
Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 1.6.2018 do 30.6.2018

Doporučujeme

Krajské slavnosti a Den otevřených dveří Festival dětského čtenářství

28.6.2018 6.6.2018 až 8.6.2018

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642 / 2a, Liberec, 460 01

Liberec

Liberec

Artweek Liberec 2018 Liberecký jarmark 2018

16.6.2018 až 22.6.2018 9.6.2018 až 10.6.2018 od 9:00

Liberec

Liberec

nám. Dr. E. Beneše

nám. Dr. E. Beneše, Liberec, 460 01

Léto na náměstí ProART Festival

29.6.2018 až 31.8.2018 14.6.2018 až 17.6.2018

nám. Dr. E. Beneše

nám. Dr. E. Beneše, Liberec, 460 01

Oblastní galerie Liberec - Lázně

Masarykova 14 / 723, Liberec, 460 01

Slavnosti vratislavického piva Magický Himaláj

23.6.2018 od 13:00 do 23:59 8.5.2018 až 28.2.2019

Pivovar Konrad, Vratislavice nad Nisou

Pivovarská 164, Liberec, 463 11

Výstaviště Liberec

Masarykova 5 / 424, Liberec, 460 01

Liberec

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

23.6.2018 až 24.6.2018 Czech Downhill 2018, http://www.facebook.com/events/2019726094946463/

Downhillový seriál závodů na území České republiky.

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

1.6.2018 Den dětí, http://www.botaniliberec.cz

Do Botanické zahrady Liberec mají děti u příležitosti Dne dětí vstup zdarma.

23.5.2018 až 30.9.2018 Výstava: Šperky Krkonoš

Výstava fotografií: skalničky Krkonoš.

Budova radnice, Liberec Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, 460 59, http://www.liberec.cz, http://www.visitliberec.eu

25.4.2018 od 17:00

30.5.2018 od 17:00

13.6.2018 od 17:00

Komentovaná prohlídka liberecké radnice - po stopách filmu,

http://www.facebook.com/liberecfilmoffice

Komentovaná prohlídky radnice, při které vám ukážeme filmové proměny radničních

interiérů a dozvíte se zajímavosti z filmového zákulisí. Počet míst na prohlídce je

omezen! Rezervace na www.evstupenka.cz nebo prostřednictvím infocentra Liberec.
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CENTRUM BABYLON Nitranská 1, Liberec, 460 12, http://www.centrumbabylon.cz

8.6.2018 od 21:00 KALI live Liberec, http://www.facebook.com/events/871362933069105/

8.6.2018 se po druhé vrací, jeden z nejúspěšnějších CZ/SK raperů, KALI. Show bude

astronomická a zazní ty největší hity. Po show bude následovat After party.

15.6.2018 od 21:00 Majk Spirit LIVE BB CLUB Liberec,

http://www.facebook.com/events/560671290975109/

Máme tu další super mejdan a tentokrát dorazí MAJK SPIRIT!

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

26.5.2018 od 19:00

1.6.2018 od 19:00

Bohéma, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

Pro pomíjivost chvíle, pro prchavou vůni růže, i pro tu stojí za to věčně milovat!

2.6.2018 od 19:00 Podkrkonošský symfonický orchestr v Liberci,

http://www.facebook.com/events/418874445237319

2. června přijede do libereckého divadla F. X. Šaldy vynikající symfonický orchestr PSO

(Podkrkonošský symfonický orchestr). Tentokrát mohou diváci zhlédnout atraktivní

program postavený na latinskoamerické muzice zkomponované za posledních sto let.

Některé skladby z vybraného repertoáru budou mít evropskou premiéru právě v

libereckém divadle.

3.6.2018 od 15:00 O medvědu Ondřejovi, http://www.saldovo-divadlo.cz

Na motivy lidové pohádky napsala Dana Pražáková.

6.6.2018 od 19:00 Spící krasavice, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

Příběh dospívání - slavný balet s orchestrem.

7.6.2018 od 19:00

26.6.2018 od 19:00

Noc v Benátkách, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

Karnevalový ohňostroj na pozadí roztančených gondol.

8.6.2018 od 19:00 Můj báječný rozvod, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

Laskavá komedie věnovaná všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami. Eliška Balzerová

sama na jevišti ve všech osmnácti rolích.

10.6.2018 od 19:00 Mam´zelle Nitouche, +420485101523

Vůně kadidla a divadelní pudřenky v neodolatelné hudební komedii!

12.6.2018 od 19:00 Rigoletto, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

„Kletba nebo osud?“ V italském originále, české a německé titulky.

14.6.2018 od 19:00 My Fair Lady, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

Slavný muzikál opět v Liberci!

16.6.2018 od 17:00 Bohéma - operní představení ke Světovému dni proti násilí na seniorech,

http://www.ksk-liberec.cz

Komunitní středisko Kontakt Liberec uvádí "Bohému" - operní představení ke Světovému

dni proti násilí na seniorech. Prodej vstupenek v Centrálním klulbu seniorů (Palachova

504/7). Cena vstupenek 150 a 120 Kč.

15.6.2018 od 19:00

17.6.2018 od 19:00

19.6.2018 od 19:00

20.6.2018 od 19:00

Úklady a láska, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

Tragikomedie o moci a lásce.
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23.6.2018 od 19:00 Ženy na pokraji nervového zhroucení, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

Muzikálová komedie v rytmu Madridu.

24.6.2018 od 19:00 Mnoho povyku pro nic, +420485101523, http://saldovo-divadlo.cz

Slavná komedie o intrikách a pomluvě.

25.6.2018 od 17:00 Komorní koncert ve foyer divadla, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

16.6.2018 od 13:00 do 16:00 Tady jsem doma - objímání Divadla F. X. Šaldy,

http://www.ksk-liberec.cz/51283/tady-jsem-doma-objimani-divadla-f-x-saldy-v-liberci/

Divadlem vás na bezplatných komentovaných prohlídkách provede charismatický Jiří

Bartoš Sturz, v okolí divadla se budou prezentovat různí umělci, ve foyer divadla se

budete moci zaposlouchat do árií výborného sólového zpěváka v doprovodu klavíristky a

v 15.30 hodin se společně pokusíme lidským řetězem obejmout Divadlo F. X. Šaldy, které

je významnou dominantou Liberce.

Dukla Liberec (Sportovní hala) Jeronýmova 522 / 14, Liberec

2.6.2018 až 3.6.2018 Mezinárodní seminář WOF-Czech 2018, Okinawa Karate a Okinawa Kobudo,

http://bit.ly/2KzyKFe

Okinawský velmistr hanshi Kenyu Chinen povede výuku Okinawa Karate a Okinawa

Kobudo. Tato akce je vhodná jak pro veřejnost se zájmem o karate, začátečníky, tak i

pokročilé zájemce bez rozdílu stylů a organizací. Hlavně pro ty, kteří najdou odvahu

vyzkoušet skutečné karate a kobudo.

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

10.6.2018 od 17:00 Taktshow 2018 - 25 let, http://www.dkliberec.cz/event/taktshow-2018-25-let/

Na letošní TAKTSHOW se vám představí na 300 tanečníků na jednom tanečním parketu.

Těšit se můžete na vymakané choreografie soutěžních složek, první vystoupení

nesoutěžních kurzistů či Vojtu Drahokoupila, který vás bude provázet celým večerem.

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

27.6.2018 od 18:00 Velká paráda v Malém Tibetu, +420776454238, http://www.ekoparkliberec.cz

Co se dá stihnout za dva měsíce v indické Himaláji? Jak vypadá cestování "na punk"? O

čem mluví Dalajláma? Proč meditovat a jak souvisí meditace s intuicí?

3.6.2018 od 9:00 do 18:00 Do Ekoparku s Volkswagen T-Roc, +420776454238, http://www.ekoparkliberec.cz

Představení nového vozu a doprovodný program pro celou rodinu

4.6.2018 od 17:00 do 18:30

11.6.2018 od 17:00 do 18:30

18.6.2018 od 17:00 do 18:30

25.6.2018 od 17:00 do 18:30

Pondělní sebeobrana v EKOParku, +420776454238, http://www.ekoparkliberec.cz

Pondělní sebeobrana v Ekoparku – cyklus přednášek a praktických ukázek

10.6.2018 od 10:00 do 18:00 Workshop v EKOParku, +420776454238, http://www.ekoparkliberec.cz

Kouzlo malých dřívek

14.6.2018 od 8:00 do 18:00 Den bláta v EKOParku, +420776454238, http://www.ekoparkliberec.cz

Blátivý program

6.6.2018 od 18:00 do 19:15

13.6.2018 od 18:00 do 19:15

20.6.2018 od 18:00 do 19:15

27.6.2018 od 18:00 do 19:15

Středeční jóga v Ekoparku, +420776454238, http://www.ekoparku.cz

Středeční jóga v Ekoparku
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1.6.2018 až 30.6.2018 od 10:00 do

18:00

Červen v EKOParku, +420776454238, http://www.ekoparkliberec.cz

Červen v Ekoparku

Farmářské trhy Kostelní, Liberec, 460 01

3.6.2018 od 10:00 do 15:00 Jahodová neděle, http://www.facebook.com/events/799802013550885/

Další speciální trh v Kostelní, tentokrát na téma JAHOD. Ochutnáte nejrůznější výrobky z

jahod - džemy, koláče, knedlíky, dortíky, zmrzlinu a mnoho dalšího, dobře si nakoupíte

čerstvé JAHODY a spoustu dalších dobrot z našeho trhu. Připravili jsme soutěže, pohádku,

dílničky a zábavu pro příjemnou neděli. Celý den vás bude bavit skupina Náhodné

setkání.

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.

FotbalPark Liberec - fotbalgolfové

hřiště

K Sportovnímu areálu, Liberec, 463 12, http://www.fotbalparkliberec.cz

3.6.2018 od 9:00 do 14:00 Bernard Cup 2018 - fotbalgolfový turnaj,

http://www.facebook.com/events/174391279910411/

Fotbalgolfový turnaj ve Fotbalparku pod Ještědem. Můžete se těšit na ceny od pivovaru

Bernard. Těšíme se na vás.

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

25.5.2018 až 27.5.2018

1.6.2018 až 3.6.2018

8.6.2018 až 10.6.2018

Salming Nisaopen 2018

Areál Sport Park Liberec hostí již 19. ročník mezinárodního florbalového turnaje pro

mladé. Během třech víkendů na přelomu května a června 2018 proběhne tradiční

florbalový turnaj, na kterém se utkají týmy mužů, žen, chlapců a dívek v různých

věkových kategoriích. Jednotlivé turnaje bude hostit Hala míčových sportů.

17.6.2018 A-Styl Show 2018, http://sportparkliberec.cz/akce-a-kultura/prehled-akci/a-styl-show-2018

Oslavte společně s námi 20 let! Zveme Vás na naší výroční SHOW ve stylu Narozeninová

párty, která se bude konat 17.6.2018 od 17:00 v Home Credit Areně.

20.6.2018 T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH

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

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

1.6.2018

15.6.2018

Červnové akce v Hotelu Petra, http://www.hotelpetra.cz

Program: 1.6. Už jedou! / 15.6. Rock Band Walkers - hity světových i českých kapel.

Hrst - designový obchod Moskevská 27 / 14, Liberec, 460 01

31.5.2018 od 20:00

14.6.2018 od 20:00

28.6.2018 od 20:00

Promítání studentských filmů, http://www.facebook.com/events/1612400722142189/

Pokud jste zaslechli, že se v naší Hrsti budou promítat filmy, tak jo, je to tak. Počínaje 3.

květnem budeme co 2 týdny promítat studentské filmy z filmové školy v Písku. Přijďte!
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hřiště \"Franťák Jáchymovská 248 / 64, Liberec, 460 01

9.6.2018 od 10:00 do 14:00 Sportovní dopoledne pro děti a mládež, http://www.facebook.com/HokejbalLiberec

Přijďte si s dětmi zasoutěžit a vyhrát prima ceny. Děti si vyzkouší nový sport na

Liberecku (hokejbal), který je zaručeně dostane! Dokonce se můžete těšit na prohlídku

vozidla záchranné služby a hasičů.

hřiště TJ Jiskra, Machnín Liberec, 460 01

2.6.2018 od 13:00 Dětský den v Machníně, http://www.somach.cz

Spolek SOMACH + TJ Jiskra Machnín + David & Comp. zvou na "Dětský den v Machníně".

Soutěže o ceny, občerstvení zaištěno, krmení pro koně vítáno, vstupné dobrovolné.

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

28.5.2018 až 29.5.2018 od 14:00

31.5.2018 od 14:00

2.6.2018 od 10:30,

od 18:00

3.6.2018 od 15:00

4.6.2018 až 5.6.2018 od 14:00

7.6.2018 od 14:00

9.6.2018 od 10:30,

od 18:00

10.6.2018 od 15:00

11.6.2018 až 12.6.2018 od 14:00

14.6.2018 od 14:00

iQLANDIA: Výprava ke hvězdám v Planetáriu, +420486103090

iQlandia ve svém Planetáriu uvádí projekci pod názvem Výprava ke hvězdám. Snímek z

dílny Amerického přírodovědného muzea v New Yorku vás vrátí o několik miliard let

zpátky, stanete se svědky vzniku i zániku hvězd, včetně té naší největší – Slunce,

zhlédnete výbuchy supernov nebo například zjistíte, jak vypadají místa mimo Sluneční

soustavu.

27.5.2018 od 10:30

3.6.2018 od 10:30

10.6.2018 od 10:30

17.6.2018 od 10:30

iQLANDIA: Přírodní výběr v Planetáriu, +420486103090

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

zeměpisu, přírodopisu a fyziky.

2.6.2018 až 3.6.2018 od 12:00

9.6.2018 až 10.6.2018 od 12:00

16.6.2018 až 17.6.2018 od 12:00

23.6.2018 až 24.6.2018 od 12:00

30.6.2018 od 12:00

iQLANDIA: Živák Všichni jsme hvězdy v Planetáriu, +420486103090

Liberecká iQlandia ve svém Planetáriu uvádí živě komentovaný pořad „Všichni jsme

hvězdy“.

30.5.2018 od 14:00

2.6.2018 až 3.6.2018 od 13:30

6.6.2018 od 14:00

9.6.2018 až 10.6.2018 od 13:30

13.6.2018 od 14:00

16.6.2018 až 17.6.2018 od 13:30

20.6.2018 od 14:00

23.6.2018 až 24.6.2018 od 13:30

27.6.2018 od 14:00

30.6.2018 od 13:30

iQLANDIA: Astronaut v Planetáriu, +420486103090

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

Planetáriu liberecké iQLANDIE.

1.6.2018 od 14:00

2.6.2018 od 15:00

8.6.2018 od 14:00

9.6.2018 od 15:00

15.6.2018 od 14:00

16.6.2018 od 15:00

22.6.2018 od 14:00

23.6.2018 od 15:00

29.6.2018 od 14:00

30.6.2018 od 15:00

Vypravte se na Cestu časem do iQLANDIE, +420486103090

Zažijte pravé kosmické dobrodružství a vydejte se na neopakovatelnou „Cestu časem…“

do Planetária liberecké iQLANDIE!

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.

Změna programu vyhrazena. strana 5 / 26



Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 1.6.2018 do 30.6.2018

2.6.2018 od 16:30

9.6.2018 od 16:30

16.6.2018 od 16:30

23.6.2018 od 16:30

30.6.2018 od 16:30

Do vesmíru a zase zpátky zve liberecká iQLANDIA ve svém Planetáriu,

+420486103090, http://www.iQlandia.cz

Chcete se podívat „Do vesmíru a zase zpátky“? Tak navštivte libereckou iQLANDII! Místní

planetárníci si tu pro vás připravili stejnojmenný autorský, živě komentovaný pořad.

2.6.2018 od 10:00 do 14:00 Den dětí v iQLANDII, +420486103090

I děti mají svůj mezinárodní den a v liberecké iQLANDII o tom moc dobře vědí! A tak si

tým science centra připravil pro malé a velké badatele na sobotu 2. června speciální

program ve svých venkovních prostorách.

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“.

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

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 ekologem 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“.

Jedličkův ústav Lužická 920 / 7, Liberec, 460 01

26.6.2018 od 14:30 Zahradní slavnost, http://www.ju-lbc.cz

V prostorách historické zahrady Jedličkova ústavu vystoupí Rachot band a Lessyho

Woheň. Můžete se těšit také na prodej výrobků dílen CDS, výtvarnou dílničku,

občerstvení, opékání buřtů...

Ještěd - televizní vysílač a hotel Horní Hanychov 153, Liberec, 460 08, http://www.jested.cz, http://www.jestedliberec.cz

3.6.2018 Mše sv. u kříže na Ještědu a žehnání městu, http://www.arcidekanstvi-lbc.cz

V neděli 3. června 2018 od 16 hod se koná mše sv. u kříže na Ještědu s následným

žehnáním městu Liberci. Touto mší sv. si připomene 28 let od instalace tohoto v pořadí

již 8 kříže, jehož dějiny sahají až do roku 1737. Sraz pro zájemce o pěší výstup v 14:30

hod. dole pod Ještědem u lanovky.

Městské informační centrum Liberec
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Jezdecký klub Liberec V Zátočině 15 / 28, Liberec, 460 01, http://www.jkliberec.cz

30.6.2018 od 10:00 Jezdecké hobby vysvědčení, http://www.facebook.com/jkliberec

2.6.2018 od 10:00 do 14:00 Dětský den u koní, http://www.facebook.com/jkliberec

Jezdecký klub vás srdečně zve na Dětský den u koní. Doprovodný program: Sbor

dobrovolných hasičů, vozík oslíka Arona, soutěže a jízdy na koních, trampolíny Patrman,

vstup zdarma.

Kasárna Štefánikovo náměstí 1, Liberec, 460 01

15.6.2018 od 8:30 do 13:00 Dětský den - den otevřených dveří, http://www.facebook.com/events/1256644831104526/

Tradičně, jako každý rok, i letos otevíráme brány našich kasáren nejenom dětem ale i

široké veřejnosti. Přijďte 15.6. od 8:30 hodin k libereckým chemikům, bude na vás čekat

bohatý program.

Kavárna Pošta (nepřístupná) nám. Dr. E. Beneše, Liberec, 460 01

25.6.2018 až 28.6.2018 Bydlení & Design

Škola Kateřinky Liberec zve na výstavu "Bydlení & Design". Výstava je přístupná pondělí-

středa: 10:00-16:00 hod., čtvrtek: 10:00-14:00 hod.

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.

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

21.6.2018 Svátek hudby

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

3.6.2018 od 18:00 Koncert - Luděk Vele

Na koncertě vystoupí chotyňský rodák, sólista Národního divadla - Luděk Vele, který

zazpívá árie českých a světových autorů. Varhanní doprovod - Bohuslav Lédl.

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

28.5.2018 od 18:00

18.6.2018 od 18:00

17.9.2018 od 18:00

26.11.2018 od 18:00

Deníky 1. světové války, +420482412111, http://www.kvkli.cz

Klub německého filmu - Rok republiky (1918-2018)

20.6.2018 Česko proti chudobě, http://bit.ly/2s5MeRi

Statutární města Liberec vás zve na akci "Česko proti chudobě". Přednášky jsou

přístupné zdarma.

24.5.2018 až 23.6.2018 Výstava: Architektura ve službách první republiky

1.6.2018 až 28.6.2018 Výstava: Realizace komplexních pozemkových úprav v LK

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

4.6.2018 až 28.6.2018 Výstava: Úhel pohledu

Výstava prací studentů Centra dalšího vzdělávání při TUL.

Městské informační centrum Liberec
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1.6.2018 až 3.7.2018 Výstava: Lidé na okraji, http://www.kvkli.cz/index.php?id=4134

Výstava fotografií o nejchudších z chudých. Kdo jsou nejchudší z chudých? Rozvojovka,

informační sekce společnosti Člověk v tísni, představuje ve fotografiích osudy těch, o

kterých se nemluví. Výstavu svými fotografiemi podpořili Jan Šibík, Stanislav Krupař,

Alžběta Jungrová, Iva Zímová, Jarmila Štuková, Tomáš Kubeš, Tomáš Hájek a Tereza

Hronová.

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

28.6.2018 Krajské slavnosti a Den otevřených dveří, http://www.kraj-lbc.cz

V budově Krajského úřadu a jejím okolí bude připraven celodenní program pro všechny

věkové kategorie.

4.6.2018 až 29.6.2018 Jubilejní výstava k výročí 130 let založení KČT a 100 let vzniku Československé

republiky, http://www.kraj-lbc.cz

Na výstavě se představí většina turistických oddílů pod hlavičkou KČT z celého

Libereckého kraje od Č. Lípy až pod Krkonoše. Každý oddíl zde v rámci nově zpracované

textové a fotografické prezentace, seznámí návštěvníky se svojí historií, významnými

osobnostmi a se svými akcemi pro veřejnost.

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.

Krasohled - dílna Liberec Jeronýmova 22 / 570, Liberec, 460 01

27.5.2018

3.6.2018

Workshop na výrobu hřiště pro drobotiny, http://www.krasohled.info/

Krasohled Liberec pořádá workshop pro malé i velké v neděli 27. května 2018 a v neděli

3. června 2018 od 14.00 hodin na výrobu Hřiště pro LPS a jiné drobotiny. Registrace

předem nutná: pavla.petrnouskova@email.cz.

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

http://www.facebook.com/kultivar

7.6.2018 od 13:00 do 19:00 Seminář Laskavý porod a náruč s porodní asistentkou Martinou S.,

http://www.facebook.com/events/2040266456212696/

Přijměte pozvání na seminář porodní asistentky Martiny Suchardové v Liberci, která vás

laskavě a profesionálně provede na vaší cestě k přirozenému porodu.

15.6.2018 od 8:30 do 11:30 Koučovací snídaně s Pavlem Moricem,

http://www.facebook.com/events/387208958462680/

Jednoduchá cvičení, krátká videa, praktické tipy pro každý den a možnost jedinečného

zážitku setkat s lidmi s podobným cílem a to mít se hezky a umět se o to podělit se

světem.

26.6.2018 od 17:30 do 20:30 Výživa: jídlem ke zdravé a štíhlé postavě,

http://www.facebook.com/events/628618744152085/

Zveme vás na skvělou a bohatou přednášku o výživě, kterou povede Markéta Gajdošová.

Nebudete ale jen pasivně poslouchat, součástí akce bude i čas na vaše otázky a

ochutnávka různých zdravých chuťovek, svačinek a ořechových másel.

lesopark Vratislavice Liberec, 460 01

2.6.2018 Jarní pohádkohraní pro děti a rodiče - den pro Liama,

http://www.facebook.com/events/799923666870182/

Vratislavický park se promění v dobrodružnou stezku plnou pohádkových bytostí.

Startujeme za každého počasí od obecního úřadu Vratislavice v čase 10:00-16:30 hod.

Připravena jsou pohádková stanoviště s úkoly pro děti a pohádkové bytosti na každém

kroku.

Městské informační centrum Liberec
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20.6.2018 T-Mobile Olympijský běh ve Vratislavicích,

http://www.olympijskybeh.cz/zavody/vratislavice-nad-nisou-2018

Registrace, start a cíl letošního T-Mobile Olympijského běhu proběhne v zámeckém parku

ve Vratislavicích nad Nisou. Start hlavního závodu v 18 hod.

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

6.6.2018 od 15:00 Rozsviťme Českou republiku, http://www.roskaliberec.cz

Nadační fond Impuls ve spolupráci s regionální MS organizací Roska Liberec vás srdečně

zvou na akci "Rozsviťme Českou republiku". Přijďte společně s námi vysázet slunečnice a

symbolicky si tak připomenout Světový den roztroušené sklerózy. Místo konání: před

libereckým zámkem, Felberova 1.

30.6.2018 Rally Bohemia v Liberci, http://www.rallybohemia.cz

Po mnoha letech zavítá rally také do Liberce, kde bude na závodníky i diváky čekat velká

premiéra v podobě zcela nové rychlostní zkoušky Ještěd, která povede přímo přes sedlo

této přírodní dominanty Libereckého kraje. Po prvním zdolání Ještědu bude na soutěžní

posádky i jejich automobily čekat zasloužená servisní přestávka na letišti v Hoškovicích a

po ní se vydají na opakované průjezdy úseků Chloudov, Radostín i Ještěd. Podrobné

informace k celému průběhu rally najdete v odkaze.

30.5.2018 až 3.6.2018 Duhová bouře, http://hudebnimladez.cz/liberec/aktualne.asp

Můžete se těšit na strhující atmosféru čtvrtečního Karnevalového průvodu městem za

rytmu samby v podání formace TAM-TAM Batucada Miloše Vacíka, krásné orientální

tanečnice studia Aisha, skvělé tanečnice a tanečníky folklorního souboru Jizera,

nespoutanou energií nabité tanečnice a cheerleaders studia Takt, rychlé a hbité

tanečnice a tanečníky skupiny Divokej Ir a další...Program v odkaze.

6.6.2018 až 8.6.2018 Festival dětského čtenářství, http://www.veletrhdetskeknihy.cz

Festival je pořádán za spolupráce Liberecké zoo, v prostorách Lidových sadů, v Krajské

vědecké knihovně a Oblastní galerii Liberec od středy 6.6. do pátku 8.6.2018 v čase 9–17

hodin, v pátek 9–15 hodin.

8.6.2018 až 10.6.2018 P155: Sanitkové rojení, http://www.facebook.com/ZZSLK1

Od 8. do 10.6. se v Liberci sjedou záchranáři z celé České republiky a okolních zemí na

metodickém cvičení P155 Liberecká. Budeme se cvičit, abychom vám mohli lépe

pomáhat. Kde nás můžete vidět a třeba se naučit poskytnout první pomoc se dozvíte v

odkaze.

16.6.2018 od 8:00 do 15:00 Canicross tour s Fitminem - 1. kolo Liberec,

http://www.facebook.com/events/790342987832873/

Místo konání: Lidové sady.

16.6.2018 až 22.6.2018 Artweek Liberec 2018, http://www.facebook.com/ARTWEEKLIBEREC

I Liberec má svůj ART WEEK a diváci se jednou za rok mohou konfrontovat se současným

uměním. Festival rozvíjí téma AUTORSKÉHO RUKOPISU v současném umění. Umělci

vědomě pracují se site-specific instalacemi nebo vhodným propojením a kombinováním

již existujících objektů se svým okolím.

Liberec Ruprechtice Liberec, 460 01

24.6.2018 Dětský MTB cup 2018, http://www.spinfit.cz

4.závod v seriálu dětských cyklistických závodů MTB cup 2018.

Liberecké podzemí Lucemburská, Liberec, 460 01, http://www.visitliberec.eu

5.5.2018 od 8:30 do 11:30

2.6.2018 od 8:30 do 11:30

7.7.2018 od 8:30 do 11:30

4.8.2018 od 8:30 do 11:30

Komentovaná prohlídka CO krytu (podzemí), http://www.visitliberec.eu

Každou I. sobotu v měsíci je možné navštívit v rámci komentovaných prohlídek CO kryt v

Lucemburské ulici. Časy prohlídek: 8:30, 10:00 a 11:30 hod. Prodej vstupenek: Městské

informační centrum Liberec.

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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Liberecký kraj Liberec

2.6.2018 Nisa Marathon 2018, http://www.facebook.com/NisaMarathon

Vodácko-drsňácký závod korytem řeky Nisy.

15.6.2018 až 17.6.2018 Slavnosti řeky Nisy

Víla Nisa, opět popluje v doprovodu skautů a vodáků obcemi na svém území (Nová Ves

n/N, Lučany n/N, Jablonec n/N, Vratislavice n/N, Liberec, Stráž n/N, Chrastava, Bílý Kostel

n/N, Chotyně, Hrádek n/N, Trojzemí).

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

9.6.2018 od 16:30 AKCENTFEST

10.6.2018 od 13:00 GODY 2018

13.6.2018 od 19:00 BARBORA TRNČÍKOVÁ - hoboj,

http://objednavka.evstupenka.cz/incoming.aspx?eventid=29337&mrsid=100

17.6.2018 od 13:00 FROZENFEST,

http://objednavka.evstupenka.cz/incoming.aspx?eventid=29326&mrsid=100

21.6.2018 od 19:30 KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO - ŠLUS! ANEB KONEC SEZONY,

http://objednavka.evstupenka.cz/incoming.aspx?eventid=29349&mrsid=100

23.6.2018 od 8:00 AUKČNÍ SÍŇ - Dražba historických pohlednic našeho regionu,

http://objednavka.evstupenka.cz/incoming.aspx?eventid=29339&mrsid=100

25.6.2018 od 17:30 ZÁVĚREČNÝ VEČÍREK HUDEBNÍCH KURZŮ,

http://objednavka.evstupenka.cz/incoming.aspx?eventid=29350&mrsid=100

26.6.2018 od 17:00 NOvý územní plán Liberec - veřejné projednávání, http://www.uzemniplanliberec.cz

15.6.2018 až 16.6.2018 od 9:00 do

21:00,

od 10:00 do 18:00

Ekofestival Greenfest, +420603839076, http://greenfest.cz/,

http://https://www.facebook.com/events/195817864503507/

Tradiční ekofestival Greenfest proběhne letos již pošesté a to tentokrát ve dvoudenním

termínu 15. a 16. června v libereckých Lidových sadech.

13.6.2018 až 27.6.2018 od 10:00 do

16:00

Ártovy středy v Lidových sadech červen - červenec, +420605936120, 

http://www.bezmezer.weebly.com

Pravidelné výtvarné dílny 3D papier TH a papier mache, zdobné techniky, kresba, malba,

grafika, enkaustika ... tanec, joga, divadelní dílny a další ...

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

1.6.2018 od 19:00 Žijeme? - premiéra

Tahle země není pro cizince.

2.6.2018 od 19:00 Malý princ, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

Taneční představení pro rodiny s dětmi.

3.6.2018 od 15:00 Má to smysl aneb jak šly děti zachránit svět

Autorská pohádka hereckého studia DFXŠ.

4.6.2018 od 19:00 Mučedník, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

Je normální, že dívky plavou v bikinách? Do 12 let nevhodné.

8.6.2018 od 19:00 Leninovi balzamovači, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

Česká premiéra černé komedie o vzniku rudé mumie.

Městské informační centrum Liberec
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12.6.2018 od 19:00 Jekyll & Hyde, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

Znáte své druhé já? Taneční horor inspirovaný předlohou R. L. Stevensona.

16.6.2018 od 17:00

17.6.2018 od 15:00

Sněhurka a sedm trpaslíků, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

Baletní pohádka na motivy bratří Grimmů.

18.6.2018 od 19:00 Atomová kočička, +420485101523

Bláznivá sci-fi komedie z harcovských kolejí.

21.6.2018 od 19:00 Podivný případ se psem, http://www.saldovo-divadlo.cz

Cenami ověnčena dramatizace knižního bestselleru.

7.6.2018 od 19:00

22.6.2018 od 19:00

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

Únorová humoreska od autora Študáků a kantorů.

Martinská stěna U Lesního divadla, Liberec, 460 01

16.6.2018 od 13:00 Slavnosti slunovratu na Martinské stěně,

http://www.facebook.com/events/1981611348770260/

Program: 13:00-14:00 h. Pohádkový les, 14:30 h. Divadlo Rolnička (pohádka O

kohoutkovi a slepičce), opékání buřtů a sladkých hadů. 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

2.6.2018

30.6.2018

21.7.2018

Jízdy na Zubačku, http://www.boveraclub.drat.eu

Jízdy s historickou soupravou na trase do Jablonce nad Nisou a historickým autobusem

Jablonec nad Nisou - Kořenov a Kořenov-Jizerka. (Dne 2.6. z důvodu výluky na

meziměstské tramvajové trati bude dopolední spoj linky č.4 zajištěn historickým

autobusem. Na odpolední spoj bude vypraven vůz T2R dle původního plánu.) Podrobnosti

k Zubačce na www.zubacka.cz

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

2.6.2018 od 10:00 ŽLUTÉ - MODRÁ - ZELENÝ, http://www.naivnidivadlo.cz

Na počátku byl svět bezbarvý a prázdný. Ale pak se začaly dít čarodějné věci... Inscenace

na motivy knihy Daniely Fischerové Duhové pohádky.

9.6.2018 od 10:00 Čechy leží u moře, http://www.naivnidivadlo.cz

Zavřete oči... Slyšíte, jak šumí?

9.6.2018 od 18:00 DÁ-LI BŮH ZDRAVÍ, I HŘÍCHY BUDOU, http://www.naivnidivadlo.cz

Výroční vystoupení folklorních souborů: Jizera, Jizerka a Malá Jizerka.

13.6.2018 od 19:30 Večer v NDL: Řekl bych nějakej vtip a pak bych umřel smíchy (fud),

http://www.naivnidivadlo.cz

Adventura z rozhraní světa dětského a dospělého. Něco mezi fan fiction, role-playing

games a hrozně dlouhou prázdnou černou školní chodbou.

Městské informační centrum Liberec
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18.6.2018 od 16:00,

od 18:00

Než zazvoní zvonec, http://www.naivnidivadlo.cz

Festival tvořivé dramatiky ZŠ Aloisina výšina.

23.6.2018 od 10:00 K šípku s Růženkou, http://www.naivnidivadlo.cz

Co všechno Růženka zaspala?

Nákupní Centrum Géčko Liberec Sousedská 599, Liberec, 460 11

16.6.2018 od 10:00 do 15:00 Letní veselení, http://geckoliberec.cz/liberec/cz/akce/123-letni-veseleni-v-gecku/

Přijďte si k nám na šlapadla, zahrát si florbal nebo si nechat pomalovat obličej veselými

barvičkami! Bambule si pro vás navíc připravila spoustu soutěží. A kromě našeho

maskota potkáte i koně a velblouda.

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.

31.5.2018 až 24.6.2018 Výstava: Stavby století republiky 1918-2018 v Libereckém kraji

U příležitosti 100. výročí vzniku Československa si dovolujeme všechny srdečně pozvat

na výstavu „Stavby století republiky 1918 – 2018 v Libereckém kraji“. Výstava bude

slavnostně zahájena ve středu 30. května 2018 v 16 hodin ve foyer Plaza Liberec,

veřejnosti bude přístupna od 31. 5. do 24. 6. 2018 denně 9.00 – 20.00 hodin.

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

7.6.2018 od 17:00 Slavnostní vyhlášení vítězů kampaně "Do práce na kole", http://www.cykliste.cz

13.6.2018 od 13:00 Festival talentů, http://www.mskoralek.cz

Přehlídka tvorby a umění dětí z MŠ, ZŠ, ZUŠ a zájmových spolků.

15.6.2018 od 18:00 Koncert skupiny ENVEJ, http://www.facebook.com/ENVEJ/

28.6.2018 od 15:00 Na společnou notu

Koncert pěveckých sborů v rámci projektu "Na společnou notu / Na wspólną nutę".

9.6.2018 až 10.6.2018 od 9:00 Liberecký jarmark 2018

Nenechte si ujít atraktivní historický program Libereckého jarmarku, který je opět

dvoudenní. Dobová tržnice nabídne i letos tradiční keramické a proutěné zboží, oděvy,

dřevěné meče a loutky či šperky. V doprovodném programu se můžete těšit na rytíře na

koních, kejklíře, dobovou hudbu i tance, divadélko pro děti, šerm apod. Sobotní večerní

program láká na pochodňový průvod, ohňovou show a slavnostní ohňostroj. Těšíme se na

vaši návštěvu!

18.6.2018 od 10:00 do 17:00 Den s Policií ČR a IZS složkami

Prezentace všech složek Integrovaného záchranného systému, technického vybavení i

praktické ukázky na nám. Dr. E. Beneše a v ulici 5. května.

26.6.2018 od 9:00 do 16:30 Jak se rodí řemeslo, http://www.skolakaterinky.cz

Škola Kateřinky zve na ukázky a předvedení řemesel. Součástí akce je také módní

přehlídka žákyň školy v 10:30 a ve 14:00 hod. před radnicí.

4.6.2018 až 27.6.2018 Autorská výstava nábytku studentů Školy Kateřinky, http://www.skolakaterinky.cz

Tradiční výstava cca 5 ks originálního sedacího nábytku navrženého a vyrobeného žáky

školy.

Městské informační centrum Liberec
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29.6.2018 až 31.8.2018 Léto na náměstí

Můžete se těšit na festival Bohemia Jazz Fest, divadelní představení, koncerty, výtvarné

workshopy, tančírnu, historické vozy a další. Program bude skutečně nabitý, poběží celé

dva prázdninové měsíce!

Nisapark U Kina, Liberec, 460 01, http://www.nisapark.cz

1.6.2018 Dětský den v Nisa parku

Zveme vás v pátek 1.6.2018 do Nisa parku! Pojďte s námi oslavit dětský den. Přijde

klaun, dětičky sveze oslík, budeme modelovat z balónků...Bližší informace na Facebooku:

U Kina, dětské hřiště

Nohejbalové hřiště, TJ Sokol

Ostašov

Křižanská, Liberec, 460 01

16.6.2018 Ostašovská noc, http://www.facebook.com/events/433950410399547/

Rock a pop pod širým ostašovským nebem! Program pro děti i dospělé, domácí koláče,

grilované klobásky a jiné občerstvení, zábava, tanec, všichni jsou vřele vítáni!

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

9.6.2018 od 16:00 Den linky 155, http://www.forumliberec.cz/akce/akce-centra/den-linky-155/

Přijďte se seznámit s prací operátorů tísňové linky 155, seznamte se s vybavením

záchranářských vozů a naučte se první pomoci. A kromě toho dárečky a soutěže a

příjemný den ve Forum Liberec.

1.6.2018 od 15:00 do 18:00 Den dětí s Michalem Nesvadbou v OC Forum,

http://www.facebook.com/forumliberec

Přijďte 1. června oslavit Mezinárodní den dětí s oblíbeným a zábavným Michalem

Nesvadbou z Kouzelné školky! Můžete se těšit na zábavné odpoledne! Po celém centru

potkáte skvělé žongléry a veselé klauny, kteří vás rozesmějí. Dokonce vás čeká i

excelentní hudební vystoupení. Dětský den bude plný legrace, zábavy a her...

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.

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

13.6.2018 od 18:00 Galavečer Škola Kateřinky Liberec

Program: Ocenění nejlepších žáků všech oborů, hudební vystoupení Jakuba Děkana,

módní přehlídka vítězných kolekcí ze soutěží Mladý módní tvůrce 2017, Doteky módy

2018, Made in Jablonec 2018. Vstup volný.

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.

Městské informační centrum Liberec
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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.

14.6.2018 až 17.6.2018 ProART Festival, http://www.proart-festival.cz

Již podruhé se ve své patnáctileté historii představí v Liberci mezinárodní ART_workshop

festival ProART, který v sobě spojuje denní multižánrové umělecké dílny a večerní

produkce nadžánrových projektů, koncertů a přátelských setkání.

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.

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.

21.6.2018 až 30.9.2018 Sudek, Funke, Drtikol...Česká a slovenská fotografie ze sbírky PPF

Víc jak sto let české, ale i slovenské fotografie, je dostatečným důvodem, proč představit

veřejnosti vzepětí, názorové okruhy a peripetie fotografie, která prošla od konce 19.

století až do současnosti bouřlivým vývojem.

21.6.2018 až 30.9.2018 Ladislav Karoušek

Malíř Ladislav Karoušek je spjatý s jabloneckým a turnovským regionem, ale význam jeho

bohatého celoživotního díla hranice regionu překračuje. Jeho přínos pro české, resp.

československé výtvarné umění tkví v jeho schopnosti originálním způsobem abstrahovat

krajinu, přenést do obrazů svoje pocity z přírody a mistrovsky pracovat s barvou.

21.6.2018 až 30.9.2018 Romana Drdová: Intervence finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého 2017

Práce Romany Drdové čerpají inspiraci z aktuálních témat současné společnosti, ale i

niterného prožívání emocí a mezilidských vztahů. Výstava Romany Drdové v Oblastní

galerii Liberec představí nová díla, volně navazující na její dosavadní uměleckou tvorbu.

Panský lom, Liberec Liberec, 460 01, http://www.speleolbc.cz

9.6.2018 od 9:30 do 12:30 Dětský den, http://www.mclodka.cz

V červnu proběhne již třetí ročník dětského dne, který se uskuteční v sobotu 9. června od

9:30 v Panském lomu v Horním Hanychově. Letošním tématem je „Království zvířat“.

Děti se tedy budou moci těšit na nejrůznější úkoly a hry, jimiž je provedou jednotlivá

zvířátka.

Pivovar Konrad, Vratislavice nad

Nisou

Pivovarská 164, Liberec, 463 11, http://www.pivo-konrad.cz

6.6.2018 od 18:00

20.6.2018 od 18:00

5.9.2018 od 18:00

19.9.2018 od 18:00

3.10.2018 od 18:00

Liberecká pětka, http://www.liberecka5.cz

Po několika sérii in-line závodů (7. ročníků), čeká Liberec 4. ročník běhů. Změna místa

zázemí závodu prospěje všem běžcům i organizátorům - nově před branami pivovaru

Konrad!

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.

Změna programu vyhrazena. strana 14 / 26



Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 1.6.2018 do 30.6.2018

23.6.2018 od 13:00 do 23:59 Slavnosti vratislavického piva, http://www.facebook.com/events/337279260080061/

Tradiční slavnosti vratislavického piva.

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

1.6.2018 až 3.6.2018 Závody v plaveckém bazénu - omezení provozu,

http://bazen-info.cz/VELKE-ZAVODY-n18678.htm

V pátek 1. června začnou ve 13.00 hodin závody "ploutvařů" a tak bude celá mokrá zóna,

včetně atrakcí a parních komor pro veřejnost uzavřena. Provoz bazénů obnovíme až v

neděli 3. června cca ve 14.00 hodin. Sauny a wellness mají provoz bez omezení.

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

16.6.2018 od 15:00 do 19:00 Semifinále mistrovství světa juniorů, http://www.motolbc.cz

Po půlstoletí se k nám vrací závod ranku MISTROVSTVÍ SVĚTA, je to pro nás odměna za

úspěšné dvojnásobné pořádání ME a velká čest a výzva.

Přehradní nádrž Harcov – Liberecká

přehrada

Liberec, 460 15, http://www.visitliberec.eu

15.6.2018 "Zlaté rouno" - závody dračích lodí pro školy, http://www.rypsport.cz

V pátek se na Liberecké přehradě uskuteční závody dračích lodí ZŠ a víceletých gymnázií

o putovní "ZLATÉ ROUNO". Těšíme se opět na fantastickou atmosféru a přejeme všem

školám, kvalitní a silnou posádku.

16.6.2018 "Liberecký drak" - závody dračích lodí, http://www.rypsport.cz

Na plovárně Liberecké přehrady se v sobotu uskuteční další ročník závodů dračích lodí o

putovní pohár statutárního města Liberce "LIBERECKÝ DRAK".

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

16.6.2018 Ještědská odysea, http://www.facebook.com/events/103558443834262

Ještědská odysea je nekomerční hudební festival, který spojuje rozličné hudební žánry a

životní styly.

9.6.2018 až 10.6.2018 Dogdragons Cup, http://www.arealvesec.cz

Turnaj družstev ve flyballu. Flyball je sport, který je provozován v týmech, kde hlavní roli

hraje psovod a jeho pes. Součástí 1 týmu jsou minimálně 4 maximálně 6 psů. Týmy

soutěží proti sobě v jednotlivých bězích, ve kterých vítězí ten nejrychlejší bezchybný tým.

30.6.2018 až 1.7.2018 Misttrovství ČR a pohár CAMS jednotlivců a Cross Country Open 2018,

http://www.arealvesec.cz

Závody terénních strojů. Vstup zdarma.

Restaurace na liberecké přehradě U Přehrady 516, Liberec, 460 01

9.6.2018 90´s party, http://bit.ly/2JdiJ66

Bukkake Brothers.

28.6.2018 od 18:00 do 23:00 Laco Deczi, http://www.facebook.com/events/901699760012892/

Po úspěšných koncertech, které proběhly v roce 2015 a 2016 se po roční pauze vrací na

podium Libereckého Beach Clubu Laco Deczi se svou kapelou Celula New York. Je nám ctí

uvítat živoucí jazzovou legendu, trumpetistu, skladatele, kapelníka a amatérského

malíře, který se na Liberecké přehradě představí ve čtvrtek 28.6.
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Ski areál Ještěd Ještědská 50, Liberec, 460 08, http://www.skijested.cz

16.6.2018 až 17.6.2018 Hostr Prix 2018, http://www.edda.cz/mscrdovrchu

Ti, kdo fandí rychlým kolům, mají možnost obdivovat jezdce Hostr Prix na

automobilových závodech do vrchu s celkovou délkou 2 900 m.

Soukenné náměstí Soukenné náměstí, Liberec, 460 01

22.6.2018 Tulifest 2018, http://www.facebook.com/events/2289455531281238/

Máme zde další ročník hudebního festuvalu TULIFEST. Soutěž zaměřená na začínající

hudebníky s handicapem i bez. Přijďte se podívat a podpořit soutěžící, nebo se sami

přihlašte a staňte se novou Libereckou hvězdou.

Stereo cafe Na Poříčí 112 / 13, Liberec, 460 01

8.6.2018 od 19:00 Hitfakers na terásce & Divize, http://www.facebook.com/events/626626677677457/

Program: 20:00 (outside) HitFakers (Funk Band) / 22:00 (inside) Dizlegtic Division.

Střelnice Ruprechtice Krakonošova 330, Liberec, 460 01

10.6.2018 od 13:00 do 17:00 Den dětí v Ruprechticích, http://www.ruprechtice.cz

Dovolujeme si pozvat všechny děti i jejich rodiče na tradiční Dětský den v Ruprechticích.

Místem konání je opět areál střelnice bývalého Svazarmu (nyní ČSS) Krakonošova 330.

Těšíme se na vás od 13:00 do 17:00 hod. Soutěže a odměny pro všechny děti jako každý

rok! Kudrnáčovo občerstvení pro malé i velké. Své pejsky nechejte doma. Akce se koná

za každého počasí.

Studio Laguna Moskevská 27 / 14, Liberec, 460 01

21.6.2018 Mezinárodní den jógy v Liberci - dvě ukázkové lekce,

http://www.mezinarodnidenjogy.cz

Přidejte se k oslavám Mezinárodního dne jógy 21.6. 2018 v Liberci. Pořádáme dvě

ukázková cvičení jógy pro veřejnost zdarma: 16:30-18:00 hod. a 18:30-20:00 hod.

Pozvěte i vaše přátele a rodinné příslušníky. Tešíme se vás.

Urban Gardening Liberec - Zahrada

Liberec

Lazebnický vrch, Liberec

7.6.2018 od 18:00 do 20:00 Bez obalů - Bez odpadu - Udržitelně, http://www.facebook.com/events/1710160982404851/

Inspirativní setkání zájemců (nejen) o bezodpadový životní styl. Přijďme společně sdílet

své zkušenosti, nasát nové a podpořit žádoucí proměnu naší konzumní společnosti. Pro

zájemce bude součástí programu i tematická meditace v trávě, tak si, prosím, na sezení

přineste nějaké létající koberečky.

14.6.2018 od 17:30 do 20:00 Workshop: Vyrobte si vlastní dekoraci z betonu!,

http://www.facebook.com/events/624209031264668/

Spolu s KultiVAR vás zveme na další z jejich úspěšných workshopů - odlévání květináčů a

dalších dekorací z betonu, tentokrát v open air verzi! Na workshopu si tedy vyrobíte min.

šperk, květináč a bytovou dekoraci, ale pravděpodobně toho bude ještě víc.

Vila Johanna Liebiega mladšího

(Liebiegův palác)

U Tiskárny 1 / 81, Liberec, 460 01, http://www.liberec.cz

23.6.2018 až 24.6.2018 od 10:00 do

21:00

Musosyp Seric Hranáčový, +420605936120, http://www.bezmezer.weebly.com

Tvorba/instalace papírové sochy obřího papírového ještědského skřítka v Liberci jako

symbol radosti ze spontánní tvorby a spolupráce.
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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.

ZŠ Dobiášova Dobiášova 851 / 5, Liberec, 460 06

15.6.2018 až 17.6.2018 Megamini Liberec 2018, http://www.facebook.com/events/1705373046191147/

Největší turnaj pro nejmenší házenkáře v České republice ve městě pod Ještědem.

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

vodarenska-vez

7.6.2018 od 17:00 do 22:00 Otevíráme Zauhlovačku Vol. 3 - Cesta do vesmíru,

http://www.facebook.com/events/394811794331112/

Připravujeme pro vás bohatý program, ve kterém si najdou své všechny generace včetně

rodin s dětmi. Budete si moci poslechnout vystoupení několika kapel, o občerstvení se

postarají regionální výrobci. Buďte součástí nové historie dominanty Vratislavic!

Podnikněte s námi cestu do vesmíru.

Zoologická zahrada Liberec Lidové sady 31 / 425, Liberec 1, 460 01, http://www.zooliberec.cz

9.6.2018 Den s projekty zoo, http://www.zooliberec.cz

Žáci libereckých základních škol a víceletých gymnázií představí návštěvníkům ZOO

Liberec ochranářské projekty, na kterých liberecká zoo spolupracuje. Přijďte nasát

atmosféru zemí z celého světa a pomoci nám i žákům chránit ohrožené druhy. Můžete se

těšit na mnoho stanovišť, na kterých se seznámíte zábavnou formou s našimi

ochranářskými projekty.

11.6.2018 Výstava: Modrý slon, http://www.zooliberec.cz/akce-modry-slon-4.html

Už po 13. hostí areál ZOO Liberec celorepublikovou přehlídku vybraných výtvarných

prací, jejímiž autory je 428 handicapovaných klientů z čtyřiceti chráněných dílen a

organizací z celé republiky. Hlavním pořadatelem je sdružení Artefaktum-cz. Liberecká

výstava, která našla své místo v pavilonu ZOOEXPO, nabízí však už jen výběr toho

nejlepšího, co bylo do soutěže v celé ČR zasláno.

14.3.2018 od 18:00

18.4.2018 od 18:00

9.5.2018 od 18:00

13.6.2018 od 18:00

ZOOObjektiv, http://www.zooliberec.cz

Pravidelná neformální setkání a besedy se zoology liberecké zoo. Každou druhou středu v

měsíci v 18.00 na ZooExpo(vstup do budovy ZooExpo z ul. Masarykova - tramvajová

zastávka Botanická zahrada). Vstup zdarma.

17.6.2018 Mezinárodní den otců, http://www.zooliberec.cz

Mezinárodní den otců - tematický kvíz.

23.6.2018 Světový den žiraf, http://www.zooliberec.cz/akce-svetovy-den-ziraf.html

Komentované prohlídky žirafího zázemí. Prohlídku je nutné si rezervovat na

marketing@zooliberec.cz nebo na telefoním čísle: 773776464. Cena prohlídky je dle

cenníku vstupného + 50 Kč. Prohlídka není vhodná pro děti mladší 8 let.

23.5.2018 od 18:00

27.6.2018 od 18:00

25.7.2018 od 18:00

22.8.2018 od 18:00

Zoo Kaleidoskop, http://www.zooliberec.cz/zookaleidoskop.html

Budova ZooExpo: Obrázky a vyprávění lidí, kteří aktivně pracují v projektech na ochranu

přírody. Vstup zdarma.
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2.6.2018 od 10:00 do 15:00 Den dětí, http://www.zooliberec.cz/akce-den-deti-2.html

Oslava dne dětí. Pro děti do 15 let vstupné s 50% slevou. Za vysloužilý elektrospotřebič

dětská vstupenka zdarma.

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

29.6.2018 až 1.7.2018 Motopárty Liberec, http://www.facebook.com/motopartyliberec.cz/

Wanastowi vjeci revival, Kabát revival MB, Hustej Wimpy, Hymenoplastyk, Rain, Hand

Grenade, Piranha, DWTK, Anarchia, F. A. King. Na akci bude připraven další doprovodný

program.

Kulturní centrum VRATISLAVICE

101010

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

http://www.vratislavice101010.cz

25.6.2018 až 29.6.2018 Vratislavické divadelní léto, http://www.facebook.com/events/2117317251831781/

Komedie i dramata, díla světových klasiků i studentské divadlo pod letní oblohou.

Jizerské hory

2.6.2018 od 14:00 Lišejníky

V sobotu 2.6. pořádá ČSOP na Muzeu na Jizerce spolu s TU Liberec akci - lišejníky.

Provázet budou lichneoložky L. Syrovátková a J. Steinová. Obsahem je terénní exkurze,

determinace lišejníků, přednáška a promítání.

9.6.2018 od 17:00 do 23:00 Muzejní noc plná překvapení

Muzeum Jizerských hor, Jizerka: zve na "Muzejní noc plnou překvapení". Program: od

18:00 hod. povídání s Klárou Hoffmannovou o víle Izeríně, od 19:30 hod. vystoupení

folkové skupiny Zlatý holky, od 22:00 hod. lampiónový průvod masek. Vstupné

dobrovolné.

Nádraží Frýdlant v Čechách

29.5.2018 až 3.6.2018 Legiovlak

Unikátní expozice replik legionářských vagonů z let 1918 - 1920, kdy českoslovenští

legionáři ovládli Sibiř, poprvé ve Frýdlantu!

Bedřichov

Bedřichov Bedřichov 218, Bedřichov, 468 12, http://www.bedrichov.cz

9.6.2018 od 10:00 Bedřichovský Bastard, http://www.bedrichovskybastard.cz

Nejdrsnější běžecký závod Jizerských hor je opět tady! Už 9. června se koná druhý ze

série závodů s názvem Bedřichovský Bastard a opět v Bedřichově. Tento závod nese

podtitul Vodní, což napovídá, jak budou vypadat některé překážky. Trasa bude tentokrát

dlouhá 8 až 9 kilometrů a zpestří ji 15 až 17 překážek.

Dlouhý Most

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

8.6.2018 až 9.6.2018 Dlouhomostecké slavnosti a 150 let SDH, http://www.dlouhy-most.cz

V pátek "Výstava 150 let SDH Dlouhý Most (sál obecního úřadu), v sobotu soutěže,

ukázky vyprošťování a hašení automobilu, ukázky výcviu záchranářských psů, koncerty

kapel, ohňostroj.
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Frýdlant

CAFÉ JAZZOVÁ OSVĚŽOVNA Kostelní 15, Frýdlant , 464 01

1.6.2018 od 19:30 Fanfán tulipán

Koncert kapely, která se hrdě hlásí k pojmu kinder-jazz.

17.6.2018 od 14:00 TÁTAfest

3. roční Táta festu.

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

11.6.2018 až 14.6.2018 od 16:00 do

18:00

Koncert žáků ZUŠ Frýdlant

Tradiční vystoupení žáků základní umělecké školy.

Frýdlant - obřadní síň radnice Frýdlant

7.6.2018 od 18:00 Frýdlantské kulturní čtvrtky: TROJBOY, http://www.mesto-frydlant.cz

11. ročník Frýdlantských kulturních čtvrtků.

21.6.2018 od 18:00 Frýdlantské kulturní čtvrtky: Flastr, http://www.mesto-frydlant.cz

11. ročník Frýdlantských kulturních čtvrtků.

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.

11.6.2018 až 28.6.2018 Rozmanitosti

Výstava výtvarných prací žáků 2. stupně základní školy.

Kostel Nalezení sv. Kříže , Frýdlant Frýdlant

29.6.2018 od 17:00 Varhanní koncert doprovázený zpěvem, http://www.mesto-frydlant.cz

Koncert u příležitostí svátku sv. Cyrila a Metoděje.

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

1.6.2018 od 17:00 Jak to bylo s Růženkou

Divadelní představení o Růžence, abyste se dozvěděli pravdu.

Městské muzeum Frýdlant -

Špitálek

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

19.6.2018 od 17:00 Autorské čtení: Prvotní plamen

Představí se skupina mladých umělců, které spojuje vášeň pro literaturu.

Náměstí T. G. Masaryka, městský

park, kostel Nalezení sv. Kříže

Frýdlant, 464 01

16.6.2018 od 10:00 Frýdlant se baví, http://www.mesto-frydlant.cz

Den plný zábavy pro celou rodinu, bohatý program na náměstí, v parku a v kostele

Nalezení sv. Kříže.

Prostory bývalého polního letiště (

po Novoměstské silnici, cca 3km od

Frýdlantu )

Frýdlant

23.6.2018 od 13:00 7. letecký modelářský den

Letecký den zaměřený na modely letadel do 25 kg.
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Střední škola hospodářská a

lesnická Frýdlant

Frýdlant

16.6.2018 od 10:00 do 15:00 Naučná zemědělská expozice

Prohlídka nově vybudované naučné zemědělské expozice.

Hejnice

Bazilika Navštívení Panny Marie

Hejnice

Hejnice 1, 463 62

9.6.2018 od 15:00 do 16:00 Koncert duchovní hudby, http://www.mcdo.cz

V sobotu 9.6.2018 zveme od 15:00 hod. všechny návštěvníky na koncert duchovní hudby

do poutního chrámu v Hejnicích.

Galerie MCDO Hejnice, 463 62

2.6.2018 až 28.6.2018 od 8:00 do 17:00 Bůh musel mít Jizerky rád II., http://www.mcdo.cz

Zveme návštevníky na výstavu pana Rudolfa Schiffnera ( kameníka, řezbáře, sochaře a

malíře), která se koná od 2.6. do 28.6.2018 v Galerii MCDO Hejnice ( Klášter Hejnice).

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

30.6.2018 až 1.7.2018 Hejnické slavnosti, http://www.facebook.com/hejnickeslavnosti/

JAKO NEJVĚTŠÍ HVĚZDY VYSTOUPÍ DAVID KOLLER, Marek Ztracený, Petr Spálený, Pokáč,

Big´O´Band, Fast Food Orchestra, Petr Lüftner, Vojtaano, Majda z Kouzelné školky, Jů a

Hele a další.

Chrám Navštívení Panny Marie,

Hejnice

Klášterní 1, Hejnice, 463 62, http://www.mcdo.cz

2.6.2018 od 15:30 do 16:30 Cantemus - Zpívejme, http://www.mcdo.cz

Koncert duchovní i světské hudby k výročí 35. let založení sboru CANTEMUS, ženský

komorní sbor z Liberce

Klášter Hejnice Klášterní 1, Hejnice, 463 62

2.6.2018 až 28.6.2018 od 8:00 do 17:00 Výstava Rudolfa Schiffnera

Výstavní síň kláštera v Hejnicích: Bůh musel mít Jizerky rád II. Olejomalby, kamenné

plastiky, plavené dřevo, umělecky mořené dřevo.

Hodkovice nad Mohelkou

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

1.6.2018 od 17:00

15.6.2018 od 17:00

22.6.2018 od 17:00

Nohejbalové utkání, http://www.hodkovicenm.cz

Nohejbalové utkání v rámci přeboru Libereckého kraje 2018. Místo konání: antukové

kurty na kluzišti.

21.6.2018 od 16:00 Cesta za pokladem, http://www.hodkovicenm.cz

Rodinný klub Motýlek pořádá "Cestu za pokladem". Sraz před Kulturním domem. Pojďte

se s námi rozloučit s uplynulým školním rokem. Pití, buřty a dobrou náladu s sebou.

Kostel sv. Prokopa, Hodkovice nad

Mohelkou

Kostelní vrch, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42

28.6.2018 od 19:30 Koncert v kostele sv. Prokopa, http://www.hodkovicenm.cz

Lenka Pecharová - zpěv - z děl J.S.Bacha, G.F.Handela, B.Smetany, C.Monteverdiho a

dalších v doprovodu varhan (J. Popelka) a trubky (J. Pechar). Vstupné 100 Kč. Prodej

vstupenek od 15.6. v knikupectví - p. Kos.
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Hrádek nad Nisou

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

23.6.2018 od 20:00 Noční prohlídky se sv. Barborou, http://www.hrad-grabstejn.cz

Opět po roce máte možnost objevovat krásy večerního hradu se svatou Barborou a jejími

souputníky. Letos se ocitnete v příběhu plném renesance, kdy si připomeneme zlatý věk

grabštejnského panství, jeho tehdejšího majitele a iniciátora velké přestavby dr. Jiřího

Mehla ze Střelic a samozřejmě i patronku hradní kaple – svatou Barboru, jež vás osobně

interaktivní formou seznámí s hradními příběhy, ale též s řemesly a povoláními, jejichž je

patronkou.

2.6.2018 až 16.9.2018 Výstava "Monumenta VIVA", http://www.hrad-grabstejn.cz

Putovní výstava Monumenta VIVA představuje projekty spolků a obcí při záchraně a

obnově památek od drobných krajinných prvků až po velké sakrální stavby. Na výstavě

jsou prezentovány projekty spolků působících v ČR, obcí a měst v ČR, stejně tak společné

projekty těchto subjektů s krajanskými organizacemi v Německu a Rakousku.

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

9.6.2018 od 13:00 Hrádecká bambulka, http://www.branatrojzemi.cz

Přehlídka mažoretkových souborů. Průvod městem, přehlídka na hřišti u pošty.

19.6.2018 od 19:00 Vysavač, http://www.branatrojzemi.cz

DK Beseda: Bohumil Klepl v hlavní a jediné roli komedie o zamilovaném uklízeči z

nákupního centra. Máte chuť nechat si vysát každodenní starosti z hlavy? Přijďte se

podívat na tuto romantickou komedii plnou vtipných eskapád, neuvěřitelných hrdinských

kousků, trapných nárazů na držku a snění.

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

23.6.2018 od 16:00 Hrádecké rockové léto, http://www.branatrojzemi.cz

Hudební festival na hranicích třech států. Anna K, Wohnout, Vanua 2, Jiří Schmitzer,

Nano, HRC (Hrádecký rockový cirkus), Brunhilde ad. Vstupenky za zvýhodněnou cenu

300 Kč v předprodeji v sítích E-vstupenka nebo Ticketportal.

2.6.2018 od 13:00 do 16:00 Den dětí, http://www.branatrojzemi.cz

Tradiční oslava dne dětí, tentokrát na téma Z pohádky do pohádky.

Chotyně

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

9.6.2018 od 14:30 Den otevřených dveří, http://www.chotyne.cz

Myslivecký spolek Chotyně vás už po desáté zve na svou zahradní slavnost - chata

Hubertka na Grabštejně. Vstupné zdarma, k tanci i poslechu zahrají K-Music z Nymburka.

Myslivecká kuchyně, zábava, soutěž, zvěřinová tombola.

Chrastava

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

1.6.2018 až 3.6.2018 Chrastavské slavnosti 2018, http://www.chrastava.cz

Tradiční svátky setkávání, zábavy, kultury s sportu.
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Kino Chrastava Turpišova 236, Chrastava, 463 31, http://www.chrastava.cz

3.6.2018 od 16:00 Nejstarší řemeslo aneb Jsi tak mladá, jak se cejtíš!, http://www.chrastava.cz

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.

Jablonec nad Nisou

Café a Galerie FR Rýnovice Československé armády 24, Jablonec nad Nisou , 466 01

9.6.2018 od 10:00 do 18:00 Kresba pravou mozkovou hemisférou, +420605936120,

http://www.bezmezer.weebly.com

Pravá mozková hemisféra před námi otevírá nový svět. Dovolme si ji více používat,

abychom věděli, proč žijeme, co všechno je možné v životě získat ze zážitků, emocí a

víry, že i my můžeme být šťastní ...

12.5.2018 od 10:00 do 18:00

9.6.2018 od 10:00 do 18:00

21.7.2018 od 10:00 do 18:00

4.8.2018 od 10:00 do 18:00

15.9.2018 od 10:00 do 18:00

Kresba pravou mozkovou hemisférou, +420605936120,

http://www.bezmezer.weebly.com

Kurz kresby jako dárek pro vaše nejbližší - je možné zakoupit dárkový poukaz Pravá

mozková hemisféra před námi otevírá nový svět. Dovolme si ji více používat, abychom

věděli, proč žijeme, co všechno je možné v životě získat ze zážitků, emocí a víry, že i my

můžeme být šťastní ...

Dům Jany a Josefa V.

Scheybalových

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

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...

Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 / 3100, Jablonec nad Nisou, 467 51, http://www.mestojablonec.cz

8.6.2018 od 9:00 do 18:00 Archiv - křižovatka mezi minulostí a přítomností, http://www.soalitomerice.cz

Pozvánka na Den otevřených dveří do Státního okresního archivu v Jablonci n. N. - akce u

příležitosti Mezinárodního dne archivů.

Kavárna Floriánka Emílie Floriánové 1736 / 8, Jablonec nad Nisou

28.6.2018 od 16:00 Vernisáž "Krajina mýma očima", http://www.fokusliberec.cz

Zahájení výstavy fotografií: „Krajina mýma očima“. Vystavuje Renata Linhartová.

20.6.2018 od 14:00 do 16:00 Workshop - šikovné ruce, http://www.fokusliberec.cz

Tvoření barevných růžiček z plat od vajíček. Každý si zkouší, co zvládá.

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

5.6.2018 od 18:30 KVÍZ NA RAMPĚ, http://www.klubnarampe.cz

Sestavte 2-8členný tým a otestujte své znalosti!

8.6.2018 od 20:00 TWISTED ROD, http://www.klubnarampe.cz

Skvělé pražské trio hrající divoké rockabilly v autentickém 50´s stylu přiváží nové album

Boozin‘ and Boppin. Párty ve stylovém retro oblečení! Náhradní boty s sebou!
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9.6.2018 od 20:00 RAMPUS KREATIVUS, http://www.klubnarampe.cz

Prostor volný všem, kteří mají chuť se přijít hudebně vyřádit bez mezí žánrů a nápadů.

13.6.2018 od 19:00 FOTODÍLNA OPRAVDU PRO KAŽDÉHO, http://www.klubnarampe.cz

Téma: Řeka Nisa. Sraz před Rampou, fotit se bude i v korytu řeky. Vede Zbyněk Cincibus

(Fotoklub Balvan).

15.6.2018 od 20:00 FESTIVAL FRANCOUZSKÉ HUDBY (AF), http://www.klubnarampe.cz

Pořádá Alliance française k příležitosti La Fête de la musique. Vystoupí Kryštof et Pierre a

Voilá!

18.6.2018 od 18:00 ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ, http://www.klubnarampe.cz

Letní večery pod hvězdami, červencové úplné zatmění Měsíce a další zajímavosti na

obloze v průběhu prázdnin a dovolených.

19.6.2018 od 18:30 KVÍZ NA RAMPĚ, http://www.klubnarampe.cz

Sestavte 2-8členný tým a otestujte své znalosti!

21.6.2018 od 20:00 HORSKÉ VÍTÁNÍ LÉTA, http://www.klubnarampe.cz

První letní den oslavme netradičně. Ochlaďme se v nejvyšších velehorách. Extrémní hory

i tajemný svět pod nimi poodhalí trojice cestovatelů a horolezců.

22.6.2018 od 20:00 THE BLUES DOCTORS & HOSTÉ, http://www.klubnarampe.cz

Večer plný živé kytarové muziky a jammování nejen v mantinelech Rock & Blues.

23.6.2018 od 21:00 HOREČKA SOBOTNÍ NOCI, http://www.klubnarampe.cz

Největší rockové hity na plátně uvádí Petr Vobořil.

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

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

4.6.2018 od 10:00 STYLOVÁ INTERPRETACE HUDBY, +420484846350,

http://www.knihovna.mestojablonec.cz

O hudbě s Věrou Štrynclovou.

5.6.2018 od 14:00 HRÁTKY S PAMĚTÍ PRO SENIORY IV, +420484846350, 

http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Nahlédněte spolu s certifikovanou trenérkou Jiřinou Ziklovou na možnosti, jaké skrývá

vaše paměť.

5.6.2018 od 17:00 ČESKÁ JMÉNA VE VESMÍRU, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Astronomické okénko Martina Gembece.

12.6.2018 od 14:00 HRADY A ZÁMKY ZÁPADNÍCH ČECH, +420484846350, 

http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Pravidelné promítání z cyklu Krásy Čech, Moravy a Slezska.

14.6.2018 od 17:00 Z PRAHY SMĚREM NA VÝCHOD, +420484846350,

http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Cestopisná beseda s Luborem Lacinou.
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18.6.2018 od 15:30 LITERÁRNÍ KLUB, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Miluješ knihy? Je ti 8 - 15 let? Přidej se k nám a přijď do audiovizuálního sálu.

21.6.2018 od 17:00 ETOLOGIE GORIL V PODMÍNKÁCH ZOO PRAHA, +420484846350, 

http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Gorily a lidé: V čem jsme stejní? Na toto téma bude hovořit Jan Bedřich, student

Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.

26.6.2018 od 14:00 SARDINIE, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Pravidelné promítání z cyklu Nejkrásnější místa světa.

Taneční škola Dam Budovatelů 12, Jablonec nad Nisou, 466 01

26.6.2018 od 19:00 do 21:00 Chair dance workshop, +420605936120, http://www.tribalfusiontanecnice.weebly.com

Originální workshop Chair dance:

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

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

1.6.2018 od 20:00 Hanička písnička na Lemberku, +420602621721

Cena vstupenek: 520 a 480 Kč v předprodeji / 550 Kč na místě

30.3.2018 až 31.10.2018 Výstava: Člověk a kůň

Zámecká konírna – výtvarné práce dětí ze Speciální školy pro sluchově postižené děti v

Liberci.

1.5.2018 až 31.10.2018 Výstava: Lemberk po roce 1918 aneb Konec monarchie a vznik Československa

Lemberk po roce 1918 aneb Konec monarchie a vznik Československa je výstava

věnovaná dějinám zámku a stejnojmené osadě Lemberk v letech 1918–1938.

Resort Malevil Jablonné v Podještědí - Heřmanice v Podještědí 280, 471 25, http://www.malevil.cz

9.6.2018 Malevil Cup, http://www.malevilcup.cz

Mezinárodní MTB marathon pro každého včetně dětských kategorií, doprovodný

program. Závod je součástí UCI MTB Marathon Series.

Janov nad Nisou

Janov nad Nisou Janov nad Niosu 520, Janov nad Nisou, 468 11, http://www.janov-n-n.cz

7.6.2018 od 17:00 Pohár časovek 2018 - Slovanka, http://www.kcpivovar.cz/slovanka.htm

Trať: časovka do vrchu, délka 5,8 km, převýšení 276 m. Místo: u bobové dráhy, Janov nad

Nisou.http://www.kcpivovar.cz/slovanka.htm

Jeřmanice

Všesportovní areál Obří Sud

Javorník

Javornická 350, Jeřmanice, 463 12, http://www.areal-obrisud.cz

3.6.2018 od 10:00 do 18:00 Den na Javorníku, http://www.areal-obrisud.cz/den-plny-zabavy-na-javorniku.html

Prožijte 3. 6. od 10 do 18 hodin den plný zábavy a poučení v areálu Obřího sudu! Čeká na

vás spousta atrakcí - zážitkový program s bezpečnostní tématikou, simulátory nárazu a

otočení, dárek pro každé dítě a lanovka pro děti ZDARMA. Vystoupí skupina Těla, The

Scoffers a Jakub Děkan.
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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

2.6.2018 od 13:00 Dětský den v Mníšku, http://www.obec-mnisek.cz

V sobotu 2.6. se uskuteční "Dětský den" na hřišti v Mníšku. Pro děti bude od 13:00 hodin

připraveno mnoho atrakcí a soutěže, kde si budou moci poměřit rychlost a šikovnost se

svými kamarády.

10.6.2018 od 19:00 Koncert pěveckého sboru Ještěd, http://www.obec-mnisek.cz

Rádi bychom vám představili velikány české hudby, světové autory i lidové písně. Místo

konání: mníšecký kostel.

Osečná

Lázně Kundratice Lázně Kundratice 134, Osečná, 463 52, http://www.laznekundratice.cz

15.6.2018 až 17.6.2018 Svatovítská pouť a Kundratická lávka 2018, http://www.osecna.info

V pátek, sobotu a v neděli 15.6.–17.6.2018 proběhne v Lázních Kundraticích tradiční

Svatovítská pouť. V soboto od 15 hodin se koná tradiční Kundratická lávka, na níž jde o

přejezd lázeňského rybníka po lávce na jízdním kole a trakaři.

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

15.6.2018 od 21:30 Svatovítské nokturno 2018, http://www.osecna.info

V pátek 15. června 2018 od 21.30 hodin proběhne již sedmnácté setkání u Sousoší tří

svatých nad Osečnou – Svatovítské nokturno. Na této akci vystoupí smíšený pěvecký

sbor Canzonetta a jejich hosté.

16.6.2018 od 9:00 Soutěž O pohár starosty města Osečná v hasičském sportu, http://www.osecna.info

V sobotu 16. června 2018 od 9.00 hodin proběhne na louce u Lázeňského rybníka v

Osečné soutěž „O pohár starosty města Osečná“ v hasičském sportu.

Proseč pod Ještědem

Proseč pod Ještědem Proseč pod Ještědem, 463 43, http://www.ppj.cz

24.6.2018 od 10:00 Svatojánská pouť, http://svatojanskapout.kallib.cz

V rámci celodenní akce budou už tradičně připravena vystoupení folklórních souborů,

ukázky zanikajících řemesel, představena domácí zvířata a péče o ně – v minulých letech

diváci viděli například stříhání ovcí, podkováře či práci koní se dřevem. Stánkaři

nabídnou občerstvení z místních zdrojů a prodávané výrobky představí řemeslné tradice

regionu. Den, kdy se „zastaví čas“, vyvrcholí mší svatou pod širým nebem u kamenného

stolce na louce před hostincem U Šámalů.
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Stráž nad Nisou

Stráž nad Nisou Stráž nad Nisou, 463 03, http://www.straznnis.cz

23.6.2018 Strážské slavnosti 2018, http://www.straznnis.cz

Zveme vás na Strážské slavnosti, které se konají dne 23. června 2018 na Bergerově

náměstí.

2.6.2018 od 10:00 do 14:00 Dětský den, http://www.straznnis.cz

Stráž nad Nisou, hřiště "u moštárny": tradiční soutěže pro děti, skákání v pytli,

přetahování lanem, chůze na chůdách, stěna K2, střelba vzduchovkou...a další... Vstupné

dobrovolné.

Světlá pod Ještědem

TJ Sokol Rozstání Světlá pod Ještědem , 463 43

8.6.2018 Exhibiční fotbalové utkání TJ Sokol Rozstání vs. Bílí Tygři Liberec,

http://bit.ly/BT_Rozstani

Od 16 hodin proběhne turnaj přípravek, v němž se nejmenší Bílí Tygři střetnou se svými

fotbalovými vrstevníky. A hned po nich už přijde řada na jejich starší kolegy z A-týmu. Ti

od 17:30 vyzvou místní tým TJ Sokol Rozstání. Velkým lákadlem bude jistě i

autogramiáda A-týmu, která proběhne po skončení samotného exhibičního zápasu.

Program zakončí koncert skupiny Lessyho Woheň.

Sychrov

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.

16.6.2018 od 19:00 Ian Anderson - Jethro Tull, +420602410611, http://www.simmiag.cz

Výjimečný koncert k 50. výročí skupiny Jethro Tull v zámeckém parku na Sychrově.

9.6.2018 od 18:00 Sdružení hlubokých žesťů , +420774052088, http://www.dvorakuvturnovasychrov.eu

Zahajovací koncert festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov v podání souboru Sdružení

hlubokých žesťů, který je sestaven z prvotřídních hráčů pozounové a tubové sekce České

filharmonie.

Šimonovice

Rozhledna Rašovka Na Rašovce 79, Šimonovice, 463 12, http://www.vtrnci.cz

8.6.2018 až 10.6.2018 Rašovská pouť, http://www.simonovice.cz

Můžete se těšit na labutě, řetízák, lochnesku, autodrom, kolotoče, nafukovací hrad,

projížďky na ponících, ukázku hasičské techniky, kouzelníka, ohňostroj a hudební

vystoupení...

Šimonovice Minkovická 70, Šimonovice, 463 12, http://www.simonovice.cz

3.6.2018 od 14:00 Dětský den v Šimonovicích, http://www.simonovice.cz

Obec Šimonovice zve všechny děti, rodiče a přátele v neděli 3. června 2018 od 14.00

hodin na DĚTSKÝ DEN. Oslavíme společně Dětský den na louce u požární nádrže.

Připraveny budou soutěže, nafukovací hrad, jízda na koníčkovi a další hrátky. Odměny

pro všechny děti.
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