
Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 19.9.2014 do 21.9.2014

Liberec

Avion Liberec, Partyzánská 627 / 36, Liberec, 460 01

Drakiáda, http://www.avionliberec.cz

Přijďte s dětmi na Drakiádu. Od 14:00 h. vypuštění prvních draků, čekají Vás také dílničky

pro děti pod vedením dílny Krasohled - výroba papírových větrníků, tisk na bavlněné tašky

atd. V 16:00 h. pokus o vytvoření libereckého rekordu v počtu draků ve vzduchu.

Připraveny jsou dárky, soutěže a občerstvení, přineste si s sebou draka:). Vstup zdarma.

20.9.2014 od 14:00

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

Centrum Babylon, Nitranská 1, Liberec, 460 12, http://www.centrumbabylon.cz

Fauna Trhy, http://www.faunatrhyliberec.wz.cz/index.htm

Prodej, výstava a nákup terarijních zvířat, okrasného ptactva, techniky, akvarijních ryb ,

krmného hmyzu, hlodavců, literatury, nabídka bezplatné veterinární poradenství…. 

15.2.2014 od 10:00 do 12:00

8.3.2014 od 10:00 do 12:00

12.4.2014 od 10:00 do 12:00

31.5.2014 od 10:00 do 12:00

28.6.2014 od 10:00 do 12:00

23.8.2014 od 10:00 do 12:00

20.9.2014 od 10:00 do 12:00

11.10.2014 od 10:00 do 12:00

22.11.2014 od 10:00 do 12:00

13.12.2014 od 10:00 do 12:00

Centrum pro zvířata v nouzi - Archa, Ostašovská 570, Liberec, 460 01

Pojďte s námi venčit - Quest divočinou aneb loukami kolem Archy,

http://www.zooliberec.cz/archa

V sobotu 20. 9. 2014 od 13 hodin je pro Vás v libereckém Centru pro zvířata v nouzi Archa

připraven báječný program, tak vezměte své čtyřnohé miláčky a přijďte. Pozvání platí i pro

ty, kteří pejska nemají, chtějí si užít hezké odpoledne a podpořit činnost centra.

20.9.2014 od 13:00

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

http://www.evstupenka.cz

Králova řeč, http://www.saldovo-divadlo.cz

Skvělá hra, podle které byl natočen slavný film.

21.9.2014 od 19:00

Dopravní podnik města Liberce, a.s. Boveraclub, Mrštíkova 3, Liberec, 460 01, http://www.dpmlj.cz,

http://www.boveraclub.com

Jízdy historických tramvají, autobusů, http://boveraclub.drat.eu

V rámci akce "Oslavy Ještědu 2014" se ve městě konají jízdy historických tramvají a

autobusů na trasách: A:Vozovna-Lidové sady / B:Vozovna-Horní Hanychov / C:

Vozovna-Fügnerova-Vozovna. Nasazen bude i historický bus na trase Horní

Hanychov-Ještědka.

20.9.2014

Párty tramvaj, http://www.dj-net.cz

Dj-net & Bovera club Liberec zvou na originální diskotéku v tramvaji. Do ulic Liberce vyjede

disco tramvaj, těšit se můžete na speciální nápoje hudební stage a super projížďku městem

Liberec. Nebude chybět bar, krásné hostesky, nejlepší hudba djs.

20.9.2014 od 18:20

17.10.2014

Den otevřených dveří ve vozovně tramvají - DPMLJ, http://www.dpmlj.cz

Dopravní podnik srdečně zve na prohlídku vozovny tramvají a dílen, program pro děti a

rodiče, skákací hrad, výtvarné dílny a další. Spanilou jízdou z Lidových sadů dorazí také

automobiloví veteráni. Přichystány rovněž budou zvláštní historické linky.

20.9.2014 od 10:00 do 17:00

Dům dětí a mládeže Liberec - Větrník, Riegrova 16, Liberec, 460 01, http://www.ddmliberec.cz

Lesní pohádky

Přijďte na "Lesní pohádky". Start je nad Dětským koutkem v Lidových sadech a čekají Vás

20.9.2014 od 15:00

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 19.9.2014 do 21.9.2014

tři pohádky pod širým nebem. Vstupné 50 Kč. V případě nepřízně počasí se akce přesouvá

pod střechu DDM Větrník (Riegrova 16).

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

iQLANDIA, Košická 6, Liberec, 460 01, http://www.iqlandia.cz

Recyklatorium, http://www.elektrowin.cz

Přineste vysloužilý elektrospotřebič - odměníme Vás. Přijďte si otestovat své znalosti ve

vědomostním kvízu - s prázdnou neodejdete. Nechte se vyfotit v místním fotokoutku a

získejte fotografii s Recyklatoriem.

19.9.2014 až 21.9.2014

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

Benefiční koncert Nadace Euronisa: Štěpán Rak a Matěj Rak, http://www.euronisa.cz

Nadace Euronisa si Vás dovoluje pozvat na benefiční koncert v Kavárně Pošta v Liberci.

Výtěžek akce bude použit na přímou podporu hendikepovaných osob a sociálních projektů

neziskových organizací v Libereckém kraji.

20.9.2014 od 19:00

Kostel sv. Bonifáce, Liberec, Ještědská, Liberec, 460 01, http://www.rochlice.farnost.cz

Koncert Terezy Jandurové, Allison Sanders a Viléma Valkouna,

http://kostel-hanychov.webnode.cz

Zazní skladby Mozarta, Handela, Francka, Bacha, Webbera a mnoha dalších.

21.9.2014 od 18:00

Kostel sv. Vojtěcha, Liberec, Křižanská, Liberec, http://www.ostasov.eu/kostel-sv-vojtecha/,

http://bohosluzby.rkc-lbc.cz/

Šest žen Jindřicha VIII., http://www.ostasov.eu

Spolek přátel Ostašova Vás zve na divadelní představení - hudební revue "Šest žen

Jindřicha VIII." Vstupné 80 Kč.

20.9.2014 od 18:00

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

http://www.liberecky-kraj.cz

Výstava 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

Veteráni v Liberci, http://www.automuzeum.cz

Blíží se konec veteránské motorictické sezóny 2014 a tak pro vás Automuzeum připravilo

Den otevřených dveří v tramvajové vozovně a Výjezd veteránů na Ještěd. Jsou to dvě

spojené akce, které zvou v sobotu 20.září 2014 majitele historických vozidel do Liberce. 

20.9.2014

Oslavy 95. výročí vzniku plynové služby a chemického vojska

Srdečně Vás zveme na "Oslavy 95. výročí vzniku plynové služby a chemického vojska",

které e konají před NG Plaza v čase 8-13 (ukázky techniky a materiálu) a na nám. Dr. E.

Beneše v čase 9:30-10:15 (slavnostní nátup 31. pluku). V doprovodném programu vystoupí

Vojenský umělecký soubor Ondráš.

19.9.2014 od 8:00 do 13:00

Liberec Ruprechtice, Liberec, 460 01

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 19.9.2014 do 21.9.2014

Ruprechtická pouť

Srdečně zveme na tradiční Ruprechtickou pouť U Kapličky. Čekají vás známé atrakce:

Aquazorbing, autodrom, trampolíny, strašidelný zámek, kolotoče, obří skluzavka, koncerty i

občerstvení...

19.9.2014 až 21.9.2014

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

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ, http://www.lidovesadyliberec.cz

Od 1. června 2014 probíhá zápis do tanečních kurzů pro dospělé. 

21.9.2014 od 19:30 do 21:30

22.9.2014 od 19:30 do 21:30

Nákupní Centrum Géčko Liberec, Sousedská 599, Liberec, 460 11

Zpátky ve škole, http://www.ncgecko.cz

I škola může být zábavná a tělocvik rozhodně není nuda! Přijďte se přesvědčit-čeká vás:

taneční školička, vystoupení skupiny Takt, malování na obličej, aktovková štafeta družstev,

trampolíny Míry Patrmana, nafukovací hrad ...

20.9.2014 od 11:00 do 17:00

Nákupní Galerie Plaza, Palachova 1404, Liberec, 460 01, http://www.liberecplaza.cz

Sváťovo divadlo, http://www.plazaliberec.cz

Přijďte s dětmi na Sváťovo divadlo do NG Plaza Liberec. Program: 20.9. O Koblížkovi / 4.10.

Tři prasátka / 18.10. Šípková růženka...

20.9.2014 od 10:00

4.10.2014 od 10:00

18.10.2014 od 10:00

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

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

Zpátky do školy!, http://www.nisaliberec.cz

Pokud jste nakoupili ve dnech 21.-29. srpna v obchodech v obchodním centru Nisa za 700

Kč* a nestihli jste si vyzvednout svůj dárek za nákup, přijďte ve dnech 19.-20.září s

účtenkami a dostanete sáček plný školních potřeb jako DÁREK zdarma!

21.8.2014 až 29.8.2014 od 9:00 do

21:00

19.9.2014 až 20.9.2014 od 9:00 do

21:00

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

Erwin Müller (1893-1978), +420723194450, http://www.metznerbund.cz/erwinmueller

Erwin Müller, dnes zapomenutý malíř z Liberce, je představen výjimečným konvolutem

dochovaných děl z dvacátých a třicátých let 20. století ze sbírek OGL a soukromí, s hlavním

tématem městského a venkovského života na pomezí sociálního civilismu.

12.9.2014 až 16.11.2014 od 10:00 do

17:00

Přehradní nádrž Harcov – Liberecká přehrada, Liberec,

http://www.pla.cz/planet/public/vodnidila/prehrada_harcov.htm

Liberecká pětistovka - závody v rychlostní kanoistice

TJ Lokomotiva Liberec pořádá závody v rychlostní kanoistice a při této příležitosti zve

všechny sportovní příznivce a případné zájemce o vodácký sport na libereckou přehradu.

20.9.2014 od 10:00

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

Discgolf turnaj, http://discgolf-hunters.com/cs/vesec-open-2014

Discgolfový klub Hunters si Vás dovoluje pozvat na turnaj LATITUDE 64 VESEC OPEN 2014

do Liberce. Turnaj je součástí České discgolfové ligy, PDGA C-tier a také Ace Race Hunter

Tour 2014.  

20.9.2014 až 21.9.2014

Restaurace U Krakonoše, Březinova 130 / 30, Liberec, 460 01

Šance..., http://u-krakonose.cz

Přátelé dobré hudby a zábavy, přijďte si k nám poslechnou a zatančit s country rockovou

20.9.2014 od 19:00

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 19.9.2014 do 21.9.2014

skupinou Šance...

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

Soukenné náměstí, Soukenné náměstí, Liberec, 460 01

Projekt Zrcadlo - akce Sdružení Tulipan

Přijďte si vyzkoušet pomocí simulačních brýlí různé typy zrakových vad. Můžete se naučit,

jak správně komunikovat s neslyšícími, jak pomoci nevidomým přes silnici nebo si

vyzkoušet pohyb na invalidním vozíku.

19.9.2014 od 10:00

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

U Kudrnáče, Ruprechtická 190 / 142, Liberec, 460 01

Oktoberfest U Kudrnáče, http://www.ruprechtice.cz

Spolek ruprechtických sousedů vás zve na bier festival Oktoberfest U Kudrnáče. V pátek

začínáme v 18:00 hod. PROBE BIER - PARTY. V sobotu pak ve 13:00 hod. slavnostně

zahájíme Octoberfest naražením sudu ředitelem pivovaru Svijany. A pak už jen párty. Od

19:00 hod. vystoupí skupina "Aura" - Live Band. VSTUP ZDARMA, stylové kroje vítány.  

19.9.2014 od 18:00

20.9.2014

VK DUKLA Liberec, Jeronýmova 522, Liberec, 460 07

Dukla Cup 2014

Chystáme se na další domácí turnaj, tentokrát s mezinárodní účastí. Do Liberce dorazí

týmy Českých Budějovic, Karlových Varů, Näfels (Švýcarsko) a Szczecin (Polsko). Pro

diváky bude otevřen BUFET! Vstup zdarma.

19.9.2014 od 11:00

Vojenský hřbitov Ostašov, Liberec, 460 01

Odhalení pamětní desky na vojenském hřbitově

V pátek v 11.00 hodin bude odhalena pamětní deska na vojenském hřbitově v Ostašově.

Odhalení se uskuteční v rámci 100. výročí založení zajateckého tábora v Ostašově. S tím

bude spojený i pietní akt na počest zemřelých, převážně ruských a italských zajatců,

kterého se zúčastní celá řada vzácných hostů včetně velvyslanců Ruské federace,

Běloruska a Arménie. Pietní akt pořádá Archa 13, o.p.s.

19.9.2014 od 11:00

Zoologická zahrada Liberec, Masarykova 31 / 1347, Liberec 1, 460 01, http://www.zooliberec.cz

Den partnerů a sponzorů ZOO Liberec, http://www.zooliberec.cz

Jako každoročně i tentokrát jsme pro všechny naše mecenáše a partnery přichystali

obdobu dne otevřených dveří. Každý, kdo v období 07/2013 - 09/2014 sponzoruje nějaké

zvíře či činnost zoo, tak bude moci v tento den vstoupit do zoologické zahrady zdarma

(darovací smlouvy s sebou!).

20.9.2014

Naivní divadlo Liberec, Moskevská 18 / 32, Liberec 4, 460 31, http://www.naivnidivadlo.cz

Hrnečku, vař! aneb Dvě pohádky o hrnečku, http://www.naivnidivadlo.cz

Pohádky o hrnečcích, které mají kouzelnou moc.

20.9.2014 od 10:00 do 11:00

Hotel Ještěd, Horní Hanychov 153, Liberec 8, 460 08, http://www.jested.cz

Oslavy Ještědu 2014, http://www.jestedliberec.cz/ 20.9.2014 od 10:00 do 18:00

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 19.9.2014 do 21.9.2014

Každoroční slavnost se zpřístupněním jindy nepřístupných prostor, po celý den doprovodný

program u konečné tramvaje v Horním Hanychově a na vrcholu Ještědu a další akce v

Liberci.

Bedřichov

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

Český Dub

Český Dub, Český Dub, http://www.cdub.cz

Dubský pedál - 13. ročník cykloorientační akce, http://www.cdub.cz

Zveme Vás na "Dubský pedál - memoriál bratra Boba". Cykloorientační akce startuje mezi

8:15-9:30 h. od skautské klubovny (ulice Na Barevně). Startovné 20 Kč, trasy: 35-45-55

km.

20.9.2014 od 8:15

Frýdlant

Frýdlant, Náměstí T. G. Masaryka 37, Frýdlant, 464 13, http://www.mesto-frydlant.cz

Den integrovaného záchranného systému, http://www.mesto-frydlant.cz

Město Frýdlant, Sbor dobrovolných hasičů Frýdlant a HZS Libereckého kraje si Vás srdečně

dovolují pozvat na Den integrovaného záchranného systému ve Frýdlantě.

19.9.2014 od 9:00 do 13:00

Frýdlant - vestibul radnice, Frýdlant

Co vzniká z recyklovaných materiálů, http://www.mesto-frydlant.cz

Město Frýdlant Vás srdečně zve na výstavu, která vznikla v rámci projektu odpadové

hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz.

15.9.2014 až 22.9.2014

Městské kino Frýdlant, Tyršova 1077, Frýdlant, 464 01

SIN CITY: Ženská, pro kterou bych vraždil,

http://www.mesto-frydlant.cz/cs/turista/kultura-zabava/mestske-kino/program-kina.html

Od 20.00 v e 3D. V pokračování kultovního snímku Sin City se v propojených povídkách

vracíme do města hříchu.

19.9.2014 od 18:00

, od 20:00

Divadelní představení Krysáci, http://www.mesto-frydlant.cz

Divadlo Špílberg uvádí divadelní inscenaci Krysáci na motivy televizních večerníčků.

Vstupné 50,-Kč.

20.9.2014 od 16:00

Láska na kari,

http://www.mesto-frydlant.cz/cs/turista/kultura-zabava/mestske-kino/program-kina.html

Sto chutí, jedna vášeň ... komedie USA. 

20.9.2014 od 18:30

Pod zemí,

http://www.mesto-frydlant.cz/cs/turista/kultura-zabava/mestske-kino/program-kina.html

Vydali se do míst, kam živí nepatří ... horor USA. Mládeží do 15 let nepřístupný.

20.9.2014 od 21:00

Víska u Frýdlantu, Frýdlant

Okresní výstava králíků, drůbeže, místní výstava holubů, http://www.kraj-lbc.cz

Zveme Vás na výstavu králíků, drůbeže, místní výstavu holubů. Od 14 hod. zábavné

odpoledne: country skupina Odpadlíci, ukázky sokolnictví apod.

20.9.2014 od 8:00 do 18:00

Hejnice

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 19.9.2014 do 21.9.2014

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

Hejnické Babí léto: "Z pohádky do pohádky", http://www.mestohejnice.cz

Letošní tradiční kulturní akce Hejnické Babí léto bude mít téma a motto - "Z pohádky do

pohádky..."Akce započne v 15 hodin před hotelem Perun a bude jí předcházet projekce

pohádky zdarma v kině od 10 a od 14 hodin (důvodem je malá kapacita hlediště).

20.9.2014

Městské kino Hejnice, Hejnice

Labyrint: Útěk, http://www.mestohejnice.cz/cs/kino-hejnice/aktualni-program-kina.html

Americké akční sci-fi drama. Podzemní výtah Thomase vyvezl na louku obklopenou

vysokými zdmi. Vůbec na nic si nepamatuje, dokonce si zpočátku nevzpomíná ani na

vlastní jméno.

19.9.2014 od 20:00

Útěk z planety Země ,

http://www.mestohejnice.cz/cs/kino-hejnice/aktualni-program-kina.html

Animovaná komedie. Slyšeli jste už o planetě Baab? A věděli jste, že tam žijí zábavní modří

ufoni, kteří mají dokonce svého národního hrdinu?

20.9.2014 od 10:00

, od 14:00

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

Mezinárodní výstava Jiřinek a soutěž v aranžování, http://www.mcdo.cz

Mezinárodní centrum duchovní obnovy se spolupořadateli srdečně zve na Mezinárodní

výstavu Jiřinek a soutěž v aranžování.

19.9.2014 až 20.9.2014

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

Hodkovice nad Mohelkou

Hodkovice nad Mohelkou, nám. T.G.Masaryka 1, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42,

http://www.hodkovicenm.cz

Hodkovické městské slavnosti - "Po stopách letokruhů", http://www.hodkovicenm.cz

Tradiční městské slavnosti v Hodkovicích nad Mohelkou s bohatým doprovodným

programem.

20.9.2014 od 10:00 do 18:00

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,

http://www.jablonec.com/dr-cs/16095-josef-fuhrich-nabozenska-malba-na-jablonecku.html

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

13.9.2014 až 31.10.2014

Ekocentrum Jablonec - budova Eurocentra, Jiráskova 7, Jablonec nad Nisou , 466 01

Barvy podzimu, http://www.jablonec.com

Akce pro širokou veřejnost pořádaná v rámci Podzimních slavností. Připraveny jsou aktivity

související s nadcházejícím podzimem.

19.9.2014 od 8:00 do 17:00

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

http://www.eurocentrumjablonec.cz

Děti čtou dětem, http://www.eurocentrumjablonec.cz,, http://www.jabloneckarodina.cz

žáci základních škol čtou žákům mateřských škol

19.9.2014 od 9:00

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 19.9.2014 do 21.9.2014

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

Dýňobraní, http://www.dum-vina.cz

Pozvánka na 9. ročník svátku dýní a strašidel - Dům vína, Jablonec n. N.

19.9.2014 od 9:00 do 20:30

20.9.2014 od 9:00 do 14:00

Jablonecké podzimní slavnosti, http://www.mestojablonec.com

Největší jablonecké městské slavnosti navazují na tradici výročních jarmarků, povolených

roku 1808 císařem Františkem I. u příležitosti povýšení Jablonce na městys. Kromě

stylového trhu na Dolním náměstí a v ulici U Muzea se návštěvníci mohou těšit na kulturní

program, který bude probíhat v centru města po celý pátek a sobotu.

19.9.2014 od 9:00 do 18:00

20.9.2014 od 9:00 do 15:00

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

http://www.kinajablonec.cz

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

Místa, +420775573188, http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/mista-682

Nový film tvůrčího týmu vynikajícího filmu Pouta (scénář Ondřej Štindl, režisér Radim

Špaček, producent Vratislav Šlajer a kameraman Jaromír Kačer). Příběh o lásce, ztrátě a

pomstě. Dvěma devatenáctiletým klukům Adamovi (Vladimír Polívka) a Markovi (Jan Cina)

je jejich rodiště těsné, zároveň ale moc nevědí, co si se svými životy počít. V tu chvíli do

jejich světa vstupuje dcera místního prominenta Anna (Johana Matoušková) a vnáší do něj

tajemství, napětí a touhu. Zdánlivě nudné a usedlé město před nimi začíná odhalovat

temné spodní proudy…

18.9.2014 od 17:30

19.9.2014 od 20:00

20.9.2014 od 20:00

21.9.2014 od 20:00

26.9.2014 od 17:30

27.9.2014 od 20:00

Kouzlo měsíčního svitu, +420775573188,

http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/kouzlo-mesicniho-svitu-656

Nová komedie Woodyho Allena, jejíž děj se odehrává ve 20-tých letech minulého století v

jižní Francii. Stanley (Colin Firth) je britský kouzelník a mistr iluzionista, který je povolán do

Francie, aby odhalil možný podvod. Sophie (Emma Stone), jako možné falešné spirituální

medium, je objektem jeho zkoumání. Nicméně komplikace nastanou, když se do ní náš

„detektiv“ bezhlavě zamiluje…

5.9.2014 od 20:00

6.9.2014 od 17:30

10.9.2014 od 17:30

20.9.2014 od 17:30

26.9.2014 od 20:00

Knězovy děti, +420775573188, http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/knezovy-deti-677

Svěží, satirická komedie. Když mladý katolický kněz Fabian nastoupí po oblíbeném faráři v

obci na malebném dalmatském ostrůvku, zjišťuje zděšeně, že se tu konají často pohřby a

nerodí se skoro žádné děti. Fabian se tedy rozhodne pomoci zvýšení porodnosti poněkud

neobvyklým způsobem… 

9.9.2014 od 20:00

21.9.2014 od 17:30

29.9.2014 od 17:30

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

Zůstaň se mnou, +420483357287,

http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/zustan-se-mnou-694

Knižní bestseller Gayle Formanové přichází na plátna kin. Sedmnáctiletá Mia (Chloë Grace

Moretz) má všechno, o čem kdy snila - úžasnou rodinu, milujícího přítele a právě ji přijali na

prestižní hudební školu. V jedno zimní ráno se však všechno změní…

18.9.2014 od 17:30

19.9.2014 od 17:30

22.9.2014 od 17:30

23.9.2014 od 20:00

26.9.2014 od 17:30

27.9.2014 od 17:30

30.9.2014 od 17:30

Labyrint: Útěk, +420483357287,

http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/labyrint:-utek-678

Akční sci-fi je adaptací prvního dílu úspěšné knižní trilogie Jamese Dashnera. Thomas se

jednoho dne probudil v podivném labyrintu a nepamatuje si nic ze své minulosti. Spolu s

ním tu je několik dalších kluků, kteří si také na nic nevzpomínají. Otázek je hodně, ale

odpovědi žádné, a tak se Thomas rozhodne spolu s několika dalšími obyvateli dostat z

labyrintu pryč... 

18.9.2014 od 20:00

19.9.2014 od 20:00

20.9.2014 od 17:30

21.9.2014 od 17:30

24.9.2014 od 17:30

25.9.2014 od 17:30

26.9.2014 od 20:00

27.9.2014 od 20:00

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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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

Dřív než půjdu spát, +420483357287,

http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/driv-nez-pujdu-spat-671

Strhující mysteriózní thriller v produkci Ridleyho Scotta, v hlavních rolích s Nicole Kidman a

Colinem Firthem. Vzpomínky - právě ty definují, kým jsme. Lze se však vůbec dopátrat

pravdy o minulosti, když jediné, co znáte, je dnešek? Právě tak žije Christine, která po

autonehodě ztrácí paměť pokaždé, když večer usne. Každý nový den je tak pro ni první a

zároveň poslední, ona se ale snaží zjistit, co předcházelo jejímu zranění…

20.9.2014 od 20:00

21.9.2014 od 20:00

24.9.2014 od 20:00

29.9.2014 od 17:30

Pošťák Pat, +420483357287, http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/postak-pat-688

Nejoblíbenější listonoš na světě, Pošťák Pat, se přichází do kin v animované podívané, ve

které nechybí humor, akce, písničky a také světla ramp. Pat se přihlásí jako zpěvák do

talentové soutěže a mezitím jeho městečko začne ohrožovat stovka robotů, kteří vypadají

jako on. Ještě že má Freda, věrného kocoura…

21.9.2014 od 15:00

27.9.2014 od 15:00

Rozdáváme filmové plakáty, +420483357287,

http://www.kinajablonec.cz/programove-cykly/rozdavame-plakaty

Oblíbená akce filmových fanoušků! Vybavte se sběratelským štěstíčkem a odneste si domů

svého oblíbeného filmového hrdinu!

20.9.2014 od 14:30 do 20:00

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

VIRGIL & THE ACCELERATORS (GB), http://www.klubnarampe.cz

Jedna z nejpopulárnějších britských blues rockových formací dnešních dnů na jediném

koncertě v ČR!  

19.9.2014 od 20:00

Kostel sv. Anny, Jablonec nad Nisou, Kostelní ulice, Jablonec nad Nisou, http://www.jablonec.com

Za vídeňskými freskami Josefa Führicha do Jablonce n. N.

V sobotu 13. září byla v rámci Dne evropského dědictví zpřístupněna výstava Josef Führich

(1800 Chrastava – 1876 Vídeň) a náboženská malba na Jablonecku, která navazuje na první

monografickou prezentaci Führichova díla v Liberci a Praze a připomíná, že obrazy Josefa

Führicha byly vzorem pro malíře působící na Jablonecku.

13.9.2014 až 30.9.2014

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

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Nová radnice v Jablonci nad Nisou, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou, 466 01,

http://www.jablonec.com

TOPOMOMO, http://www.topomomo.eu

Putovní výstava architektonických budov převážně z období 20. a 30 let minulého století,

které mapují oblasti Saska, Liberecka a Jablonecka. Vernisáž 18. 9. v 16:30. Pořádá Nadace

Haus Schminke z Löbau.

18.9.2014 až 31.10.2014

Přehradní nádrž Mšeno – Jablonecká přehrada, Jablonec nad Nisou, http://www.jablonec.com

Dobývání ztraceného záchranáře, http://www.cck-jablonec.cz

Modelový závod nejen pro složky IZS, ale též pro veřejnost - závod plný napětí, zábavy a

fyzického vypětí. kONCERT - V 19 h vystoupí John Silver

20.9.2014

Stadion Střelnice, U stadionu 4905 / 5, Jablonec nad Nisou , 466 01

FK Baumit Jablonec - SKD České Budějovice, http://www.fkjablonec.cz

Fotbalové utkání Synot ligy

21.9.2014 od 17:00

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

http://www.knihovna.mestojablonec.cz

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

Jablonné v Podještědí

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

Šikovné ruce

Zveme Vás na výstavu zručnosti a šikovnosti více než stovky občanů města Jablonného.

Prezentovány budou různorodé práce a umělecké techniky. Výstava je otevřena denně

10-17 hod.

20.9.2014 až 5.10.2014

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

Klub Stodola, Lázně Libverda

Stodola rock - vesnickej diktát 3, http://stodola-libverda.cz/klub_stodola.html

Srdečně Vás zveme na rockový večer, kde zazní například: Cumulonimbus, D´branx,

Bestaq cirkuz, The Neons.

20.9.2014 od 19:00

Lázně Libverda - lázeňský park, Lázně Libverda

Běh lázeňským parkem - Memoriál Františka Svobody, http://www.laznelibverda.cz

TJ Sokol Lázně Libverda pořádá již 54. ročník Běhu lázeňským parkem, Memoriál Františka

Svobody. Start v sobotu 20. 9. 2014 od 9:15 h. v Lázních Libverda (lázeňský park). Pěkné

počasí máme objednáno, přijďte s dobrou náladou a chutí si zazávodit ツ  

20.9.2014 od 8:00

Oldřichov v Hájích

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 19.9.2014 do 21.9.2014

Ekocentrum Oldřichov v Hájích - Sluneční dům, Oldřichov v Hájích 5, 463 31, http://www.strevlik.cz

Stříhání ovcí aneb od ovečky ke klubku vlny, http://www.strevlik.cz

Pro všechny, kteří mají chuť objevit tajemství starodávného řemesla zpracování ovčí vlny,

je připravena tato již tradiční akce v Ekocentru Oldřichov v Hájích. Přijďte nahlédnout do

tajemství výroby klubka vlny. Během akce můžete ochutnat opékané jehněčí špízy a

zakoupit si pomůcky na plstění.

20.9.2014 od 9:30 do 13:30

Rádlo

Stánek Milíře, Rádlo, 468 03

8.MILÍŘSKÉ VINOBRANÍ a DRAKIÁDA, http://www.vinorychnov.webuje.cz

Zveme Vás na tradiční “Vinobraní” letos i s degustací vín od dvou vinařství, řemeslným

jarmarkem a velikou zábavou pro naše nejmenší. Moravská vína, burčák, klobásky, vdolky,

uzené a grilované speciality. 

20.9.2014 od 11:00 do 23:00
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