způsobuje a jak se tomu vyvarovat?
Přednáška je spojená s ochutnávkou
zdravých dobrot - celožitný chléb
z žitného kvásku, nekvašený chléb
z naklíčeného obilí, zdravé pomazánky,
čerstvé zeleninové a ovocné šťávy,
zdravé lifefood sladkosti.

Naučme sebe i své děti vařit česká 
i mezinárodní jídla z kvalitních
surovin

7. 7. /sobota/ 11.00 hodin
VAŘENÍ S DĚTMI
Ukázka z menu: Borůvkovo-jablečný
štrúdl se zmrzlinou.

20. 7. /pátek/ 18.00 hodin
TRADIČNÍ ITALSKÁ KUCHYNĚ
Boloňské lasagne s omáčkou sugo,
Tiramisu.

10. 8. /pátek/ 17.00 hodin
ČESKÁ KUCHYNĚ II
Dozlatova pečená kachna a housko-
vým, knedlíkem a brusinkovým zelím.

25. 8. /sobota/ 17.00 hodin
STAROANGLICKÁ KUCHYNĚ
Svíčková Welington se šťouchaným
bramborem, dýňový koláč.

■ d-EppL music 
& board club
www.deppl.com

8. 7. /neděle/ 20.00 hodin
SUMMER REGGAE SESSION
Dj Radim+hosté

13. 7. /pátek/ 20.00 hodin
BUBEN A BASA
Dj Lathis a jeho host
Dj ARK nano.cz

20. 7. /pátek/ 20.00 hodin
FOLKLORE HIP HOP CULTUR
DJ Jezevec křest beatapu
Beazet kritikz + A.M.P
Dj Zak-clasic rap,dubstep,dance music

27. 7. /pátek/ 20.00 hodin
RAIN DAY
Witch Hazard-sound system
Didgeridoo jam

3. 8. /pátek/ 20.00 hodin
BBOYS/BATTLE/DJ’S
pořádá Peklo Sonic Force

10. 8. /pátek/ 20.00 hodin
FORWARD MARC POSSE
Reggae/dub/selector Nebiq

17. 8. /pátek/ 20.00 hodin
EXTRAVAGANJA DANCE NIGHT
Drum’N’basS/break/electro/dubStep/
house

24. 8. /pátek/ 20.00 hodin
HIP HOP CHAINS
oldschool/newschool mix

31. 8. /pátek/ 20.00 hodin
FULLMOON PARTY
Dj Adelight/meehay

■ Chronos
Sokolovna Paseky
Rezervace tel.: 724 746 025

KAŽDÝ PÁTEK RETRO-KRČMA!
17.30 hodin Středověká krčma
21.00 hodin Retro old 70.–90. léta.
Místa pouze k sezení.
Rezervace 14.00–17.00 hodin,
tel.: 724 746 025

■ SUNDISK
SUNDISK, s. r. o., a SK Tuleň
(www.sundisk.cz/jablonecak, 
tel. +420 485 100 500)

JABLONEČÁK 2012
Termíny:
I. turnus 9. 7.–13. 7., 
II. turnus 16. 7.–20. 7., 
III. turnus 23. 7.–27. 7., 
IV. turnus 30. 7.–3. 8., 
V. turnus 6. 8.–10. 8., 
VI. turnus 13. 8.–17. 8., 
VII. turnus 20. 8.–24. 8., 
VIII. turnus 27. 8.–31. 8.
Příměstský tábor. Pestrý program –
sport, kultura, outdoorové hry. Výlety
na Žlutou plovárnu na Malou Skálu
a mnoho dalšího, www.jablonecak.cz. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

■ Agentura Duo Cis
23. 8. /čtvrtek/ 18.00 hodin
FOLKOVÉ LÉTO 
– FOLKOVÁ CISKOTÉKA
Agentura Duo Cis pořádá ve velkém
sále Eurocentra.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

A přece se točí – výstava pivního skla v Belvederu 
A přece se točí! Pivní holby,

korbele, půllitry a sklenice od
A po Z aneb Do muzea na pivo
s Rudou Pivrncem.

Výstava pivního skla od 18. stole-
tí po současnost představí nejen
typické exempláře, ale též zajíma-
vosti, návrhy vzešlé ze soutěže
sklářských škol regionu nebo prá-
ce předních českých návrhářů
Jana Čapka a Ronyho Plesla,
designéra roku 2011. Dozvíte se
též něco o historii vaření piva
v kraji. Výstavu doprovází výrobky
vratislavického pivovaru KON-
RAD a zbrusu nové, speciálně pro
tuto příležitost vytvořené vtipy
Petra Urbana.

Muzeum skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou se připojilo
k letošní marketingové kampani
Libereckého kraje „Křehká krása –
vybroušená chuť“ výstavou s ná-
zvem A přece se točí! Pivní holby,
korbele, půllitry a sklenice od A po
Z. Záštitu nad výstavou převzala
náměstkyně hejtmana Lidie Vaj-
nerová.

V objektu Galerie Belveder, kde
na počátku 20. století bývala zave-
dená restaurace, se návštěvníkům
představí část bohaté sbírkové ko-
lekce muzea, která čítá několik set

exemplářů pivního skla od 18. sto-
letí až po současnost. Z nich byly
pro výstavu vybrány nejen typické
exempláře, ale i některé kuriozity
a zajímavosti. Co se do nich točilo,
ukáže stručně zpracovaná historie
pivovarnictví v regionu. 

Výstava připomene i letošní ku-
laté výročí vratislavického pivova-
ru Konrad, který je z historického
hlediska pokračovatelem jablonec-

ké tradice vaření piva. Současnost
zastupují realizované návrhy re-
nomovaných designérů Jana Čap-
ka a Ronyho Plesla, budoucnost
pivních sklenic pak prezentují
práce studentů středních sklář-
ských škol regionu, pro něž byla
vyhlášena soutěž na vytvoření no-
vých návrhů.

Výstavu dále doprovodí přímo
pro tuto příležitost vytvořené kresby

Petra Urbana. Uspořádané v ori-
ginální knížku si je budou moci
návštěvníci na výstavě zakoupit.
„Petra Urbana jsme původně jen
požádali, jestli by pro nás nebyl
ochotný udělat obrázek pro plakát
a pozvánku. A on nám po dvou
měsících volal, ať si přijedeme vy-
brat, že už má 80 úplně nových ob-
rázků jen pro naši výstavu. Tak
jsme si řekli, že by byla škoda je
neukázat,“ vysvětlila nezvyklé
spojení ředitelka muzea Milada
Valečková. A protože ne všechny
Urbanovy obrázky lze vystavit ve-
řejně, bude pro milovníky Pivrn-
cova světa zřízena i „galerie za
plentou“. 

K výstavě se připravuje také za-
jímavý doprovodný program.
„Návštěvníci budou při prohlídce
výstavy vyplňovat kvíz, za což bu-
dou na závěr „hořce“ odměněni.
Po dobu výstavy uspořádáme také
několik ochutnávek pivních spe-
ciálů – zažijeme třeba černý pátek
13. (července) nebo červenou so-
botu,“ doplnil kurátor výstavy Petr
Nový.

Výstava potrvá do 28. září, otev-
řeno bude ve všední dny od 13.00
do 17.00 hodin, o víkendech od
10.00 do 17.00 hodin (v červnu
a v září mimo pondělky).Foto Vladimíra Dvořáková
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Nabídka sportovních programů
Atletický stadion na Střelnici
19. 8. /neděle/ 15.00 hodin
MLADÁ EVROPA 2012
Atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec
pořádá na atletickém stadionu Střelnice
Mezinárodní atletický juniorský
mítink. Předprogram od 13.30 hodin.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

Areál volnočasových aktivit
ul. Čelakovského
3.–4. 8. /pátek–sobota/
JUNIOR NORTH CUP 
XVIII. ročník turnaje starších
a mladších žáků. 
FK Jablonec pořádá ve Mšeně. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

13.–17. 8. /pondělí–pátek/ 
20.–24. 8. /pondělí–pátek/ 
SPORTOVNÍ FOTBALOVÁ 
AKADEMIE
Celodenní fotbalová škola 
pro ročníky 99 a 00. 
Pořádá FK Jablonec ve Mšeně.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

Městská hala
Pravidelná odstávka haly 
je v termínu: 18.–31. 7. 2012
Pravidelná odstávka ve fitness: 
18.–22. 7. 2012

ČLTK Proseč
9.–15. 7. /pondělí–neděle/ 9.00 hodin
TENNIS EUROPE 14 
– JABLONEC CUP 2012
ČLTK Bižuterie pořádá na tenisových
dvorcích v Horní Proseči Mezinárodní
turnaj žactva do 14 let v tenisu.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

31. 7.–5. 8. /úterý–neděle/ 9.00 hodin
MČR STARŠÍCH ŽÁKŮ
ČLTK Bižuterie pořádá na tenisových
dvorcích v Horní Proseči.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

Lyžařský areál Břízky
14.–29. 7. /sobota–neděle/
KEMP MARTINA KOUKALA
Ski Klub Jablonec pořádá v areálu
Břízky. Tábor pro mladé a talentované
lyžaře v ČR, zaměřen na výběr
a přípravu mladých talentů. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

Jablonecká přehrada
1. 9. /sobota/ 
INLINE MARATON
Tradiční závod na in-line bruslích 
pro celou rodinu! SUNDISK, s. r. o., 
pořádá na jablonecké přehradě. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

4. 8. /sobota/ 9.00 hodin 
O’STYLE CUP 2012
Plavecký oddíl TJ Bižuterie 
ve spolupráci s plaveckým bazénem
pořádá závod Českého poháru
v dálkovém plavání. Startují všechny
věkové kategorie na tratích 
1, 3, 5 a 10 km, jablonecká veřejnost
na trati 500 a 1000 m. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

Novoveské koupaliště
25.–26. 8. /sobota–neděle/
SOUTĚŽ LODNÍCH MODELŮ
KLoM ADMIRAL pořádá na
Novoveském koupališti tradiční
soutěže lodních modelů. 
45. ročník Jablonecká kotva 25. 8.; 
41. ročník Modrá stuha 26. 8. 
Info na: info@klom-admiral.cz,
http://www.klom-admiral.cz. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

Plavecký bazén

Provozní doba pro červenec a srpen:
Pondělí 13.00–21.30 hodin
Úterý–pátek 10.00–21.30 hodin
Sobota 10.00–21.30 hodin
Neděle a svátky 10.00–20.00 hodin
Bazén 25 m, 8 drah, dětský bazén,

bazén atrakcí, umělé vlnobití,
masážní lavice, vodní clona, 
dravá řeka, 2 x tobogán, 
2 x vířivka, parní komora 
a zchlazovací bazének, sauna, 
masáže, solárko, 
venkovní volejbalové plážové kurty 
na sluneční louce.

17. 7. /úterý/ 9.00–20.00 hodin
BADMINTON NA SLUNEČNÍ LOUCE
Badminton si za pěkného počasí
v době od 9.00 do 20.00 hodin bude
možnost zahrát i na sluneční louce
u městského bazénu. K dispozici jsou
dva kurty a speedmintonové rakety.
Bližší info na 483 319 328.

TJ SOKOL Jablonec n. N.
www.jablonec.org/sokol/

9.–13. 7. /pondělí–pátek/ 
8.00–16.00 hodin
PRÁZDNINOVÍ UMĚLCI
TJ Sokol pořádá v sokolovně ve
Fügnerově ulici. Příměstský tábor pro
děti od 3 do 10 let. Sportovní, výtvarné
a tvořivé činnosti. 
Informace: 
prazdninovi.umelci@seznam.cz, 
606 561 921 – pí. Šťovíčková. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012.

Plavecké závody na přehradě
otevřeny i pro veřejnost

Plavecký oddíl TJ Bižuterie ve
spolupráci s plaveckým bazénem
pořádá závod Českého poháru
v dálkovém plavání O’STYLE
CZP 2012.

„Akce se uskuteční 4. srpna od
10.35 hodin a kromě výkonnostních
plavců je určena a otevřena pro
jabloneckou veřejnost,“ říká jeden
z pořadatelů akce Tomáš Janata. 

Prezentace účastníků se koná
v den závodu v 9 hodin u hlavní
hráze na straně u plaveckého ba-
zénu. Startují všechny věkové ka-
tegorie na tratích 1, 3, 5 a 10 km,
jablonecká veřejnost na trati 500
a 1000 m. „Každý účastník veřej-
ného závodu obdrží volnou vstu-
penku do plaveckého bazénu,“ po-
dotýká Janata. Závod je pořádán
za podpory města Jablonec nad
Nisou v rámci Projektu Jablonec
2012. Na bezpečnost budou dohlí-
žet členové místní organizace Čes-
kého červeného kříže.

Časový harmonogram: 
9.00–10.30 prezentace; 10.35–

10.50 popis tratí a startovních čí-
sel; 11.00 start 1 km mladší žactvo;
11.00 start 10 km dorost, dospělí,
masters; 11.45 start 3 km všech ka-

tegorií; 14.00 start 5 km dorost, do-
spělí, masters, starší žactvo; 15.00
hromadný start 13. ročníku veřej-
ného závodu veřejnost 50,– Kč za
přihlášený start; 15.30 hromadný
start štafet. (end)

Atleti jedou na ME veteránů
Bývalý jablonečtí atleti TJ Liaz

Jablonec v těchto dnech ladí for-
mu na nadcházející Mistrovství
Evropy veteránů v lehké atletice,
které se uskuteční v nedaleké Žita-
vě. Mezi přihlášenými jsou i atleti
z Jablonce, kteří v minulosti patři-
li mezi českou atletickou špičku.
„Řekli jsme si, když je to tak blíz-
ko, že bychom se mohli přihlásit,“
řekla bývalá reprezentantka Dana
Jandová, která bude závodit v hodu
oštěpem. Spolu s ní budou o me-
daile bojovat Martin Vrběcký ve troj-
skoku, Eva Šafaříková v běhu na
100 metrů a ve skoku do dálky, Anto-
nín Hadinger ve skoku o tyči, Jan
Janků ve skoku do výšky, Martin
Heinl a Jiří Matura ve vrhačském
pětiboji a Dalibor Bartoš v běhu na
10 km. Z atletů AC Jablonec by se
do bojů na ME veteránů měl zapo-
jit vrhač Miroslav Rucký.

Baumit v nové sezoně povede
trenér Kotal

Velké změny doznal realizační
tým FK BAUMIT Jablonec v let-
ní fotbalové přestávce. 

Tým, který po vzájemně dohodě
opustil úspěšný kouč František Kom-
ňacký, převzal nový trenér Václav
Kotal. Spolu s ním nastoupil k ligo-
vému celku nový realizační tým,
který tvoří asistent Michal Šmarda,
trenérem brankářů se stal dlouho-
letý fotbalový gólman, bývalý repre-
zentant Jan Stejskal. Dalšími asis-
tenty trenéra Václava Kotala budou

Roman Skuhravý a Pavel Drsek.
Oba posledně jmenovaní budou
zároveň trenéry nově se tvořícího
mužstva jablonecké juniorky, jež
bude od nové sezony hrát soutěž
ligových rezerv. Domácí zápasy bu-
de hrát juniorka na pažitu v jablo-
neckých Břízkách. Nejen nový tre-
nér se objevil na prvním tréninku,
kteří Jablonečtí absolvovali v polo-
vině června v Doubravě u Turnova.
K týmu se připojil po skončeném
ruském angažmá v Novosibirsku
ofenzivně laděný Tomáš Čížek. Dal-
šími nováčky ligového celku jsou
Zoubele, Simerský a Kysela. Z ho-
stování se vrátili gólman Šebek
a záložník Valenta. Z dorostu tre-
nér povolal Krásného a na zkouš-
ku přichází také pravý obránce
Nikola Durič z Čukarički Běle-
hrad. Naopak v Jablonci skončili
Krajčík, Hovorka, Kocourek, Fryd-
rych, Uvíra a Jarolím. (end)

Jablonečané míří na olympiádu
Hned několik zástupců bude

mít Jablonec na Letních olym-
pijských hrách v Londýně. 

Nejžhavějším českým želízkem
v ohni bude jablonecká Barbora
Špotáková, která obhajuje olym-
pijské zlato v hodu oštěpem. Spolu

s ní bude na atletickém stadionu
bojovat Zuzana Hejnová, která si-
ce pochází z Liberce, ale v Jablon-
ci ji na dráhu 400 metrů překážek
přivedla trenérka Dana Jandová.
Jan Škarnitzl bude Českou repub-
liku reprezentovat v závodech MTB,
talentovaný cyklista v klubových zá-
vodech hájí barvy jabloneckého od-
dílu Rubena Auto-Menčík Specia-
lized Žitný. Dalším jabloneckým
želízkem na olympijských hrách bu-
de místní rodačka Radka Vodičková,
která bude o co nejlepší umístění
bojovat v triatlonu. Kromě sportov-
ců bude mít Jablonec zastoupení
na olympiádě i mezi bafuňáři, a to
v osobě Romana Karpíška, který
do Londýna pojede jako fyziotera-
peut s reprezentací plavců. (end)

Cyklobusy v Jizerských horách,
léto 2012

Pro návštěvníky Jizerských hor,
vyznavače cyklistiky, jsou v letní
sezoně připraveny cyklobusy,
které usnadní výlety po Jizer-
ských horách i sousedních regio-
nech Český ráj a Krkonoše.

Jablonec n. N.–Bedřichov–Tan-
vald–Kořenov–Jizerka

Linka je v provozu od 30. 6.–2. 9. 

Turnov–Jablonec nad Nisou–
Bedřichov–Liberec

Spoje budou jezdit po stejných
trasách jako v loňském roce, a to
až do 8. prosince. Odjezd z Jab-
lonce nad Nisou bude z Pražské
ulice a ze tří dalších zastávek.
V Liberci budou cyklobusy stavět
v Moskevské ulici, na tržním ná-
městí a na dalších zastávkách
včetně České chalupy v Rudolfově. 

Spoje zajišťuje společnost Bus-
line, a. s. Jízdní řády najdete na:
http://www.jablonec.com (end)

■ Jablonec – město sportu

Foto Petr Stranek
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Letní programy partnerských měst
V rámci letního vydání jabloneckého měsíčníku přinášíme nabídky kulturních a sportovních akcí 
partnerských měst v době letních prázdnin.

Tänzelfest v Kaufbeuren 
Partnerské město Kaufbeuren zve na nejstar-

ší historickou dětskou slavnost v Bavorsku, na
Tänzelfest (Tanečkové slavnosti), které se ko-
nají ve dnech 12.–23. července.

Děti sehrají historii svého města ve velkých
slavnostních historických průvodech v neděli
a pondělí 15. a 16. července při různorodých
aktivitách ve starém městě. U stánků kovářů,
koželuhů, barvířů a tkalců, zemědělců, řezníků
a pekařů napodobují děti stará řemesla.

Neslaví jen děti, zkrátka nepřijdou ani dospě-
lí. Od roku 1990 láká návštěvníky ze široka da-
leka „život historického tábora“. Na slavnosti
hraje hudba, zpívá se, tancuje, hraje se divadlo
a nechybějí samozřejmě ani trhovci s domácí-
mi marmeládami, medem a jinými dobrotami.
Zábavu doplňuje i pouť s četnými atrakcemi
a pivním stanem.

V romantických zadních dvorech a v zastrče-
ných zákoutích při svitu pochodní a táborových
ohňů budete přeneseni do minulosti: žongléři
a polykači ohně, rytíři a urozené dámy, žebráci
i pobudové. 

Právě tehdy, když se na město snese soumrak
a malý ohňostroj rozzáří nebe, začíná pro oby-
vatele Kaufbeuren a jejich hosty nejkrásnější
část roku, Tänzelfest. www.kaufbeuren.de

Budyšín
Více než 1000 let starý Budyšín v Horní Lužici

je jedním z nejmalebnějších středověkých měst
Německa. Sedmnáct věží a bašt, které byly kdy-
si postaveny, aby střežily staré obchodní město,
tvoří nedílnou součást zhruba 1 300 památníků.
Po celá staletí zde spolu žijí Němci a Lužičtí
Srbové, malý slovanský národ s působivou kul-
turou. Nespočet kaváren, restaurací, hospůdek
a historických hostinců zve k příjemnému po-
sezení. Při procházkách za nákupy se u mnoha
obchodů setkáváme s gotickými klenbami.
Vkusné kulturní akce se konají po celý rok
a staré město jimi vždy rozkvete.

Nabídka kulturních akcí červenec–srpen
Ve dnech 5. 7.–12. 8. se koná 17. ročník Bu-

dyšínského letního divadla – Dobrodružství
Barona Prášila. Od 6. do 22. 7. se uskuteční 10.
ročník Lužického léta hudby Cesty/Wege/Puće.
Ve dnech 21. srpna až 9. září se zde konají slav-
nosti Budyšínské týdny hořčice. Originální
budyšínské hořčicové speciality – jemná, pi-
kantní, česneková, vínová atd. – servírované
v restaruracích po celém městě.

O víkendu 24. až 26. srpna se uskuteční
Budyšínský festival loutkového divadla a vodní-

ho umění. Hudba, loutky, divadlo, bleší trh
a mnoho dalších aktivit po celém Budyšíně.
www.tourismus-bautzen.de 

Kleinwelka
Cesta do pravěku, parku miniatur a přírodní-

ho bludiště, to vše je připraveno v nedaleko Budy-
šína v Kleinwelce, zábavním dinosauřím parku
nejen pro malé. Použití parkoviště před parkem
je bezplatné. Park je otevřen od 1. dubna do 31.
října denně od 9.00 do 18.00 hodin, v červenci
a srpnu do 19.00 hodin. Více informací nalez-
nete na internetu www.saurierpark.de

Jelení Hora a okolí
Jako partnerské město je Jelení Hora lehce

dosažitelná pro každého občana Jablonce nad
Nisou. Návštěva města, okrsku a blízkých měst,
jako jsou Karpacz nebo Szklarska Poreba, roz-
hodně stojí za to. Historickému středu vévodí
náměstí s prstencem z podloubí, kde může za-
čít prohlídka památek. Za zmínku stojí i horká
vřídla a nádherné parky v Cieplicích, lázeňské
části Jelení Hory. Po prohlídce města můžete
prozkoumat okolí. Navštivte některé z akcí, kte-
ré jsou v letních měsících připraveny.

Červenec
1., 8., 15., 22. a 29. července – Lázeňský park,

promenádní koncerty – Jelenia Góra/Cieplice,
www.jeleniagora.pl.

6.–8. července – Art & Glass Festival – Jelenia
Góra, Plac Ratuszowy, www.jck.pl, www.muzeum
karkonoskie.pl, www.galesria-bwa.karkonosze.
com.

7., 14., 21. a 28. července – Varhanní koncer-
ty, Jelenia Góra – Cieplice, Plac Piastowski,
www.jeleniagora.pl.

13. a 14. července – 16. Mezinárodní Rally
Honda Wind, Jelenia Góra, Plac Ratuszowy,
www.jeleniagora.pl.

14. července – 7. Mezinárodní festival Ekoglas,
Szklarska Poreba, www.szklarskaporeba.pl.

21.–28. července – Dny Evropské muziky, in-
augurační koncert, Karpacz, Hotel Relax,
www.karpacz.pl.

Srpen
2.–5. srpna – 30. Mezinárodní festival Street,

cestovně-divadelní festival, Radnice na náměs-
tí, www.teatrnorwida.pl.

2.–5. srpna – Přehlídka motocyklů Harley-
Davidson, soutěže, koncerty, prezentace. Navíc
pouze v tomto roce můžete vyhrát Harley
Davidson, více na www.wygraj-harleya.pl.

4. srpna – 4. Krkonošský maraton, Szklarska
Poreba, www.maratonkarkonoski.pl.

17. až 19. srpna – MTB Grand Prix cyklistic-
ký závod, náměstí před radnicí, Jelenia Gora,
www.langteam.com.pl.

28. srpna – Otevření městského parku, grilo-
vání v rámci projektu Zelená Sněžka, park
města Kowary, www.kowary.pl.

25. a 26. srpna – 770 let Staré Kamenice,
www.starakamienica.pl.

Zwickau
Také partnerské město Zwickau, centrum au-

tomobilového průmyslu a město Roberta
Schumanna, má připraveny letní akce. Zve na
open-air koncerty a festivaly, trhy a automobi-
lové akce. Atraktivní restaurace s elegantním
okolím, pěknými kavárnami a pivem na za-
hrádce, to je jen zlomek z toho, co toto krásné
město v létě nabízí. 

Na centrálním náměstí se nachází radnice,
která je sice historická, přesto nově zrekonstru-
ovaná. V březnu 2011 došlo k jejímu slavnost-
nímu otevření. V radnici se nachází nejen kaple
svatého Jakuba, postavená v letech 1473–1477,
ale i obchody a kavárny s neodolatelnými dorty
a zákusky.

Červenec–září
3. července – Zahajovací koncert v rámci

Schumannova festivalu, dům Roberta Schu-
manna, Hlavní trh 5, vstup zdarma

5. července – Symfonický koncert v rámci
Schumannova festivalu se studenty konzerva-
toře Leipziger Straße 182

7. a 8. července – 55. ročník Svátku Země, ná-
městí u radnice

14. července – 8. ročník zwickauské fontány
22. července – 2. ročník August Horch Classic,

začátek v muzeu Augusta Horche ve Zwickau
24. a 31. července – poslední koncert v rám-

ci Schumannova festivalu 2012, Dům Roberta
Schumanna, Hlavní trh 5, 12.00 hodin, vstup
zdarma

11. a 12. srpna – Letištní slavnosti, Reichen-
bacher Straße

16. až 19. srpna – 11. ročník městských slav-
ností, www.stadtfest-zwickau.de

15. září – ZWIKKIFAXX – Velký dětský festival
29. a 30. září – akce pro zdravý a aktivní život

„Live 2012“, městská hala. Více informací na
www.zwickau.de. (ml)

Kaufbeuren Zwickau

Kaufbeuren


