
Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 18.5.2018 do 20.5.2018

Doporučujeme

Noc v Benátkách - premiéra DŮM A ZAHRADA LIBEREC 2018

18.5.2018 od 19:00

20.5.2018 od 19:00

17.5.2018 až 20.5.2018

Divadlo F. X. Šaldy Liberec

nám. Dr. E. Beneše 22, Liberec, 460 01

Home Credit Arena a Sport Park Liberec

Jeronýmova 22 / 570, Liberec, 460 07

MUZEJNÍ NOC POD JEŠTĚDEM 2018 Komentované prohlídky města Liberce "Po

stopách osmiček"

18.5.2018 od 18:00 1.5.2018 až 30.9.2018

Masarykova ulice

Masarykova, Liberec, 460 01

Městské informační centrum Liberec

nám. Dr. E. Beneše 23, Liberec, 460 01

Nové výstavy v Oblastní galerii! S rodinou do Vesce

17.5.2018 až 9.9.2018 20.5.2018 od 10:00 do 18:00

Oblastní galerie Liberec - Lázně

Masarykova 14 / 723, Liberec, 460 01

Rekreačně-sportovní areál Vesec

Sportovní areál Vesec, Liberec, 463 11

Labská výzva: Extrémní duatlon Ještěd Magický Himaláj

19.5.2018 8.5.2018 až 28.2.2019

Ski areál Ještěd

Ještědská 50, Liberec, 460 08

Výstaviště Liberec

Masarykova 5 / 424, Liberec, 460 01

Liberec

Centrum Vlasty Buriana Široká 179 / 38, Liberec, 460 01, http://www.vlasta-burian.cz

10.5.2018 až 6.6.2018 Výstava: Josef Zika - Obrazy a kresby, http://www.vlasta-burian.cz

Centrum Vlasty Buriana je otevřeno út-pá: 14:00-17:30 hod.

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

http://www.evstupenka.cz

18.5.2018 od 19:00

20.5.2018 od 19:00

Noc v Benátkách - premiéra

Karnevalový ohňostroj na pozadí roztančených gondol.

19.5.2018 od 17:00 Slavnostní koncert k 60. výročí založení Severáčku

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

12.5.2018 až 19.5.2018 od 10:00 do

18:00

Volný čas offline v EKOParku není nuda, +420776454238, http://www.ekoparkliberec.cz

Podporujeme rodinný život v reálném světě – vědomé a bezpečné užívání nových

technologií.

Městské informační centrum Liberec

nám. Dr. E. Beneše 23, 460 01 Liberec, tel.: 485 101 709, info@visitliberec.eu, www.visitliberec.eu

Automaticky generováno z kalendáře akcí webového portálu Libereckého kraje.
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Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 18.5.2018 do 20.5.2018

4.5.2018 až 31.5.2018 od 10:00 do

18:00

Květen v Ekoparku, +420776454238, http://www.ekoparkliberec.cz

Květen v Ekoparku

Farmářské trhy Kostelní, Liberec, 460 01

12.4.2018 až 29.9.2018 Farmářské trhy v Kostelní, http://www.facebook.com/trhyvliberci

Návrat pěstitelů a výrobců z Liberecka a okolí na tradiční místo v centru Liberce. Trhy se

konají každý ČTVRTEK v čase 8:00-14:00 hodin v Kostelní ulici vedle radnice.

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

7.4.2018

22.4.2018

5.5.2018

19.5.2018

HET Liga 2017/18: Domácí utkání FC Slovan Liberec, http://www.fcslovanliberec.cz

Přehled utkání: 7.4. Liberec x Teplice / 22.4. Liberec x Slavia / 5.5. Liberec x Jihlava /

19.5. Liberec x Bohemians. Sledujte aktuální informace na stránkách klubu.

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

1.5.2018 až 30.6.2018 Výstava: Alfréd Symůnek, http://www.prostor228.cz

Alfréd Symůnek je malíř tradičních témat, která stojí v ostrém kontrastu s jeho způsobem

malby. Téma krajiny, zátiší, ženského aktu, nebo autoportrétu je působivě barevné,

obsahuje zkratku vyjádření s určitou mírou ironie.

Home Credit Arena a Sport Park

Liberec

Jeronýmova 22 / 570, Liberec, 460 07, http://www.sportparkliberec.cz,

http://www.homecreditarena.cz

17.5.2018 až 20.5.2018 DŮM A ZAHRADA LIBEREC 2018,

http://sportparkliberec.cz/akce-a-kultura/prehled-akci/dum-a-zahrada-liberec-2018

XIV. ročník prodejní a kontraktační výstavy zaměřené na úpravu a zařízení interiéru,

exteriéru obydlí a potřeby pro zahrádkáře.

20.5.2019 až 20.5.2018 od 19:00 do

23:00

ALEXANDROVCI EUROPEAN TOUR 2019,

http://sportparkliberec.cz/akce-a-kultura/prehled-akci/alexandrovci-european-tour-2019

Největší turné ALEXANDROVCŮ k 90. výročí souboru. 130 účinkujících na jednom jevišti.

Nová výroční show, kterou si nesmíte nechat ujít.

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

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

18.5.2018 F-Band Miloslava Ferlese, http://www.hotelpetra.cz

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

21.4.2018 až 22.4.2018 od 13:00

28.4.2018 až 1.5.2018 od 13:00

5.5.2018 až 8.5.2018 od 13:00

12.5.2018 až 13.5.2018 od 13:00

19.5.2018 až 20.5.2018 od 13:00

26.5.2018 až 27.5.2018 od 13:00

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

http://www.iqlandia.cz

Přijďte do iQLANDIE a zhlédněte Malou science show. Během ní si třeba sáhnete na 500

tisíc voltů, okusíte kouzelnou mlhu nebo si vyrobíte zubní pastu pro slony.

25.4.2018 od 14:00

28.4.2018 až 1.5.2018 od 13:30

2.5.2018 od 14:00

5.5.2018 až 8.5.2018 od 13:30

9.5.2018 od 14:00

12.5.2018 až 13.5.2018 od 13:30

16.5.2018 od 14:00

19.5.2018 až 20.5.2018 od 13:30

23.5.2018 od 14:00

26.5.2018 až 27.5.2018 od 13:30

iQLANDIA: Astronaut v Planetáriu, +420486103090

Co obnáší stát se kosmonautem? To se dozvíte, pokud navštívíte film Astronaut v

Planetáriu liberecké iQLANDIE.

Městské informační centrum Liberec

nám. Dr. E. Beneše 23, 460 01 Liberec, tel.: 485 101 709, info@visitliberec.eu, www.visitliberec.eu
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Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 18.5.2018 do 20.5.2018

5.5.2018 až 8.5.2018 od 14:00,

od 15:00

12.5.2018 až 13.5.2018 od 14:00,

od 15:00

19.5.2018 až 20.5.2018 od 14:00,

od 15:00

26.5.2018 až 27.5.2018 od 14:00,

od 15:00

2.6.2018 až 3.6.2018 od 14:00,

od 15:00

9.6.2018 až 10.6.2018 od 14:00,

od 15:00

16.6.2018 až 17.6.2018 od 14:00,

od 15:00

23.6.2018 až 24.6.2018 od 14:00,

od 15:00

V iQLANDII to bude lítat, +420486103090, http://www.iQlandia.cz

V liberecké iQLANDII to bude v květnu a červnu pořádně lítat, a to doslova. Neseďte

doma a vypravte se do jednoho z největších science center v zemi. Tým centra si pro vás

totiž nachystal speciální workshop pod názvem „Papírová fyzika aneb Lítám, lítáš,

lítáme“.

19.4.2018 až 20.4.2018 od 13:00

21.4.2018 až 22.4.2018 od 11:00,

od 16:00

24.4.2018 až 27.4.2018 od 13:00

28.4.2018 až 1.5.2018 od 11:00,

od 16:00

2.5.2018 až 4.5.2018 od 13:00

5.5.2018 až 8.5.2018 od 11:00,

od 16:00

9.5.2018 až 11.5.2018 od 13:00

12.5.2018 až 13.5.2018 od 11:00,

od 16:00

15.5.2018 až 18.5.2018 od 13:00

19.5.2018 až 20.5.2018 od 11:00,

od 16:00

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.

iQPARK - Centrum Babylon Liberec Nitranská 1, Liberec, 460 07, http://www.iqlandia.cz/cz/iqpark

21.4.2018 až 22.4.2018 od 11:00,

od 16:00

23.4.2018 až 27.4.2018 od 11:00,

od 15:00

28.4.2018 až 29.4.2018 od 11:00,

od 16:00

1.5.2018 od 11:00,

od 16:00

2.5.2018 až 4.5.2018 od 11:00,

od 15:00

5.5.2018 až 8.5.2018 od 11:00,

od 16:00

9.5.2018 až 11.5.2018 od 11:00,

od 15:00

12.5.2018 až 13.5.2018 od 11:00,

od 16:00

14.5.2018 až 18.5.2018 od 11:00,

od 15:00

19.5.2018 až 20.5.2018 od 11:00,

od 16:00

Science show v iQPARKU, +420486103090

Science show plná bezpečně nebezpečných pokusů

Městské informační centrum Liberec

nám. Dr. E. Beneše 23, 460 01 Liberec, tel.: 485 101 709, info@visitliberec.eu, www.visitliberec.eu
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Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 18.5.2018 do 20.5.2018

5.5.2018 až 8.5.2018 od 14:00

12.5.2018 až 13.5.2018 od 14:00

19.5.2018 až 20.5.2018 od 14:00

26.5.2018 až 27.5.2018 od 14:00

2.6.2018 až 3.6.2018 od 14:00

9.6.2018 až 10.6.2018 od 14:00

16.6.2018 až 17.6.2018 od 14:00

23.6.2018 až 24.6.2018 od 14:00

Staňte se Malým ekololgem v iQPARKU, +420486103090, 

http://www.iqlandia.cz/cz/iqpark

Vypravte se s rodinou v květnu a červnu do libereckého science centra iQPARK. Právě

tam je pro všechny děti připraven workshop „Malý ekolog“.

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

16.2.2018 až 31.5.2018 Výstava Brasil Ride, http://www.facebook.com/bezkonceptu

V Kavárně Bez konceptu jsou vystaveny fotografie z legendárního etapového

cyklistického závodu Brasil Ride. Vernisáž se koná 16.2., kdy fotografie i závod samotný

představí Jiří Novák, který se slavné Brasil Ride zúčastnil několikrát a třikrát ji dokázal

vyhrál!

Kavárna v patře (Fokus) Jánská 8 / 868, Liberec, 460 07, http://www.facebook.com/kavarnavpatrelbc,

http://bit.ly/2GcxuEJ

17.5.2018 až 19.7.2018 Výstava kreseb Stanislava Veličky , http://www.fokusliberec.cz

Výstava malíře specifických portrétů. Vernisář se koná dne 17.5. v 16:00 hodin.

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

31.3.2018 až 18.5.2018 Nebeské pastviny - výstava Pavla Matouška, http://www.kinovarsava.cz

Výstava Nebeské pastviny, kterou prezentuje ve vitrínkách kina Varšava, rozvíjí

Matouškovo stěžejní téma a další jeho zaostření na esteticko ekologicko filosofické

motivy a jejich východiska.

16.5.2018 až 19.5.2018 15. Nisa Film Festival, http://www.kinovarsava.cz

Již 15. ročník česko-polsko-německého festivalu Nisa film festival zavítá opět do

libereckého kina Varšava. Promítat se bude 16.-19.5.2018. V rámci doprovodného

programu festivalu zahraje v pátek 18.5.2018 skvělá česká pop akustická kapela

KIESLOWSKI.

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

5.4.2018 až 31.5.2018 od 7:00 do 16:00 Výstava obrazů Jana Pillveina

Společnost KODAP si vás dovoluje pozvat na výstavu obrazů Jana Pillveina. Výstavu je

možné navštívit v pondělí – čtvrtek od 7:30 hod. do 16:00 hod. a v pátek od 7:30 do

15:00 hod. Vstup zdarma.

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

2.5.2018 až 22.5.2018 Výstava: Grafická a malířská tvorba U3V

Pořádá: Centrum dalšího vzdělávání TUL a KVKLI.

3.5.2018 až 25.5.2018 Výstava: Věra Novotná - Jizerky akvarelem

Liberecká rodačka vystavuje ze své malířské tvorby.

2.5.2018 až 29.5.2018 Výstava: Hranice města, mosty do Liberce

Výstava z cyklu Kolem vody, přes vodu. Od města k městu.

14.5.2018 až 30.5.2018 Výstava: To nejlepší z dětské ilustrace

Pořádá Klub ilustrátorů dětské knihy a KVKLI.

Městské informační centrum Liberec

nám. Dr. E. Beneše 23, 460 01 Liberec, tel.: 485 101 709, info@visitliberec.eu, www.visitliberec.eu

Automaticky generováno z kalendáře akcí webového portálu Libereckého kraje.
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Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 18.5.2018 do 20.5.2018

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

4.5.2018 až 31.5.2018 Výstava: Vznik samostatného Československa, http://www.kraj-lbc.cz

Expozici Československé obce legionářské máte možnost zhlédnout v pracovní dny od 8

do 17 hodin, v pondělí a středu o hodinu déle a v pátek do 16 hodin.

7.3.2018 až 31.12.2018 Výstava: Symboly státu, http://bit.ly/2FjBkvK

Ve vstupním vestibulu budovy Krajského úřadu LK je v rámci oslav Roku republiky

proměnná výstava, která představuje muzejní exponáty s tematikou české a

československé státnosti. Každé dva měsíce se zájemci seznámí s novými exponáty.

Výstava je přístupná v pracovní dny úřadu.

KultiVAR Na Rybníčku 6, Liberec, 460 01, http://www.kultivar.xyz,

http://www.facebook.com/kultivar

18.5.2018 až 19.5.2018 Barefoot celoročky/balerínky - vlastnoručně šité podle vaší nohy,

http://www.facebook.com/events/155012911862160/

I letos pro vás máme připravený workshop na šití barefootových bot. Bude to vlastně

celý víkend šití bot.. Začínáme v 17.30 hod v pátek. Bude to jen na dvě hoďky s úkolem

na doma a dokončení práce bude druhý den v pohodičce v odpoledních hodinách.

19.5.2018 od 13:30 do 18:00 Odlévání z betonu a tvorba kokedamy,

http://www.facebook.com/events/252539865486006/

Vyrobíte si hned několik věcí, tak bude praktičtější, když přijedete autem ;). Věci si

odnesete ještě ve formě, vytvrdnou vám až doma. A právě kvůli delší době tvrdnutí jsme

se rozhodli workshop spojit s výrobou kokedamy.

20.5.2018 od 8:30 do 17:30 ZRUŠENO: Barefoot sandále podle vlastní fantazie,

http://www.facebook.com/events/968497969986315/

Tato akce je zrušena.

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

19.5.2018 od 14:00 do 16:00 Běhejme a pomáhejme útulkům,

http://www.facebook.com/events/1045208635632579/

Budeme mít pro vás připravené 2 okruhy – běžecký na 4-5 km a pěší na 1.5 km. Běh je

bez měření času, neběží se o vítězství, nemáme připravené stupně vítězů. Smyslem akce

je přijít si proběhnout, projít v pohodovém tempu se svými kamarády, dětmi, psy a

společně pomoct útulkům, které jsme vybrali. Start v ulici Tichá u tenisových kurtů.

1.5.2018 až 31.5.2018 Kampaň: Do práce na kole 2018, http://www.dopracenakole.cz/locations/liberec

Kampaň „Do práce na kole 2018“ v Liberci a Jablonci organizuje popáté spolek Cyklisté

Liberecka. Ke kampani jsme se připojili, protože již od roku 2000 usilujeme o zlepšení

podmínek pro cyklistickou dopravu a cykloturistiku na Liberecku.

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

2.5.2018 až 12.12.2018 od 10:00 do

20:00

Artovy středy v Lidových sadech - květen, +420605936120, 

http://www.bezmezer.weebly.com

Pravidelné výtvarné dílny zaměřené na 3D papier TH a papier mache + zdobné techniky,

kresbu, malbu, enkaustiku, grafiku, tanec, jogu, divadlo a další ...

Malé divadlo Liberec Zhořelecká 5 / 344, Liberec, 460 01, http://www.saldovo-divadlo.cz

9.5.2018 od 19:00

18.5.2018 od 19:00

19.5.2018 od 19:00

Konec starých časů, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo

Únorová humoreska od autora Študáků a kantorů.

Městské informační centrum Liberec
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Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 18.5.2018 do 20.5.2018

Masarykova ulice Masarykova, Liberec, 460 01

18.5.2018 od 18:00 MUZEJNÍ NOC POD JEŠTĚDEM 2018,

http://www.facebook.com/events/2321461128080247/

Letošní muzejní noc se ponese v duchu První republiky a připomene si tak významný

"osmičkový" rok. Připraven je bohatý kulturní program jak uvnitř institucí (komentované

prohlídky ke krátkodobým výstavám i ke stálé expozici, výtvarné dílny pro děti každého

věku), tak i na pódiu umístěném na křižovatce libereckých ulic Masarykova a Vítězná.

Program zaujme všechny věkové i sociální skupiny. Vstup zdarma.

Městské informační centrum

Liberec

nám. Dr. E. Beneše 23, Liberec, 460 01, http://www.visitliberec.eu

1.5.2018 až 30.9.2018 Komentované prohlídky města Liberce "Po stopách osmiček",

http://www.visitliberec.eu

V letošním roce slaví Česká republika 100. výročí od svého založení. Také další data,

končící osmičkou, byla v historii pro ČR velmi významná. Zveme vás proto na

komentované prohlídky města Liberce, při kterých se dozvíte, jak osudová data prožívalo

město pod Ještědem. Prohlídky se konají od května do září každý čtvrtek od 16 hodin,

sraz v Městském informačním centru v Liberci.

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

18.5.2018 Muzejní noc pod Ještědem 2018 - jízdy historickou tramvají z Liberce do

Jablonce a zpět, http://www.facebook.com/events/2321461128080247/

18.5.2018 od 18:00 Muzejní noc pod Ještědem 2018 - jízdy historickou tramvají po Liberci,

http://www.boveraclub.drat.eu

Jízdy s historickými tramvajemi na trase Rybníček - Fügnerova - Lidové sady, zoo.

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

19.5.2018 od 10:00 Čechy leží u moře, http://www.naivnidivadlo.cz

Zavřete oči... Slyšíte, jak šumí?

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

7.4.2018 od 10:00

28.4.2018 od 10:00

19.5.2018 od 10:00

9.6.2018 od 10:00

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

Z pohádky do pohádky. Začátek pohádky je v 10:00 hodin: 7.4. O Koblížkovi / 28.4. O

Broučkovi / 19.5. Neposlušná kůzlátka / 9.6. Kašpárek a hodná víla Jarmilka.

Nový magistrát Frýdlantská 183, Liberec, 460 01

18.5.2018 od 17:00 Carola

Koncert pěveckého sboru v budově Nového Magistrátu. Vstupné dobrovolné.

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

19.5.2018 od 11:00 do 17:00 Co si dáme do vázy, http://www.facebook.com/events/568680436851129/

Studio Artteta: Přijďte si vyrobit na náš další workshop pro veřejnost keramickou velkou

nebo malou vázu či vázičku na řezané květiny. Workshop keramických váz se koná v

sobotu 19.5.2018 od 11.00 do 17.00 hod. V tomto čase může přijít každý, dospělí i děti,

platí se pouze za vlastní výrobky, časová náročnost na jeden výrobek cca 1,5 hod.
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14.4.2018 až 30.9.2018 Farmářské trhy u OC Forum

Mezi OC Forum a Domem kultury: 6 dní v týdnu, od pondělí do soboty, od 7 hodin ráno,

liberecké OC Forum ve spolupráci se statutárním městem Liberec organizuje trhy se

širokou nabídkou sortimentu farmářů, pěstitelů a výrobců z libereckého kraje i širšího

okolí.

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

6.5.2018

13.5.2018

20.5.2018

27.5.2018

Dětská divadelní představení v Nise, http://www.nisaliberec.cz

Pravidelně pro vás připravujeme dětská divadelní představení. Hrajeme je pro vás

zdarma každou neděli vždy ve 14:00 a 15:00 hodin. Program na květen: 6.5. O

Luciáškovi / 13.5. O malém tygrovi / 20.5. O perníkové chaloupce / 27.5. České dějiny s

kozlem.

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

18.5.2018 od 18:00 Muzejní nod pod Ještědem v galerii

Komentované prohlídky, výtvarná dílna, možnost zhlédnout probíhající výstavy a stálé

expozice, speciální možnost zakoupit a ochutnat domácí bratwurst vyrobený žitavským

výrobcem dle histor. receptury z 18.st. Galerijní kavárna Art Café otevřena do 24 hod.

20.5.2018 od 15:00 do 16:30 Fenomén Charlemont - komentovaná prohlídka výstavy,

http://www.facebook.com/events/196047364350656/

Kristýna Hochmuth, spoluautorka výstavy Fenomén Charlemont, vás provede naší novou

výstavou a představí vám díla bratrů Eduarda, Huga a Theodora Charlemontových.

15.3.2018 až 10.6.2018 Bydlet spolu: České kolektivní domy

Výstava o kolektivním bydlení, tzv. koldomech, je pojatá chronologicky a v každé dobové

etapě se věnuje dominantním sociologickým, politickým, urbanistickým ad. důležitým

tématům. Kromě architektonických modelů a plánů výstava představí rovněž dobové

vybavení bytů nebo vzpomínky pamětníků.

15.3.2018 až 10.6.2018 Alberto Kalach: Master of Mexican Architecture

Alberto Kalach je bývalým kolegou Louise Barragána a stejně jako on je posedlý

zahradami. A proto svoje budovy noří podobně jako Barragán do přírodního rámce. Často

se ve spojení s jeho tvorbou hovoří o nekompromisním přístupu k ekologii a a snaze

propojení architektury s přírodou.

15.3.2018 až 10.6.2018 Viktorie Langer/Caramello

Novou sezonu výstav finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2017 zahájí Viktorie

Langer s instalací představující její experimentální malířské přístupy.

17.5.2018 až 9.9.2018 Fenomén Charlemont, Eduard, Hugo a Theodor

Výstava představí malířskou a kreslířskou tvorbu Eduarda Charlemonta (1848–1906) a ve

výběru budou zastoupeny také práce jeho bratrů, malíře Huga (1850–1939) a sochaře

Theodora (1859–1938).

17.5.2018 až 9.9.2018 Platónův jednorožec

Balancování na hraně viditelného a skrytého je typické i pro současné post-konceptuálně

orientované umění. Na výstavě Platónův jednorožec se představí tvorba dvou umělkyní –

Kateřiny Dobroslavy Drahošové a Andrey Lédlové. Obě zastupují nastupující generaci

výtvarníků a jejich post-konceptuální tvůrčí postoj je typický intermediálními přesahy.
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17.5.2018 až 9.9.2018 Adolf Hoffmeister: Dobrodružství malého námoříčka

Výstava koláží Adolfa Hoffmeistera z roku 1964 na téma lidských osudů a strašlivých

nástrah života je doplněna animovaným filmem z roku 1970. Tyto zvláštní černobílé

koláže, u nichž nikdo „kromě autora zpětně nerozluští všechny zdroje, z nichž vznikly“,

se staly předlohou autorskému stejnojmennému filmu z roku 1970.

17.5.2018 až 9.9.2018 Nové výstavy v Oblastní galerii!

Oblastní galerie Liberec připravila pro své návštěvníky 3 nové výstavy: Fenomén

Charlemont, Eduard, Hugo a Theodor / Platónův jednorožec / Adolf Hoffmeister:

Dobrodružství malého námoříčka. Srdečně zveme k návštěvě!

Plavecký bazén Liberec Tržní nám. 1338, Liberec, 460 01, http://www.bazen-info.cz

19.5.2018 Závody v plaveckém bazénu - omezení provozu,

http://bazen-info.cz/ZAVODY-n18672.htm

V sobotu 19. května budou na 25m bazénu do 17.00 hodin plavecké závody. Mimo

provoz zůstane i čtyř dráhová skluzavka.

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

19.5.2018 od 15:00 do 19:00 Mezinárodní mistrovství České republiky Flat Track, http://www.motolbc.cz

Již v sobotu 19. 5. 2018 od 15 hodin odstartuje pokračování mistrovského klání MMČR ve

Flat tracku na našem stadionu v libereckých Starých Pavlovicích. Divácky velmi oblíbená

forma ploché dráhy, která pochází z USA.

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

20.5.2018 od 10:00 do 18:00 S rodinou do Vesce, http://www.facebook.com/events/368917960248724

Na celou neděli 20. května je připraven již sedmý ročník akce S rodinou do Vesce. V

libereckém Sportovním areálu Vesec bude nachystán program jak pro nejmenší děti, tak

pro „odrostlejší“ robátka. Celodenní program začíná v 10.00 hodin dopoledne. Do areálu

Vesec bude zajištěna městská autobusová doprava. Vstup ZDARMA! Dnem provází Lukáš

Váňa.

Restaurace Centrum Králův Háj Dvorská 458 / 26, Liberec, 460 01

18.5.2018 od 10:00 do 17:00 Gastroden, http://www.sos-gs.cz/gastroden.html

Přehlídka dovedností žáků Střední školy gastronomie a služeb. Prezentace

gastronomických oborů, prodej kuchařských, barmanských a cukrářských výrobků,

grilování, prezentace oborů služeb (přehlídky).

ROCK PUB LIBEREC Husova 4 / 480, Liberec, 460 01, http://www.facebook.com/rock.pub.lbc, http://www.rock-

pub.net

5.5.2018

12.5.2018

19.5.2018

26.5.2018

Květnový program Rock Pubu, http://www.facebook.com/rock.pub.lbc

Program: 5.5. InnerSphere + Purnama + Noisesleed / 12.5. Rebel 67 + Rain + Maessorr

Struktorr / 19.5. Sacrastic + Kazisvět + Sixth Dimension / 26.5. Hairy Groupies + DanGar

Six.

Rodný dům Ferdinanda Porscheho Tanvaldská 38, Liberec, 463 11, http://museum.skoda-auto.cz/porsche-

house/pages/porsche-house.aspx

18.5.2018 od 18:00 do 23:00 MUZEJNÍ NOC POD JEŠTĚDEM V RODNÉM DOMĚ F. PORSCHEHO,

http://museum.skoda-auto.cz/porsche-house/pages/porsche-house.aspx

Nenechte si ujít Muzejní noc v Rodném domě Ferdinanda Porscheho, v pátek 18. května

od 18 hod.
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Severočeské muzeum Liberec

(uzavřeno)

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

18.5.2018 od 18:00 Muzejní noc pod Ještědem

Jelikož máme hlavní budovu muzea kvůli probíhající rekonstrukci uzavřenou, doprovodný

program k Muzejní noci na vás čeká pod širým nebem venku před budovou.

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

19.5.2018 Labská výzva: Extrémní duatlon Ještěd,

http://www.facebook.com/events/175082049713169/

Běžecký závod v délce 10 a 3 km s extrémním terénem, který vám dá opravdu zabrat.

Technické muzeum Liberec Masarykova 424 / 5, Liberec, 460 01, http://www.TMLiberec.cz

18.5.2018 od 18:00 Muzejní noc pod Ještědem

Přijďte si prohlédnout Technické muzeum Liberec, připraveny jsou rovněž komentované

prohlídky.

THE CHAMBER Hanychovská 10 / 328, Liberec, 460 07, http://liberec.thechamber.cz

1.5.2018 až 31.5.2018 Máj, lásky čas, http://www.facebook.com/thechamberliberec/

Úniková hra v Liberci - The Chamber - na květen zve na akci "Máj, lásky čas!" Pro

všechny páry jsou po celý měsíc hry za snížené ceny a navíc fotka z Polaroidu jako dárek.

U Kudrnáče Ruprechtická 190 / 142, Liberec, 460 01

18.5.2018 až 19.5.2018 Rockfest U Kudrnáče, http://www.ruprechtice.cz

Dovolujeme si vás pozvat na již 15. ročník Rockfestu v hospodě U Kudrnáče. Začínáme v

pátek vystoupením skupin Ošklivé děti, The Peanuts, Ruda Hancvencl a Ovčie kiahně.

Pokračujeme v sobotu skupinami Breed, Supermarket quartet, The VIV, Drobný za bůra a

Reservoar dogz.

Výstaviště Liberec Masarykova 5 / 424, Liberec, 460 01, http://www.diamantexpo.cz

8.5.2018 až 28.2.2019 Magický Himaláj, http://www.magickyhimalaj.cz

Největší autorská výstava svého druhu ve Střední Evropě. Podává zajímavý přehled o

čtyřech zemích: NEPÁL – TIBET – BHÚTÁN – INDIE. Výstava MAGICKÝ HIMÁLAJ je obrazem

27 let putování cestovatele Rudolfa Švaříčka do oblasti Himálaje. Otevřeno: út-ne:

10:00-18:00 hod.

Automuzeum v rodišti Ferdinanda

Porsche

Pivovarská 164, Liberec - Vratislavice nad Nisou, 463 11, http://www.automuzeum-

liberec.cz

18.5.2018 Muzejní noc pod Ještědem

Komentované prohlídky expozic i depozitu, nasvícení unikátních výstavních exponátů,

ochutnávka piv Pivovaru Konrád...

Koupaliště Sluníčko Dřevařská 308, Liberec - Vratislavice nad Nisou, 463 11, http://www.koupalisteslunicko.cz

19.5.2018 od 9:30 Vratislavický běhoun, http://www.runboteam.cz

Zveme všechny běžecké nadšence na již 26. ročník tradičního přespolního běhu a

zároveň na 21. ročník o Putovní pohár starosty Vratislavic nad Nisou. Trasy od 100 m po

3 km.
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Zauhlovací a vodárenská věž Liberec - Vratislavice nad Nisou, 463 11, http://www.vratislavice.cz/pamatky/zauhlovaci-a-

vodarenska-vez

19.5.2018 od 18:30 do 20:30 Pád do snu - promítání filmu o cestě Skandinávií,

http://www.facebook.com/events/224126391503145/

Pád do snu - promítání filmu o sedmiměsíční cestě Skandinávií (18:30, Miroslav Prousek)

Počet míst je omezený. Rezervace nutná na emailu avantgart@email.cz . Vstupné 60,-

Kč.

Kulturní centrum VRATISLAVICE

101010

Nad Školou 1675, Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou, 463 11,

http://www.vratislavice101010.cz

20.5.2018 od 10:00 Workshop: Fotíme glamour a fashion 2018, http://lsfliberec.cz/workshopGlam

Chcete poznat, jak se fotí skutečné fashion s modelkami? Využijte možnost vyzkoušet si

vzrušující fotografování modelek v moderních prostorech kulturního centra VRATISLAVICE

101010.

Frýdlant

CAFÉ JAZZOVÁ OSVĚŽOVNA Kostelní 15, Frýdlant , 464 01

18.5.2018 od 19:30 Střídmí klusáci, http://https://www.facebook.com/osvezovna/

Vlastní autorská tvorba kapely.

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

19.5.2018 od 11:00 do 19:00 Den otevřených dveří, dětský den a 1. voříškiáda,

http://azylpes.cz/den-otevrenych-dveri-1-voriskiada-a-den-deti/

Azyl Pes Krásný Les: Útulek pro pejsky v Krásném Lese pořádá "Den otevřených dveří,

dětský den a 1. voříškiádu". Den plný zábavy pro celou rodinu. Vstup zdarma.

Frýdlant - vestibul radnice Frýdlant

2.5.2018 až 28.6.2018 Tady jsem doma, http://www.mesto-frydlant.cz

Výstava s fotografiemi osobností komunit žijících v Libereckém kraji.

Frýdlant - výstavní síň radnice Frýdlant

2.5.2018 až 30.5.2018 ilLUSTRACE

Výstava prací žáků Gymnázia a Základní umělecké školy Frýdlant.

Hejnice

Galerie MCDO Hejnice, 463 62

12.5.2018 až 31.5.2018 od 8:00 do

17:00

Výstava olejomaleb Miroslavy Kuběnkové, http://www.mcdo.cz

Srdečně zveme na výstavu olejomaleb paní Miroslavy Kuběnkové, která začíná 12.5.2018

ve 14:00 hodin vernisáží v galerii MCDO Hejnice.

Hodkovice nad Mohelkou

Hodkovice nad Mohelkou nám. T.G.Masaryka 1, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42, http://www.hodkovicenm.cz

9.4.2018 až 27.5.2018 Lukáš Černý ... s tužkou po Libereckém kraji, http://www.hodkovicenm.cz

Cukrárna na nám. T. G. M.: Výstava kreseb zařazená do celostátní akce Týden

uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.
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Hrádek nad Nisou

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

19.5.2018 od 14:00 Benefiční koncert Ostrova života, http://www.branatrojzemi.cz

Hasičská louka: 8. ročník benefičního koncertu. Vystoupí Přízeň, Mareks, Hodiny, Cover

Power, Kaya, divadlo Krtek a další.

18.5.2018 od 9:00 do 18:00

19.5.2018 od 9:00 do 15:30

Výstava železničních modelů, http://www.branatrojzemi.cz

Výstava řady železničních kolejišť, propracovaných modelů vlaků a života okolo trati.

Koná se v administrativní budově bývalého Bekonu (alias Žluté karty), dnes

zrekonstruovaných protosr klubu Mašinka.

Multifunkční centrum Brána

Trojzemí, Hrádek nad Nisou

Horní náměstí 71, Hrádek nad Nisou, 463 34, http://www.branatrojzemi.cz

12.4.2018 až 31.5.2018 Horolezci v pískovcových horách, http://www.branatrojzemi.cz

Pískovcové skály Lužických a Žitavských hor přitahovaly horolezce už před více než sto

lety. Dodnes nadchnou začátečníky i zkušené lezce. Výstavu věnovanou historii i

současnosti horolezectví v Lužických a Žitavských horách připravujeme ve spolupráci s

hrádeckým Klubem horolezců, který v roce 2017 oslavil 70 let od svého založení.

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

18.5.2018 až 20.5.2018 od 9:00 O pohár Kristýny, http://www.kkpavlovice.cz

XX. ročník kynologické soutěže. Zveme všechny příznivce kynologie a širokou veřejnost k

nevšední a jedinečné podívané. Vstup zdarma.

Chrastava

Městské muzeum Chrastava Liberecká 40, Chrastava, 463 31, http://www.chrastava.cz

4.5.2018 až 22.6.2018 Výstava: Osvětleno, http://www.chrastava.cz

Základní umělecká škola Liberec, pobočka Chrastava zve na výstavu v galerii Městského

muzea v Chrastavě. Otevřeno ve všední dny 9:00-16:00 hodin a sobota 10:00-14:00

hodin.

Středověká tvrz Wothanburg -

Curia Vitkov

Horní Vítkov u Chrastavy, Chrastava, 463 31, http://www.curiavitkov.cz

19.5.2018 Gladius: Antický festival, http://www.curiavitkov.cz

Celodenní program (od 11 hod.) vás přenese do legionářského tábora, školy gladiátorů či

ležení barbarských Keltů a Germánů. Každou hodinu krátké vystoupení. Na závěr (od 15

hod.) scénické představení na téma "Sedm statečných"!

Jablonec nad Nisou

Dům Jany a Josefa V.

Scheybalových

Kostelní ulice 6 / 1, Jablonec nad Nisou, 466 01, http://www.jablonec.com

23.3.2018 až 26.5.2018 Jablonec v libereckých sbírkách, +420483357405

Městská galerie MY Jablonec nad Nisou Vás srdečně zve na zahájení výstavy Jablonec v

libereckých sbírkách předměty a dokumenty týkající se jablonecké historie ze sbírek

severočeského muzea v Liberci.

27.3.2018 až 29.9.2018 Ze staré školy, http://www.jablonec.com

Ze staré školy – pozvánka na výstavu z časů kantorů, rákosek a oslovských lavic...
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Kino Junior, Jablonec nad Nisou Jiráskova 9 / 4898, Jablonec nad nisou, 466 01, http://www.kinajablonec.cz

18.5.2018 od 17:30

23.5.2018 od 20:00

30.5.2018 od 17:30

Ztratili jsme Stalina, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/ztratili-

jsme-stalina-1912

Černá komedie Ztratili jsme Stalina dokonale zesměšňuje šílený komunistický režim a

nejabsurdnější na tom je, že téměř vše v tomto filmu je založeno na skutečných

událostech.

18.5.2018 od 20:00

21.5.2018 od 17:30

24.5.2018 od 17:30

Zimní bratři, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/zimni-bratri-1965

V odlehlém těžařském městečku až za koncem světa žijí dva bratři. Pracují v dole, starší

z nich žije neutěšený a drsný život jako všichni místní těžaři. Mladší Emil je v tomhle

opuštěném místě ještě opuštěnější, než ostatní. Outsider uzavřený ve svém osamění, má

kromě práce pro společnost jednu jedinou další hodnotu. Z chemikálií ukradených v

továrně načerno pálí alkohol. Baví se snad pouze s Anou, po které tiše touží. Jeden z

místních onemocní a vina padá na Emila a jeho pálenku. Spor mezi bratry a rodinou

nemocného se vyhrotí až k násilí, do toho se Emil cítí bratrem podveden a zrazen,

protože Anna, objekt jeho plaché touhy, se dala dohromady právě s ním. Najednou nemá

nikoho a nemá už vůbec co ztratit.

19.5.2018 od 15:00 Pračlověk, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/praclovek-1873

Příběh animované komedie Pračlověk se odehrává v dávné době, kdy po naší zemi ještě

kráčeli mamuti a lidé si vážili svých rodných jeskyní.

19.5.2018 od 17:30 Bratři Lumiérové, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/bratri-

lumierove-1936

Výjimečný snímek Bratři Lumiérové není tradičním filmovým dílem. Filmoví historici

Thierry Frémaux a Bertrand Tavernier vybrali a seřadili 108 krátkých snímků, které

vytvořili před více než sto dvaceti lety bratři Louis a Auguste Lumièrové, vynálezci

kinematografie. 50 vteřin dlouhé filmy jsou precizně zrestaurované pro digitální projekci

a nabízejí mimořádně hodnotné svědectví o kulturním a technologickém rozvoji na

přelomu 19. a 20. století.

19.5.2018 od 20:00

23.5.2018 od 17:30

29.5.2018 od 20:00

Hastrman, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/hastrman-1928

Baron se vrací se svým sluhou (Jiří Lábus) z cest po světě, aby obnovil rybníky na svém

panství. Jakožto moderní a osvícený člověk se životu místních vymyká. Středem jeho

zájmu se stane nespoutaná a výjimečná rychtářova (David Novotný) dcera Katynka

revoltující proti autoritám vášnivým uctíváním přírody a pohanských rituálů. Čím více se

Katynka hastrmanovi přibližuje, tím více v něm rostou pochybnosti, zda jako člověk ve

zvířeti a zvíře v člověku tentokrát obstojí. Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny

ve filmu Čestmíra Kopeckého a Ondřeje Havelky. Romantický thriller s Karlem Dobrým v

hlavní roli hastrmana vznikl na motivy oceňovaného románu Miloše Urbana.

20.5.2018 od 10:30 Filmbrunch, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/filmbrunch-1209

Nedělní pohodovka s přáteli.

20.5.2018 od 12:00

22.5.2018 od 20:00

26.5.2018 od 17:30

29.5.2018 od 17:30

Psí ostrov, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/psi-ostrov-1949

Wes Anderson po Fantastickém panu Foxovi přichází s dalším animovaným filmem Psí

ostrov, v němž opět jednu z hlavních rolí hrají zvířátka. Tentokráte to jsou pejsci, které

starosta města Megasaki kvůli psí chřipce odsoudí k vyhnanství na opuštěném ostrově

plném odpadků. Naštěstí se za nimi vydává Atari, chlapec, který chce zachránit svého

ztraceného čtyřnohého přítele.
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17.5.2018 od 18:00
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Planeta Česko, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/planeta-

cesko-1896

Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme na dosah

ruky - stačí se jen dobře dívat! První celovečerní film o české přírodě ukazuje díky

nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás

zcela zblízka. Seznamte se s tetřevem tokajícím za úsvitu, se vzácnými sysly, s nimiž na

louce laškují děti, ledňáčkem prorážejícím při lovu střemhlav vodní hladinu, s lososy

putujícími z českých řek do moře a zpátky nebo s užovkami v dramatickém zápase s rybí

kořistí. Prožijte vzrušující výpravu za muflony, bobry, modrajícími žabáky a desítkami

dalších hrdinů. Některé z nich možná ani neznáte – divočina přitom začíná hned za

vašimi dveřmi!

20.5.2018 od 17:00 Máří Magdaléna, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/mari-

magdalena-1899

Máří Magdaléna patří k nejzáhadnějším biblickým postavám. Je opředena mnoha mýty, z

nichž ten nejčastější z ní dělá bývalou prostitutku, kterou napravilo setkání s Ježíšem

Kristem, a ten nejodvážnější jí přisuzuje úlohu jeho manželky. Garth Davis, režisér na

Oscara nominovaného dramatu Lion, se z ní rozhodl tuhle mýtickou slupku sejmout a

natočil dojemný a působivý příběh ženy, jež se provinila tím, že se narodila do špatné

doby. V hlavních rolích historického dramatu hrají na Oscara nominovaní Rooney Mara

(Máří Magdaléna), Joaquin Phoenix (Ježíš Kristus) a Chiwetel Ejiofor (apoštol Petr).

20.5.2018 od 20:00 Neznámý voják, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/neznamy-

vojak-1955

Válečné drama Neznámý voják vypráví příběhy jedné finské jednotky, která se postavila

během 2. světové války na obranu své země proti agresorovi z Ruska. Film vystihuje

drsně a realisticky skutečný válečný konflikt, vidí jej očima různorodé skupiny mužů,

kterou pevně spojila válka. Film vznikl podle knižního bestselleru Väinö Linny, který pro

jeho příběhy čerpal i z vlastní zkušenosti. Winston Churchill ocenil odvahu finských

vojáků v průběhu Zimní války ve svém projevu: „Osamocené Finsko ukazuje, čeho jsou

schopni svobodní muži.“

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

17.5.2018 od 20:00

18.5.2018 od 17:15

19.5.2018 od 20:00

20.5.2018 od 20:00

23.5.2018 od 17:15

25.5.2018 od 20:00

28.5.2018 od 20:00

30.5.2018 od 17:15

Deadpool 2, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/deadpool-2-1961

Připravte se na druhý příchod Wade Wilsona alias Deadpoola.

18.5.2018 od 20:00

22.5.2018 od 20:00

Avengers: Infinity War (2D/T), +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-

filmu/avengers:-infinity-war-1932

Snímek Avengers: Infinity War završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu filmovým světem

studia Marvel.

19.5.2018 od 14:30 Hledá se princezna, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/hleda-se-

princezna-1962

Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných rytířů, krásných

princezen a zlých čarodějů.
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19.5.2018 od 17:30 Půlnoční láska, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/pulnocni-

laska-1960

Výpravné romantické drama vypráví příběh 17leté Katie Price.

20.5.2018 od 14:30 Králíček Petr, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/kralicek-petr-1895

Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na farmě.

20.5.2018 od 17:00

24.5.2018 od 17:00

Avengers: Infinity War (2D/D), +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-

filmu/avengers:-infinity-war-1932

Snímek Avengers: Infinity War završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu filmovým světem

studia Marvel.

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

18.5.2018 od 19:30 NA STOJÁKA, http://www.klubnarampe.cz

IG production a Klub Na Rampě uvádějí nejúspěšnější současnou zábavnou show po čase

opět v Jablonci Znáte z HBO a ČT 2 a nově i z kanálu Comedy Central Jedinečná

atmosféra, kontaktní humor a spousta legrace!

19.5.2018 od 20:00 Stárplej Show - Ratejna, Vymazáno z archivu, http://www.klubnarampe.cz

Na základě diváckého výběru podium ovládnou Ratejna a Vymazáno z archivu.

Město Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou , 466 01

6.3.2018 až 5.6.2018 Pravidelné kurzy různých stylů jógy, Tribal Fusion, Chair dance, +420605936120,

http://tribalfusiontanecnice.weebly.com

Kurzy tance a jógy

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci

nad Nisou

U Muzea 4 / 398, Jablonec nad Nisou, 466 01, http://www.msb-jablonec.cz

18.5.2018 od 18:00 MUZEJNÍ NOC PRVOREPUBLIKOVÁ, +420483369011, http://www.msb-jablonec.cz

Letošní muzejní noc přináší prožitky a vzpomínky v duchu první republiky. V pátek 18.

května se od 18 do 24 hodin můžete přenést s tanečníky, hudebníky, prostřednictvím

dobových artefaktů i díky setkání s prvním prezidentem o sto let zpět.

17.5.2018 až 30.9.2018 ZDENĚK LHOTSKÝ, +420483369011, http://www.msb-jablonec.cz

Profilovou výstavu sklářského umělce, specialisty na tavenou plastiku a úspěšného

podnikatele Zdeňka Lhotského připravilo na letní sezónu Muzeum skla a bižuterie v

Jablonci nad Nisou.

Stará radnice - Městská knihovna,

Jablonec nad Nisou

Dolní náměstí 1, Jablonec nad Nisou, 466 01, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

1.3.2018 až 31.5.2018 Skáče blecha zvesela, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Veselé básničky od jablonecké básnířky Olgy Novotné doprovází ilustrace Dany Kobrové.

Univerzitní galerie N Jehlářská 520 / 14, Jablonec nad Nisou, 466 01, http://www.ft.tul.cz/depart/kde

24.4.2018 až 21.5.2018 Generace, http://www.facebook.com/TULgalerieN

Pozvánka na výstavu děl francouzského sochaře českého původu Vladimíra Škody a

malířů-krajinářů Lucie Klímové a Josefa Vackeho.
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Jablonné v Podještědí

Bazilika minor sv. Vavřince a sv.

Zdislavy

Klášterní 33, Jablonné v Podještědí, 471 25, http://www.zdislava.cz

1.5.2018 až 31.7.2018 Výstava - V srdci Paní Zdislavy, +420602858800

III. ročník výtvarné soutěže pro žáky MŠ, ZŠ, ZUŠ a jednotlivce ve věku 5 - 15 let. Téma:

Svatá Zdislava - stavitelka kostela, klášterů a špitálů

Vyhlídková věž - bývalý farní kostel

Narození p. Marie, Jablonné v

Podještědí

nám. Míru, Jablonné v Podještědí, 471 25, http://www.jablonnevp.cz

19.5.2018 od 9:00 Výstup na vyhlídkovou věž, +420950476500

Sbor dobrovolných hasičů Jablonné v Podještědí vás srdečně zve dne 19.5.2018 od 9

hodin na hasičskou soutěž dvojic ve výstupu na vyhlídkovou věž pivovaru.

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

20.5.2018 od 18:00 do 19:00 Svatodušní bohoslužba na zámku Lemberk, http://www.zamek-lemberk.cz

Tradiční svatodušní bohoslužba v zámecké kapli Seslání Ducha svatého. Celebruje J. M.

can Karel Havelka.

Kryštofovo Údolí

Kryštofovo Údolí Kryštofovo Údolí 166, Kryštofovo Údolí, 460 02, http://www.krystofovoudoli.eu

19.5.2018 od 13:00 Memoriál Martina Chaloupky, http://www.facebook.com/betlemychaloupka

Dovolujeme si vás pozvat na již tradiční akci "Memoriál Martina Chaloupky", která se

bude konat 19.5.2018 na centrálním parkovišti a přilehlých stráních. Vystoupí skupiny:

SPare Parts, Riding Hoppers, Pohromadě na přehradě a další...Vstup 100 Kč.

Lázně Libverda

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

26.4.2018 až 20.6.2018 od 17:00 Pozvánka na čtvrteční vernisáž výstavy JARNÍ TOULKY

Sdružení Artefaktum-CZ a Obec Lázně Libverda Vás srdečně zvou na zahajovací výstavu

"Jarní toulky" X. ročníku společného projektu Portréty. Těšit se můžete na fotografie a

fotoobrazy atelieru Helaz.

Mníšek

Mníšek Mníšek, 463 31, http://www.obec-mnisek.cz

19.5.2018 Loupežnickou pěšinou, http://www.obec-mnisek.cz

KČT Mníšek zve na 46. ročník turistického pochodu "Loupežnickou pěšinou". Trasy:

pěšky-10, 15, 25 a 45 km / cyklo 30, 50 a 80 km. Start a cíl v Mníšku na hřišti

fotbalového klubu.

Osečná

Osečná Svatovítské náměstí 105, Osečná, 463 52, http://www.osecna.info

19.5.2018 od 15:00 Na dvorku: Festival amatérských zájmových seskupení

Pěvecký spolek Chorus za podpory města Osečná pořádá Festival amatérských

zájmových seskupení "Na dvorku". Stage na loučce cukrárny "U Markéty" v Osečné.
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Rychnov u Jablonce nad Nisou

BEZMEZER, o.p.s. Komenského 207, Rychnov u Jablonce nad Nisou, 468 02

20.5.2018 od 10:00 do 20:00 Dobromyslný blanokřídly drak, +420605936120, http://bezmezer.weebly.com/ob345iacute-

dobromyslnyacute-blanok345iacutedlyacute-drak.html

Stavba/instalace papírové sochy Lepidus hymenopterorum draconis - Cocincinus Aix na

zahradě Komenského 207 v Rychnově u Jablonce nad Nisou jako symbol radosti ze

spontánní tvorby a spolupráce.

Sychrov

Hasičská louka před zámkem

Sychrov

Sychrov

20.5.2018 od 10:00 Sychrovský pohár - Jizerská liga, +420723101488, http://www.sdhradimovice.estranky.cz

29. ročník soutěže mužů a žen v požárním útoku, soutěž je zařazená do seriálu Jizerská

liga 2018. Soutěž probíhá podle pravidel požárního sportu na elektronické sklopné terče,

bohaté občerstvení, tribuny pro diváky.

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

http://www.facebook.com/szsychrov

13.5.2018

20.5.2018

10.6.2018

24.6.2018

Sokolnické ukázky, http://www.zamek-sychrov.cz/cs/o-zamku/sokolnictvi

Časy začátků jednotlivých ukázek jsou vždy v 10:00, 13:00 a 15:00 hodin. Vzhledem k

tomu, že se jedná o venkovní produkci, mohou být jednotlivé ukázky ovlivněny vývojem

počasí popř. i jinými důvody.
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