
Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 12.9.2014 do 14.9.2014

Liberec

Botanická zahrada Liberec, Purkyňova 1 / 630, Liberec, 460 01, http://www.botaniliberec.cz

Výstava: Kuba - maličký kontinent, http://www.botaniliberec.cz

Zveme vás na výstavu, zevrubně seznamující hlavně (ale nikoli pouze) s přírodními

fenomeny a botanickými raritami Kuby.

15.7.2014 až 30.9.2014

Budova radnice, Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, 460 59, http://www.liberec.cz,

http://www.visitliberec.eu

Setkání v předvečer Dnů evropského dědictví, http://www.liberec.cz/EHD

V rámci letošního ročníku Dne evropského dědictví se v pátek 12. 9. 2014 koná v obřadní

síni historické budovy liberecké radnice „Setkání v předvečer oslavy Dnů evropského

dědictví“ s přednáškou historika PhDr. M. Svobody o historii města Liberce. 

12.9.2014 od 16:00

Divadlo F. X. Šaldy Liberec, nám. Dr. E. Beneše 22, Liberec, 460 01, http://www.saldovo-divadlo.cz,

http://www.evstupenka.cz

Kocourek Modroočko, http://www.saldovo-divadlo.cz

Pojďte s kocourem Modroočkem poznávat svět!

14.9.2014 od 15:00

Galerie Prostor, Studničná 9 / 227, Liberec, 460 59

Výstava: Aleš Růžička, http://www.prostor228.cz

Aleš Růžička od svého nástupu na scénu současného umění se soustředil tematicky na

krajinu. Postupně se jeho záběr přenáší z exteriéru do interiéru a posouvá se k dalšímu

tradičnímu žánru – zátiší. Galerie je přístupná: po,út,st: 14.30-17.00 / pá: 9.00-13.00 a

14.30-17.00 hod. 

1.9.2014 až 31.10.2014

Hotel Petra, Ještědská 121 / 680, Liberec, 460 08, http://www.hotelpetra.cz

Páteční akce v Hotelu Petra, http://www.hotelpetra.cz

Páteční večery Vám zpříjemní hudební vystoupení v Hotelu Petra: 5.9. Už jedou! / 12.9.

Prouklovi Kočkeni / 19.9. D.C.M. Lubomíra Jarského / 26.9. F-band.

5.9.2014 od 19:00

12.9.2014 od 19:00

19.9.2014 od 19:00

26.9.2014 od 19:00

Ještědský hřbet, Liberec

Exkurze do Nového pralesa, http://www.cmelak.cz

Exkurze začíná v 11:00 hodin na Pláních pod Ještědem, trvá cca 4 hodiny. Čeká Vás

prohlídka lokality s odborným výkladem, sázení, opékání buřtů.

14.9.2014 od 11:00

Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1 / 1362, Liberec, 460 53, http://www.kvkli.cz

Koncert k Roku české hudby, +420482412111, http://www.kvkli.cz

koncert sólistky opery Divadla F. X. Šaldy v Liberci Věry Poláchové Kavanové

12.9.2014 od 18:00

Trpasličí pohádka, +420482412111, http://www.kvkli.cz

pohádka z cyklu Sobotní pohádky

13.9.2014 od 10:00

Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642 / 2a, Liberec, 461 80, http://www.kraj-lbc.cz,

http://www.liberecky-kraj.cz

Memoriál záchranářů z Manhattanu, http://www.sdhruzodol.cz

Všechny nadšence a příznivce hasičských aktivit srdečně zveme na každoroční

adrenalinovou soutěž Memoriál Záchranářů z Manhattanu. SDH Růžodol I. pořádá již XIV.

ročník tohoto víceboje v disciplínách TFA, jako vzpomínku na události ze dne 11.9.2001 v

USA. Prezentace od 8:00 h., závod od 9:30 h.

13.9.2014 od 8:00

Výstav fotografií z knihy HLEDÁNÍ, http://www.ju.lbc.cz

Kniha HLEDÁNÍ od Lubomíra Vejražky a Jiřího Hladíka byla vydána v roce 2004. V knize jsou

unikátní archivní fotografie, např. ze stavby jedné z budov ústavu ze začátku dvacátého

století nebo snímky zachycující život ústavu.  

1.9.2014 až 30.9.2014 od 8:00 do

16:00

Liberec, Liberec, http://www.liberec.cz, http://www.visitliberec.eu

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 12.9.2014 do 14.9.2014

Dny evropského dědictví v Liberci 2014 (EHD), http://www.liberec.cz/EHD

Také letos - u příležitosti "Dnů evropského dědictví" mají zájemci možnost prohlédnout si

některé běžně nepřístupné objekty.

13.9.2014

Lidové sady Liberec, Lidové sady 1 / 425, Liberec, 460 01, http://www.lidovesadyliberec.cz

BENNY LACKNER, http://www.evstupenka.cz

sólový koncert originálního a výjimečně talentovaného německo-amerického jazzového

pianisty

12.9.2014 od 19:30

31. PODJEŠTĚDSKÁ VÝSTAVA PSŮ, http://https://www.facebook.com/pages/Klub-chovat

el%C5%AF-ps%C5%AF-Liberec/172520022936827

pořádá organizace Klub chovatelů psů Liberec, pro veřejnost bude výstava probíhat od

9.00 do 17.00 hodin na Zahradě Lidových sadů Liberec - konečná tramvaje č. 2 a č. 3.

13.9.2014 od 9:00 do 17:00

TANČÍRNA, http://www.evstupenka.cz

Přijďte si zatančit standardní a latinsko-americké tance doprovázené živou kapelou,

proložené hity 70. - 80. let, pod dozorem tanečního mistra Vlastimila Čermáka.  

13.9.2014 od 19:00 do 23:00

MHD Liberec / Terminál Fügnerova, Fügnerova, Liberec, 460 01, http://www.dpmlj.cz

Jízdy historickou tramvají, http://www.liberec.cz/EHD

V rámci "Dnů evropského dědictví" se můžete svézt historickou tramvají na trati: Lidové

sady - Viadukt. Na Fügnerově ulici si rovněž můžete prohlédnout výstavu historických

tramvají v čase 9:30-17:00 hod.

13.9.2014 od 10:00 do 18:00

nám. Dr. E. Beneše, nám. Dr. E. Beneše, Liberec, 460 01

Koncerty před budovou radnice v rámci EHD 2014, http://www.liberec.cz/EHD

V rámci Dnů evropského dědictví se před libereckou radnicí uskuteční tyto koncerty:

11:00-11:30 pěvecký sbor Matylda a Tylda / 12:00-12:30 Aries / 14:00-16:00 Kurtl a Mark

Winkler (kytarový koncert).

13.9.2014

Výstava historických vozidel

V rámci oslav EHD se před radnicí koná setkání historických vozidel (aut a motocyklů

starších 25 let) v čase 10-12 hod. Poté se veteráni vydají spanilou jízdou k Technickému

muzeu Liberec, kam mají posádky vozů po celý den vstup zdarma. Veřejnost se v čase

10-14 hod. může svézt jedinečným autobusem bez střechy (tzv. Karlštejnbusem) na trase

nám. Dr. E. Beneše - Technické muzeum. Jízdné je dobrovolné. Vstup do Tech. muzea v

obvyklých cenách 100/50 Kč.

13.9.2014 od 10:00 do 12:00

Obchodní centrum Forum Liberec, Soukenné nám. 2a / 669, Liberec, 460 80

Regionální potraviny Libereckého kraje, http://www.forumliberec.cz

Ochutnejte potraviny oceněné značkou Regionální potravina Libereckého kraje.

12.9.2014 od 8:30

Odpoledne s Michalem Nesvadbou, http://www.forumliberec.cz

Děti ho znají osobně z televizních obrazovek a nyní se se svým oblíbeným showmanem

mohou seznámit osobně.

14.9.2014 od 15:00

Obhajoba pastelky, http://www.forumliberec.cz

Přijďte se inspirovat uměním. Ojedinělá výstava velkoformátových obrazů vám ukáže, co

vše se dá nakreslit pouhými pastelkami.

12.9.2014 až 21.9.2014

Obchodní centrum Nisa v Liberci, České mládeže 456, Liberec, 460 01

Výstava fotografií 10 let ČR v Evropské unii, http://www.nisaliberec.cz

Desáté výročí vstupu České republiky do Evropské unie připomíná výstava unikátních

velkoformátových fotografií ČTK, kterou pořádá Zastoupení Evropské komise v

ČR.Fotografie nabízejí vzácný pohled na desetileté působení ČR v Evropské unii a

představují důležité milníky našeho členství a evropského integračního procesu.

1.9.2014 až 30.9.2014

Oblastní galerie Liberec - lázně, Masarykova 14 / 723, Liberec, 460 01, http://www.ogl.cz

Z Chrastavy do Vídně (Josef Führich), http://www.ogl.cz

První česká výstava rodáka z Chrastavy, největšího malíře monumentální-náboženské

malby. 

19.6.2014 až 14.9.2014

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 12.9.2014 do 14.9.2014

František Kupka, Vanoucí modře, http://www.ogl.cz

Nejdražším draženým obrazem českých aukcí roku 2013 se stal za závratnou sumu 57

milionů Kč obraz Františka Kupky Tvar modré z roku 1913. Zahraniční zájemce si ho však

nemohl z České republiky vyvézt. Stát vývoz obrazu zakázal, neboť se ukázalo, že byl v

minulosti jako součást Waldesovy sbírky prohlášen za kulturní památku.

12.6.2014 až 14.9.2014 od 10:00 do

17:00

Ostašov, Ostašovská 146, Liberec, 460 01

200 let ZŠ Ostašov, http://www.ostasov.eu

Základní škola Ostašov a Spolek přátel Ostašova Vás zvou na oslavu 200 let ZŠ do parku u

kostela sv. Vojtěcha.

13.9.2014 od 14:00

Plochá dráha Liberec, Letná 618 / 32, Liberec, 460 01

Den otevřených dveří - psí škola Psola, http://www.psola.cz

Psí škola Psola zve na den otevřených dveří s doprovodným programem. Se svými pejsky a

celou rodinou si budete moci vyzkoušet agility, flyball, obedience, dogdancing a sportovní

kynologii.

13.9.2014 od 10:00 do 16:00

Rekreačně-sportovní areál Vesec, Sportovní areál Vesec, Liberec, 463 11, http://www.skijested.cz

Den dětí s československými legionáři, http://www.skijested.cz

Dětský den v rekreačním a sportovním areálu Vesec připravila na sobotu 13. září

Československá obec legionářská společně s SBD Sever a sportovním areálem Ještěd, a.s.

Celé rodiny tak mohou poznat práci vojáků, složek integrovaného záchranného systému a

zároveň si připomenout významné historické události spojené se vznikem republiky.

Začátek je v 10 hodin, vstupné je zdarma.

13.9.2014 od 10:00

Babí Sportkids Cyklo Cup, http://www.skijested.cz

Zveme všechny malé i velké na dětský závod "Babí Sportkids Cyklo Cup" 2014. Závodí se v

kategoriích: odrážedla / dětská kola 12-16 palců / Junior 20-24 palců.

14.9.2014 od 10:00 do 16:00

Severočeské muzeum Liberec, Masarykova 11, Liberec, 460 01, http://www.muzeumlb.cz

Královské posezení, http://www.muzeumlb.cz

Výstava představí historické záchody a sanitární keramiku v průřezu od 19. století až do

současnosti. 

22.5.2014 až 28.9.2014

Velká válka 1914–1918, +420485246111, http://www.muzeumlb.cz

Výstava připomínající sto let od začátku mezinárodního konfliktu, který se svým rozsahem

stal do té doby nevídaným a do historie vstoupil jako "velká" nebo "světová válka". 

25.6.2014 až 9.11.2014

Státní okresní archiv Liberec, Vilová 339 / 24, Liberec, 460 10

Cestou, necestou...130 let turistických spolků na Liberecku,

http://www.soalitomerice.cz/content/soka-liberec

Výstava představuje unikátní, mnohdy nepublikované fotografie rozhleden a horských chat

v Jizerských a Lužických horách. Výstavní sál SOkA je otevřen ve všední dny, ovšem pouze

po předchozí dohodě na čísle: 488 577 812. Vstup je zdarma.

11.6.2014 až 15.9.2014

Tipsport arena a Sport Park Liberec, Jeronýmova 22 / 570, Liberec, 460 07,

http://www.sportparkliberec.cz

Tipsport extraliga 2014/2015, http://www.hcbilitygri.cz

Zveme Vás na utkání hokejového klubu Bílí tygři Liberec. Podrobnosti k jednotlivým

zápasům najdete na stránkách klubu.

12.9.2014

16.9.2014

21.9.2014

30.9.2014

Liberecké Všeho Trhy,

http://www.sportparkliberec.cz/cz/prehled-akci/liberecke-vseho-trhy6

Pravidelné bleší trhy v areálu Tipsport areny!

12.7.2014 od 6:00 do 11:00

9.8.2014 od 6:00 do 11:00

23.8.2014 od 6:00 do 11:00

13.9.2014 od 6:00 do 11:00

27.9.2014 od 6:00 do 11:00

Zahrada vzpomínek, Budyšínská, Liberec, 460 01

2. ročník Jiřinkové slavnosti 12.9.2014 od 14:00

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 12.9.2014 do 14.9.2014

Komunitní středisko Kontakt ve spolupráci s Prvním libereckým spolkem paní a dívek

pořádá již 2. ročník Jiřinkové slavnosti.

Koupaliště Sluníčko, Dřevařská 308, Liberec - Vratislavice nad Nisou, 463 11,

http://www.koupalisteslunicko.cz

Wake Pool Jam 2014, http://wakepooljam.cz

Dne 13.9.2014 se odehraje v čr jedinečná wakeboard akce. Přímo mezi bazény na

koupališti Sluníčko ve Vratislavicích nad Nisou vyrostou překážky a skok na wakeboarding.

Jako pohon budou sloužit dva navijáky proti sobě umístěny na 3-4m vysoké konstrukci.

Vstup pro diváky je 50 Kč. Po akci Jagermeister afterparty.

13.9.2014 od 12:00

Autokemp Liberec, Letná, Liberec 12, 460 01, http://www.autokempliberec.cz

Tradiční živá hudba

Autokemp Liberec – Pavlovice, Hospoda u MňE Vás srdečně zve v pátek 12. 9. 2014 na již

tradiční živou hudbu, hraje ABC BAND. V případě hezkého počasí se hraje na terase

restaurace. Vstup volný.

12.9.2014 od 18:00

Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010, Nad Školou 1675, Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou, 463

11, http://www.vratislavice101010.cz

Vratislavické slavnosti, http://www.vratislavice101010.cz

Jako každoročně Vás i Vaše ratolesti čeká na slavnostech pestrý program plný zábavy,

soutěží a živé hudby. Vstupné zdarma.

13.9.2014 od 14:00

Pohádka DlouŠiBy, http://www.vratislavice101010.cz

Českobudějovické Divadlo Minotaurus zahraje klasickou českou pohádku o třech

kamarádech, Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém s loutkami a humorem a sobě vlastní

vynalézavostí.

14.9.2014 od 10:00

Tourist - Information Zittau, Markt 1, Zittau, 276 3, http://www.zittau.de

Dny evropského dědictví v Žitavě

Liberecké partnerské město Žitava pořádá "Dny evropského dědictví" v neděli 14.9.2014.

Vydejte se na návštěvu k našim sousedům!

14.9.2014

Bedřichov

Stadion Bedřichov, Bedřichov, Bedřichov, 468 12

Jizerská 50 RUN, +420485100194, http://run.jiz50.cz

V lednu na běžkách, v září po svých! Jizerská 50 má konečně svou běžeckou variantu -

Jizerská 50 RUN. Jedná se o závod v běhu na 23km, 10km a dětské závody na 1km a 500m.

13.9.2014 od 15:00

Tenisové kurty a sportovní centrum Bedřichov, Bedřichov 830, Bedřichov, 468 12,

http://www.skiservismara.com

Bedřichovské Eso, http://tenisove-kurty-bedrichov.webnode.cz/

Celosezónní tenisový turnaj pro veřejnost. 

25.5.2014 až 30.9.2014

Frýdlant  

Kostel Nalezení sv. Kříže , Frýdlant, Frýdlant

Koncert harfistky Dominiky Ťukové, http://www.mesto-frydlant.cz

Jestli máte rádi nádherný zvuk harfy, pak vás srdečně zveme na koncert harfistky Dominiky

Ťukové. Bonusem pak bude i zpěv skvělé zpěvačky Denisy Ullmannové, po nějaké době si

poslechneme i Diu Reinhardtovou, zpěvačky z frýdlantské hudebky.

13.9.2014 od 16:00

Městské muzeum Frýdlant - Špitálek, Míru 176, Frýdlant, 464 01, http://www.mesto-frydlant.cz

Bylinky napříč staletími, http://www.mesto-frydlant.cz 13.9.2014 od 10:00 do 17:00

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 12.9.2014 do 14.9.2014

Město Frýdlant Vás zve na již tradiční akci Bylinky napříč staletími. Můžete se těšit na

občerstvení u chlebové pece, jarmark s přírodními produkty a řemeslnými výrobky. Přijďte

a udělejte něco pro své zdraví a pohodu. Vstup ZDARMA.

Hejnice

Hejnice, Hejnice, http://www.mestohejnice.cz

Putování po stopách železné koruny, +420482322437

Klub turistů při T.J.Jiskra Hejnice pořádá v sobotu 13.9. 2014 42.ročník turistického pochodu

na 6,10,20 a 30 kilometrů a 21.ročník cykloturistiky na 25 a 50 kilometrů a 1.ročník QUEST

neboli hledačka. 

13.9.2014 od 7:00

Hejnice - MC Mateřídouška, Petra Bezruče 387 (naproti firmě Knorr - Bremse směr na Bílý Potok),

Hejnice

Základy hudební nauky hry na djembe - každý čtvrtek, http://www.materidouska.info

Učíme se noty znát, taky trochu bubnovat. Naučte se tempu, rytmu a radosti ze hry.

Hudební výchova jinak, základy hudební nauky. Kurzy i možnost jednorázové návštěvy. 

6.2.2014 až 18.12.2014 od 16:30 do

18:00

Mezinárodní centrum duchovní obnovy, Klášterní 1, Hejnice, 463 62, http://mcdo.cz

Výstava obrazů "Česká krajina v obrazech", http://www.mcdo.cz

Mezinárodní Centrum Duchovní Obnovy v Hejnicích si Vás dovoluje pozvat na výstavu

obrazů: Vladimír Mencl - Česká krajina v obrazech. Výstava je přístupná denně od 8.00 do

18.00 hodin.

1.9.2014 až 30.9.2014 od 8:00 do

18:00

Hrádek nad Nisou

Hrad a zámek Grabštejn, Hrádek nad Nisou, http://www.hrad-grabstejn.cz, http://www.grabstejn.cz

Dny evropského dědictví, http://www.hrad-grabstejn.cz

Návštěvníci budou mít možnost vyzkoušet si nahazování omítky, případně rytí sgrafit, čeká

je i poučený výklad se zajímavostmi „ze života stavebně-historického průzkumníka“ s

důrazem na poznání týkajícího se hradu Grabštejna.

13.9.2014 až 14.9.2014 od 9:00

Jablonec nad Nisou

Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, Kostelní ulice 6 / 1, Jablonec nad Nisou, 466 01,

http://www.jablonec.com

Křížové cesty v Jizerských horách, http://www.jablonec.com

V rámci konání DED bude představena expozice nejstarších křížových cest v Jizerských

horách. 

13.9.2014 až 27.10.2014

Josef Führich

Náboženská malba na Jablonecku - výstava chrastavského malíře, který proslul ve Vídni

11.9.2014 až 31.10.2014

Eurocentrum Jablonec nad Nisou, Jiráskova 7, Jablonec nad Nisou, 466 01,

http://www.eurocentrumjablonec.cz

Jablonečanka, http://www.eurocentrumjablonec.cz

Pozvánka na tradiční taneční odpoledne s dechovým orchestrem pro seniory. 

14.9.2014 od 14:00

Se skřítkem Pastelkou do pohádky, +420483357111, http://www.mastojablonec.cz

Výstava kreseb jabloneckých dětí a akademického malíře Miloslava Jágra.

5.9.2014 až 26.9.2014

Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, http://www.mestojablonec.cz

Den evropského dědictví v Jablonci nad Nisou

Již tradičně se během září otevřou návštěvníkům nejvýznamnější památkové objekty

města. Letošní ročník Dne evropského dědictví se bude konat v sobotu 13. září a bude

13.9.2014 od 9:00 do 17:00

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 12.9.2014 do 14.9.2014

otevřeno 14 památek. Novinkou pro tento rok je zpřístupnění Schneiderovy vily.

Kino Junior, Jablonec nad Nisou, Jiráskova 9 / 4898, Jablonec nad nisou, 466 01,

http://www.kinajablonec.cz

Díra u Hanušovic, +420775573188,

http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/dira-u-hanusovic-643/

Dlouho očekávaná načernalá komedie je režijním debutem uměleckého šéfa Dejvického

divadla Miroslava Krobota. 

6.9.2014 od 20:00

12.9.2014 od 17:30

24.9.2014 od 17:30

Chlapectví, +420775573188, http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/chlapectvi-655

Něžný, vtipný, chytrý a melancholický film plný života. Příběh o dospívání jednoho

obyčejného kluka chtěl režisér Richard Linklater (Před soumrakem, Před půlnocí) natočit co

nejpoctivěji, i proto na něm pracoval dvanáct let. Každý rok, na tři až čtyři natáčecí dny, se

sešla tatáž sestava herců a tvůrců, aby natočila další střípek do jedné životní mozaiky.

Výsledkem je výjimečný snímek, který je neobyčejný svou obyčejností a také tím, jak

neuvěřitelně pestrou škálu emocí dokáže rozehrát. 

12.9.2014 od 20:00

23.9.2014 od 20:00

Ida, +420775573188, http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/ida-664

Rok 1962, Polsko. Anna, krásná osmnáctiletá dívka, se v klášteře připravuje na řádový slib.

Předtím by se však měla setkat se svou jedinou žijící příbuznou – matčinou sestrou

Wandou. Dvě zcela odlišné ženy se společně vydají na cestu za rodinnou minulostí a

naplněním vlastního osudu. Černobílý, vizuálně uhrančivý a poetický příběh o hledání

vlastní identity je moderní poctou klasické kinematografii 60. let. 

7.9.2014 od 20:00

13.9.2014 od 18:00

22.9.2014 od 18:00

Láska na kari, +420775573188,

http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/laska-na-kari-679

Gurmánskou romanci nabitou chutěmi a vůněmi servíruje nový film režiséra Lasse

Hallströma (Čokoláda, Pravidla moštárny, Lov lososů v Jemenu). Elegantní a vybraná

francouzská gastronomie se zde střetává s pikantní a vášnivou kuchyní v barvách Indie. V

hlavních rolích Helen Mirren, Charlotte Le Bon, Rohan Chand, Manish Dayal, Om Puri a

další.

13.9.2014 od 20:00

14.9.2014 od 17:30

19.9.2014 od 17:30

23.9.2014 od 17:30

Mikulášovi patálie na prázdninách, +420775573188,

http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/mikulasovy-patalie-na-prazdninach-648

Francouzská rodinná komedie podle jednoho z dílů legendární knižní série. 

14.9.2014 od 15:00

Parádně pokecal, +420775573188,

http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/paradne-pokecal-686

Štěpánovi je pětadvacet a tápe, co si se životem vlastně počít. Impulzy se ale dostaví

nečekaně a mají podobu dívčího hlasu v telefonu a životem smýkaného muže, kterého

mladík potká během chataření. Nezvyklý autorský tragikomický snímek s originálním

hereckým obsazením: Vít Rohr, Václav Vydra nejml., Jana Krausová, Lukáš Pavlásek,

Jenovéfa Boková, Aneta Krejčíková, Vladimír Polívka, Eliška Křenková, Matěj Ruppert, Marie

Doležalová a další.

8.9.2014 od 18:00

14.9.2014 od 20:00

Kino Radnice, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou, 466 01, http://www.kinajablonec.cz

Sex tape, +420483357287, http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/sex-tape-689

V komedii Sex Tape si Cameron Diaz zahraje manželku Jasona Segela. Jejich vztah už úplně

nešlape, a tak se ho rozhodnou malinko okořenit tím, že si natočí postelové hrátky. Záhy

ale zjistí, že jejich záznam zmizel a je potřeba ho rychle najít, než se dostane do

nepovolaných rukou… 

11.9.2014 od 17:30

12.9.2014 od 17:30

Sin City: Ženská pro kterou bych vraždil (3D/T), +420483357287,

http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/sin-city:-zenska--pro-kterou-bych-vrazdil-690

V pokračování kultovního snímku se pod vedením Roberta Rodrigueze a Franka Millera v

několika propojených povídkách opět vracíme do města hříchu, plného kriminálníků,

zkorumpovaných policistů, zabijáků a sexy žen. V hlavních rolích Jessica Alba, Mickey

Rourke, Rosario Dawson, Joseph Gordon-Levitt, Eva Green, Bruce Willis, Josh Brolin, Jamie

Chung a další.

6.9.2014 od 20:00

12.9.2014 od 20:00

Dárce, +420483357287, http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/darce-670

Sci-fi fantasy podle stejnojmenného románu Lois Lowry o umělě vytvořeném šťastném

utopickém světě, jehož jednotvárný chod je jednoho dne narušen… Vycházející hvězda

Brenton Thwaites se ve filmu se představí po boku velikánů stříbrného plátna Jeffa

Bridgese a Meryl Streep.

13.9.2014 od 17:30

14.9.2014 od 17:30

16.9.2014 od 17:30

17.9.2014 od 20:00

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 12.9.2014 do 14.9.2014

Sin City: Ženská pro kterou bych vraždil (2D/T), +420483357287,

http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/sin-city:-zenska--pro-kterou-bych-vrazdil-690

V pokračování kultovního snímku se pod vedením Roberta Rodrigueze a Franka Millera v

několika propojených povídkách opět vracíme do města hříchu, plného kriminálníků,

zkorumpovaných policistů, zabijáků a sexy žen. V hlavních rolích Jessica Alba, Mickey

Rourke, Rosario Dawson, Joseph Gordon-Levitt, Eva Green, Bruce Willis, Josh Brolin, Jamie

Chung a další. 

4.9.2014 od 20:00

5.9.2014 od 20:00

13.9.2014 od 20:00

22.9.2014 od 20:00

30.9.2014 od 20:00

Tři bratři, +420483357287, http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/tri-bratri-660

Nová česká filmová pohádka podle scénáře Zdeňka Svěráka v režii Jana Svěráka a s

hudbou Jaroslava Uhlíře. Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají

do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství.

Sourozenci při svém putování vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho

nástrah, nečekaných příhod a snad také láska… 

4.9.2014 od 17:30

5.9.2014 od 17:30

6.9.2014 od 14:30

7.9.2014 od 15:00

13.9.2014 od 15:00

14.9.2014 od 15:00

20.9.2014 od 15:00

23.9.2014 od 17:30

28.9.2014 od 15:00

Nejhledanější muž, +420483357287,

http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/nejhledanejsi-muz-683

Napínavý thriller natočený podle bestselleru Johna le Carré. V hlavních rolích Philip

Seymour Hoffman, Rachel McAdams, Willem Dafoe, Robin Wright a další. V hamburské

islámské komunitě se jedné noci objeví neznámý muž na pokraji smrti, který má u sebe

500 dolarů a tajné informace o milionovém kontě v jedné soukromé bance... 

8.9.2014 od 17:15

9.9.2014 od 17:15

14.9.2014 od 20:00

Klub Na Rampě, Jiráskova 11, Jablonec nad Nisou, 466 01, http://www.rampaklub.cz

DUKLA VOZOVNA + KOBLÍŽCI + THE SNUFF, http://www.klubnarampe.cz

Koncert kapel punk-rockové z Pardubic, pop-punkové ze Šumperka a rockové z Prahy.

12.9.2014 od 20:00

HUDBA U MĚSTA VÍDNĚ A SPOLEK JABLONECKÝCH DAM A PÁNŮ

"Pepíčku těš se, budem se mačkat, aneb mladé babičky miluji zdarma" Neuvěřitelná směs

staropražských a kramářských písní v podání jabloneckých skupin.

13.9.2014 od 20:00

Městské divadlo Jablonec nad Nisou, Liberecká 1900 / 5, Jablonec nad Nisou, 466 01,

http://www.divadlojablonec.cz

Ne ruka, to duše maluje, +420483310064, http://www.divadlojablonec.cz

Petr Šrámek je jeden z nejvýznamnějších českých handicapovaných malířů. Práci jeho

nefunkčních rukou převzaly nohy, dar řeči, který mu byl také odepřen, byl nahrazen

pozorovací schopností a optickou pamětí.

13.9.2014 až 29.10.2014

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 4 / 398, Jablonec nad Nisou, 466 01,

http://www.msb-jablonec.cz

Trendy.design.Produkce, http://www.msb-jablonec.cz

Jedinečnou výběrovou přehlídku současného českého skla a bižuterie zpřístupní od konce

června Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. 

6.6.2014 až 28.10.2014 od 9:00 do

17:00

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou - Galerie Belveder, Mlýnská 27, Jablonec nad Nisou,

466 02, http://www.msb-jablonec.cz

Hansi Falc Vobruba, http://www.msb-jablonec.cz

Poslední výstava Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC 2014 představí

autorskou tvorbu sklářského výtvarníka Hanse Falc Vobruby, který žije a tvoří ve Švédsku.

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou ji zpřístupní od 12. září v objektu Galerie

Belveder.

12.9.2014 až 28.10.2014 od 13:00 do

17:00

Stará radnice - Městská knihovna, Jablonec nad Nisou, Dolní náměstí 1, Jablonec nad Nisou,

http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Den evropského kulturního dědictví - knihovna,

http://www.knihovna.mestojablonec.cz

2. patro – stanoviště dětské trasy, kolo štěstí, prvoregistrace zdarma sál – čtení příběhů pro

děti, medailony regionálních autorů 

13.9.2014 od 9:00 do 14:00

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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SKRYTÝ POHLED, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Své fotografie představuje v prostoru schodiště Denisa Albaniová.

1.9.2014 až 30.11.2014

STARÁ RADNICE, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Výstava k 145. výročí postavení budovy staré radnice.

1.9.2014 až 31.12.2014

Vladimírovo knihkupectví, Mírové náměstí 11, Jablonec nad Nisou , 466 01

Tištěná architektura 19: Jaroslav Zeman, http://www.serius.cz

19. díl - beseda o architektonickém dědictví a projektu město///stadt

12.9.2014 od 18:30

Jablonné v Podještědí

Jablonné v Podještědí, Jablonné v Podještědí, http://www.jablonnevp.cz

Dny evropského dědictví

Město Jablonné v Podještědí Vás zve na "Dny evropského dědictví".

13.9.2014

Zámek Lemberk, Lvová 1, Jablonné v Podještědí, 471 25, http://www.zamek-lemberk.cz

Noční prohlídky zámku s živými obrazy, http://www.zamek-lemberk.cz

Nové zámecké prohlídkové okruhy v nočním světle. Akce potrvá od 19.00 do 23.00 hodin.

13.9.2014 od 19:00 do 23:00

Kryštofovo Údolí

Kryštofovo Údolí, Kryštofovo Údolí 166, Kryštofovo Údolí, http://www.krystofovoudoli.eu

Dny evropského dědictví v Kryštofově Údolí

Také Kryštofovo Údolí se připojuje k EHD, prohlédnout si zde můžete orloj, kostel sv.

Kryštofa nebo márnici s obrazy "Tanec smrti".

13.9.2014 od 9:00 do 17:00

Lázně Libverda

Informační centrum Lázně Libverda, Lázně Libverda 17, 463 62, http://www.laznelibverda.cz

Fotoobrazy pro krásnější život - Monika ZIENECKEROVÁ, http://www.laznelibverda.cz

Sdružení ARTEFAKTUM. CZ a obec Lázně Libverda Vás srdečně zvou na výstavu VI. ročníku

společného projektu Portréty s názvem Fotoobrazy pro krásnější život.Vernisáž výstavy

proběhne ve čtvrtek 14.8. od 17 hodin v galerii infocentra.

14.8.2014 až 15.10.2014

Kočičí kameny, Lázně Libverda

Slavnostní otevření FERRATY Kočičí kameny, http://www.bily-potok.cz/uredni-deska/sl

avnostni-otevreni-ferraty-na-kocicich-kamenech-615.html

Obec Bílý Potok zve své občany, příznivce turistiky, horolezectví, cyklistiky a všech dalších

zájmů v sobotu 13. září na Slavnostní otevření FERRATY KOČIČÍ KAMENY. Sraz je u chaty

Hubertka v 10.00 hod., odkud je skalní vyhlídka na dohled. 

13.9.2014 od 10:00

Malá Skála

Drábovna (Maloskalská), Malá Skála

Pohádkový les Na Drábovně, http://www.jenisovice-detem.cz

Letos již po čtvrté Vás zveme na originální pohádkový les Na Drábovně. Čekají Vás

nápadité úkoly a spoustu pohádkových postaviček. Těšit se můžete na čerty, vodníka,

čarodějnice, ducha lesa a spoustu dalších. V cíli živá hudba, hry s čarodějnicemi

13.9.2014 od 9:30 do 11:00

Oldřichov v Hájích

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Ekocentrum Oldřichov v Hájích - Sluneční dům, Oldřichov v Hájích 5, 463 31, http://www.strevlik.cz

Barvy duhy - batikování, http://www.strevlik.cz

Podzim už se pomalu blíží a s ním do přírody vtrhne spousta barev. Připravme se na

barevnou záplavu a pojďme si společně vyzkoušet některé z technik batiky. V případě

vašeho zájmu se přihlaste na objednavka@strevlik.cz nebo na tel.: 482360011.

12.9.2014 od 9:30 do 11:30

Sychrov

Zámek Sychrov, Státní zámek Sychrov 1, Sychrov, 463 44, http://www.zamek-sychrov.cz,

http://www.facebook.com/szsychrov

Dívčí válka, http://www.zamek-sychrov.cz

Legendární představení podle předlohy F. R. Čecha. Představení se koná v nádvoří, v

případě nepříznivého počasí v zámecké galerii. Jednotné vstupné: 290 Kč. Předprodej

vstupenek na pokladně zámku Sychrov denně od 9:00 do 15:30 hod.

13.9.2014 od 19:00
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