
Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 15.5.2015 do 17.5.2015

Doporučujeme

Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2015

Severočeské muzeum Liberec, Masarykova 11, Liberec, 460 01

15.5.2015 od 17:00

Liberec

Aquapark Babylon, Nitranská 1, Liberec, 460 12, http://www.centrumbabylon.cz/cs/zabava/aquapark/

Omezení provozu Aquaparku Centra Babylon, http://www.centrumbabylon.cz

V rámci zkvalitnění služeb započne 15. dubna částečné omezení provozu Aquaparku

libereckého Centra Babylon, které potrvá do 21. května. Během odstávky bude chod

Aquaparku částečně zachován a návštěvníkům bude poskytována padesátiprocentní sleva

na vstupné. Během květnových svátků od 1. 5. do 10. 5. 2015 bude Aquapark v plném

provozu.

15.4.2015 až 21.5.2015

Aquapark se zelení, rozdáváme lupení, http://www.centrumbabylon.cz/zabava-3.html,

http://www.centrumbabylon.cz/cenik.html

Ke každé rodinné vstupence dárek dle vlastního výběru - XD Kino, Virtuální realita, Laser

Game.

1.4.2015 až 31.5.2015

Atelier Pražská, Pražská 21, Liberec, 460 01

ČERNA DÍRA, +420602457676 16.5.2015 od 20:30

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

Muzejní noc v Botanické zahradě, http://www.facebook.com/events/1596824623926882

Botanické zahrada se připojuje k Muzejní noci pod Ještědem. Otevřena bude v čase 18-24

hodin a to zdarma! Kromě atmosféry nasvícených skleníků bude možné zhlédnout i výstavu

"Masožravé rostliny a jejich bydliště" a právě v 18 hodin se také poprvé letos otevře desátý

skleníkový pavilon L (pavilon leknínů).

15.5.2015 od 18:00

Masožravé rostliny a jejich bydliště, http://www.botaniliberec.cz

Výstava vznikla za spolupráce 31 autorů z Malajsie, Kuby, Mexika atd., skutečně z celého

světa. Navazuje na expozici živých masožravých rostlin v pavilonu D botanické zahrady tím

způsobem, že ukazuje také růst těchto zvláštních rostlin v přírodě.

18.4.2015 až 21.6.2015

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

V Babylonském Lunaparku roztoč buben plný dárků,

http://www.centrumbabylon.cz/v-lunaparku-roztoc-buben-plny-darku.html

V Babylonském Lunaparku roztoč buben plný dárků.

8.5.2015 až 30.6.2015 od 10:00 do

20:00

Výstava Kanárské ostrovy, http://www.centrumbabylon.cz/vystava-fotografii-kanarske-ostrovy.html

Výstava fotografií Kanárské ostrovy "z Čech na Konec světa" panoramatickýma očima Pepy

Středy v Obchodním městečku.

13.4.2015 až 6.7.2015 od 10:00 do

20:00

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

Volunteer´s day aneb pomoc vítána, http://www.zooliberec.cz/archa

Pro ty, kteří se práce nebojí a chtějí pomoci...Budeme společně pracovat na údržbě areálu -

nátěry, pletí, hrabání apod. Odměnou bude komentovaná prohlídka Centra ARCHA, opékání

vuřtů a dobrý pocit.

16.5.2015 od 9:00

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

http://www.evstupenka.cz

Sen noci svatojánské, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

Taneční burleska pro rodiny s dětmi.

29.4.2015 od 19:00

16.5.2015 od 19:00

28.5.2015 od 19:00

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

Tiffany, http://www.ddmliberec.cz 16.5.2015

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 15.5.2015 do 17.5.2015

Již poslední letošní jarní rukodělný kurzík. Tento je vhodný pro začátečníky i pokročilé od 15

do 99let. Budeme řezat skla, olepovat je a pájet k sobě. Cena je 500,-Kč (v ceně je materiál,

lektorné, malé občerstvení - svačinu místo oběda s sebou). Případné bližší info a přihlášky

na: vendy.koskova@ddmliberec.cz 

Dům kultury Liberec, Soukenné nám. 613, Liberec, 460 01, http://www.dkliberec.cz

Slavnostní koncert k 90. výročí založení ZUŠ Liberec, http://www.zusliberec.cz

Účinkují soubory, orchestry a absolventi školy. Koncert se koná pod záštitou PhDr. Ivana

Langra, náměstka primátora Liberce pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch.

17.5.2015 od 17:00

FC Slovan Liberec a.s., Na Hradbách 1300, Liberec, 460 01, http://www.fcslovanliberec.cz

Domácí utkání FC Slovan Liberec, http://www.fcslovanliberec.cz

Přidte fandit našim fotbalistům na domácí utkání FC Slovan Liberec. Bližší informace nabízí

stránky klubu.

2.5.2015

17.5.2015

30.5.2015

Galerie Die Aktualität des Schönen..., Palachova 1404, Liberec, 460 01

Matouš Karel Zavadil: Situační poruchy, http://www.dads.cz

Zveme vás na výstavu "Situační poruchy". Galerie je otevřena: po-pá: 14:00-18:30 a so:

10:00-13:00 hod.

13.5.2015 až 13.6.2015

Ještědský hřbet, Liberec

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

Sraz je v 11 hodin před chatou Pláně pod Ještědem. Čeká na vás prohlídka s odborným

výkladem zaměřená na lesní hospodaření a rekultivaci smrkové monokultury na bohatý les.

Místa jsou omezená, prosím přihlaste se na www.cmelak.cz 

17.5.2015 od 11:00

Jezdecký klub Liberec, V Zátočině 28, Liberec, 460 01, http://www.jkliberec.cz

Skokové závody Liberec

JK Sever vás zve na 2. ročník skokových závodů. V doprovodném programu tentokrát

vystoupí Anna Reinbergerová se svou show s přeskokem přes poníka a těšit se můžete i na

oslíka Arona. Nebude chybět ani občerstvení nebo cukrová vata. Vstupné je 50 Kč, DĚTI

ZDARMA. 

16.5.2015 od 9:30

Kavárna Bez konceptu, Husova 87 / 1094, Liberec, 460 01, http://www.bezkonceptu.cz

Kontemplace - Variace, http://www.j-a-k-u-b-s-u-l-c.cz

Nová výstava v Kavárně bez konceptu: Kontemplace-Variace. Vernisáž se koná ve středu

6.5.2015 od 18:00 hodin.

6.5.2015 až 31.7.2015

kino Varšava, Frýdlantská 285, Liberec, 460 01, http://www.kinovarsava.cz

Výstava: Ahoj Nazdar Čau, http://www.kinovarsava.cz

"Ráda bych to viděla zase tak, jak to vidíš ty aneb moje malá pocta malému eF". Výstava

malířky a sochařky Libuše Pražákové představí ve vitrínkách téma hraček formou malby a

druhou polohu své tvorby - sochou ve foyer kina. Výstava potrvá do 15. května.

18.4.2015 až 15.5.2015

Vernisáž: Tomáš Motal, +0

Vitrínková galerie Ahoj Nazdar Čau tentokrát představí komiksovou tvorbu Tomáše Motala.

Výstava s názvem "Ahoj. Tvůj kluk mě ojel, vykouřil mi haš a pak mě udal." potrvá od 16.5.

do 12.6.2015

16.5.2015 od 18:00 do 20:00

Knihkupectví a antikvariát Fryč, Pražská 14 / 137, Liberec, 460 01

Open Mic Liberec, http://www.knihyfryc.cz

Kdejaké umění ve skvělém balení. Hlavní host: Divadlo Vydýcháno - Jednou v Chelmu.

15.5.2015 od 19:00

Nedělní pohádky, http://www.knihyfryc.cz

Pohádky a akce pro děti: 17.5. Cirkus plný pohádek / 31.10. Kašpárkovo království. Vstupné

40 Kč, rezervace: 485105243.

17.5.2015 od 16:00

31.5.2015 od 16:00

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

Koncert duchovní hudby, http://kostel-hanychov.webnode.cz 17.5.2015 od 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 15.5.2015 do 17.5.2015

Zveme vás na koncert duchovní hudby. Účinkuje: A. Schwarzová - soprán, K. Šorsáková -

mezzosoprán, P. Čech - varhany. Zazní skladby autorů: Bacha, Händela, Vivaldiho,

Mendelssohna, Mozarta, Dvořáka a dalších.

Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642 / 2a, Liberec, 460 01, http://www.kraj-lbc.cz,

http://www.liberecky-kraj.cz

Litevské akvarely, http://www.kraj-lbc.cz

Ve vestibulu úřadu si můžete prohlédnout obrazy výtvarnice Eugenije Pilypaitiene. Litevské

akvarely, jak je výstava děl nazvaná, představují portréty, krajiny, zátiší i kompozice postav.

Výstavu si může veřejnost zdarma prohlédnout v pracovní dny, v pondělí a ve středu od 8:00

do 18:00 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8:00 do 17:00 hodin. 

29.4.2015 až 24.5.2015

Lesní naučná stezka Harcov, Lukášovská 35, Liberec, 460 15,

http://www.cmelak.cz/cz/co-delame/ekovychova/naucne-stezky

Jizerskohorští velvyslanci, +420777749315, 

http://cmelak.cz/cz/co-delame/ekovychova/vyukove-programy

Se skupinami dětí vyrazíme na lesní naučnou stezku Harcov jakožto průzkumníci

neprobádané oblasti. Prostředí okraje CHKO Jizerské hory využijeme jako živou učebnici a

současně informace doplníme na jednotlivých zastaveních naučné stezky.

20.4.2015 až 30.6.2015 od 9:00 do

13:00

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

Do práce na kole, http://www.cykliste.cz

Tradiční akce na podporu cyklistiky.

1.5.2015 až 29.5.2015

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

MUZEJNÍ NOC POD JEŠTĚDEM , http://www.muzejninoc.cz

Vyhlídková věž Lidových sadů zpřístupněna zdarma od 18 do 24 hodin.

15.5.2015 od 17:00

Masarykova ulice, Masarykova, Liberec, 460 01

Muzejní noc, +420486103090, http://www.facebook.com/events/1596824623926882

Navštivte venkovní stanoviště iQlandie na Masarykově ulici! Můžete se těšit na badatelské

aktivity, interaktivní exponáty, výrobu lampionu, ochutnávky hmyzích specialit, experiment

s vesmírnou zimou, tajemství mikrosvěta, obří bubliny atd.

15.5.2015 od 18:00 do 22:00

Městské informační centrum Liberec, nám. Dr. E. Beneše 23, Liberec, 460 01,

http://www.visitliberec.eu

Liberecké hry: Smrtící řádění, http://www.libereckehry.cz

Máte rádi záhady a vlastníte „chytrý telefon“? Vydejte se po stopách libereckého zločinu!

První indicii získáte na městském informačním centru po přečtení krátkého dopisu a načtení

QR kódu. Jak rychle detektivní hru vyřešíte je pak už jen na vás. Hru pro vás připravili

studenti TUL a je spuštěna až do konce října!

1.3.2015 až 31.10.2015

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

Párty tramvaj

Dj-net & Bovera club Liberec vás zvou na originální diskotéku v tramvaji!

30.4.2015

15.5.2015

19.6.2015

17.7.2015

14.8.2015

19.9.2015

16.10.2015

Jízdy historickou tramvají v rámci Muzejní noci, http://www.boveraclub.com

V rámci muzejní noci proběhnou jízdy historický tramvají (cca 17:30 - 23:30). Na lince č. 1

(Lidové sady-ZOO - Muzeum-Galerie Lázně - Rybníček) se postupně se vystřídají následující

vozy: ev.č. 78 ("Bovera"), 117+44 (6MT+plecháč) a 17 (T2R). Jízdné: dobrovolné - v prodeji

u průvodčího ve voze.

15.5.2015 od 17:30 do 23:30

Nová linka MHD Liberec do Sportovního areálu Vesec, http://www.dpmlj.cz

Od 8.5. do 30.9. zavádí DPMLJ novou sezónní linku do Sportovního areálu Vesec. Bus MHD č.

39 jezdí o víkendech, odjezdy autobusů z terminálu městské dopravy jsou navrženy každou

8.5.2015 až 30.9.2015

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 15.5.2015 do 17.5.2015

hodinu od cca 9:00 hod. do cca 16:30 hodin. 

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

Vlasta Burian v Géčku, http://www.ncgecko.cz

V období od 29.4. - 17.5.2015 proběhne v našem nákupním centru výstava fotografií,

dokumentů a zajímavostí z pestrého života slavného libereckého rodáka Vlasty Buriana.

Vernisáž výstavy proběhne ve středu 29.4.2015 od 17:00 hodin v kavárně La Fantasia v

Géčku, na kterou Vás srdečně zve Společnost Vlasty Buriana.

29.4.2015 až 17.5.2015

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

Dětská párty, http://www.forumliberec.cz

Neváhejte a přijďte si pohrát k nám. Hrací zóny jsou otevřeny od 16. do 31. května v 1. patře

OC FORUM Liberec. Najdete zde zóny s Barbie, Fisher Price, Ever After High, Monster High

nebo třeba zónu pro malé i velké chlapy s angličáky Hot Wheels. Všechny hrací zóny budou

volně přístupné každý den.

16.5.2015 až 31.5.2015

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

Výstava ze světa letectví "S hlavou v oblacích", +420481444123, http://www.nisaliberec.cz

Líbí se vám představa, že se proháníte vysoko nad mraky rychlostí zvuku? Tak přestaňte jen

snít! Na výstavě „S hlavou v oblacích“ v obchodním centru Nisa v Liberci si můžete zdarma a

na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je být skutečným pilotem!

2.5.2015 až 24.5.2015 od 9:00 do

21:00

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

Muzejní noc pod Ještědem 2015 , +420723194450

Národní zahájení XI. ročníku Festivalu muzejních nocí 

15.5.2015 od 18:00

Ve válce múzy mlčí, +420723194450

Při příležitosti 70. výročí konce 2. světové války a osvobození bude prezentována část

sbírkového fondu galerie s vazbou ke 2. světové válce, jejím osudovým momentům a konci.

Tento výběr z prostorových důvodů nemůže být vystaven ve stálé expozici, přesto se jedná

o stěžejní díla utvářející kánon českých dějin umění, jež návštěvníci v expozici postrádají.

5.3.2015 až 7.6.2015 od 10:00 do

17:00

Anna a Eva Mastníkovy, +420723194450, http://www.ogl.cz

Výstava dvou ilustrátorek – matky a dcery. Matka Eva se soustředí na ilustraci knih pro děti

v návaznosti na nejlepší českou tradici, dcera Anna spíše na animovaný film a vlastnoručně

dělané loutky, hračky či šperky. Členky rodiny s uměleckými kořeny rozkročená mezi Turnov

a Prahu zastupují polohu ilustrace, v níž hraje prim lineární kresba, figurace a zejména vtip.

5.3.2015 až 7.6.2015 od 10:00 do

17:00

Pivovar Konrad, Vratislavice nad Nisou, Pivovarská 164, Liberec, 463 11, http://www.pivo-konrad.cz

Truck May Day 2015, http://www.truckmayday.cz

Setkání řidičů, trucků a všech příznivců velkých aut Truck May Day 2015 se uskuteční v

sobotu 16.května. Již potřetí nás přivítají v pivovaru Konrad ve Vratislavicích u Liberce.

16.5.2015 od 8:00

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

Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2015,

http://www.facebook.com/events/1596824623926882/

XI. ročník Festivalu muzejních nocí 2015 bude probíhat ve dnech 15. května až 13. června

2015! Národní zahájení festivalu se uskuteční v pátek 15. května 2015 v Libereckém kraji. 

15.5.2015 od 17:00

Albánie – přírodou neznámé země, +420485246111, http://www.muzeumlb.cz

Putovní výstava fotografií a přírodních exponátů, která dokumentuje první výpravu zoologů

(členů společnosti Zoogeos Bohemia) za poznáním této hornaté a z pohledu přírodovědců

nedostatečně prozkoumané země.

11.3.2015 až 31.5.2015

Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec, 460 01

Králové Šumavy, http://www.ustrcr.cz/cs/vystava-kralove-sumavy

Výstava mapuje životní osudy kurýrů západních zpravodajských služeb a jejich převaděčů

při přechodech přes hranice na Šumavě. Mnoho z nich skončilo ve spárech Pohraniční stráže

či Státní bezpečnosti, načež si vyslechlo tvrdé tresty odnětí svobody, v krajních případech až

na doživotí. Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 25. dubna 2015. Expozici lze navštívit

denně mimo sobot a nedělí od 9:00 do 19:00 v prostorách „budovy G“ Technické univerzity

25.4.2015 až 28.5.2015

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 15.5.2015 do 17.5.2015

Liberec až do 28. května 2015. 

Technické muzeum Liberec, Masarykova 424 / 5, Liberec, 460 01,

http://www.technickemuzeumliberec.cz

Muzejní noc, http://www.facebook.com/events/1596824623926882

Muzejní noc pod Ještědem se koná také v Technickém muzeu v Liberci. Přijďte si vychutnat

workshop: Schopnosti a vlastnosti světla.

15.5.2015 od 18:00

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

Rock festival, http://www.ruprechtice.cz

Spolek ruprechtických sousedů pořádá dvoudenní ROCK FESTIVAL v okolí restaurace U

Kudrnáče. Vystoupí skupiny Deathward, Drobný za Bůra, F.A.King, Chocolate Jesus,

Chvostoskok, Ovčie Kiahne, Source Of Sadness, Snap Call, Supermarket Quartet, Syndrom a

Xenon. Těšíme se na vaši návštěvu. 

15.5.2015 až 16.5.2015

Urban Gardening Liberec - Zahrada Liberec, Lazebnický vrch, Liberec

Otevření první komunitní zahrady, http://zahradaliberec.cz

Přijďte s námi oslavit otevření první komunitní zahrady v Liberci na Lazebnickém Vrchu!

Můžete se těšit na: Improvizované tržiště chutí a vůní pod širým nebem, výbornou kávu od

Sweet City, burzu přebytečných sazenic, kreativní dílny a hlavně skvělou atmosféru...

16.5.2015 od 11:00 do 18:00

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

43. sraz Peugeot Clubu, http://www.autokempliberec.cz

Rádi bychom vás pozvali na již 43. oficiální sraz Peugeot Clubu, který se bude konat v

autokempu Liberec – Staré Pavlovice. 

15.5.2015 až 17.5.2015

Český Dub

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

Krajem Karoliny Světlé, http://www.kct.cz

Připojte se ke 36. ročníku turistické akce, která startuje u Sokolovny Český Dub. Pěší

turistika: 8, 15, 18, 23, 30 a 50 km, 8 km pro vozíčkáře.

16.5.2015

Frýdlant

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

Valdštejnské slavnosti, http://www.valdstejnske-slavnosti.cz

Město Frýdlant v r. 2015 pořádá již podvanácté v novodobé historii své Valdštejnské

slavnosti. I tentokrát budou třetí víkend v květnu, tj. od pátku do neděle 15.-17. května

2015.

15.5.2015 až 17.5.2015

Frýdlant, městské muzeum Radnice a Špitálek, Frýdlant

Výstava zbraní, http://www.mesto-frydlant.cz

Výstava v rámci Valdštejnských slavností, výstavu zapůjčil p. Skrbek.

15.5.2015 až 17.5.2015

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

Výstava „ Valdštejn na cestách“, http://www.mesto-frydlant.cz

Město Frýdlant srdečně zve na výstavu „ Valdštejn na cestách“. Přijďte si prohlédnout

výtvarné práce žáků frýdlantských škol.

15.5.2015 až 31.5.2015

Hejnice

Restaurace - Mezinárodní centrum duchovní obnovy, Klášterní 1, Hejnice, 463 62,

http://www.mcdo.cz

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 15.5.2015 do 17.5.2015

Ivan Baborák - Obrazy, kresby, Grafika, +420482360211, http://www.baborak.cz

Srdečně Vás zveme na výstavu Ivana Baboráka, která se koná ve dnech 2. 5. - 28. 5. 2015 v

Galerii Mezinárodního Centra Duchovní Obnovy.

2.5.2015 až 28.5.2015

Hodkovice nad Mohelkou

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

http://www.hodkovicenm.cz

Hodkovické koloběžení 2015, +420608346903, http://www.kolobezkyliberecko.cz

Den plný koloběžek ve Skalním údolí v Hodkovicích n.M. Závody pro děti, juniory i dospělé.

Koloběžky lze zdarma vypůjčit. Každý účastník bude zařazen do losování o hlavní ceny -

koloběžky Kostka.

16.5.2015 od 7:00 do 22:00

Výstava fotografií Hany Linkové: Volná tvorba, http://www.hodkovicenm.cz

Výstava je zahájena v Městském kině v Hodkovicích n. M. dne 20.3. v čase 17:30-19:00 hod.

Dále je přístupna před každým filmovým představením.

20.3.2015 až 31.5.2015

Hrádek nad Nisou

Koupaliště Kristýna, Hrádek nad Nisou, 463 34, http://www.autocampkristyna.cz

Evropský pohár historických plachetnic řízených rádiem, http://www.hradek.eu

8. ročník závodu klubu lodních modelářů. 

14.5.2015 až 17.5.2015

Multifunkční centrum Brána Trojzemí, Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 71, Hrádek nad Nisou,

463 34, http://www.branatrojzemi.cz

Druhá světová válka v Trojzemí, http://www.hradek.eu

Stopy druhé světové války v krajině, městech a lidech. Výstava bude zahájena koncertem

Podještědského tria v Chrámu Pokoje od 17.00 hod. 

7.5.2015 až 6.9.2015

Celníci a pašeráci v Trojzemí, http://www.branatrojzemi.cz/page.aspx?zaz=1256-12985

Krajem v minulosti vedly oblíbené pašerácké stezky a pašování zde funguje dodnes, byť v

jiné podobě než v minulosti. Výstava se zabývá pašováním od středověku po současnost,

vývojem zemských a státních hranic i historií jejich hlídání. Exponáty doplňuje řada fotografií

a dobových dokumentů.

23.3.2014 až 31.12.2015

Jablonec nad Nisou

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

http://www.jablonec.com

Muzejní noc ve znamení světla, http://www.jablonec.com

V pátek 15. května začíná už 11. celostátní Festival muzejních nocí, a to společnou

liberecko-jabloneckou Muzejní nocí pod Ještědem.

15.5.2015 od 18:00

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

http://www.eurocentrumjablonec.cz

TURNOVANKA, http://www.eurocetnrumjablonec.cz

Taneční odpoledne s dechovkou pro seniory, vstupné 50 Kč

17.5.2015 od 14:00 do 18:00

KRAJINÁŘI ZE SEVERU ČECH, http://www.eurocentrumjablonec.cz

Vystavovat budou nezávislí fotografové Václav Novotný, Zbyněk Cincibus, Aleš Bobek,

Václav Špetlík, Slávek Bára, Jan Strakoš, Vilda Folta, Pavel Hujer a Pavel Klásek.

6.5.2015 až 22.6.2015

Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19 / 3100, Jablonec nad Nisou, 467 51,

http://www.mestojablonec.cz

ON/OF PAPER 29.4.2015 až 19.5.2015

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 15.5.2015 do 17.5.2015

Pozvánka na výstavu výtvarníků z Lodže. Vernisáž výstavy ON/OF PAPER proběhne 28. 4. v

17 h, 

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

http://www.kinajablonec.cz

MALÝ PÁN, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/maly-pan-906

Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté hoře. 

15.5.2015 od 17:30

16.5.2015 od 15:30

17.5.2015 od 15:30

18.5.2015 od 17:30

21.5.2015 od 17:30

24.5.2015 od 15:30

ZABIJÁCI, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/zabijaci-915

Kdo stojí za 20 let starou sérií vražd a znásilnění? Všechny stopy vedou ke skupině studentů

prestižní internátní školy, jako pachatel byl však odsouzen místní podivín.

15.5.2015 od 20:00

17.5.2015 od 20:00

19.5.2015 od 17:30

22.5.2015 od 20:00

27.5.2015 od 17:30

KLUB RVÁČŮ - PROJEKT 100, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/klub-rvacu-910

Filmová ikona konce devadesátých let o absolutní ztrátě hodnot, anarchistických hlubinách v

každém z nás a životě v permanentním déjà vu konzumní společnosti.

8.5.2015 od 20:00

16.5.2015 od 17:00

18.5.2015 od 20:00

25.5.2015 od 20:00

S LÁSKOU ROSIE, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/s-laskou-rosie-803

Romantická komedie plná omylů a chyb.

8.3.2015 od 17:30

16.5.2015 od 20:00

PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ (2D/D), +420725030990, 

http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/pirkovo-dobrodruzstvi-909

Pírko je ptačí sirotek, žije sám v hnízdě, ze kterého ještě nikdy nevyletěl. Tak moc by chtěl

táhnout do Afriky s hejnem ptačích kamarádů! Až se jednoho dne naskytne jedinečná

příležitost. Sebere veškerou odvahu a vydává se za dobrodružstvím, na jehož konci leží

vysněné africké zimoviště. Vydejte se na pohádkový let plný humoru a nadhledu z ptačí

perspektivy.

17.5.2015 od 14:30

Pestrobarvec petrklíčový, +420725030990, 

http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/pestrobarvec-petrklicovy-870/

Na chátrajícím šlechtickém sídle žije sběratelka motýlů Cynthia se svou milenkou Evelyn a

ve svém svébytném a poněkud výstředním světě se oddávají rafinovaným erotickým hrám.

25.4.2015 od 20:00

29.4.2015 od 17:30

17.5.2015 od 17:30

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

LADÍME 2, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/ladime-2-903

Mají skvělé hlasy, dokonalá těla (až na výjimky) a jsou královnami zpívání a capella. 

14.5.2015 od 17:30

15.5.2015 od 17:30

16.5.2015 od 20:00

19.5.2015 od 17:30

20.5.2015 od 17:30

26.5.2015 od 17:30

29.5.2015 od 20:00

ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA (3D/T), +420725030990, 

http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/sileny-max:-zbesila-cesta-913

Režisér George Miller, zakladatel postapokalyptického žánru a duchovní otec legendární

série „Šílený Max“, se v dalším pokračování vydává do světa bojovníka silnic Maxe

Rockatanskyho.

15.5.2015 od 20:00

20.5.2015 od 20:00

PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ (3D/D), +420725030990, 

http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/pirkovo-dobrodruzstvi-909

Pírko je ptačí sirotek, žije sám v hnízdě, ze kterého ještě nikdy nevyletěl. Tak moc by chtěl

táhnout do Afriky s hejnem ptačích kamarádů! Až se jednoho dne naskytne jedinečná

příležitost. Sebere veškerou odvahu a vydává se za dobrodružstvím, na jehož konci leží

vysněné africké zimoviště. Vydejte se na pohádkový let plný humoru a nadhledu z ptačí

perspektivy.

16.5.2015 od 15:00

DEJTE MI POKOJ!, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/dejte-mi-pokoj--894

Michel Leproux touží po jediném: v naprostém tichu, klidu, samotě a domácí pohodě si

vychutnat poslech nové desky.

16.5.2015 od 17:30

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 15.5.2015 do 17.5.2015

ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA (2D/T), +420725030990, 

http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/sileny-max:-zbesila-cesta-913

Režisér George Miller, zakladatel postapokalyptického žánru a duchovní otec legendární

série „Šílený Max“, se v dalším pokračování vydává do světa bojovníka silnic Maxe

Rockatanskyho.

14.5.2015 od 20:00

17.5.2015 od 17:00

19.5.2015 od 20:00

Avengers: Age of ultron (3D/D), +420725030990, 

http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/avengers:-age-of-ultron-850/

Výpravné pokračování největšího super-hrdinského filmu všech dob.

30.4.2015 od 17:00

1.5.2015 od 20:00

2.5.2015 od 17:00

5.5.2015 od 20:00

8.5.2015 od 17:00

17.5.2015 od 20:00

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

KHALIF WAILIN‘ WALTER (USA), http://www.klubnarampe.cz

Originální třaskavá směs amerického bluesového kytaristy a zpěváka z Chicaga. Khalif

Wailin Walter – kytara a zpěv, Daniel Hopf – baskytara a Felix Krüppel – bicí.

15.5.2015 od 20:00

STÁRPLEJ 2015, http://www.klubnarampe.cz

e 4. kole VIII. ročníku soutěžního festivalu vystoupí Kobylinec, Era Vulgaris, Rónin, Meredith

Hunter a Washteta Ahayeta.

16.5.2015 od 20:00

REVEREND PEYTON’S BIG DAMN BAND, http://www.klubnarampe.cz

Osobité country blues z Indiany v podání blues rockera – farmáře. Elegantně a po svém, se

špetkou punk rocku spojuje blues, ragtime, folk, country.

17.5.2015 od 20:00

Mírové náměstí, Jablonec nad Nisou , 466 01

DEN RODINY, +420483357111, http://www.eurocentrumjablonec.cz, http://www.mestojablonec.cz

Prezentace městské organizace, neziskové sféry i dalších subjektů, které nabízejí služby

jabloneckým rodinám. Připraven bude také doprovodný program pro děti a jejich rodiče.

15.5.2015 od 10:00 do 17:00

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

http://www.msb-jablonec.cz

Muzejní noc v záři světel a lampionů, +420483369011, http://www.msb-jablonec.cz

V Jablonci nad Nisou a Liberci se v pátek 15. května uskuteční již 3. ročník společné Muzejní

noci pod Ještědem. Ten letošní je mimořádný, protože současně zahájí po celé republice

šňůru Festivalu muzejních nocí. Ponese se ve znamení SVĚTLA.  

15.5.2015 od 18:00

Přehradní nádrž Mšeno – Jablonecká přehrada, Jablonec nad Nisou, 466 02,

http://www.jablonec.com

helpíkův pohár, http://www.helpik.cz

Krajské kolo zdravotně-výchovné soutěže pro děti pátých tříd základních škol Libereckého

kraje.

15.5.2015 od 8:00 do 14:00

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

Krajský přebor v atletice, http://www.atletikajbc.cz

Pozvánka na první kolo Krajského přeboru družstev dospělých v atletice

17.5.2015 od 10:00

Stará radnice - Městská knihovna, Jablonec nad Nisou, Dolní náměstí 1, Jablonec nad Nisou, 466

01, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

S tebou mě baví svět, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Městská knihovna v Jablonci nad Nisou pod záštitou fotoklubu Balvan vyhlašuje 7. ročník

amatérské fotografické soutěže na téma: S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT  

2.3.2015 až 15.5.2015

Velký malý svět, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Své fotografie v prostoru schodiště představí Jaroslava Fojtíková.

2.3.2015 až 31.5.2015

Fotosoutěže 2009 -2014, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Expozice fotografií z minulých ročníků na chodbě k multimediálnímu oddělení.

2.3.2015 až 31.5.2015

Studio Tasmina, Hasičská 9, Jablonec nad Nisou, 466 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 15.5.2015 do 17.5.2015

Oslavte Den matek pohybem, http://www.tasmina.cz

Nedělní dopoledne zaměřené na relaxační cvičení, tanec a sebepoznání určené ženám k

oslavě Dne matek

17.5.2015 od 9:15 do 10:00,

od 10:00 do 10:45,

od 11:00 do 12:00

Taneční studio TOPDANCE, U Přehrady 61 / 3204, Jablonec nad Nisou, 466 02, http://www.topdance.cz

Tango Argentino, http://www.topdance.cz

Taneční workshop pro každého...

17.5.2015 od 13:00

Jablonné v Podještědí

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

Výstava: Člověk a kůň, http://www.zamek-lemberk.cz

Výtvarné a keramické práce dětí ze Speciální školy pro sluchově postižené děti v Liberci -

konírna státního zámku Lemberk. 

1.4.2015 až 1.11.2015

Výstava: Zdislava jako historická osobnost (20 let od kanonizace Zdislavy z

Lemberka), http://www.zamek-lemberk.cz

Obrazová výstava věnovaná životu a kultu Zdislavy z Lemberka - výstavní síň státního

zámku Lemberk. Výstava je pořádána k 20. výročí od kanonizace Zdislavy z Lemberka.

1.5.2015 až 1.11.2015 od 9:00

Lázně Libverda

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

Ranní nokturno - výstava, http://www.laznelibverda.cz

Sdružení Artefaktum.cz a Obec Lázně Libverda Vás srdečně zvou na výstavu VII. ročníku

společného projektu Portréty s názvem Ranní nokturno.

14.5.2015 až 3.7.2015

Liberec

CHKO Jizerské hory, Správa CHKO Jizerské hory, U jezu 10, Liberec, 460 01,

http://www.jizerskehory.nature.cz

Ukliďme Jizerky, +420602111752, http://www.projizerky.cz

Tradiční akce Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. opět pomůže zbavit Jizerky od odpadu,

který do těchto krásných hor nepatří. Letos to bude již sedmnáctý rok, kdy stovky

dobrovolníků vysbírají velké množství odpadu, který zanechali neukáznění návštěvníci podél

cest, popř. odhalí černé skládky.

16.5.2015 až 17.5.2015

Oldřichov v Hájích

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje - STŘEVLIK, Oldřichov v Hájích 5, 463 31,

http://www.strevlik.cz

Tvořivé odpoledne: drátkování, http://www.strevlik.cz

Metoda drátkování patří k oblíbeným rukodělným činnostem, a proto nesmíme na ni

zapomenout ani v našem tvoření. Vyrobíme si společně pěkné těžítko a určitě zbude čas i na

malou dekoraci či šperk. V případě vašeho zájmu se přihlaste na objednavka@strevlik.cz.

15.5.2015 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

Módní přehlídka, http://www.zamek-sychrov.cz

Módní přehlídka v zámecké galerii.

17.5.2015

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 15.5.2015 do 17.5.2015
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