
Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 11.11.2016 do 13.11.2016

Doporučujeme

Národní potravinová sbírka 2016

Liberec, Liberec

12.11.2016 od 8:00 do 20:00

Výstava: XXIII. ročník Grand Prix architektů 2016

Nový magistrát, Frýdlantská 183, Liberec, 460 01

28.10.2016 až 28.11.2016

Aukce uměleckých děl: NADACE EURONISA

Oblastní galerie Liberec - Lázně, Masarykova 14 / 723, Liberec, 460 01

12.11.2016 od 14:00 do 17:30

Liberec

Bedna Klub, U Nisy 713 / 8, Liberec, 460 01, http://www.bednaklub.cz,

http://www.facebook.com/bednaklub

LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P, http://www.bednaklub.cz/akce/lubos-pospisil-5p/

Matador české hudební scény s hlasem, který si nespletete prožívá jedno z nejšťastnějších

období své více než čtyřicetileté kariéry. Po turné k zásadnímu albu Soukromá elegie nyní

navléká lehce retrospektivní kabátek. 

11.11.2016 od 20:00

OLGA LOUNOVÁ – benefiční koncert, http://www.bednaklub.cz/akce/olga-lounova-beneficni-koncert/

Tyfloservis Liberec pořádá k 25. výročí založení pod záštitou náměstka primátora pana PhDr.

Ivana Langra benefiční koncert Olgy Lounové a kapely AURA.

12.11.2016 od 20:00

Bunkr Rock Club, Tržní náměstí 8 / 1385, Liberec, 460 01, http://www.bunkrliberec.cz

Listopad v Bunkru, http://www.bunkrliberec.cz

Listopadový program: 1.11. Ektomorf+Hemlock+Support / 4.11. Už jsme doma+Budoár

staré dámy / 11.11. Laco Deczi a Celula New York / 12.11. Skyline+Swabik a Rebela Yella /

16.11. Rybičky 48+Pekař akustické turné / 18.11. Seattle Night - the Scoffers Birthday /

25.11. New Hate Form + support / 26.11. Roxor+Seven.

1.11.2016

4.11.2016

11.11.2016

12.11.2016

16.11.2016

18.11.2016

25.11.2016

26.11.2016

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

Výstava: XXIII. ročník Grand Prix architektů 2016, http://www.vlasta-burian.cz

Přijďte si prohlédnout výstavu soutěžní přehlídky architektonických prací Grand Prix

architektů - Národní cena za architekturu 2016. Část výstavních panelů je rovněž umístěna v

Novém magistrátu.

28.10.2016 až 28.11.2016

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

http://www.evstupenka.cz

Testosteron, http://www.saldová-divadlo

Komedie o mužích, jací opravdu jsou - uvádíme v rámci projektu Dvě pohlaví. Do 15 let

nevhodné.

13.11.2016 od 19:00

Doctrina - mateřská škola, nám. Pod Branou 445 / 8, Liberec, 460 01

3. otevřená školka - A proč je Karkulka červená?,

http://www.facebook.com/events/1270923936271991/

Jak souvisí divadlo s výchovou dětí a s našimi životy? Pojďme se podívat na to, jaké role my

sami vytváříme, v jaké pohádce bychom chtěli hrát atp. Také zažijeme mnoho legrace s

loutkami i bez nich a získáte zajímavé tipy a náměty pro divadelní aktivity doma.

12.11.2016 od 9:00 do 15:30

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

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

Uzavírka mostu v ulici Londýnská a následné změny v MHD Liberec, http://www.dpmlj.cz

V souvislosti s uzavírkou mostu v ulici Londýnské budou autobusové linky 12, 23, 28, 32, 92

a 600 vedeny objízdnou trasou. Přitom nebudou obslouženy zastávky: Dožínková a U Věže.

1.7.2016 až 13.11.2016

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 11.11.2016 do 13.11.2016

Uzavírka končí 13.11.2016!

Uzavírka ulice Dr. Milady Horákové a následné změny MHD Liberec, http://www.dpmlj.cz

Ulice Dr. M. Horákové je uzavřena od křižovatky s ulicí Melantrichovou po křižovatku s ulicí

Čechovou. Objízdné trasy se týkají autobusových linek 13, 20, 24, 26, 31, 33, 39, 57, 60 a

90. Uzavírka prodloužena až do 16.12.2016!

11.7.2016 až 16.12.2016

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

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

Kurz je vhodný pro věkovou kategorii 15-80 let, pro všechny, kdo se chtějí naučit tuto

krásnou techniku (nebo se v ní zdokonalit). Cena je: 500,-Kč. Přihlášky na:

vendy.koskova@ddmliberec.cz

12.11.2016

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

Slza - Katarze Tour 2016, http://www.dkliberec.cz

Duo Slza, ve složení Lukáš Bundil a Petr Lexa, lze po právu považovat za jeden z největších

hudebních objevů současnosti. Hity Lhůta záruční, Celibát a Katarze mezi posluchači již

zlidověly a jejich koncerty se vyprodávají neuvěřitelnou rychlostí. 

12.11.2016 od 19:00

Richard Müller, http://www.dkliberec.cz

Po obrovském loňském úspěchu se Richard Müller opět chystá na turné. Nejkrásnější

Richardovy balady si tak budete moci užít v příjemném prostředí a v novém aranžmá.

Nenechte si ujít hity "Milovanie v daždi", "Rozeznávám", "Rieka", nebo "Koniec sveta".

13.11.2016 od 19:00

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

Výstava: Petr Nikl, http://www.prostor228.cz

Petr Nikl představuje jednu z nejvýznamnějších osobností českého výtvarného umění

současnosti. Jeho tvorba se skládá z několika etap, jež mají společný základ. Tímto základem

jsou přírodní motivy a spojujícím prvkem je čas. 

1.11.2016 až 31.12.2016

Galerie Studna, Pražská 36, Liberec, 460 01, http://www.galerie-studna.cz

Viktorie Chaloupková: Obrazy, http://www.galerie-studna.cz

Podle mnoha znaků je Viktorie Chaloupková neúspěšnější českou malířkou současnosti. Její

tvorba originální formou spojuje realistickou malbu s abstrakcí. Galerie je otevřena: po-pá:

9-18 hod. / so: 9-13 hod.

1.11.2016 až 30.11.2016

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

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

Liberec Dance Cup 2016, http://www.sportparkliberec.cz/akce-a-kultura/prehled-akci/liberec-dance-cup-2016

Liberecká taneční škola Takt Liberec pořádá v Hale míčových sportů taneční soutěž. Tančit

se bude v disciplínách HIP HOP a DISCO DANCE a do Liberce se sjedou nejlepší tanečníci z

Čech.

12.11.2016

Tipsport Extraliga 2016/17: Domácí utkání HC Bílí Tygři Liberec, http://www.hcbilitygri.cz

HC Bílí Tygři Liberec se utkají s těmito kluby: 13.11. Zlín / 18.11. Mountfield HK / 25.11. Brno

/ 27.11. Litvínov / 29.11. Chomutov.

13.11.2016

18.11.2016

25.11.2016

27.11.2016

29.11.2016

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.

8.10.2016 od 5:00 do 11:00

22.10.2016 od 5:00 do 11:00

12.11.2016 od 5:00 do 11:00

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

http://www.facebook.com/Hotel.Petra

Akce v Hotelu Petra, http://www.hotelpetra.cz

Listopadový program Hotelu Petra: 4.11. Už jedou! / 11.11. Prouklovi kočkeni / 18.11. F-band

/ 19.11. The Vintage Band.

4.11.2016

11.11.2016

18.11.2016

19.11.2016

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

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 11.11.2016 do 13.11.2016

Malá science show s Van de Graaffovým generátorem, +420486103090, 

http://www.iqlandia.cz

Přijďte do iQLANDIE a zhlédněte Science show. Během ní si třeba sáhnete na 500 tisíc voltů,

okusíte kouzelnou mlhu nebo vyrobíte zubní pastu pro slony. Show se koná úterý-pátek v 15

hod. / soboty-neděle ve 13 hod. 

5.11.2016 až 6.11.2016 od 13:00

8.11.2016 až 11.11.2016 od 15:00

12.11.2016 až 13.11.2016 od 13:00

15.11.2016 až 16.11.2016 od 15:00

17.11.2016 až 20.11.2016 od 13:00

22.11.2016 až 25.11.2016 od 15:00

26.11.2016 až 27.11.2016 od 13:00

29.11.2016 až 30.11.2016 od 15:00

3D Vánoce v iQLANDII, +420486103090, http://www.iQlandia.cz

Chcete být o Vánocích originální? Namalujte si ozdobu na vánoční stromeček unikátním 3D

perem. Díky této technologii se vám třeba vánoční hvězda zhmotní rovnou pod rukama!

5.11.2016 až 6.11.2016 od 14:00,

od 15:00

12.11.2016 až 13.11.2016 od 14:00,

od 15:00

17.11.2016 až 20.11.2016 od 14:00,

od 15:00

26.11.2016 až 27.11.2016 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.

5.11.2016 až 6.11.2016 od 11:00,

od 16:00

8.11.2016 až 11.11.2016 od 11:00

12.11.2016 až 13.11.2016 od 11:00,

od 16:00

15.11.2016 až 16.11.2016 od 11:00

17.11.2016 až 20.11.2016 od 11:00,

od 16:00

22.11.2016 až 25.11.2016 od 11:00

26.11.2016 až 27.11.2016 od 11:00,

od 16:00

29.11.2016 až 30.11.2016 od 11:00

iQLANDIA: Výstava Aerodynamika pro světlo a teplo domovů, +420486103090

V liberecké iQLANDII bude v rámci Týdne vědy a techniky k vidění výstava Aerodynamika

pro světlo a teplo domovů.

1.11.2016 až 30.11.2016 od 9:00 do

17:00

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

Výstava Ondřeje Maška, http://www.bezkonceptu.cz

V kavárně Bez konceptu si můžete prohlédnout výstavu libereckého umělce Ondry Maška.

6.10.2016 až 30.11.2016

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

Na stojáka, http://www.kinovarsava.cz

IG production a Kino Varšava uvádějí nejúspěšnější současnou zábavnou show poprvé v

libereckém kině Varšava. Vystoupí tito umělci : PEPA POLÁŠEK, KAREL HYNEK a PETR VYDRA.

11.11.2016 od 20:00

Rudy Linka - koncertní turné, http://www.kinovarsava.cz

Velice upřímný večer plný hudby a příběhů ze života Rudyho Linky. "One man show"

světoznámého kytaristy a jazzmana u nás v kavárně. Lístky pouze na rezervaci na tel:

602718867, cena: 220 Kč.

12.11.2016 od 20:00

P Art+ Výstava fotografií a fotoobrazů, http://www.partplus.cz

Výstava fotografií a fotoobrazů skupiny P Art+.

1.11.2016 až 30.11.2016

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

Nedělní pohádky v Knihkupectví Fryč, http://www.knihyfryc.cz

Listopadové pohádky: 6.11. Deset malých černoušků / 13.11. O Červené Karkulce / 20.11.

Jak Kašpárek s Honzou vysvobodili princeznu / 27.11. Cirkusová pohádka.

6.11.2016 od 16:00

13.11.2016 od 16:00

20.11.2016 od 16:00

27.11.2016 od 16:00

Výstava ilustrací a obrazů "Tmelí", http://www.knihyfryc.cz

Obrazy Michala Machata k nové knize "Úkazy".

1.11.2016 až 30.11.2016

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

Výstava: Monika Brychová, http://www.kodap.cz 3.10.2016 až 30.11.2016

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 11.11.2016 do 13.11.2016

Výstava Moniky Brychové v prostorách KODAPu je přístupná pro všechny a zdarma. Lze ji

navštívit v pondělí – čtvrtek od 7:30 hod. do 16:00 hod. V pátek od 7:30 do 15:00 hod. 

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

Misijní neděle v kostele sv. Bonifáce

Dovolujeme si vás pozvat na misijní neděli s promítáním filmů pracovníka, filmaře a

dokumentaristy papežských misií v ČR Mgr. Martina Rýznara - o misiích v Asii.

13.11.2016

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

Týden vědy a techniky (16. ročník), +420482412111, http://www,kvkli.cz

Nenechte si ujít největší vědecký festival v České republice. 

1.11.2016 až 13.11.2016 od 18:00

Proměny - místa zmizelá a znovunalezená, http://www.kvkli.cz

Krajina Geoparku Ralsko a příběhy zaniklých obcí inspirovaly české a německé land artisty.

25.10.2016 až 24.11.2016

Výstava: Jak je to s králem, http://www.kvkli.cz

Výstava výtvarných prací ze soutěže „Jak je to s králem“, která byla vyhlášena v rámci

projektu „Kde končí svět“, a to u příležitosti 700. výročí narození Karla IV.

2.11.2016 až 25.11.2016

Výstava: Umění v učení, http://www.kvkli.cz

Výstava fotografií a výstupů z projektu Katedry primárního vzdělávání pro liberecké školy,

zabývajícího se potenciálem výtvarného umění pro učení se v různých předmětech na 1.

stupni ZŠ.

1.11.2016 až 29.11.2016

Výstava: Chvála řemesla, http://www.kvkli.cz

Výstava prací aranžérů, truhlářů a čalouníků, které vznikly během minulého školního roku.

Pořádá SOU nábytkářské Kateřinky. 

2.11.2016 až 30.11.2016

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

http://www.liberecky-kraj.cz

Výstava fotografií, http://www.balvan.net

Liberecký kraj a Fotoklub Balvan Jablonec nad Nisou vás srdečně zvou na výstavu fotografií

ve výstavní síni vestibulu.

1.11.2016 až 30.11.2016

Lesmír - lesní školka, Horova 6, Liberec, 460 01

Martinská slavnost, http://www.lesmir.cz

Srdečně vás zveme na Martinskou slavnost. Vezměte s sebou lucernu a přijďte se podělit o

světlo, které darováním neubývá, aby nás provázelo v období, kdy je slunce málo… Sraz v

16:00 u kamenů (SEV Divizna-ul. Javorová).

11.11.2016

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

Národní potravinová sbírka 2016, http://www.facebook.com/events/200751947016033/

Darovat trvanlivé potraviny je možné během celého dne také přímo v deseti obchodech v

Liberci, dvou v Jablonci, dvou v České Lípě a jednom obchodu v Novém Boru (Tesco, Albert,

Globus, Lidl, Kaufland, Penny a Makro).

12.11.2016 od 8:00 do 20:00

Sázej stromy v Liberci!, +420777749315

Na podzim 2016 se Čmelák –Společnost přátel přírody z.s. chystá vysadit 2000 sazenic

původních dřevin do městských lesů v Liberci a zvýšit tak jejich biologickou rozmanitost.

Zájemci z řad škol se mohou na výsadbách podílet. 

12.9.2016 až 15.11.2016 od 8:30 do

11:30

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

Budulínek, http://www.naivnidivadlo.cz

Pohádka o poslouchání.

12.11.2016 od 10:00,

od 15:00

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 11.11.2016 do 13.11.2016

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

Experiment "Náhoda" v Géčku, http://www.ncgecko.cz/liberec/cz/akce-centra/

Chceme zjistit, zda je možné ovlivnit hrací kostku pouhým přáním, v našem případě, zda

bude častěji padat číslo šest. Proto jsme zkonstruovali pneumatický vrhací stroj na kostku,

který vylučuje jakoukoli manipulaci, a zveme širokou veřejnost, aby si jej přišla vyzkoušet. 

12.11.2016 až 14.11.2016

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

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

Sváťovo divadlo v NG Plaza Liberec: 1.10. O koblížkovi / 22.10. Kašpárek a baba Jaga / 12.11.

Šípková Růženka / 3.12. Kašpárek a Honza v pekle.

22.10.2016 od 10:00

12.11.2016 od 10:00

3.12.2016 od 10:00

Nový magistrát, Frýdlantská 183, Liberec, 460 01

Výstava: XXIII. ročník Grand Prix architektů 2016, http://bit.ly/2fv8MHn

Na padesáti panelech můžete obdivovat současnou kvalitní architekturu vznikající v České

republice. Všechny stavby byly realizované v posledních dvou letech. Dalších třicet panelů je

vystaveno v libereckém Centru Vlasty Buriana, které v letošním roce získalo v této prestižní

soutěži čestné uznání v kategorii Novostavba.

28.10.2016 až 28.11.2016

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

Kabelkový bazar, http://www.facebook.com/libereckydenik

Liberecký deník ve spolupráci s OC Forum Liberec pořádá již 3. ročník kabelkového bazaru.

Kabelky a také šály můžete nosit do šatny v OC Forum. Výtěžek půjde na projekt Obědy pro

děti.

12.11.2016 od 10:00 do 14:00

Zaostřeno na Jizerky, http://www.forumliberec.cz

Výstava Zaostřeno na Jizerky vzešla z nejlepších snímků fotografické soutěže, kterou pořádá

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor.

1.11.2016 až 30.11.2016

Výstava obrazů E. Musilové a P. Koňaříka, http://www.forumliberec.cz

V měsíci listopadu pro vás máme v přízemí na pasáži připravenou výstavu obrazů autorů:

Eva Musilová - “Můj barevný svět“ a Petr Koňařík - “Všehochuť“.

1.11.2016 až 30.11.2016

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

Podzimní výtvarný ateliér Přes noc v galerii, +420723194450 11.11.2016

Aukce uměleckých děl: NADACE EURONISA, +420723194450, http://www.euronisa.cz

Oslavte s námi jubilejní 20. ročník.

12.11.2016 od 14:00 do 17:30

Výstava Karel IV. na zakázané stezce , +420723194450

Výstava představuje široké laické i odborné veřejnosti vývoj vizuální kultury související s

Lucemburky a Jagellonci a přesahy jejich vlády a uměleckého vlivu na území dnešního

Liberecka a Horní Lužice.

8.9.2016 až 27.11.2016

Výstava Zuzana Růžičková / Křehká krása , +420723194450

Z.Růžičková vytváří křehké tisky buď s rostlinnými náměty, nebo na hranici abstraktního

umění. Ovlivnila ji také zkušenost s asijským uměním, kterou získala při stáži na Taiwanu.

Její práce připomínají staré oprýskané zdi nebo kresby na zamrzlém okně.

8.9.2016 až 11.12.2016

Výstava Daniel Vlček / Galerie SET, +420723194450

D. Vlček se řadí mezi ty umělce, kteří rádi překračují hranice nejen mezi kolektivní a

individuální tvorbou, ale také mezi uměleckými obory. Člen umělecké skupiny Guma Guar,

samostatně působící malíř a autor audioinstalací.

8.9.2016 až 11.12.2016

Výstava Vladimír Birgus / Fotogalerie NIKA, +420723194450

B. Birgus je zásadní osobností české fotografie nejen jako autor, ale i jako historik fotografie,

pedagog a kurátor. Jako vedoucí Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě,

výrazně ovlivňuje dění na české fotografické scéně.

8.9.2016 až 11.12.2016

Výstava Julius Mařák / Vídeňské úspěchy, +420723194450

Ohlédnutí za nejvýznamnějšími okamžiky více než čtvrt století trvajícího vídeňského pobytu

připomene výstava, jež řadu Mařákových prací představí vůbec poprvé ve své úplnosti.

6.10.2016 až 8.1.2017

Severočeské muzeum Liberec, Masarykova 11, Liberec, 460 01, http://www.muzeumlb.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 11.11.2016 do 13.11.2016

Sympozium uměleckoprůmyslových škol libereckého kraje, +420485246111, 

http://www.muzeumlb.cz

Od roku 2004 se Severočeské muzeum spolupodílí na organizaci mezinárodního Sympozia

uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje. 

27.9.2016 až 13.11.2016

Když ptáčka lapají..., +420485246111, http://www.muzeumlb.cz

Výstava představuje vývoj metod odchytu ptáků od historie po současnost a také motivace

pro odchyt ptáků v jednotlivých obdobích. Součástí výstavy jsou audioukázky ptačího zpěvu.

6.10.2016 až 4.12.2016 od 9:00 do

17:00

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

Od Plastimatu k Magně, +420485246111, http://www.muzeumlb.cz

Výstava k 70. výročí významného libereckého podniku, který se před rokem 1989 proslavil

především díky plastovým výrobkům do domácnosti. Jsou tu představeny nejrůznější

produkty od padesátých let minulého století až po současnou výrobu pro automobilový

průmysl.

13.10.2016 až 22.1.2017 od 9:00 do

17:00

VK DUKLA Liberec, Jeronýmova 522, Liberec, 460 07

Extraliga 2016/17: Domácí zápasy VK Dukla Liberec, http://www.vkdukla.cz

Volejbalový klub Dukla vás srdečně zve na své domácí zápasy. Přijďte nám fandit, těšíme se

na vaši podporu!

18.10.2016

29.10.2016

5.11.2016

12.11.2016

26.11.2016

Vojenský hřbitov Ruprechtice, Strážní, Liberec, 460 01

Pietní akt, http://bit.ly/2eLqrIA

Pietní akt se koná v 14:45 hod. u Památníku padlých na vojenském hřbitově v Ruprechticích.

11.11.2016 od 10:45

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

TÝDEN SAUNOVÁNÍ, http://www.HotelBabylon.cz

Celostátní týden saunování také ve Wellness hotelu Babylon

5.11.2016 až 12.11.2016 od 10:00

do 21:00

ZŠ Barvířská, Barvířská 6 / 38, Liberec

Deep a slow powerjóga workshop 2016, http://www.facebook.com/events/182402468849493/

Akce je určena všem. Jak začátečníkům, tak praktikujícím, tak těm, kdo jógu chtějí

vyzkoušet. Jde o pohodu a radost! Podrobnosti k ceně, rezervaci atd. na odkazu.

13.11.2016 od 10:00 do 13:00

Český Dub

Český Dub, Český Dub, 463 43, http://www.cdub.cz

Lampionový průvod na sv. Martina, http://www.cdub.cz

Srdečně zveme kluky a holčičky, malé i velké na tradiční lampionový průvod. Sejdeme se v

17 hodin u Husova sboru a společnou pouť za Martinem zakončíme na rajském dvoře, kde na

nás čeká milé překvapení...

11.11.2016 od 17:00

Dlouhý, široký a bystrozraký, http://www.cdub.cz

Sdružení divadelních souborů Český Dub, Loutkový soubor Ještěd vás zve na pohádku

"Dlouhý, široký a bystrozraký" do malého sálu Sokolovny. Vstupné: 20 Kč.

12.11.2016 od 10:00

Frýdlant  

CAFÉ JAZZOVÁ OSVĚŽOVNA, Kostelní 15, Frýdlant , 464 01

RAJTARAJ

Rajtaraj – nejlepší lék na trudomyslnost, aneb – Zač je toho klobouk! Pětičlenná kapela

hrající ve složení příčná flétna, akordeon, dudy, kytara, klarinet a kontrabas hudbu

vycházející z tradic Balkánu i západní Evropy. Rajtaraj se i letos pokusí zbořit a roztancovat

kavárnu! Vstupné 100,- / studenti 50,-

11.11.2016 od 19:30

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 6Automaticky generováno z kalendáře akcí webového portálu Libereckého kraje. Změna programu vyhrazena.



Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 11.11.2016 do 13.11.2016

Frýdlant - vestibul radnice, Frýdlant

Když se staví...

Výstava kreseb studentů Gymnázia Frýdlant, které vznikly v plenéru v hodinách výtvarné

výchovy.

1.11.2016 až 30.11.2016

Hejnice

Hejnice, Nádražní 521, Hejnice, 463 62, http://www.mestohejnice.cz

Martinské slavnosti, http://www.mestohejnice.cz

Centrum Mateřídouška: Martinská tvůrčí dílna (15:30 hod.), martinský průvod (17:30 hod.),

legenda před kostelem (18:15 hod.). Průvod plný světel a radosti povede zadní cestou do

Hejnic, kolem nádraží v Bílém Potoce, přes sídliště k hejnickému kostelu.

11.11.2016

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

http://www.mcdo.cz

Svatomartinské slavnosti v MCDO Hejnice, +420482360211

Akční ubytování na Svatomartinské slavnosti 11.- 13.11.2016. Svatomartinské hody v

Klášterní restauraci MCDO Hejnice

11.11.2016 až 13.11.2016 od 10:30

do 22:00

Hrádek nad Nisou

Hrádek nad Nisou, Hrádek nad Nisou, 463 34, http://www.hradek.eu

Den veteránů, http://www.hradek.eu

Vzpomínkový akt u pomníku Obětem válek ve Školní ulici.

11.11.2016 od 11:00

Lampionový průvod na sv. Martina, http://www.hradek.eu

Tradiční průvod centrem města v doprovodu rytíře Martina na bílém koni.

11.11.2016 od 17:00

Výstava prací dětí výtvarné školičky, http://www.branatrojzemi.cz

Práce z dětí z loňského školního roku jsou vystaveny na městském úřadu, 1. patro.

25.6.2016 až 15.11.2016

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

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

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

Výstava se zabývá pašováním od středověku po současnost, vývojem zemských a státních

hranic i historií jejich hlídání. Exponáty doplňuje řada fotografií a dobových dokumentů.

30.3.2014 až 31.12.2016

Chotyně

Chotyně, Chotyně, 463 34, http://www.mschotyne.cz

Dokonalá svatba, http://www.chotyne.cz

Divadelní soubor Vojan Hrádek nad Nisou uvádí komedii Robina Hawdona "Dokonalá

svatba". Představení se koná v domu s pečovatelskou službou. Vstupné dobrovolné, bude

možno zakoupit i sklenku svatomartinského vína.

12.11.2016 od 19:00

Chrastava  

Hotel a restaurace Farma Vysoká, Vysoká 9, Chrastava , 463 31

Svatomartinská husa na Vysoké, http://www.farmavysoka.cz

Srdečně vás letos zveme na víkend Svatomartinské husy, který bude jako vždy doprovázet

příjemná podzimní atmosféra u krbu, dobrého vína a spoustou ptačích pochoutek, které jsou

tak nezapomenutelně spjaty s touto podzimní českou tradicí.

11.11.2016 až 13.11.2016

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 11.11.2016 do 13.11.2016

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

Smudges a Doodles, http://www.chrastava.cz

Společenský klub zve příznivce výstav na výstavu Mazanice a Čmáranice pana Františka

Šimka, která se koná v Galerii Chrastava.

17.10.2016 až 18.11.2016

Strom splněných přání, http://www.chrastava.cz

Stromek je umístěn v infocentru Chrastava, kde si můžete vyzvednout přáníčka a poté sem

nosit nezabalené dárky pro Dětský domov Krompach nebo Azyl Pes Krásný Les.

1.11.2016 až 9.12.2016

Jablonec nad Nisou

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

http://www.jablonec.com

Příběh kostela a kašny , http://www.jablonec.com

Pozvánka na výstavu do Městské galerie MY - Architekt Josef Zasche a sochař Franz Metzner

 

16.9.2016 až 19.11.2016

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

http://www.eurocentrumjablonec.cz

Tančíme rádi?

Tančíme rádi? společenské tance - večer s Orchestrem Rudy Janovského ...a ještě trochu

swingu

11.11.2016 od 20:00

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

http://www.mestojablonec.cz

Ahoy! Glass Art and Design, +420485354240, http://www.glassusti.com,, http://www.fud.ujep.cz

Pozvánka na výstavu prací studentů Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Vernisáž se

koná 11. října v 17 h. 

11.11.2016 až 4.11.2016

Týden vědy a techniky v Jablonci, http://www.tydenvedy.cz

Vstupte za hranice známého! V pořadí již 16. ročník vědeckého festivalu Týden vědy a

techniky AV ČR zaplaví od 1. do 13. listopadu celou republiku. Výjimkou nebude ani

Liberecký kraj, kde budou probíhat přednášky, výstavy, filmové projekce a dny otevřených

dveří ústavů Akademie věd ČR.  

1.11.2016 až 13.11.2016

Opuštěné světlo, http://www.placjablonec.cz

Pozvánka na vernisáž výstavy - 14. 10. v 18 h v Galerii Kaplička (Mšeno, Jablonec n. N.

14.10.2016 až 15.11.2016

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

http://www.kinajablonec.cz

Pohyby, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/pohyby-1433

Po filmu bude následovat beseda s tvůrci! Dokument o skupině českých geologů, kteří se

vypravili za polární kruh. Jejich cílem je Hornsund – nejjižnější zátoka ostrova Západní

Špicberky. Uprostřed nádherné i drsné přírody špicberských ostrovů vznikl pozoruhodný

materiál, který divákovi nabídne blízký vhled do nitra české polární expedice a lidský pohled

na vědce samé.

11.11.2016 od 16:00

Bezva ženská na krku, +420725030990, 

http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/bezva-zenska-na-krku-1400

Nová komedie podle scénáře Jiřího Vejdělka.

3.11.2016 od 17:30

6.11.2016 od 20:00

9.11.2016 od 17:30

11.11.2016 od 18:00

Příchozí, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/prichozi-1434

Netrpělivě očekávaný provokativní vědeckofantastický thriller od talentovaného režiséra

Denise Villeneuvea (Sicario: Nájemný vrah, Zmizení). Když po celém světě přistanou

tajemné vesmírné lodě, dojde k sestavení elitního týmu – v čele s odbornicí na lingvistiku

Louise Banksovou (Amy Adams) – s cílem zjistit, jaké mají mimozemšťané úmysly. Zatímco

celé lidstvo balancuje na pokraji globální války, Banksová se společně se svým týmem

pokouší ve velmi omezeném čase najít odpovědi… Dále hrají Jeremy Renner, Forest

11.11.2016 od 20:00

12.11.2016 od 22:15

13.11.2016 od 20:00

15.11.2016 od 17:30

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 11.11.2016 do 13.11.2016

Whitaker a další. 

American Honey, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/american-honey-1429

Dokonalá generační výpověď lidí, kteří právě teď stojí na prahu dospělosti a nevědí, jak ho

překročit, v režii Andrey Arnold (Fish Tank, Bouřlivé výšiny). Film, který budete emočně

prožívat v závislosti na vašem datu narození. Zaručeně vás ale nenechá lhostejnými, stejně

jako členy poroty na letošním festivalu v Cannes, kteří mu udělili zvláštní cenu. Hrají: Sasha

Lane, Shia LaBeouf, Riley Keough a další.

3.11.2016 od 20:00

11.11.2016 od 22:30

Snowden, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/snowden-1435

Edward Snowden (Joseph Gordon-Levitt) změnil současný svět jako málokterý člověk.

Strhující příběh, který vedl až k největší špionážní kauze moderní doby, v režii klasika

americké angažované kinematografie Olivera Stonea. Dále hrají: Shailene Woodley, Melissa

Leo, Zachary Quinto, Tom Wilkinson, Logan Marshall-Green, Scott Eastwood, Nicolas Cage a

další.

12.11.2016 od 17:00

Hledání ticha, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/hledani-ticha-1430

O vizuálním smogu, ať už ve smyslu zahlcení prostoru reklamou nebo intenzity osvětlení

měst, se v poslední době mluví čím dál častěji. Neméně důležité je však také znečištění

zvukové, které mnohdy uniká naší vědomé pozornosti. Hlučné prostředí, které na nás

dlouhodobě působí, může zapříčinit množství psychických i fyzických poruch a onemocnění.

Naopak ticho bylo pro člověka odjakživa přirozeným stavem a teprve s průmyslovou revolucí

a dalším vývojem se stává v našich životech vzácnějším. Patrick Shen pátrá po jeho

podobách v různých prostředích, která jsou pro orientaci označena grafickým ukazatelem

výšky decibelů. 

13.11.2016 od 10:00

Lichožrouti , +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/lichozrouti-1420

Český animovaný film o malých tvorech - Lichožroutech

4.11.2016 od 15:30

5.11.2016 od 13:30

6.11.2016 od 17:30

12.11.2016 od 15:00

13.11.2016 od 13:30

Trollové 2D, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/trollove-1436

Oblíbené postavičky Trollů poprvé ožívají v celovečerním filmu od studia DreamWorks a

tvůrců Shreka! Vždy veselým a šťastným Trollům dělají na světě jedinou starost nabručení a

zlí Bergeni. A když jednoho dne unesou do zajetí většinu obyvatel barevného Trollíkova,

musí se spojit i do té doby neslučitelná dvojice Poppy a Větvík, aby své kamarády zachránili.

5.11.2016 od 15:30

13.11.2016 od 15:30

Pohádky pro Emu, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/pohadky-pro-emu-1428

Romantický příběh, který dává naději, že vás mohou potkat skvělé věci, i když to na počátku

vypadá jako největší malér v životě… Ondřejovi Vetchému v roli úředníka, který byl do

padesáti let zvyklý žít sám a rozhodně si nechce komplikovat...

4.11.2016 od 20:00

5.11.2016 od 17:30

7.11.2016 od 17:30

8.11.2016 od 20:00

10.11.2016 od 17:30

12.11.2016 od 20:00

13.11.2016 od 17:30

16.11.2016 od 17:30

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

ZRNÍ / PRVNÍCH 15 LET / TURNÉ, http://www.klubnarampe.cz

Kapela Zrní slaví v roce 2016 patnáct let své existence. Z undergroundu se jim podařilo

dostat na špičku české klubové scény. Bez kalkulu, velkého labelu za zády jsou jejich

poslední dvě desky zlaté.

11.11.2016 od 20:00

KYTAROVÁ STRUNA, http://www.klubnarampe.cz

Oblastní kolo interpretační soutěže jednotlivců s kytarou s možným postupem na plzeňské

finále. Více na: www.vikyr.cz, tel. 483 711 725, S. Příhonská, info@vikyr.cz

12.11.2016 od 13:00

Hudba u města Vídně a spolek jabloneckých dam a pánů , http://www.klubnarampe.cz

Neuvěřitelná směs staropražských, kramářských a makarónských písní v podání

jabloneckých skupin. "Pepíčku těš se, budem se mačkat, aneb mladé babičky miluji zdarma"

12.11.2016 od 20:00

STOJÍ, STOJÍ DOMEČEK, http://www.klubnarampe.cz

Pohádku pro děti od 3 let zahraje semilský loutkový soubor Matičky.

13.11.2016 od 17:00

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

01, http://www.knihovna.mestojablonec.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 11.11.2016 do 13.11.2016

KOLEM NÁS, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

V prostoru schodiště své fotografie představí manželé Majtánovi.

5.9.2016 až 30.11.2016

Život a dílo Michelangela Buonarroti, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Vyhlašujeme nové téma Virtuální univerzity třetího věku: Život a dílo Michelangela

Buonarroti podzimní semestr 2016 

27.9.2016 až 6.12.2016 od 14:00

LITERÁRNÍ JABLONEC, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Výstava na chodbě k multimediálnímu oddělení, která je věnována jabloneckým českým

autorům období od konce druhé světové války do současnosti.

3.10.2016 až 28.2.2017

Jablonné v Podještědí

Společenské centrum Jablonné v Podještědí, Zdislavy z Lemberka, Jablonné v Podještědí, 471 25

Václav Neckář mezi svými

Václav Neckář se svou skupinou Bacily pod vedením kapelníka Jana Neckáře slaví letos 45.

narozeniny na hudební scéně.

12.11.2016 od 20:00

Oldřichov v Hájích

Oldřichov v Hájích, Oldřichov v Hájích, 463 31, http://www.oldrichov.cz

Každej pes, jiná ves, http://www.oldrichov.cz

Pozitivně laděná kapela s ručením omezeným, venkovské countr-rockování od Nedvědů po

Floydy v oldřichovské Besedě.

12.11.2016 od 20:00
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