
Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 10.6.2016 do 12.6.2016

Doporučujeme

Kellys Enduro Race Ještěd

Bike park Ještěd, Liberec

12.6.2016

Noc kostelů 2016

Liberec, Liberec

10.6.2016

Liberecký jarmark 2016

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

11.6.2016 od 9:00 do 22:00

Kolo pro život - Ještěd Tour Kooperativy

Rekreačně-sportovní areál Vesec, Sportovní areál Vesec, Liberec, 463 11

11.6.2016

Liberec

Bike park Ještěd, Liberec, http://www.2426i.com, http://www.skijested.cz

Kellys Enduro Race Ještěd, http://www.enduroserie.cz

Trať závodů je rozdělena na 6 rychlostních zkoušek, které se odehrávají v několika lokalitách

Ještědského hřebene. Podrobnosti k závodu jsou uvedeny na www.enduroserie.cz

12.6.2016

Bikepark - omezení provozu, http://www.skijested.cz

Dne 12. 6. se v Bike parku jede závod Kellys Enduro Race Ještěd 2016. Z tohoto důvodu je

veřejnosti otevřená pouze trať B2 Turistická.

12.6.2016

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

Venezuela - země, kde botanici musí být dobrodruhy, http://www.botaniliberec.cz

Stěžejním obsahem je bohatá fotodokumentace krajin, rostlin a živočichů. Je provázena vždy

přesným pojmenováním a krátkým výstižným komentářem. Jedna z nejzajímavějších flór

světa bude představena na příkladech vzácných, často nedostupných, vesměs krásných na

pohled. 

10.6.2016 až 30.9.2016

CENTRUM BABYLON, Nitranská 1, Liberec, 460 12, http://www.centrumbabylon.cz

Prodejní výstava terarijních zvířat a kaktusů

Na výstavě budou k vidění nejjedovatější hadi světa, pavouci, ještěři. K zakoupení budou

suvenýry, kaktusy různých druhů nebo dokonce i zvířata.

30.4.2016 až 15.9.2016

Centrum Vlasty Buriana, Široká 179 / 38, Liberec, 460 01

Vít Příkaský: Barvy mého světa, http://www.vlasta-burian.cz

Výstava obrazů v Centru Vlasty Buriana. Vernisáž se koná 2.6. v 17:30 hod. - vystoupí

skupina KULKyBAND - orchestr krajských úředníků. Otevírací doba Centra Vlasty Buriana je

od úterý do pátku od 13:00 do 16:30 hod.

2.6.2016 až 30.6.2016

Českobratrská církev evangelická, Masarykova 22, Liberec, 460 01

Noc kostelů, http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=248

Program Noci kostelů: biblické zamyšlení, program k výročí zničení luterského kostela, text o

životě a díle M. Jeronýma Pražského, pásmo biblického čtení, poezie a hudby, spirituály.

10.6.2016 od 18:00 do 21:30

Český rozhlas Sever, Modrá 1048, Liberec, 460 01

Den otevřených dveří ČRO Sever v Liberci, http://www.rozhlas.cz/liberec/kontakt/

Exkurze po redakci, grilování na zahradě, písničky na přání - živě s Mírou Tartárkem (od

12:00 hodin). Po 13:00 hodině pokračujeme na Gody festivalu v Lidových sadech.

12.6.2016 od 9:00 do 13:00

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N., a.s., Boveraclub, Mrštíkova 3, Liberec, 460 01,

http://www.dpmlj.cz, http://www.boveraclub.com

Zprovoznění MHD linky č. 39 do Areálu Vesec, http://www.dpmlj.cz

Od 1. května do 25. září 2016 bude opět jezdit víkendová linka č. 39 do Areálu Vesec.

Upozornění: od 28. července do 31. července 2016 v době konání hudebního festivalu

1.5.2016 až 25.9.2016

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 10.6.2016 do 12.6.2016

„Benátská!" linka NEJEDE. Jízdní řád na www.dpmlj.cz

EKOPark Liberec, Sokolská 518 / 54, Liberec, 460 01, http://www.ekoparkliberec.cz

EKOPark: Interaktivní divadélko pro děti „O Šťastném Pařízkovi“, +420775454234, 

http://www.ekoparkliberec.cz/program-ekoparku-na-cerven/

Kreativní dílny z přírodnin – výroba loutek Umělkyně: Jitka Mrázková – vcukuletu

12.6.2016 od 15:00 do 17:00

EKOPark: Létající jóga, +420775454234, http://www.ekoparkliberec.cz/program-ekoparku-na-cerven/

Zveme Vás na létací jógu pod širým nebem v libereckém Ekoparku!

12.6.2016 od 15:00 do 18:00

EKOPark: Tai chi, +420775454234, http://www.ekoparkliberec.cz/program-ekoparku-na-cerven/

Lidé v Číně toto umění posilující vitalitu a zdraví pěstují už mnoho staletí a i my máme

možnost pronikat do jeho tajemství. Cvičení taijiquan je založené na dokonalém propojení

těla, dechu a mysli spolu s teorií o vedení vnitřní energie a teorií o akupunkturních drahách.

12.6.2016 od 18:30 do 20:00

Program EKOParku – červen 2016, +420775454234, 

http://www.ekoparkliberec.cz/program-ekoparku-na-cerven/

První volnočasový EKOPark Liberec nabízí různé formy jak aktivního tak pasivního

odpočinku. Najdete zde jak sportovní lekce, vzdělávací a zážitkové aktivity tak i kulturní

program.

6.6.2016 až 29.6.2016

Galerie Prostor 228, Studničná 9 / 227, Liberec, 460 59, http://www.prostor228.cz

Výstava: Martin Mainer, http://www.prostor228.cz

Martin Mainer je jednou z nejvýraznějších osobností současné české malby generace

osmdesátých let vyznačující se smyslovým, emocionálním a expresívním malířským

rukopisem. Tvorbu Martina Mainera již od počátku charakterizuje nespoutanost a fantazie.

Galerie je přístupná: út-st: 9:00-13:00 / 14:30- 19:00 hod.

1.5.2016 až 30.6.2016

Home Credit Arena a Sport Park Liberec, Jeronýmova 22 / 570, Liberec, 460 07,

http://www.sportparkliberec.cz, http://www.homecreditarena.cz

A-STYL SHOW - "SEN", http://www.sportparkliberec.cz/akce-a-kultura/prehled-akci/a-styl-show-sen

Největší taneční škola v regionu, A-styl Liberec vás zve na tradiční taneční show.

11.6.2016 od 17:30

Liberecké Všeho Trhy

Opět od března 2016 se budou každou druhou a čtvrtou sobotu v měsíci od jara do podzimu

konat na ploše centrálního parkoviště u Home Credit Areny Liberecké Všeho Trhy.

23.4.2016 od 5:00 do 11:00

14.5.2016 od 5:00 do 11:00

28.5.2016 od 5:00 do 11:00

11.6.2016 od 5:00 do 11:00

25.6.2016 od 5:00 do 11:00

Salming Nisa Open 2016, http://www.sportparkliberec.cz/akce-a-kultura/prehled-akci/salming-nisa-open

Areál Sport Park Liberec hostí již 17. ročník mezinárodního florbalového turnaje pro mladé,

který se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty.

27.5.2016 až 29.5.2016

3.6.2016 až 5.6.2016

10.6.2016 až 12.6.2016

Chrám sv. Antonína Velikého, Liberec, Sokolovské náměstí 7, Liberec, 460 01,

http://www.arcidekanstvi-lbc.cz

Noc kostelů, http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost684

Noc kostelů ve sv. Antonínu: mše, prezentace fotografií ze života farnosti, program pro děti,

výtvarná činnost pro děti, prohlídka kostela s výkladem, výstava děl dětí, ochutnávka

mešních vín, výstup na věž kostela.

10.6.2016 od 18:00

iQLANDIA, Nitranská 10, Liberec, 460 07, http://www.iqlandia.cz

iQLANDIA: Soumrak dinosaurů v Planetáriu, +420486103090

Chystáte se do liberecké iQLANDIE? Pak si rozhodně nenechte ujít návštěvu tamního

Planetária. Science centrum v něm představuje z dílny holandské produkce Mirage 3D –

Soumrak dinosaurů.

4.6.2016 od 14:30

5.6.2016 od 10:00

8.6.2016 od 13:30

10.6.2016 od 13:30

11.6.2016 od 14:30

12.6.2016 od 10:00

15.6.2016 od 13:30

17.6.2016 od 13:30

18.6.2016 od 14:30

19.6.2016 od 10:00

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 10.6.2016 do 12.6.2016

iQLANDIA: Úsvit kosmického věku v Planetáriu, +420486103090

Přijďte si do Planetária liberecké iQLANDIE obohatit a doplnit informace z astronomie,

zeměpisu, přírodopisu a fyziky.

4.6.2016 od 16:00

5.6.2016 od 11:30

8.6.2016 od 15:00

11.6.2016 od 16:00

12.6.2016 od 11:30

15.6.2016 od 15:00

17.6.2016 od 15:00

18.6.2016 od 16:00

19.6.2016 od 11:30

22.6.2016 od 15:00

iQLANDIA: Výprava ke hvězdám v Planetáriu, +420486103090

iQLANDIA ve svém Planetáriu jako první a zatím jediná v ČR uvádí projekci pod názvem

Výprava ke hvězdám.

6.6.2016 od 13:30

9.6.2016 od 13:30

11.6.2016 od 13:00,

od 17:30

12.6.2016 od 13:00

13.6.2016 až 14.6.2016 od 13:30

16.6.2016 od 13:30

18.6.2016 od 13:00,

od 17:30

19.6.2016 od 13:00

iQLANDIA: Přírodní výběr v Planetáriu, +420486103090

Přijďte si do Planetária liberecké iQLANDIE obohatit a doplnit informace z astronomie,

zeměpisu, přírodopisu a fyziky.

11.6.2016 od 10:00

12.6.2016 od 14:30

13.6.2016 až 14.6.2016 od 15:00

18.6.2016 od 10:00

19.6.2016 od 14:30

20.6.2016 až 21.6.2016 od 15:00

25.6.2016 od 10:00

iQLANDIA: Planetárium aneb Vesmír na dosah ruky, +420486103090

Jak se zrodila sluneční soustava se dozvíte v Planetáriu v libereckém science centru! 

9.6.2016 od 15:00

11.6.2016 od 11:30

12.6.2016 od 16:00

16.6.2016 od 15:00

18.6.2016 od 11:30

19.6.2016 od 16:00

23.6.2016 od 15:00

25.6.2016 od 11:30

Workshop Willyho Wonky v iQPARKU, +420486103090

Přijďte na víkendový workshop do iQLANDIE a vyrobte si pod taktovkou Willyho Wonky

čokoládu nebo limonádu.

11.6.2016 až 12.6.2016 od 14:00

18.6.2016 od 14:00

25.6.2016 až 26.6.2016 od 14:00

Hurá do laboratoře - Kouzelná zkumavka, +420486103090

Přijďte do iQlandie a vyrobte si kouzelnou zkumavku!

11.6.2016 až 12.6.2016 od 14:00,

od 15:00

18.6.2016 až 19.6.2016 od 14:00,

od 15:00

25.6.2016 až 26.6.2016 od 14:00,

od 15:00

Velká science show, +420486103090, http://www.iqlandia.cz

Jak založit požár z mouky? Jak zapálit oheň vodou? Jak vypadá trávení žaludku v reálném

čase? Mnoho ztřeštěných pokusů především z fyziky a chemie přináší v iQLANDII Science

show.

1.6.2016 až 3.6.2016 od 11:00

4.6.2016 až 5.6.2016 od 11:00,

od 16:00

6.6.2016 až 10.6.2016 od 11:00

11.6.2016 až 12.6.2016 od 11:00,

od 16:00

13.6.2016 až 17.6.2016 od 11:00

18.6.2016 až 19.6.2016 od 11:00,

od 16:00

20.6.2016 až 24.6.2016 od 11:00

25.6.2016 až 26.6.2016 od 11:00,

od 16:00

27.6.2016 až 30.6.2016 od 11:00

iQpark - Centrum Babylon Liberec, Košická 6, Liberec, 460 07, http://www.iqlandia.cz/cz/iqpark

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 10.6.2016 do 12.6.2016

Science show v iQPARKU, +420486103090

Science show plná bezpečně nebezpečných pokusů

4.6.2016 až 5.6.2016 od 11:00,

od 16:00

6.6.2016 až 10.6.2016 od 11:00

11.6.2016 až 12.6.2016 od 11:00,

od 16:00

13.6.2016 až 17.6.2016 od 11:00

18.6.2016 až 19.6.2016 od 11:00,

od 16:00

20.6.2016 až 24.6.2016 od 11:00

25.6.2016 až 26.6.2016 od 11:00,

od 16:00

27.6.2016 až 30.6.2016 od 11:00

Kaple Vzkříšení, Vratislavice, Tanvaldská 51, Liberec, 460 01

Noc kostelů, http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=153

Vratislavická kaple Vzkříšení zve na Noc kostelů: mše, výstava výtvarných prací žáků ZŠ,

výtvarná dílnička, krátká zamyšlení provázená hudbou, varhanní consertino, závěrečné

modlitby.

10.6.2016 od 16:30

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

Devátá planeta, http://www.kinovarsava.cz

Michaela Maupicová - Devátá planeta. Výstava ve vitrínkách kina Varšava. Vernisáž 21.5. v

18:00 hodin.

21.5.2016 až 17.6.2016

Výstava "Bez práce nejsou koláže", http://www.kinovarsava.cz

Výstava vizuálních a literárních koláží, konfrontující obrazy starých mistrů s dnešní

oduševnělou klipovitou dobou. Vernisáž 10.6. od 19 hod.,po vernisáži bude následovat

koncert Miloslava Königa (Divadlo Na Zábradlí) od 20 hod. 

10.6.2016 až 10.7.2016

Kodap, 1. máje 97 / 25, Liberec, 460 01

Výstava: Mária Fejglová

Mária Fejglová začala malovat intenzivněji v roce 2013, zvolila si cestu samouka, nechce být

vázána pravidly, maluje instinktivně a svobodně. Výstava je zdarma přístupná:

pondělí–čtvrtek 7:30-16:00 hod. / v pátek 7:30-15:00 hod. 

1.6.2016 až 31.7.2016

Kostel Nalezení sv. Kříže, Liberec, Malé náměstí, Liberec, 460 01, http://www.arcidekanstvi-lbc.cz

Noc kostelů, http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=130

V kostele Nalezení sv. Kříže: vystoupení žáků ZUŠ Liberec, prohlídka kostela s výkladem,

varhanní koncert atd. Brána zahrady je otevřená - možnost prohlídky zahrady s křížovou

cestou a morovým sloupem.

10.6.2016 od 18:00

Kostel Nejsvětější Trojice, Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 51, Liberec, 460 01,

http://farnost-vrat.rkc-lbc.cz

Noc kostelů, http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=152

Program Noci kostelů: návštěva kostelní věže, koncert Generace Gospel Choir, krajinou s

Václavem Cílkem a tóny varhan, večerníček v kostele, děti provází kostelem, modlitba písní,

komentovaná prohlídka kostela.

10.6.2016 od 16:00 do 22:00

Kostel sv. Antonína Paduánského, Liberec, Vrchlického 81, Liberec, 460 14,

http://www.farnostruprechtice.cz

Noc kostelů v Ruprechticích, http://www.nockostelu.cz

Na programu: Mše doprovázená rytmickými písněmi, komentovaná prohlídka kostela,

možnost vstupu na věž a klenby, výtvarné dílničky, výstava obrazů, večerníček pro děti na

biblické téma, koncert klasické hudby, promítání fotek...

10.6.2016

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

Noc kostelů v Hanychově, http://www.nockostelu.cz

Věž jako vyhlídka, vernisáž výstavy Antona Möllera, stavitele kostela a jeho další díla,

výstava z rekonstrukce kostela a vzpomínka na starý kostel před opravou, výstava

10.6.2016 od 17:00

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Biskupové Litoměřické diecéze. Připravena je také soutěž pro děti ve znalosti libereckých

kostelů, pro dospělé soutěž ve znalosti římských papežů.

Kostel sv. Jana Křtitele, Liberec, Na Žižkově, Liberec, 460 01, http://www.rochlice.farnost.cz

Noc kostelů v Rochlicích, http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost1851

V rochlickém kostele se v rámci "Noci kostelů" zpívají křesťanské písně, probíhá prohlídka

kostela, zábavné aktivity pro děti, varhanní koncert a koncert sboru Cantemus.

10.6.2016 od 17:30

Kostel sv. Vojtěcha, Liberec, Křižanská, Liberec, 460 02, http://www.ostasov.eu/kostel-sv-vojtecha/,

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

Noc kostelů v Ostašově, http://www.nockostelu.cz

Kostel sv. Vojtěcha v Ostašově zve na koncert sboru Zničehonic (18 hod.), libereckého

písničkáře Karla Diepolda (20 hod.), výstavu fotografií "Opravy kostela", krátká zastavení,

zapálení svíčky za blízkou osobu či prohlídku kostela.

10.6.2016 od 18:00

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

Stop smrtelným nehodám, http://www.kvkli.cz

Putovní výstava fotografií dopravních nehod.

7.6.2016 až 16.6.2016

Čiročirý romantik Jaroslav Vodrážka, http://www.kvkli.cz

Výstava Slovenského národního muzea v Martině k 120. výročí narození Jaroslava Vodrážky,

českého grafika, ilustrátora, malíře a pedagoga.

6.6.2016 až 28.6.2016

Výstava: Zlatá stuha, http://www.kvkli.cz

Výstava ilustrací, které byly nominovány nebo oceněny Zlatou stuhou. Každoroční žeň toho

nejlepšího, co se urodilo na poli původní české ilustrační tvorby pro děti.

6.6.2016 až 28.6.2016

Děti a úsměvy léta, http://www.kvkli.cz

Výstava fotografií z volnočasových akcí pro děti. Pořádá: o. s. Častoboř ve spolupráci s KVK v

Liberci.

1.6.2016 až 30.6.2016

Kresby a malby studentů Univerzity třetího věku, http://www.kvkli.cz

Práce studentů U3V. Pořádá: Univerzita třetího věku TUL a KVK Liberci.

6.6.2016 až 30.6.2016

Když se sféry rozezní..., http://www.kvkli.cz

Výstava fotografií a fotokoláží. Pomocí umělého osvětlení a dalších výtvarných doplňků

vytvořili členové Fotokroužku v Hrádku nad Nisou soubor fotografií o vesmíru.

1.6.2016 až 1.7.2016

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

http://www.liberecky-kraj.cz

Zpřístupněná vyhlídka z budovy Kraje, http://www.kraj-lbc.cz

Vyhlídková terasa v 17. poschodí Krajského úřadu LK je zpřístupněna veřejnosti. Pohled na

město z výšky 80 metrů je otevřen v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin. 

7.6.2016 až 30.9.2016

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

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

Jizerskohorští velvyslanci pokračují dalším ročníkem, +420777749315, 

http://cmelak.cz/index.php/ekovychova

Program ekologické výchovy poběží opět na Lesní naučné stezce Harcov a bude nachystán

pro MŠ, ZŠ, SŠ i další kolektivy. Čeká nás pozorování přírody i návštěva lesních bioškolek.

14.4.2016 až 30.11.2016 od 9:00 do

18:00

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

Noc kostelů 2016, http://www.nockostelu.cz

Noc kostelů je pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy

křesťanských výtvarných a architektonických pokladů. 

10.6.2016

Liberec Ruprechtice, Liberec, 460 01

3. Závod SpinFit Dětský MTB cup 2016, http://www.spinfit.cz

Závod startuje v Liberci Ruprechticích u Kapličky. Startovat se bude ze široké louky a

nebude se řešit problém řazení na startu. Připravuje se i bohatý doprovodný program.

12.6.2016

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 10.6.2016 do 12.6.2016

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

ZÁHADA JIZERSKÉHO YETIHO, http://www.evstupenka.cz

Úplně nenormální ochotnický spolek

10.6.2016 od 19:30

AUKČNÍ SÍŇ 

Dražba historických pohlednic našeho regionu.

11.6.2016 od 8:00

GODY 2016

den s Českým rozhlasem Sever

12.6.2016 od 13:00

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

http://www.visitliberec.eu

Komentované prohlídky "Po stopách Liebiegů" (Liberecký jarmark),

http://www.visitliberec.eu

Pojďte s námi objevit poklady městské čtvrti Perštýn, kde svou nesmazatelnou stopu

zanechala rodina Liebiegů. V rámci Libereckého jarmarku jsou připraveny 2 prohlídky: v 10 a

ve 14 hodin. Rezervace účasti do pátku 14:00 hodin na tel: 485101709.

11.6.2016 od 10:00,

od 14:00

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

Indiánské léto v Géčku, http://www.ncgecko.cz

V sobotu 11.6. se Géčko promění v indiánskou rezervaci a vaše děti v malé Indiány.

Vyrobíme si indiánské čelenky a lapače snů, zastřílíme si z luku a vytvoříme si bojové

malování na obličej.

11.6.2016

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

Výstava: Domovy liberecké Thálie, http://www.plazaliberec.cz

Výstava o začátcích divadelního života a jeho stěhování v Liberci.

18.5.2016 až 18.6.2016

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

Liberecký jarmark 2016, http://www.visitliberec.eu

Srdečně vás zveme na tradiční Liberecký jarmark s bohatým doprovodným programem.

Slavíme 125 let od vztyčení rytíře Rolanda na radniční věž.

11.6.2016 od 9:00 do 22:00

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

Xbox One turnaj, http://www.forumliberec.cz

Poměř své herní dovednosti s ostatními na 5 konzolích Xbox! Vyhraj konzoli Xbox One,

automobil Hyundai na víkend a další skvělé ceny! Zahraj si fotbal s profesionálním

fotbalistou na Xboxu a vyhraj fotbalový míč s jeho podpisem.

11.6.2016 až 12.6.2016

Kdo si hraje, nezlobí, http://www.forumliberec.cz

Zveme vás na interaktivní výstavu zajímavých exponátů tradiční české stavebnice Seva. Na

výstavě, která startuje již 6. června, se můžete inspirovat a pohrát si v herní zóně. Ta bude

otevřena v 1. patře u skleněného výtahu a to každý den od 10 do 19 hodin až do 19. června.

6.6.2016 až 19.6.2016

Výstava: Ne ruka, to duše maluje, http://www.forumliberec.cz

Přijměte pozvání na výstavu obrazů nakladatelství UMÚN s názvem „Ne ruka, to duše

maluje.“ Uvidíte obrazy umělců malujících ústy a nohama, obrazy, ze kterých lze poznat, co

tito lidé cítí ve skrytu své duše. Obrazy jsou vystaveny v přízemí na pasáži do konce června

2016.

6.6.2016 až 30.6.2016

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

Mistrovství Libereckého kraje: YO-YO, http://www.nisaliberec.cz

Začátečníci i pokročilí budou moci soutěžit ve 3 soutěžních disciplínách. Těšit se můžete

také na vystoupení mistra Evropy v YoYo Roberta Kučery nebo mistra světa ve Footbag &

Freestyle fotbalu Honzy Webera.

12.6.2016 od 13:00 do 18:00

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

Výstava Mechoboti Adolfa Lachmana, +420723194450

Fantastický svět plný motorů a mechanických součástek, obrazy dokonalých strojů s

26.5.2016 až 4.9.2016

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 10.6.2016 do 12.6.2016

neurčitou funkcí, zdánlivý chaos a punk.

Výstava Jana Krtičky, Galerie SET, +420723194450, http://www.ogl.cz

Zvuková instalace o čtyřech částech. Projekt vychází z hledání možností, jak evokovat

vizuální obraz zvukovým záznamem za pomoci mluveného slova.

26.5.2016 až 4.9.2016

Výstava Jan Ságl, Fotogalerie NIKA, +420723194450, http://www.ogl.cz

Významný český fotograf, průkopník barevné fotografie v Čechách, známý zejména svou

krajinářskou fotografií, ale i skrytými zákoutími světových velkoměst.

26.5.2016 až 4.9.2016

Pražská ul., Pražská ul., Liberec, 460 01

Dny pouličního umění Liberec, http://www.facebook.com/events/1713695442224563/

V Pražské ulici a na několika dalších místech vás potěší hudebníci a jiní kumštýři.

9.6.2016 až 11.6.2016

Přehradní nádrž Harcov – Liberecká přehrada, Liberec, 460 15,

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

Aquaphonic, http://www.dkliberec.cz

Po úspěšném zimním AQUAPHONICU jsme se rozhodli v Liberci uspořádat i první Open Air.

Ten se uskuteční na přehradě v Liberci. Po skončení akce na přehradě bude probíhat velká

after party v na malé scéně DK Liberec.

10.6.2016 od 19:00

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

Kolo pro život - Ještěd Tour Kooperativy, http://www.kolopro.cz

Program: 9:00-12:00 dětské závody, 11:30 a 12:30 start MTB závodů na 30 a 50 km, 13:00

pohodová rodinná fitness jízda. Celodenní doprovodný program, atrakce a soutěže pro děti,

kvalitní občerstvení, bohatá tombola.

11.6.2016

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

Měsíc s fotokomorou, +420485246111, http://www.muzeumlb.cz

Přijďte si vytvořit vlastní fotogram!

26.5.2016 od 16:00

31.5.2016 od 16:00

12.6.2016 od 15:00

Výstava „Krajinou znějícího ticha“, +420485246111, http://www.muzeumlb.cz

Fotograf, muzikant, krajina jako příběh – to jsou atributy života a tvorby Jiřího Bartoše.

Příběh o hledání a nacházení, o experimentu i jistotě, o harmonii a klidu, o tichu i neklidu. 

24.3.2016 až 12.6.2016

Komentované prohlídky v Severočeském muzeu, +420485246111, http://www.muzeumlb.cz

Cyklus komentovaných prohlídek - každou středu od 18h.

17.2.2016 až 21.12.2016 od 18:00

Ski areál Ještěd, Ještědská 50, Liberec, 460 08, http://www.skijested.cz

Dětský den, http://www.skijested.cz

Spolek Pomoc v nouzi Liberecko vás zve na Dětský den v areálu Hanychov (konečná

tramvaje č. 3). Vstupné dobrovolné. Program: soutěžní úkoly, malování na obličej, ukázky

práce záchranných složek, taneční vystoupení, jízda na ponících atd.

11.6.2016 od 10:00

Sportovní areál Na rozcestí, Vratislavice nad Nisou, Na rozcestí, Liberec, 463 11,

http://www.sportvratislavice.cz

Uzavření areálu Na Rozcestí,

http://www.facebook.com/Městský-obvod-Liberec-Vratislavice-nad-Nisou-285605361047/?fref=nf

V sobotu 11. června je Sportovní areál Na Rozcestí po celý den od 9:00 do 21:00 hodin pro

veřejnost uzavřen z důvodu konání zaměstnaneckého sportovního dne.

11.6.2016 od 9:00 do 21:00

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

Výstava: Horské boudy v Krkonoších a Jizerských horách

Výstava je přístupná: pondělí a středa: 8:00-16:30 hod. / úterý, čtvrtek a pátek - pouze po

předchozí domluvě (tel: 488577812, e-mail: sokaliberec@soalitomerice.cz. Vstup zdarma.

Dne 8.6. výjimečně přístupná 8:00-19:00 hodin!

8.6.2016 až 30.6.2016

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

http://www.technickemuzeumliberec.cz

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Železnice na historických pohlednicích, http://www.technickemuzeumliberec.cz

Výstava si klade za cíl přiblížit návštěvníkům muzea železniční dopravu na Liberecku, a to

prostřednictvím historických pohlednic. Pozornost jistě upoutají známá místa za časů, které

si již ovšem nepamatujeme. Podle dobových obrázků si lze domyslet, jak moc železnice a na

ní se prohánějící vlaky ovlivnily nejen vzhled krajiny, ale i možnosti dopravy.

14.5.2016 až 30.9.2016

Trabanty v Čechách, http://www.technickemuzeumliberec.cz

Historie vozů Trabant sahá do roku 1957 a od té doby se z této značky stal skutečný pojem.

Čas je však neúprosný a i z tohoto automobilu, který lze považovat za jeden ze symbolů

minulého režimu, se pozvolna stává historie. Pojďme si ji proto připomenout.

6.5.2016 až 14.10.2016

Wellness Centrum Babylon, Nitranská 1, Liberec, 460 12,

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

Wellness uzavřen, http://www.centrumbabylon.cz

V termínu 6.6.-15.6. je z důvodu rekonstrukce uzavřeno Wellness centrum. Děkujeme za

pochopení.

6.6.2016 až 15.6.2016

Zauhlovací a vodárenská věž, Liberec - Vratislavice nad Nisou, 463 11,

http://www.vratislavice.cz/pamatky/zauhlovaci-a-vodarenska-vez

Otevíráme Zauhlovačku, http://www.facebook.com/events/965566176898459/

Přijďte se podívat, co se nám společnými silami povedlo. Přijďte si s námi užít odpoledne

plné dobrého jídla, pití, hudby a dalších překvapení. 

12.6.2016 od 14:00

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

Živá hudba - hraje ABC Band

Autokemp Liberec – Pavlovice, Hospoda u MňE vás srdečně zve v sobotu 11. 6. 2016 na již

tradiční živou hudbu, hraje ABC BAND. UPOZORNĚNÍ: akce se koná na letní terase a pouze

za příznivého počasí. Start 19:00 hod., vstup volný.

11.6.2016 od 19:00

Bedřichov

Kostel svatého Antonína Paduánského, Bedřichov, Bedřichov, 468 12, http://www.bedrichov.cz

Antonínská pouť 2016, http://www.bedrichovaci.wz.cz;, http://www.bedrichov.cz

10. ročník již tradiční Antonínské poutě v bedřichovském kostelíku a jeho okolí. 

11.6.2016 od 10:00 do 18:00

Český Dub

Podještědské muzeum Český Dub, Ul. Svobody IV / 32, Český Dub, 463 43,

http://www.muzeumceskydub.cz

Koncert: Antonín Dvořák a další čeští a světoví autoři, http://www.cdub.cz

Podještědské muzeum a knihovna Český Dub vás srdečně zvou na koncert. Vstupné

dobrovolné.

12.6.2016 od 18:00

Dlouhý Most

Dlouhý Most, Dlouhý Most 193, Dlouhý Most, 463 12, http://www.dlouhy-most.cz

Noc kostelů, http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=145

Program pro děti, tiché rozjímání, individuální prohlídky kostela, koncert sboru Laurentius,

divadelní představení, společná modlitba...

10.6.2016

Dlouhomostecké slavnosti, http://www.dlouhy-most.cz

Program: různé tvořivé dílničky, po celý den možnost zakoupení občerstvení a regionálních

výrobků, v průběhu odpoledne vyhodnocení soutěže "O nejlepší tvarohovou baštu", hasičská

soutěž, kapely, ve 22 hod. ohňostroj.

11.6.2016 od 13:00

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Frýdlant

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

Frýdlant se baví, http://www.mesto-frydlant.cz

Celodenní kulturně-společenská akce. Prezentace volnočasových aktivit a spolků. Bohatý

kulturní program na pódiu na náměstí i v parku. Vystoupí Kamil Střihavka a Olga Lounová.

11.6.2016

Kostel Krista Spasitele ve Frýdlantu, Frýdlant

Noc kostelů v kostele Krista Spasitele

Každoroční celostátní akce s mezinárodním přesahem.

10.6.2016 od 15:30

Koncert Věry Kláskové

Koncert Věry Kláskové a Ondřeje Poura, irská inspirace.

10.6.2016 od 17:00

Městské kino Frýdlant, Tyršova 1077, Frýdlant, 464 01, http://www.mesto-frydlant.cz

Za kamarády z televize, http://www.mesto-frydlant.cz

Pásmo pohádek pro děti v rámci akce Frýdlant se baví.

11.6.2016 od 10:30

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

Víly pana Andersena

Výstava dětských prací.

2.6.2016 až 28.8.2016

Hodkovice nad Mohelkou

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

http://www.hodkovicenm.cz

Dětský den, http://www.hodkovicenm.cz

Dětský den na kluzišti, areál otevřen od 13:00 hodin, pohádkový les - start: 13:30-15:30

hodin, soutěže pro děti, slaňování v lomu, atrakce pro děti, sladké odměny.

11.6.2016 od 13:00

Městské kino Hodkovice nad Mohelkou, Pražská 179, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42,

http://www.hodkovicenm.cz/cs/kultura/mestske-kino.html

Výstava obrazů kreslených pravou mozkovou hemisférou, http://www.hodkovicenm.cz

Výstava obrazů Ivety Pešulové je umístěna v Městském kině v Hodkovicích nad Mohelkou.

Vernisáž se koná 18.3. od 17:30 hod. Další prohlídky jsou možné každý pátek před

promítáním.

18.3.2016 až 17.6.2016

Hrádek nad Nisou

Hrad a zámek Grabštejn, Hrádek nad Nisou, 463 34, http://www.hrad-grabstejn.cz,

http://www.grabstejn.cz

Noc kostelů na Grabštejně, http://www.hrad-grabstejn.cz

Seznámíte se s historií a stavebním vývojem kaple sv. Barbory, v rámci prohlídky zavítáte

též na výstavu mapující starší i novodobou historii a význam grabštejnského originálu sochy

svaté Barbory (pol. 15. stol.).

10.6.2016 od 18:00 do 20:00

Výstava kreseb a obrazů Pavla Vošického, http://www.hrad-grabstejn.cz

Benefiční koncerty, o. p. s. pořádají tradiční jarní výstavu v Galerii sv. Barbory na hradě

Grabštejně. Tentokrát můžete zhlédnout výstavu Pavla Vošického Kresby a obrazy od 1. 5.

do 30. 6. 2016. Výstava je po domluvě na pokladně hradu přístupná v běžné otvírací době.

1.5.2016 až 30.6.2016

Výstava fotografií Okem ptáka, http://www.hrad-grabstejn.cz

Výstava fotografií z oblasti Českého ráje a Liberecka - přírodní i stavební zajímavosti z

ptačího pohledu - z horkovzdušného balonu.

10.5.2016 až 30.10.2016

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Hrádek nad Nisou, Hrádek nad Nisou, 463 34, http://www.hradek.eu

Vzpomínka na Lidice, http://www.branatrojzemi.cz

Vzpomínkový akt u ZŠ Lidická.

10.6.2016 od 10:00

Hrádecká bambulka, http://www.branatrojzemi.cz

Přehlídka mažoretkových souborů. Místo konání: Hřiště u ZŠ T. G. Masaryka.

11.6.2016 od 13:00

Budoucnost areálu Benar, http://www.branatrojzemi.cz

Budoucnost areálu Benar očima studentů TUL Liberec. Místo konání: Městský úřad.

1.4.2016 až 15.6.2016

Chrám Pokoje, Hrádek nad Nisou, Lutherova 496 496, Hrádek nad Nisou, 463 34

Noc kostelů, http://www.branatrojzemi.cz

Vystoupení dětí ze ZUŠ Hrádek nad Nisou. Ukázka vzácného Břevnovského kancionálu.

10.6.2016 od 19:00 do 21:30

Kostel sv. Bartoloměje, Hrádek nad Nisou, Hrádek nad Nisou, 463 34

Noc kostelů, http://www.branatrojzemi.cz

Vystoupení chrámového sboru, pásmo "slova k zamyšlení", ztišení a písně, výstavka

liturgických oděvů a předmětů, slavnostní fanfára z věže kostela, modlitba za město.

10.6.2016 od 20:30 do 21:30

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

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

Karel IV. okolo nás, http://www.branatrojzemi.cz

Fotografická výstava - stopy Karla IV. v Trojzemí. Obchodní stezky, Karlsfried, Oybin.

10.5.2016 až 5.9.2016

Celníci a pašeráci v Trojzemí, http://www.branatrojzemi.cz

Výstava plná příběhů od středověku po současnost. 

30.3.2014 až 31.12.2016

Chrastava

Chrastava, Chrastava, http://www.chrastava.cz

Čáry, máry, barvy, http://www.chrastava.cz

ZUŠ Liberec, pobočka Chrastava vás zve na výstavu výtvarného oboru v galerii Městského

muzea v Chrastavě. Výstava je přístupná ve všední dny 9-16 hod., v sobotu 10-14 hod.

2.5.2016 až 26.6.2016

Kostel sv. Vavřince, Chrastava, Školní 124, Chrastava, 463 31

Noc kostelů - Chrastava

Přijďte se podívat o Noci kostelů na program do Kostela sv. Vavřince v Chrastavě. Noc

kostelů se koná 10. června od 18:00 hodin večer. 

10.6.2016 od 18:00 do 21:00

Jablonec nad Nisou  

Dům česko-německého porozumění, Československé armády 24, Jablonec nad Nisou , 466 01

Když se babička vdávala, http://wwwdumrynovice.org

Pozvánka na výstavu starých svatebních fotografií Jalonečanů

18.5.2016 až 10.6.2016

Jablečné město, http://www.facebook.com/pomum.momentum,,

http://https://www.facebook.com/Cafe-Galerie-FR-Rýnovice

Bulvárně naučná výstava vytvořená ve spolupráci s uživateli facebookové stránky Jablečné

město

1.1.2016 až 30.6.2016

Dům dětí a mládeže Vikýř, Podhorská 49, Jablonec nad Nisou , 466 01

Vaření pod širým nebem , http://www.vikyr.cz

Vaření s přespáním pod širákem či v tee pee na zahradě Vikýře,

10.6.2016

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

http://www.jablonec.com

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 10.6.2016 do 12.6.2016

Svět jabloneckých tramvají objektivem Erwina Cettinea, http://www.jablonec.com

Pozvánka na výstavu dobových fotografií z provozu tramvají na Jablonecku.  

23.4.2016 až 25.6.2016

Ze sbírek manželů Scheybalových, http://www.jablonec.com

Současná výstava se nachází v prostorách bývalé fary (Kostelní 1/6, Jablonec n. N.), ve které

od roku 1966 žili manželé Jana a Josef Václav Scheybalovi. Tento podkrovní prostor měli

vyhrazený pro archiv sbírek, většinou papírového charakteru. 

26.4.2016 až 25.6.2016

Zmizelý Jablonec - Nostalgická ohlédnutí za minulostí, http://www.jablonec.com

Připomínka Jablonce nad Nisou nejen na dobových fotografiích a historických pohlednicích.

Zahájení výstavy ve čtvrtek 14. dubna 2016 v 17.30 hodin. 

15.4.2016 až 13.8.2016

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

http://www.eurocentrumjablonec.cz

Mezinárodní folklorní festival, http://www.eurocentrumjablonec.cz

Účinkují Wencai troupe (Čína), Ciupaga (Polsko), Kintari (Indonésie/ČR), Brněnský rozhlasový

orchestr lidových nástrojů, Nisanka, Malá Nisanka, Hudební studio Kokos a TS Magdaléna.

10.6.2016

Farmářský den v Jablonci n. N. , http://www.eurocentrumjablonec.cz,, http://www.jablonec.com

Pozvánka na farmářský den s bohatým programem

10.6.2016 od 9:00 do 18:00

Fomaklub Liberec, http://www.eurocentrumjablone.cz

Členská výstava fotografií libereckého sdružení fotografů. Vernisáž: středa 4. 5. v 17 hodin 

4.5.2016 až 26.6.2016

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

http://www.mestojablonec.cz

Noc kostelů - společné putování Jabloncem, http://www.nockostelu.cz

V pátek 10. června se opět po roce ve večerních a nočních hodinách otvírají kostely a

modlitebny v celé České republice. Nabídnou divadlo, hudbu, prohlídku s výkladem i místo

pro ztišení.

10.6.2016

Dream of Glitzrig Whirlwind - Martin Kolarov, Filip Dvořák 

Hrozivá krása přírodního živlu formující se do podoby architektonického prvku. Zuřící bouře a

přesto důstojné ticho. 

8.6.2016 až 8.8.2016

Jablonec nad Nisou (Vodní nádrž Mšeno), U Přehrady, Jablonec nad Nisou , 466 01

Závody dračích lodí, http://www.jizerskydrak.cz

Závody dračích lodí pro amatérské, firemní a sportovní týmy na počest Jaroslava Poslta,

zakladatele oddílu Jizerský drak 

11.6.2016 od 10:30 do 18:00

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

http://www.kinajablonec.cz

Vzkaz v láhvi, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/vzkaz-v-lahvi-1286

Po osmi letech strávených v Severním moři doputuje tajemný vzkaz v láhvi až na stůl

kriminálního Oddělení Q, které se specializuje na staré nevyřešené případy.

3.6.2016 od 20:00

4.6.2016 od 20:00

5.6.2016 od 20:00

8.6.2016 od 20:00

10.6.2016 od 17:30

Maggie má plán, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/maggie-ma-plan-1246

Romantická komedie. Maggie (Greta Gerwig) je mladá a sebevědomá Newyorčanka, která se

rozhodla jít na umělé oplodnění. Všechno se ale zkomplikuje, když se zamiluje do

přitažlivého Johna (Ethan Hawke).

3.6.2016 od 17:30

5.6.2016 od 17:30

10.6.2016 od 20:00

12.6.2016 od 17:30

V zajetí démonů 2, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/v-zajeti-demonu-2-1285

Hororový film v režii Jamese Wana navazuje na fenomenální celosvětový úspěch

předchozího snímku „podle skutečných událostí“.

10.6.2016 od 22:00

11.6.2016 od 20:00

12.6.2016 od 20:00

Zootropolis: Město zvířat (2D/D), +420725030990, 

http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/zootropolis:-mesto-zvirat-1192/

Dobrodružná animovaná komedie. Zootropolis je velkolepé velkoměsto, ve kterém žijí

pospolu zvířata ze všech koutů světa. Na pořádek tu touží dohlížet i optimistická králičí

strážnice Judy Hopkavá.

14.5.2016 od 15:00

29.5.2016 od 15:00

11.6.2016 od 15:00

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.

Městské informační centrum Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec, tel.: 485 101 709, mic@infolbc.cz, www.visitliberec.eu

strana 11Automaticky generováno z kalendáře akcí webového portálu Libereckého kraje. Změna programu vyhrazena.
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Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 10.6.2016 do 12.6.2016

Oslněni sluncem, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/oslneni-sluncem-1277

Příběh plný intrik, žárlivosti a vášní.

11.6.2016 od 17:30

13.6.2016 od 20:00

15.6.2016 od 17:30

Příběh lesa, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/pribeh-lesa-1230/

Po úchvatných dokumentech Mikrokosmos, Ptačí svět a Oceány přicházejí Jacques Perrin a

Jacques Cluzaud s Příběhem lesa. Jen díky unikátním metodám natáčení dokážou zachytit

vzrušující koloběh života v něm, který ohromí dospělé a i dětské diváky.

4.5.2016 od 17:30

7.5.2016 od 17:30

14.5.2016 od 17:30

29.5.2016 od 17:30

12.6.2016 od 15:30

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

Správní chlapi, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/spravni-chlapi-1283

Soukromý detektiv Holland March (Ryan Gosling) a nájemný ranař Jackson Healy (Russell

Crowe) spojují své síly a podílejí se na vyšetřování pohřešované dívky a zdánlivě

nesouvisejícího úmrtí jedné pornohvězdy.  

4.6.2016 od 20:00

5.6.2016 od 20:00

8.6.2016 od 20:00

10.6.2016 od 17:30

16.6.2016 od 17:30

Warcraft: První střet (3D/D), +420725030990, 

http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/warcraft:-prvni-stret-1269

Netrpělivě očekávané dobrodružné výpravné fantasy v režii Duncana Jonese (Moon,

Zdrojový kód), které je filmovou adaptací příběhů jedné z nejslavnějších počítačových her.

10.6.2016 od 20:00

14.6.2016 od 20:00

Kniha džunglí 2D/D, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/kniha-dzungli-1216/

Hraný rodinný velkofilm podle povídek Rudyarda Kiplinga, jehož hrdinou je chlapec Mauglí,

člověčí mládě vychované v džungli vlčí smečkou. Diváci se ocitnou ve fotorealisticky

vyprávěném příběhu zasazeném do okouzlujícího a životem překypujícího prostředí džungle.

1.5.2016 od 15:00

6.5.2016 od 17:30

22.5.2016 od 14:30

11.6.2016 od 15:00

Alenka v Říši divů: Za zrcadlem 3D/D, +420725030990, 

http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/alenka-v-risi-divu:-za-zrcadlem-1234

Alenka Kingsleighová se ujala řemesla po svém otci a strávila několik posledních let na

divokých vlnách světových oceánů jako mořeplavkyně. Po svém návratu do Londýna objeví

kouzelné zrcadlo, skrz které se dostane zpět do fantastické Říše divů.

27.5.2016 od 17:30

31.5.2016 od 17:30,

od 17:30

6.6.2016 od 17:30

11.6.2016 od 17:30

Warcraft: První střet (2D/D), +420725030990, 

http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/warcraft:-prvni-stret-1269

Netrpělivě očekávané dobrodružné výpravné fantasy v režii Duncana Jonese (Moon,

Zdrojový kód), které je filmovou adaptací příběhů jedné z nejslavnějších počítačových her.

11.6.2016 od 20:00

13.6.2016 od 20:00

Angry Birds ve filmu 2D/D, +420725030990, 

http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/angry-birds-ve-filmu-1235

Animovaný rodinný film nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci.

Až na pár výjimek. 

15.5.2016 od 14:30

21.5.2016 od 15:00

4.6.2016 od 15:00

12.6.2016 od 15:00

Alenka v Říši divů: Za zrcadlem 2D/D, +420725030990, 

http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/alenka-v-risi-divu:-za-zrcadlem-1234

Alenka Kingsleighová se ujala řemesla po svém otci a strávila několik posledních let na

divokých vlnách světových oceánů jako mořeplavkyně. Po svém návratu do Londýna objeví

kouzelné zrcadlo, skrz které se dostane zpět do fantastické Říše divů.

28.5.2016 od 17:30

1.6.2016 od 17:30

3.6.2016 od 17:30

12.6.2016 od 17:30

Želvy ninja (2D/D), +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/zelvy-ninja-2-1287

Město New York už zase potřebuje zachránit, a tak se ze stok opět vynoří čtyři zmutovaní

želví kamarádi, aby znovu zastavili Trhače a jeho kumpány. Jejich hrdinské kousky

prokládané zaslouženou pizzou dokumentuje sexy reportérka April. 

3.6.2016 od 20:00

5.6.2016 od 17:30

12.6.2016 od 17:30

Warcraft: První střet (2D/T), +420725030990, 

http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/warcraft:-prvni-stret-1269

Těšte se na půlnoční premiéru v noci z 8. na 9.6. v kině Radnice! Netrpělivě očekávané

dobrodružné výpravné fantasy v režii Duncana Jonese, které je filmovou adaptací příběhů

jedné z nejslavnějších počítačových her.

8.6.2016 od 23:59

9.6.2016 od 20:00

12.6.2016 od 20:00

15.6.2016 od 20:00

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

Stárplej 2016 – finále, http://www.klubnarampe.cz

Finále IX. ročníku soutěžního festivalu. Zahrají vítězové základních kol Stick n'OFF, Rambling

Wolves, The Booom, Meredith Hunter a na divokou kartu poroty Elastics.

11.6.2016 od 20:00

Letní scéna, Jablonec nad Nisou , 466 01

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 10.6.2016 do 12.6.2016

Přehlídka harmonikářů 2016 , http://www.eurocentrumjablonec.cz

Pozvánka pro vás na mezinárodní přehlídku.

11.6.2016 od 14:00 do 18:30

Město Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou , 466 01

Sklo a šperk - semestrální práce - výstava, +420485354240, http://www.kde.tul.cz

Univerzitní galerie N v Jablonci n. N. zve na vernisáž výstavy s módní přehlídkou.

7.6.2016 až 28.6.2016 od 17:00

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

http://www.msb-jablonec.cz

Umělecké sklo očima českých a polských výtvarnic - FEMME FATALE,

+420483369011

Dvě země, tři generace, třicet ženských pohledů na sklo. To je FEMME FATALE, exkluzivní

přehlídka současné tvorby sklářských umělkyň a designérek z Čech a Polska, z nichž každá

má svůj svébytný rukopis. Můžete ji od 10. června navštívit v jabloneckém Muzeu skla a

bižuterie. 

10.6.2016 až 9.10.2016 od 9:00 do

17:00

Rodinné centrum Jablíčko, E. Florianové 8, Jablonec nad Nisou , 466 01,

http://hwww.centrumjablicko.cz

Čtení s dětmi, http://www.centrumjablicko.cz

Pozvánka na besedu na téma čtení v rámci kampaně „Celé Česko čte dětem“

10.6.2016 od 17:00

Sokolovna a restaurace Kokonín, Dalešická, Jablonec nad Nisou , 466 01

Neználkova pohádková šlápota, http://www.dcneznalek.cz

Pohádková trasa dlouhá 3 km se spoustou úkolů pro děti.

12.6.2016 od 8:30 do 13:30

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

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

S foťákem na cestách, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

V prostoru schodiště vám představíme nejlepší práce z osmého ročníku fotografické

soutěže. 

1.6.2016 až 31.8.2016

Jablonné v Podještědí

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

Zámek Lemberk zve na Noc kostelů, http://www.zamek-lemberk.cz

Netradiční prohlídky zámecké kaple Seslání Ducha svatého, oratoře, sakristie a varhanního

kůru.

10.6.2016 od 18:00

Výstava: Zdislava jako historická osobnost, http://www.zamek-lemberk.cz

Výstavní síň - panelová výstava věnovaná životu a skutkům Zdislavy z Lemberka.

25.3.2016 až 31.10.2016

Lázně Libverda

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

Sagrada Familia - galerie generací - výstava fotografií, fotoobrazů,

http://www.laznelibverda.cz

Sdružení Artefaktum-cz a Obec Lázně Libverda Vás srdečně zvou na zahajovací výstavu VIII.

ročníku společného projektu Portréty s názvem Sagrada Familia - galerie generací.

5.5.2016 až 13.7.2016 od 8:00 do

12:00,

od 13:00 do 16:00

Liberec - Šimonovice

Restaurace V Trnčí, Rašovka 79, Liberec - Šimonovice, 463 12, http://vtrnci.cz

Rašovská pouť s dětským dnem, http://www.vtrnci.cz 11.6.2016 až 12.6.2016

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.

Městské informační centrum Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec, tel.: 485 101 709, mic@infolbc.cz, www.visitliberec.eu

strana 13Automaticky generováno z kalendáře akcí webového portálu Libereckého kraje. Změna programu vyhrazena.



Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 10.6.2016 do 12.6.2016

Restaurace V Trnčí a obec Šimonovice zvou na "Rašovskou pouť". Můžete se těšit na: labutě,

řetízák, lochnesku, skákací hrady, soutěže, pohádkový les, projížďky na koních, prodej

regionálních výrobků, Těla, Namoll, Šance, Lessyho Woheň a další...

Oldřichov v Hájích

Ekocentrum Oldřichov v Hájích - Sluneční dům, Oldřichov v Hájích 5, 463 31,

http://www.suchopyr.cz, http://www.ekocentrumoldrichov.cz

Ekoden - Krajský den včely - 50 odstínů medu, http://www.strevlik.cz

Ekoden pořádaný ve spolupráci s Českým svazem včelařů, na kterém se prostřednictvím

hravých aktivit dozvíme kde se vlastně bere med a proč je ho poslední dobou takový

nedostatek. Seznámíme se s jeho barevnými odstíny a nakonec ochutnáme i několik různých

chutí. Chybět nebude ani živá ukázka stáčení medu, prodej včelích produktů a včelařských

potřeb.

11.6.2016 od 9:30 do 15:00

Rychnov u Jablonce nad Nisou  

Výstavní síň MěÚ Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou , 468

02

Frant. Holubec a Mart. J. Pouzar – kresby a malby, +420720402284, 

http://www.martinpouzar.cz

Výstava dědy a vnuka k příležitosti stého výročí narození Františka Holubce.

11.6.2016 až 24.6.2016

Světlá pod Ještědem

Kostel sv. Mikuláše, Světlá pod Ještědem, Světlá pod Ještědem, 463 43

Noc kostelů ve Světlé pod Ještědem, http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost1744

Program Noci kostelů: mše, prohlídka kostelíčka, kouzelník, koncert, prohlídka varhan a

výklad s možností si zahrát.

10.6.2016 od 15:00

TJ Sokol Rozstání, Světlá pod Ještědem , 463 43

Fotbalová exhibice HC Bílí Tygři Liberec

V tomto týdnu jsou sice Bílí Tygři k vidění spíše na ledě Home Credit Areny, kde se připravují

na novou sezonu, v pátek odpoledne však udělají výjimku. Od 17:30 totiž vyběhnou na hřišti

TJ Sokol Rozstání k exhibičnímu utkání! Přijďte se podívat, jak Tygři válí v kopačkách!

10.6.2016 od 17:30

Sychrov

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

http://www.facebook.com/szsychrov

Dvořákův Turnov a Sychrov - slavnostní zahájení festivalu

Zahajovací koncert 61. ročníku festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov. V 17.45 proběhne

slavnostní odhalení pamětní desky Antonína Dvořáka.

11.6.2016 od 17:45

Výstava andělů v atriu zámku Sychrova, http://www.zamek-sychrov.cz

Prodejní výstava dřevořezeb z dílny Tomáše Gartnera. Motto výstavy: "Anděl je symbolem

ctnosti, lásky a porozumění, který nás i v dnešní uspěchané době ochraňuje andělskými

křídly proti bezpráví, závisti a nepravdě".

1.5.2016 až 30.9.2016
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