
Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 1.6.2019 do 30.6.2019

Doporučujeme

Krajské slavnosti a Den

otevřených dveří

Duhová bouře 2019 Olympiáda dětí a mládeže

2019

14.6.2019 od 10:00 do 22:00 29.5.2019 až 1.6.2019 23.6.2019 až 28.6.2019

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642 / 2a, Liberec, 460 01

Liberec

Liberec

Liberecký kraj

Liberec

FESTIVAL DĚTSKÉHO

ČTENÁŘSTVÍ

Jakub a jeho pán: Premiéra Slavnostní otevření barokní

zahrady a odhalení

mariánského sloupu

5.6.2019 až 7.6.2019 od 9:00 do 17:00 21.6.2019 od 19:00 1.6.2019 od 16:00

Lidové sady Liberec

Lidové sady 1 / 425, Liberec, 460 01

Malé divadlo Liberec

Zhořelecká 5 / 344, Liberec, 460 01

Mariánský sloup a barokní zahrada

Malé náměstí, Liberec, 460 01

Mateřinka 2019 Liberecký jarmark 2019 Red Bull 400

18.6.2019 až 22.6.2019 8.6.2019 až 9.6.2019 7.6.2019 až 8.6.2019

Naivní divadlo Liberec

Moskevská 18 / 32, Liberec, 460 31

nám. Dr. E. Beneše

nám. Dr. E. Beneše, Liberec, 460 01

Skiareál Ještěd

Ještědská 50, Liberec, 460 08

Liberec

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

1.6.2019 Den dětí v Botanické zahradě Liberec, http://www.botaniliberec.cz

Děti mají tento den vstup do Botanické zahrady Liberec zdarma.

27.6.2019 Liberec – botanická zahrada, Ještěd, Starý Harcov 

Autobusový zájezd. Odjezd v 7.30 od Domu kultury. Pořádá spolek Senioři nejen sobě.

10.5.2019 až 30.9.2019 Zpřístupnění oddělení “Květena mokřadů a vodních zahrad”,

http://www.botaniliberec.cz

Oddělení “Květena mokřadů a vodních zahrad”, a pavilon L (jenž je jeho součástí), se

otevře pro veřejnost od pátku 10. května a provoz potrvá do konce září.
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Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 1.6.2019 do 30.6.2019

17.5.2019 až 30.9.2019 S botanikem do Jizerských hor, http://www.botaniliberec.cz

Tak se jmenuje výstava v pavilonu u administrativní budovy BZ. Dokumentuje současný

výskyt vzácných druhů v chráněné krajinné oblasti, která v 70. a 80. letech prodělala

ekologickou imisní katastrofu. Budete překvapeni, jak bohatou zůstala květena pohoří,

jež je milováno Liberečany.

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

20.3.2019 od 17:00

10.4.2019 od 17:00

22.5.2019 od 17:00

12.6.2019 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.

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

15.6.2019 od 10:00 do 12:00 FAUNA TRHY LIBEREC, http://https://www.centrumbabylon.cz/fauna-trhy-liberec-4.html

Tradiční liberecké prodejní trhy

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

10.6.2019 až 14.6.2019 od 16:00 Prohlídky záchranné stanice s průvodcem, http://archa.zooliberec.cz/cz

Zveme vás na komentované prohlídky záchranné stanice, která narozdíl od útulku jinak

není veřejnosti přístupná. Na prohlídky je třeba se hlásit předem na e-mail:

capova@zooliberec.cz, jelikož je počet míst omezen. Vstup zdarma.

Český rozhlas Liberec Modrá 1048, Liberec, 460 01

9.6.2019 od 9:00 do 13:00 Den otevřených dveří, http://liberec.rozhlas.cz

Poznejte zákulisí rozhlasové práce!

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

http://www.evstupenka.cz

2.6.2019 až 1.11.2019 Rekonstrukce Divadla F.X.Š., http://www.saldovo-divadlo.cz

Vážení diváci, od 2. června bude v Šaldově divadle probíhat rekonstrukce. V době

rekonstrukce budeme hrát pouze v Malém divadle. Těšíme se na vás v nové sezóně!

Děkujeme!

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

9.6.2019 od 17:00 Takt Liberec: Šach - Mat, http://www.takt-lbc.com

25. taneční show skupiny Takt Liberec. Moderuje Oliver Sálus.

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

2.6.2019 od 10:00 do 18:00 Kouzlo zapadákova v EKOParku: divadlo a oslíci HUGO & FUGO, +420776454238,

http://www.ekoparkliberec.cz

Loutkové divadlo a oslíci

12.6.2019 od 10:00 do 18:00 Bublinománie v EKOParku, +420776454238, http://www.ekoparkliberec.cz

Nafoukni se a praskni

16.6.2019 od 11:00 do 17:00 Kouzlo zapadákova: loutkové divadlo, +420776454238,

http://www.ekoparkliberec.cz

Loutkové divadlo
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Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 1.6.2019 do 30.6.2019

19.6.2019 až 20.6.2019 od 8:00 do

18:00

4. ročník DNY BLÁTA v EKOParku 2019, +420776454238, http://www.ekoparkliberec.cz

Den bláta 19.6. + 20. 6. 2019 – Den, po kterém Vaše děti celý život touží!

23.6.2019 od 10:00 do 18:00 Workshop - pohádkové loutky, +420776454238, http://www.ekoparkliberec.cz

Workshop v EKOParku

5.6.2019 až 26.6.2019 od 18:00 do

19:15

Středeční jóga v EKOParku, +420776454238

Užijte si jógu pod širým nebem

29.6.2019 od 11:00 do 17:00 Hokus-pokus v EKOParku, +420776454238, http://www.ekoparkliberec.cz

Přírodní zákony

1.6.2019 až 30.6.2019 od 10:00 do

18:00

ČERVEN V EKOPARKU, +420776454238, http://www.ekoparkliberec.cz

ČERVEN V EKOParku Liberec

Expozice Zapomenuté dějiny města

Liberec

Dr. E. Beneše 1, Liberec, 460 01, http://https://galerie-pod-radnici.archa13.cz

23.5.2019 až 31.12.2019 Dvě výročí, http://www.facebook.com/naivnidivadlo/

Naivní divadlo Liberec slaví v roce 2019 hned dvě významná jubilea. Nejprve si v červnu

připomeneme vznik festivalového bienále Mateřinka, které se koná již po pětadvacáté, a

na podzim pak přijde na řadu sláva spojená se 70. výročím založení samotného divadla.

Obojí připomene výstava v Galerii U Rytíře (jedná se o prostor v podzemí liberecké

radnice), která bude veřejnosti přístupná až do konce roku 2019.

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

http://www.facebook.com/prostor228

1.5.2019 až 30.6.2019 Mirek Kaufman, http://www.prostor228.cz

Od počátku je tvorba Mirka Kaufmana založena na práci s barvou, jeho doménou je práce

na rozsáhlejších malířských cyklech, které mu nabízejí široké pole možností, jak

interpretovat svět kolem sebe. Galerie je přístupná: út a st 9-13 a 14:30-18 hod.

Gymnázium F. X. Šaldy Partyzánská 530, Liberec

13.6.2019 od 17:00 Setkání s občany Růžodolu, http://www.liberec.cz

Primátor a vedení města s vámi bude diskutovat o aktuálních tématech ve vaší čtvrti.

Home Credit Arena a Sport Park

Liberec

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

http://www.homecreditarena.cz

19.6.2019 T-Mobile Olympijský běh 2019, http://www.facebook.com/events/527747534385862/

Do T-Mobile Olympijského běhu se zapojí i Liberec. Vyběhněte i vy a oslavte tak

Olympijský den (registrace probíhají online do 12.6., registrace na místě v den akce

nebudou možné). Svým startem také podpoříte Českou olympijskou nadaci, která

pomáhá sportovat dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Závod se koná atletickém

stadionu Sport park Liberec. Zaběhnout si můžete trasu na 3 nebo 6 kilometrů.

16.6.2019 od 17:00 A-STYL SHOW "BIOGRAF" 2019, +0, http://https://www.sportparkliberec.cz/akce-a-

kultura/prehled-akci/a-styl-show-biograf-2019

Zveme Vás na naší velkolepou výroční SHOW na téma "BIOGRAF", která se bude konat

16. 6. 2019 od 17:00 v Home Credit Areně.

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

17.6.2019 Geordie Little – fingerstylová kytara z Austrálie,

http://www.facebook.com/events/381293946062570/

Skvělý akustický kytarista zvláštní odrůdy. Vyrůstal u protinožců a nyní žije v Berlíně.

Vyvinul svůj unikátní fingerstylový styl hraní, kterým se baví na ulici i jevištích světa. Od

16.00 v Pražské ulici před knihkupectvím, za nepříznivého počasí v knihkupectví. Od

19:00 Hrst v Moskevské ulici.
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Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 1.6.2019 do 30.6.2019

6.6.2019 od 20:00 do 23:00 A U S T R Á L I E, http://www.facebook.com/events/535449306989800/

Povídání o zemi plné krychlových hovínek, chechtajících se papouchů a o žralocích, které

jsme chtěli vidět... 3 měsíční cesta po JV Austrálii a Tasmánii s klukem, který málem

neodjel a holkou, která se málem nevrátila.

hřiště TJ Jiskra, Machnín Liberec, 460 01

8.6.2019 od 13:00 Dětský den v Machníně, http://www.somach.cz

Představení Policie ČR, seskok parašutistů (podle počasí), soutěže o ceny, občerstvení

zajištěno, krmení pro koně vítáno, vstupné dobrovolné.

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

22.5.2019 od 14:00

24.5.2019 od 14:00

25.5.2019 až 26.5.2019 od 13:30

29.5.2019 od 14:00

31.5.2019 od 14:00

1.6.2019 až 2.6.2019 od 13:30

5.6.2019 od 14:00

7.6.2019 od 14:00

iQLANDIA: Astronaut v Planetáriu, +420486103090

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

Planetáriu liberecké iQLANDIE.

25.5.2019 od 16:30

1.6.2019 od 16:30

8.6.2019 od 16:30

15.6.2019 od 16:30

Pokořte Vesmírné horizonty v liberecké iQLANDII, +420486103090, 

http://www.iQlandia.cz

Sníte o cestě do vesmíru? Pak si nenechte ujít autorský, živě komentovaný pořad

Vesmírné horizonty v Planetáriu Liberec, které najdete v science centru iQLANDIA. Díky

této filmové novince prozkoumáte nejbližší i ta nejvzdálenější místa

25.5.2019 až 26.5.2019 od 10:30

1.6.2019 až 2.6.2019 od 10:30

8.6.2019 až 9.6.2019 od 10:30

iQLANDIA: Úsvit kosmického věku v Planetáriu, +420486103090

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

zeměpisu, přírodopisu a fyziky.

25.5.2019 až 26.5.2019 od 14:00,

od 15:00

1.6.2019 až 2.6.2019 od 14:00,

od 15:00

8.6.2019 až 9.6.2019 od 14:00,

od 15:00

15.6.2019 až 16.6.2019 od 14:00,

od 15:00

V iQLANDII si na workshopu vyrobíte baterii, +420486103090

K čemu je dobrá elektrochemie? Co si pod tím názvem vůbec představit? To vám

předvedou lektoři liberecké iQLANDIA na speciálním workshopu Vyrob si baterii.

21.5.2019 od 14:00

23.5.2019 od 14:00

25.5.2019 až 26.5.2019 od 15:00

27.5.2019 až 28.5.2019 od 14:00

30.5.2019 od 14:00

1.6.2019 až 2.6.2019 od 15:00

3.6.2019 až 4.6.2019 od 14:00

Vypravte se na Cestu časem do iQLANDIE, +420486103090

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

do Planetária liberecké iQLANDIE!

25.5.2019 až 26.5.2019 od 12:00

1.6.2019 až 2.6.2019 od 12:00

8.6.2019 až 9.6.2019 od 12:00

iQLANDIA: Živák Všichni jsme hvězdy v Planetáriu, +420486103090

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

hvězdy“.

25.5.2019 až 26.5.2019 od 11:00,

od 16:00

27.5.2019 až 31.5.2019 od 13:00

1.6.2019 až 2.6.2019 od 11:00,

od 16:00

3.6.2019 až 7.6.2019 od 13:00

8.6.2019 až 9.6.2019 od 11:00,

od 16:00

Velká science show v iQLANDII, +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.
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od 1.6.2019 do 30.6.2019

25.5.2019 až 26.5.2019 od 13:00

1.6.2019 až 2.6.2019 od 13:00

8.6.2019 až 9.6.2019 od 13:00

15.6.2019 až 16.6.2019 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.

Jedličkův ústav Lužická 920 / 7, Liberec, 460 01

20.6.2019 od 14:30 Zahradní slavnost, http://www.ju-lbc.cz/cs/aktuality/

Všechny srdečně zveme na tradiční slavnost v prostorách historické zahrady. Čeká vás:

Rachot Band, kouzelník Čáry Kluk, Pubcoustic, Tres Udos, Těla, prodej výrobků CDS,

workshop, plstění CDS, sportovní soutěže...

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

1.6.2019 Dětský den u koní, http://www.jkliberec.cz

Akce Jezdeckého klubu Liberec.

Kabinová lanová dráha Liberec -

Ještěd (celoroční)

Liberec, 460 01, http://https://www.cd.cz/nase-vlaky/lanovka/-26952/

1.4.2019 až 20.6.2019 Odstávka kabinové lanové dráhy na Ještěd, http://www.cd.cz/nase-vlaky/lanovka/-26952/

Od 1. dubna do 20. června 2019 je kabinová lanová dráha na Ještěd mimo provoz. V

uvedeném termínu probíhá jarní revize a rekonstrukce elektrického zařízení spojeného s

výměnou pohonu a zabezpečovacího zařízení. Děkujeme za pochopení.

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

5.6.2019 od 20:00 Favoritka, http://kinovarsava.cz/program/

Na královském dvoře nešťastné a slabé britské panovnice Anny Stuartovny dochází ke

každodennímu boji o její vrtkavou přízeň. Usilují o ni nejen ministři a vojevůdci, ale

především její dvě společnice, Lady Sarah a komorná Abigail. Tyto dvě dámy se v

dramatu plném černého humoru nezastaví před ničím.

5.6.2019 od 19:00 do 20:00 TANEC PRAHA v regionech - LEGOrytmus, http://kinovarsava.cz/program/

Letní scéna - park Frýdlantská: LEGOrytmus skrze téma sportu nabízí cesty, jak můžeme

přemýšlet o naší společnosti. Představení se inspiruje olympiádou, spartakiádou i

aerobikem. Inscenace se humornou cestou snaží dojmout diváka, aby se začal ptát, co je

výkon, forma, formace, rytmus,povinnost, řád, konvence, poddajnost, konformita a

následně svoboda.

12.6.2019 od 20:00 do 22:00 Tři blízcí neznámí, http://kinovarsava.cz/program

Bobby, Eddy a David přišli na svět v New Yorku na začátku 60. let jako jednovaječná

trojčata. Hned po narození ale byli rozděleni a adoptováni různými rodinami. Nikdo z nich

neměl tušení, že má na vlas stejné sourozence. Po necelých dvaceti letech se souhrou

šťastných náhod setkali a jejich neuvěřitelný příběh se stal senzací Ameriky. Kdo a proč

je rozdělil?

18.6.2019 od 20:00 do 22:00 Beats, http://kinovarsava.cz/program

Rok 1994, maloměsto ve středním Skotsku. Nejlepší kamarády Johnna a Spannera pojí

pevné pouto. Nyní se ovšem ocitají na prahu dospělosti a jejich životní cesty se rozdělí:

Johnno se stěhuje za lepším životem do jiného města a Spanner bude muset čelit nejisté

budoucnosti na vlastní pěst. Ale nadcházející léto bude jiné jak pro ně, tak pro celou

zemi.

19.6.2019 od 18:00 do 19:00 Koncert žáků ZUŠ Vlastimila Macháčka, http://kinovarsava.cz/program
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Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 1.6.2019 do 30.6.2019

20.6.2019 od 20:00 do 22:00 iShorts: Krátké filmy ze Sundance, http://kinovarsava.cz/program

Po tradičních a úspěšných Oscarových kraťasech vám iShorts přináší další exkluzivní

program toho nejlepšího z krátkometrážní tvorby – výběr krátkých filmů z MFF v

Sundance! Sundance je považován za jeden z nejprestižnějších světových festivalů a celá

řada tvůrců zahájila svou hvězdnou kariéru právě zde. Přijďte se podívat na žánrově i

tematicky pestrých sedm snímků tvůrců, o nichž ještě mnoho uslyšíme.

26.6.2019 od 20:00 do 22:00 Neviditelné, http://kinovarsava.cz/program

Citlivá a empatická komedie vypráví o čtyřech pracovnicích, které se v denním centru na

předměstí francouzského města snaží pomoci ženám ve složité životní situaci. Když má

být centrum kvůli úřednímu rozhodnutí uzavřeno, jeho zaměstnankyně se nevzdávají a

berou situaci do vlastních rukou.

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

5.6.2019 od 18:00 Co chybí libereckým školám a proč roste zájem o alternativní školy?,

http://www.antik-fryc.cz

Debata pro současné i budoucí rodiče, současné i budoucí učitele a pro všechny zájemce

o budoucnost Liberce a Liberecka.

7.6.2019 od 18:00 David Vávra, http://www.antik-fryc.cz

Večer s architektem, hercem a spisovatelem.

11.6.2019 od 18:00 Míříme k vyhynutí (a co s tím můžeme dělat),

http://www.antik-fryc.cz/index.php/kulturni-akce

Přednáška a debata o největším nebezpečí, které nám hrozí. Host: Arne Springorum,

mluvčí Rebelie proti vyhynutí, odborník na energetickou účinnost a úspory energie.

13.6.2019 od 18:00 Jiří Černý: Ro(c)kování, http://www.antik-fryc.cz

Poslechová antidiskotéka hudebních novinek a povídání s hudebním kritikem a

publicistou.

4.6.2019 od 18:00 do 21:00 Přednáška Michaely Hečkové a Martina Rajniše + autogramiáda,

http://www.antik-fryc.cz

Přednáška se bude věnovat ukázce tvorby Michaely Hečkové a architekta Martina

Rajniše. Oba pohovoří o svých knihách.

6.6.2019 od 12:00 do 13:00 Polední pauza s ANNIE, http://www.antik-fryc.cz

Jedinečný koncert k obědu? V Pražské ulici před knihkupectvím Fryč. Klavír a božská

ANNIE PITY. Jemný projev, občas teskný, občas nadějeplný, doprovázený měkkými tóny

klavíru.

13.6.2019 od 16:00 do 17:00 Damair, http://www.antik-fryc.cz

Nově vzniklé těleso s touhou hrát irskou muziku, která je baví. Koncert v Pražské bude

premiéra! Darina, Markéta a Pája, tedy housle, akordeon a bubínek.

14.6.2019 od 16:00 do 18:00 The Cube, http://www.antik-fryc.cz

TheCube, podruhé v Pražské. Turnovská pohodová partička nehraje specifický žánr,

nazvali si ho po svém - a Touch of Schizophrenic Spiritual Crisis.

Kostel sv. Antonína Velikého Sokolovské náměstí 7, Liberec, 460 01, http://www.arcidekanstvi-lbc.cz

24.5.2019 až 15.9.2019 Výstava obrazů „ A.V.E. VALDŠTEJN“ od Michaila Ščigola

Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží v arciděkanském chrámu sv. Antonína v

Liberci – Kostelní ulice v pátek při Noci kostelů 24.5.2019 v 19.15 hod.

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

9.6.2019 od 18:00 Červnový varhanní koncert,

http://kostel-hanychov.webnode.cz/news/akce-duben-az-cerven-2019/

Koncert - Jan Kalfus - varhany, Jan Thuri - hoboj.

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

1.6.2019 až 31.8.2019 Krajská vědecká knihovna uzavřena, http://www.kvkli.cz/leto

Vážení návštěvníci knihovny, upozorňujeme vás, že od 1.6. do 31.8.2019 je z důvodu

rozsáhlé rekonstrukce uzavřena hlavní budova knihovny.

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

14.6.2019 od 10:00 do 22:00 Krajské slavnosti a Den otevřených dveří,

http://www.facebook.com/events/1149356898582158/

Hlavním hostem Krajských slavností a Dne otevřených dveří Libereckého kraje bude

rapper Paulie Garand. Slavnosti se budou konat v pátek 14. června u budovy Krajského

úřadu Libereckého kraje, který zároveň otevře své dveře všem zvědavcům. Připravený

bude celodenní program jak uvnitř budovy, tak ve venkovních prostorách.

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

11.6.2019 od 16:00 Lapač snů - workshop pro ženy a dívky, http://www.krasohratky.cz/jednorazovy-program/

Při kurzu se naučíte vyplést a zdobit dřevěný kruh prastarou indiánskou technikou.

Rezervace předem nutná: hrave@krasohratky.cz

Kryt civilní obrany Liberec Lucemburská, Liberec, 460 01, http://www.visitliberec.eu

1.6.2019 od 8:30 do 11:30

6.7.2019 od 8:30 do 11:30

3.8.2019 od 8:30 do 11:30

Komentovaná prohlídka krytu civilní obrany,

http://www.visitliberec.eu/aktuality/komentovane-prohlidky/

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.

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

http://www.facebook.com/kultivar

5.6.2019 od 17:00 do 20:00 Pozdrav Slunci v rámci principů zdravého pohybu,

http://www.facebook.com/events/320255975360771/

Naučte se známou jógovou sestavu cvičit tak, aby vám její každodenní opakování

prospívalo.

6.6.2019 od 17:30 do 20:00 Odlévání z betonu - workshop v KultiVARu vol.III,

http://www.facebook.com/events/449209115910368/

Otevíráme další možnost přijít si odlít květináče a jiné dekorace z betonu. Vyrobíte si

hned několik věcí, tak bude praktičtější, když přijedete autem. Na workshopu si tedy

vyrobíte šperk, květináč a drobnou bytovou dekoraci.

8.6.2019 od 9:00 do 18:00 Živá tvorba, živé řemeslo! Barefoot sandále s vlastní fantazií,

http://www.facebook.com/events/648903478882547/

Zveme vás na celodenní workshop, na kterém si budete moci vyrobit barefoot sandálky

na míru přesně vaší noze a zdobené podle vaší fantazie.

Městské informační centrum Liberec
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9.6.2019 od 13:00 do 18:00 Henna Tattoo workshop, http://www.facebook.com/events/450884605660553/

Malování Hennou, pomíjivé neboli neinvazivní tetování. Workshop na výrobu a práci s

přírodní rostlinnou pastou. Jedná se o prastarou technologii přípravy rostlinné pasty z

lístků Henovníku bílého (Lawsonia inermis), která se klade na kůži, jenž jí následně

obarví.

11.6.2019 od 16:30 do 21:00 Lipo.ink MeetUP vol.V, http://www.facebook.com/events/722563134826755/

Lipo.ink a KultiVAR pořádají Lipo.ink MeetUP vol.V aneb největší koncetrace podnikavců

na m2. Účast na akci je zdarma, stačí registrace.

27.6.2019 od 18:00 do 20:00 Viliam Poltikovič: Z temnoty duše - světlo,

http://www.facebook.com/events/722563134826755/

Přijďte na promítání dokumentárního snímku o psychospirituální krizi: Z temnoty

duše…světlo, rozšířeném fenoménu dnešní doby. Autorem je známý dokumentarista

Viliam Poltikovič a film vznikl ve spolupráci s Mezinárodním transpersonálním centrem

Holos.

Kynologický klub Liberec -

Pavlovice

Na Mlýnku 871, Liberec, 460 01, http://www.kkpavlovice.cz

8.6.2019 od 9:00 14. ročník kynologické soutěže služebních psů "Velká cena MP Liberec",

http://www.kkpavlovice.cz

Městská policie Liberec a Kynologický klub Liberec-Pavlovice pořádají již 14. ročník

celostátní soutěže služebních psů. Vstup zdarma.

lesopark Vratislavice Liberec, 460 01

15.6.2019 od 8:00 do 15:00 Canicross tour s Fitminem, http://www.facebook.com/events/2158107974444195/

Přinášíme vám druhý ročník canicross seriálu s Fiminem!

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

29.5.2019 až 1.6.2019 Duhová bouře 2019, http://www.facebook.com/duhovaboure

29. ročník festivalu Duhová bouře v Liberci pořádá Hudební mládež. Festival

návštěvníkům nabízí hudbu, tanec, divadlo i výtvarné performance. Na realizaci

spolupracují Hudební mládež ČR, KSC Lidové sady, Zoo Liberec, Oblastní galerie Liberec

a řada dalších subjektů.

31.5.2019 až 16.6.2019 Salming Nisa Open 2019, http://www.nisaopen.cz

20. ročník mezinárodního florbalového turnaje pro mladé.

Liberec - Ostašov Liberec

15.6.2019 Ostašovská noc, http://www.ostasov.eu

Letní festival regionálních skupin spojený s programem pro děti.

Liberec Ruprechtice Liberec, 460 01

23.6.2019 Dětský MTB CUP Libereckého kraje, http://www.detskymtbcup.cz

4. závod ze série dětských MTB. Místo závodu: Louka vedle kostela U Obrázku.

Prezentace: 8:00-9:30 hod., první závod startuje v 10:00 hod.

Liberec Vratislavice Liberec, 460 01

19.6.2019 T-mobile Olympijský běh 2019 - Vratislavice,

http://www.facebook.com/events/986326534906288/

Do T-Mobile Olympijského běhu se zapojí i Vratislavice nad Nisou. Vyběhněte i vy a

oslavte tak Olympijský den (registrace probíhají online do 12.6., registrace na místě

nebude možná). Svým startem také podpoříte Českou olympijskou nadaci, která pomáhá

sportovat dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Zázemí se nachází v zámeckém

parku. Trasy dětských závodů neopustí prostor zámeckého parku a lesoparku.

Městské informační centrum Liberec
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Liberec, Horní Hanychov Liberec, 460 01

1.6.2019 od 9:30 do 15:00 Pohádkový les a Dětský den, +420736777319, http://www.zs-jestedska.cz/pohadkovy-les/,

http://https://www.facebook.com/events/2352272121669067/permalink/2352272128335733/

Pohádková les a Dětský den. Základní škola Ještědská a Hasiči Horní Hanychov ve

spolupráci se SRPŠ, Lesy ČR, S.P., Policie ČR, Water RESCUE Liberec o.s. a Školní jídelna

Gastron - Zuzana Vaníčková, s.r.o. zvou všechny děti a rodiče z okolí i dálky na

Pohádková les a Dětský den.

Liberecký kraj Liberec

14.6.2019 Slavnosti řeky Nisy, http://www.sundisk.cz

Poselstvo skautů a vodáků s vílou Nisou letos už po dvacáté poputuje od města k městu,

aby ukázalo, že naše řeka už není průmyslovou stokou, ale opět důležitým prvkem

krajiny i měst. Poselství letos poputuje od pramene Nisy až k soutoku s Odrou, aby

postupně českým, německým i polským obcím předalo své pozdravy a přijalo od nich

stuhu na znak vzájemného spojení.

23.6.2019 až 28.6.2019 Olympiáda dětí a mládeže 2019, http://odm.olympic.cz/2019

Olympiáda dětí a mládeže je republiková soutěž krajských reprezentací v různých

sportovních disciplínách. Účastníkům i divákům navozuje atmosféru opravdových

olympijských her, včetně zapálení olympijského ohně, slavnostních ceremoniálů nebo

soužití v olympijské vesnici.

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

1.6.2019 od 10:30 Divadlo Rolnička OŘECHOVÁ POHÁDKA,

http://www.lidovesadyliberec.cz/cz/p/program/divadlo-rolnicka-orechova-pohadka/1696

Divadlo v rámci Dne dětí v Dětském koutku. Oříšky v pohádkách občas bývají. Oříšky

pohádkové. V naší pohádce jsou ale největší ze všech ořechů – ořechy kokosové. Rostou

na palmě a chtěly by si hrát s holčičkou Aišou.

8.6.2019 od 8:00 AUKČNÍ SÍŇ ,

http://www.lidovesadyliberec.cz/cz/p/program/aukcni-sin-drazba-historickych-pohlednic-naseho-

regionu/1698

Dražba historických pohlednic našeho regionu.

9.6.2019 od 13:00 Den s Českým rozhlasem LIBEREC GODY 2019 ,

http://www.lidovesadyliberec.cz/cz/p/program/gody-2019/1699

Pohodová neděle pro celou rodinu Festival Country, Bluegrassu a spřízněných žánrů

nabídne také projížďky na koni, indiány v teepee, country tance. Vstup je zdarma.

Účinkují: Pavlína Jíšová a BABABAND, Cvykr, Julldajen, Nová sekce, Modrotisk, Nonstop 25

let, Devil´s Dream, The Wings, Countryon.

12.6.2019 od 19:00 SLAM POETRY LIBEREC, http://www.lidovesadyliberec.cz/cz/p/program/slam-poetry-liberec/1700

Bojíte se poezie? Nedivíme se vám. A proto jsme tady! Abychom zbořili mýty o tom, že je

poezie duchovní záležitost jen pro pár vyvolených. Není. Tradiční souboj v poezii naživo

opět v Liberci.

13.6.2019 od 19:00 10. abonentní koncert 60. sezony komorní hudby PRAŽSKÉ KYTAROVÉ

KVARTETO, http://www.lidovesadyliberec.cz/cz/p/program/prazske-kytarove-kvarteto/1701

bylo založeno v roce 1984 na pražské konzervatoři. Soubor, složený z laureátů

mezinárodních soutěží, si brzy získal přízeň publika doma i v zahraničí. Kvarteto je zváno

na významné hudební festivaly ( Pražské jaro, Paříž, Tel Aviv, Miami, Kuvajt...),

koncertovalo ve většině zemí Evropy, v USA, na Středním východě, absolvovalo stovky

koncertů v České republice. Pražské kytarové kvarteto hraje v tomto složení: Marek

Velemínský, Matěj Freml, Václav Kučera a Patrick Vacík.

Městské informační centrum Liberec
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17.6.2019 od 19:00 JMÉNO - DIVADLO VERZE, http://www.lidovesadyliberec.cz/cz/p/program/jmeno/1629

Open Air představení Salonní francouzská komedie nabízející vysoce komický pohled na

sebejisté zastánce svobodného myšlení Hrají: Jan Dolanský, Jana Janěková ml., Roman

Zach, Linda Rybová, Petr Lněnička. (Při nepřízni počasí, se představení odehraje na

velkém sále)

18.6.2019 od 17:30 ZÁVĚREČNÝ VEČÍREK HUDEBNÍCH KURZŮ ,

http://www.lidovesadyliberec.cz/cz/p/program/zaverecny-vecirek-hudebnich-kurzu/1702

Poslední žákovský koncert školního roku 2018/19 se uskuteční na zahradě Lidových sadů.

V případě nepříznivého počasí se odehraje v Experimentálním studiu.

19.6.2019 od 19:00 VLADIMÍR MIŠÍK & ETC...,

http://www.lidovesadyliberec.cz/cz/p/program/vladimir-misik-a-etc/1671

Jedna z nejvýraznějších osobností české populární hudby s kapelou ETC koncertuje přes

45 let – legenda, symbol svobody a poctivosti. Open air koncert. Vstupenky k sezení.

5.6.2019 až 7.6.2019 od 9:00 do 17:00 FESTIVAL DĚTSKÉHO ČTENÁŘSTVÍ,

http://www.lidovesadyliberec.cz/cz/p/program/festival-detskeho-ctenarstvi/1697

Dětem nabídneme nejen výstavy ilustrátorů knih oceněných Zlatou stuhou, ale i besedy

se třemi desítkami autorů, tradiční Listování – divadlo s knihou v ruce, velkou čítárnu

nakladatelství Albatros, výtvarné dílny, které budou i v Oblastní galerii. Dílny připravíme

tak, aby je děti mohly navštívit i mimo objednávku škol. Festivalové vstupné pro děti

zůstává stejné jako každý rok 10,- Kč.

1.5.2019 až 30.9.2019 od 16:00 Procházka vilovou čtvrtí Lidové sady, http://www.visitliberec.eu

Komentované prohlídky se konají od května do září každý ČTVRTEK od 16 hodin. Součástí

prohlídky městské čtvrti je výstup na věž KC Lidové sady Liberec, ze které je

nezaměnitelný výhled na město Liberec. Sraz účastníků je v Lidových sadech na

tramvajové zastávce č. 3. Vstupenku na prohlídku je třeba vyzvednout předem v

Městském informačním centru Liberec, popř. si ji zakoupit on-line na www.evstupenka.cz.

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

21.6.2019 od 19:00 Jakub a jeho pán: Premiéra, http://www.saldovo-divadlo.cz

Komedie Jakub a jeho pán nese podtitul Pocta Denisi Diderotovi, jehož Jakubem

Fatalistou je hra inspirována. Milostné historky ze života Jakuba a jeho pána jsou plné

ironie. Je to náhoda, anebo se nám tam nahoře někdo směje? Odkud jdeme a kam…

Jedna z nejlepších komedií, které byly ve 20. století napsány.

Mariánský sloup a barokní zahrada Malé náměstí, Liberec, 460 01, http://www.via-sacra.info

1.6.2019 od 16:00 Slavnostní otevření barokní zahrady a odhalení mariánského sloupu

Přijďte na slavnostní odhalení zrestaurovaného mariánského sloupu od Matyáše Bernarda

Brauna. Součástí programu bude vystoupení pěveckého sboru Severáček a ukázky

varhanní hudby. K této příležitosti bude od 1.6. na infocentru v prodeji nová turistická

vizitka a dostupné turistické razítko.

Martinská stěna U Lesního divadla, Liberec, 460 01

8.6.2019 od 13:00 Slavnosti slunovratu, http://www.horskyspolek.cz

Slavnosti slunovratu na Martinské stěně v Liberci-Kateřinkách. Program: Pohádkový les

(13-14 hod.), Divadlo Rolnička - Letní dračí pohádka (14:30 hod), ukázka skotských

tanců, opékání buřtů a sladkých hadů. Vstup zdarma.

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

23.4.2019 až 8.7.2019 Výluka tramvají č. 2,3 na trase Fügnerova - Lidové sady-Zoo,

http://www.dpmlj.cz/aktuality/1049-vyluka-na-tramvajove-lince-c-2-3-v-useku-f-gnerova-lidove-sady-

zoo

V úseku Fügnerova – Lidové sady-ZOO je tramvajová doprava nahrazena autobusy s

označením X2 a X3, linky jedou dle výlukového jízdního řádu. Přestupním místem mezi

náhradní autobusovou dopravou do Lidových sadů a tramvajovou dopravou do Dolního,

Horního Hanychova je zastávka „Fügnerova-terminál MHD“.

Motyčkovic klika Horská 165, Liberec, 460 14, http://www.motyckovicklika.cz

11.5.2019 od 14:00

1.6.2019 od 14:00

Výlety za pohádkou do Kliky, http://www.facebook.com/events/2146232345457147/

Máte rádi výlety a pohádky? Pokud ano, tak neváhejte a vezměte svoje děti, babičky i

dědečky, strýčky a tetičky a jiné známé na pohádku do Kliky v Kateřinkách. Na výletové

trase, kterou jsme pro vás připravili, vás budou čekat různé kontroly s razítky a

jednoduchými úkoly pro zpestření vaší cesty, podobně jako při orientačním běhu.

Muzeum papírové krásy Heřmánková 20, Liberec, 460 01, http://papirovakrasa.wgz.cz

18.5.2019 od 14:00 do 16:00

15.6.2019 od 14:00 do 16:00

13.7.2019 od 14:00 do 16:00

10.8.2019 od 14:00 do 16:00

Den otevřených dveří, http://papirovakrasa.wgz.cz

Zveme vás na prohlídku Muzea papírové krásy, kde jsou vystaveny blahopřejné

pohlednice i další blahopřání. Bezbariérový vstup. Vstupné dobrovolné.

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

1.6.2019 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.

6.6.2019 od 19:30 DENIS FAUCONNIER - KRÁSKA Z KALÁBRIE, http://www.naivnidivadlo.cz

Tradiční představení belgického loutkáře z Liège. Příběh o lásce a odvaze inspirovaný

starými rytířskými romány s loutkou komického hrdiny Tchantchèse. HRAJE SE VE

FRANCOUZŠTINĚ!

18.6.2019 až 22.6.2019 Mateřinka 2019, http://materinka.naivnidivadlo.cz

Jubilejní 25. ročník mezinárodního festivalu profesionálních loutkových divadel, zaměřený

na inscenace pro děti předškolního věku, se uskuteční v Liberci v termínu 18.–22.června

2019.

Nákupní Centrum Géčko Liberec Sousedská 599, Liberec, 460 11

22.6.2019 od 13:00 do 16:00 Slizománie, http://geckoliberec.cz/liberec/cz/akce/142-slizomanie/

Uvaříme si sliz společně s youtuberkou Leou, dočkáte se i Ask and question a

autogramiády. Zároveň bude k vidění bikeshow. Po celou dobu akce budou probíhat v

pasáži nákupního centra slizové dílny.

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

6.4.2019 od 10:00

27.4.2019 od 10:00

18.5.2019 od 10:00

8.6.2019 od 10:00

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

Program: 6.4. Princezna na hrášku / 27.4. O perníkové chaloupce / 18.5. Kašpárek a baba

Jaga / 8.6. O Budulínkovi.

Městské informační centrum Liberec
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Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 1.6.2019 do 30.6.2019

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

15.6.2019 od 10:00,

od 14:00

Komentovaná prohlídka městské čtvrti Kristiánov: "Zpátky ke strojům!",

http://bit.ly/2GCWo3s

Pojďte s námi na komentovanou prohlídku městské čtvrti Kristiánov. Součástí prohlídky

bude návštěva Střední průmyslové školy textilní Liberec. Sraz účastníků s průvodcem je

před historickou budovou radnice.Vstupenku na prohlídku je třeba vyzvednout předem v

Městském informačním centru Liberec, popř. si ji zakoupit on-line na www.evstupenka.cz.

8.6.2019 až 9.6.2019 Liberecký jarmark 2019, http://www.visitliberec.eu/vyhledavani/?v=jarmark&e=60392

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 dobovou

hudbu i tance, rytířské turnaje, šerm apod.

16.6.2019 od 10:00 do 15:00 Jahodová neděle, http://www.facebook.com/events/524096474661822/

Speciální trh zaměřený především na jahody. Ve 13:00 hod. proběhne už tradiční velká

soutěž v pojídání jahodových knedlíků o 1000 Kč útraty na trzích a celá akce nabídne

řadu laskomin pro váš žaludek a ducha.

Nejen kavárna Moskevská 14 / 27, Liberec, 460 01, http://www.facebook.com/nejenkavarna

30.5.2019 od 16:00

13.6.2019 od 16:00

22.6.2019 od 10:00

27.6.2019 od 16:00

Deskové hry

Máte rádi deskové hry? Přijďte si s námi zahrát deskovky.

8.6.2019 od 10:00 do 18:00 Světový den pletení na veřejnosti

Přijďte se pochlubit svými dovednostmi, vyměnit si s ostatními zkušenosti, znalosti a

různé vychytávky.

15.6.2019 od 10:00 do 18:00 Jarmar v Nejen kavárně

Výrobky z korálků, tvorba pletená z papíru, háčkované věci, pohlednice, omalovánky,

dekorační předměty a jiné ručně vyrobené produkty.

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

1.6.2019 od 14:00 do 18:00 Dětský den ve Foru, http://www.forumliberec.cz/akce/akce-centra/detsky-den-ve-foru/

V sobotu 1.6.2019 jsme v přízemí centra u vstupu na Soukenné nám. pro vás a vaše děti

připravili den plný legrace, čar a kouzel. Budeme u nás mít veselé klauny se svými

bláznivými nápady a dobrotami pro děti. Nechybět bude také kouzelník, který vás omráčí

svou magií a čárami.

22.5.2019 až 17.6.2019 Zaostřeno na Jizerky,

http://www.forumliberec.cz/akce/akce-centra/vystava-zaostreno-na-jizerky/

Srdečně vás zveme na výstavu nejlepších snímků fotografické soutěže Zaostřeno na

Jizerky do přízemí OC Forum Liberec.

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

23.5.2019 až 2.6.2019 Cirkus King, http://www.cirkusking.cz

U obchodního centra Nisa. Začátky představení: pondělí-úterý: volný den / středa-pátek

od 17:00 hod. / sobota: od 16:00 hod. / neděle od 11:00 hod. Informace: 725127106.

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

22.3.2019 až 9.6.2019 Krása a půvab: Současné české sochařky, http://www.ogl.cz

Logisticky náročný projekt dílčím způsobem představuje současné české sochařství.

Prostřednictvím výběru sochařek z mladší a střední generace (Hulačová, Immrová,

Komm, Korečková, Roztočilová, Skavová, Šubrtová a další) poukazuje na pestrost

současné české scény.

22.3.2019 až 9.6.2019 Kateřina Olivová - Intervence ceny Jindřicha Chalupeckého, http://www.ogl.cz

Kateřina Olivová je absolventkou Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, Ateliéru tělového

designu. Její tvorba se věnuje tématu ženskosti, feminismu, tělesnosti, sexuality,

mateřství, mezilidských vztahů a citů. Skrze své performance, které často balancují na

hranici kýče a záměrné trapnosti otevírá otázky zažitých společenských tabu.

17.5.2019 až 1.9.2019 Mystika hygieny,

http://www.ogl.cz/hagiena-role-tela-zdravi-a-hygieny-ve-vazbe-na-s-tim-spojenou-estetiku-v-tvorbe-

soucasnych-umelcu

Mezinárodní kurátorský projekt představí roli těla, zdraví a hygieny ve vazbě na s tím

spojenou estetiku v tvorbě současných umělců.

17.5.2019 až 1.9.2019 Z lázní do Lázní , http://www.ogl.cz/z-lazni-do-lazni

K výstavě s názvem Mystika hygieny je připravena do grafického kabinetu prezentace

výběru ze sbírkového fondu Oblastní galerie Liberec se zaměřením na témata spojená s

lázeňstvím, která se objevují na klasických grafických listech zejména z 19. století.

17.5.2019 až 1.9.2019 Karíma Al-Mukhtarová a Martin Pondělíček jako host ,

http://www.ogl.cz/karima-al-mukhtarova-a-martin-pondelicek-jako-host

Pro tvorbu této autorky je příznačná její práce s autobiografickým a autoreferenčním

materiálem, který se ale prostřednictvím realizací, pohybujících se na hraně mezi

materiálovou tvorbou, sochařstvím a instalačními situacemi, posouvá do obecnějšího

symbolického kontextu.

28.6.2019 až 29.9.2019 Josef Jíra, http://www.ogl.cz/josef-jira

Výstava představí celoživotní obrazové dílo Josefa Jíry v retrospektivním přehledu všech

zásadních tematických okruhů jeho tvorby (krajinomalba, figurální malba, psychologicky

motivovaný portrét ad.).

28.6.2019 až 29.9.2019 Běla Kolářová - Pohyb a čas, http://www.ogl.cz/nova-citlivost-bely-kolarove-1923-2010

Výstava na vybraných malých souborech poukáže na zaujetí umělkyně fenomény času,

světla, proměnlivosti, pohybu, na hravost jejího myšlení v sériích, na metaforické šifry,

skryté v použitém materiálu, ve způsobu, jak s ním zacházela.

28.6.2019 až 29.9.2019 Tomáš Kajánek - Intervence č. 15, http://www.ogl.cz/tomas-kajanek-intervence-c-15

Tomáš Kajánek se ve své práci dlouhodobě zabývá tématem (virtuální) manipulace s

lidským tělem a jeho vztahem k objektům, nástrojům, či situacím, které testují jeho

hranice.

Pivovar Konrad, Vratislavice nad

Nisou

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

29.6.2019 od 13:00 Slavnosti vratislavického piva, http://www.facebook.com/events/285518925496421/

Jubilejní 20. ročník tradičních slavností vratislavického pivovaru a piva Konrad s

programem pro celou rodinu. Vystoupí např. kapela Sešlost, Dalibor Janda, Deda Mládek

Illegal band nebo revival Kabátů z Mladé Boleslavi.

Městské informační centrum Liberec
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v Liberci a okolí
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Plavecký bazén Liberec Tržní nám. 1338, Liberec, 460 01, http://www.bazen-info.cz

3.6.2019 Plavecký bazén - sanitární den, http://bazen-info.cz/-SANITARKA--n19874.htm

První červnové pondělí 3.6. začne provoz celého areálu až od 14.00 hodin.

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

1.6.2019 od 15:00 do 19:00 Mistrovství Evropy - semifinále družstev,

http://www.motolbc.cz/akce/me-druzstev-junioru-na-ploche-draze-1-semifinale/

Dne 1.6.2019 od 15.00 hod. se jede ve Starých Pavlovicích semifinále mistrovství Evropy

družstev na ploché dráze.

Prostor před Domem kultury

Liberec

Jánská, Liberec, 460 01

22.6.2019 od 10:00 do 17:00 Sportovní den s hokejkou, http://www.facebook.com/events/890260658003294/

Přijďte si s dětmi užít Sportovní den s hokejkou. Děti mají možnost vyhrát hodnotné ceny,

mohou si vyzkoušet jaké to je být hokejbalistou / florbalistou, mohou se podívat na

vystoupení skupiny Ropeskipping, taneční školy Altadance a také libereckého studia

Divadla F.X.Šaldy. Celým dnem bude provázet Martin Kraus.

Přehradní nádrž Harcov – Liberecká

přehrada

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

14.6.2019 Závody dračích lodí: Zlaté rouno, http://www.rypsport.cz/index.php/liberec-2019-rouno

Závody základních škol a víceletých gymnázií o "Zlaté rouno" Zoo Liberec.

15.6.2019 Závody dračích lodí: Liberecký drak, http://www.rypsport.cz/index.php/liberec-2019

Závody dračích lodí o putovní pohár města Liberec.

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

1.6.2019 Ještědská odysea, http://www.jestedska-odysea.cz

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

životní styly.

řeka Nisa, Liberec Liberec, 460 01

1.6.2019 Nisa Marathon 2019, http://www.nisamarathon.cz

Vodácko-běžecký drsňácký závod korytem Lužické Nisy. 39,5 kilometru na které

nezapomenete.

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

30.6.2019 Ještědský půlmaraton 2019 - Mizuno Trail Running Cup,

http://www.trailrunningcup.cz/sezona-2019/jested/

Místo startu: Liberec, Horní Hanychov, plocha horního parkoviště. Parametry tratí: 21 km,

+1350 m převýšení / 5 km, +200 m převýšení.

7.6.2019 až 8.6.2019 Red Bull 400, http://www.redbull.com

Uběhnout 400 m asi nezní jako ta největší sportovní výzva, že? Co kdyby právě těch 400

metrů bylo do nejprudších stoupání s převýšením 140 m a zrovna na skokanském

můstku? Ano, je to RED BULL 400 – nejtěžších 400 metrů v životě. V sobotu 8.6.

proběhne největší RED Bull 400 na světě, během dvou dnů se očekává 1 800 běžců.

Součástí závodu je páteční noční sprint.
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v Liberci a okolí
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21.6.2019 až 23.6.2019 Hostr Prix 2019: závody automobilů do vrchu, http://www.edda.cz/mscrdovrchu

Tradiční moto-akce.

Soukenné náměstí Soukenné náměstí, Liberec, 460 01

28.6.2019 Tulifest 2019, http://www.facebook.com/sdruzenitulipankomuninicentrumtulipan

VI. ročník přehlídky začínajících hudebníků s handicapem i bez. Zúčastnít se mohou

sólisté i kapely všech žánrů a všech věkových kategorií.

17.6.2019 až 19.6.2019 Nadace Euronisa: Veřejná sbírka "Pozvedněte slabé!"

Od pondělí 17. 6. bude stát na Soukenném náměstí stan Nadace EURONISA s pokladnou,

kam budete moci přispět zakoupením přívěšku s žetonem do nákupního košíku za 30 Kč.

Ve středu 19. 6. v 10:30 dorazí významný umělec a dlouholetý patron Jiří Lábus.

Studio Šanti Moskevská 27 / 14, Liberec, 460 01

9.6.2019 od 16:00 Přepis limbického otisku, http://www.terezasevcikova.com/limbic

Vedená transformační meditace, která vám změní život. Podle Eleny Tonetti-Vladimirové,

provází Tereza Ševčíková. Vstupné 500 Kč.

Technická univerzita v Liberci Studentská 2, Liberec, 460 01

11.6.2019 od 18:00 do 20:00 ODM 2019: Odemykání dětského potenciálu z pohledu rodičů a trenérů aneb

jak vést dítě ke štěstí a úspěchu, http://odm.olympic.cz/2019/text/699-prednasky

V rámci doprovodného programu ODM 2019 jsou pro vás připravené tři zajímavé

přednášky, na kterých nesmíte chybět. Vstupné je zdarma, nutná je však předchozí

registrace. Kapacita sálu je omezená, tak neváhejte a přihlaste se hned (přes odkaz).

Přednášky se uskuteční ve Velké aule Technické univerzity v Liberci, v budově

G,Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec.

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

8.5.2018 až 31.10.2019 Magický Himálaj, 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. Otevírací doba:

KVĚTEN=čt-ne+svátky: 9:00-17:00, ČERVEN=st-ne: 9:00-17:00, ČERVENEC-SRPEN=út-

ne: 9:00-17:00.

Základní škola, Liberec, Ještědská

354/88, příspěvková organizace

Ještědská 354 / 88, Liberec, 460 08

21.6.2019 Dedefest, http://www.dedefest.cz

6. ročník hudebního festivalu. V rámci festivalu probíhá pravidelně soutěž začínajících

regionálních kapel. Cílem soutěže je umožnit dvěma nejlepším regionálním kapelám

zúčastnit se festivalu „DEDEFEST“ po boku přední české regionální kapely.

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

8.6.2019 od 14:00 do 23:00 Otevíráme Zauhlovačku Vol. 4 s Restaurant Day Liberec,

http://www.facebook.com/events/1264314817056932/

Přijďte s námi oslavit 200 let od narození kobercového krále Ignaze Ginzkey. Připravili

jsme bohatý program pro malé i velké, skvělé jídlo i pití a parádní hudební doprovod.

Nepromeškejte šanci podívat se do vratislavické dominanty.

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 15 / 22



Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 1.6.2019 do 30.6.2019

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

1.6.2019 Den dětí v zoo, http://www.zooliberec.cz

V sobotu 1. 6. 2019 liberecká zoo oslaví svátek dětí. Všechny děti do patnácti let mají po

celý den vstupné do zoologické zahrady zdarma! (Platí pouze pro 1 dítě v doprovodu 1

dospělé osoby).

13.3.2019 od 18:00

10.4.2019 od 18:00

15.5.2019 od 18:00

12.6.2019 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.

22.6.2019 Den žiraf, http://www.zooliberec.cz

Komentované prohlídky zázemí žiraf.

27.3.2019 od 18:00

24.4.2019 od 18:00

29.5.2019 od 18:00

26.6.2019 od 18:00

ZooKaleidoskop, http://www.zooliberec.cz

Zoo Liberec a Česká koalice na ochranu biodiverzity přinášejí: ZooKaleidoskop. Obrázky a

vyprávění lidí, kteří aktivně pracují v projektech na ochranu přírody. Vstup zdarma. Vstup

z ulice Masarykova (tram. zastávka Botanická zahrada).

15.6.2019 od 10:00 do 14:00 Den s ochranářskými projekty, http://www.zooliberec.cz/den-s-ochranarskymi-projekty.html

V sobotu 15. června se v liberecké zoologické zahradě uskuteční již čtvrtý ročník Dne s

ochranářskými projekty Zoo Liberec. Pro všechny, kteří tento den přijdou, si Zoo Liberec

ve spolupráci s žáky místních základních škol a víceletých gymnázií připravila bohatý

program se spoustou rukodělných a vzdělávacích stanovišť po celém areálu zahrady.

Hotel Ještěd Horní Hanychov 153, Liberec 8, 460 08, http://www.jested.cz

2.6.2019 od 16:00 Mše svatá na Ještědu a žehnání městu Liberec, http://www.arcidekanstvi-lbc.cz/

Pro pěší zájemce bude sraz v 14:30 hod. pod Ještědem u lanovky (Horní Hanychov). Mše

se koná v 16:00 hod. Žehnání městu následuje po mši svaté.

Bedřichov

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

26.5.2019

22.6.2019

22.9.2019

Decathlon Cup 2019, http://www.bedrichov.cz

XVIII. ročník dětských závodů. Závod probíhá v šesti kategoriích rozdělených na chlapce

a dívky.

Frýdlant

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

6.6.2019 až 7.6.2019 od 9:00 Burza knih

Burza vyřazených knih různých žánrů.

29.6.2019 od 13:00 8. Letecký modelářský den

Tradiční akce se uskuteční pouze za příznivého počasí.

Frýdlant - obřadní síň radnice Frýdlant

10.6.2019 Pasování na čtenáře

Slavnostní pasování malých čtenářů.
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Frýdlant - výstavní síň radnice Frýdlant

1.6.2019 až 25.6.2019 Jak jste to udělali? Aneb cesta výtvarné myšlenky

Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ a Gymnázia Frýdlant.

Hrad a zámek Frýdlant Zámecká 4001, Frýdlant, 460 01, http://www.zamek-frydlant.cz

4.6.2019 od 18:00 Speciální prohlídka zámecké knihovny.

Prohlídka knihovny Gallasů a Clam-Gallasů.

27.6.2019 od 18:00 Hudební večer na zámku, http://www.zamek-frydlant.cz

Hudební večer na téma romantická symfonie 19. století.

Kostel Nalezení svatého Kříže,

Frýdlant

Děkanská 85, Frýdlant, 464 01, http://www.fara-frydlant.cz

16.6.2019 od 14:00 Táta fest

Hudební odpoledne ke Dni otců. Vystoupí Tygroo, Tomy G Band, Free Balkan Quintet.

Náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant Náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant, 464 01

15.6.2019 od 9:00 AOS Smědá

Rodinná automobilová orientační soutěž o pohár města Frýdlantu.

26.6.2019 od 18:00 Frýdlantské léto : Pepa Štross

Folkový koncert v rámci Frýdlantského léta se uskuteční před radnicí.

Hejnice

Klášter Hejnice Klášterní 1, Hejnice, 463 62

20.6.2019 od 8:30 do 16:00 Sociální práce na Frýdlantsku

Konference s odborným programem pro zadavatele a poskytovatele sociálních služeb a

miniveletrh.

Klášter Hejnice Hejnice 1, Hejnice, 463 62, http://www.klasterhejnice.cz

1.6.2019 až 30.6.2019 od 8:00 do 17:00 Prodejní výstava obrazů.

Výstava obrazů s možností koupě.

Koupaliště Hejnice Autokemp Hejnice, Hejnice, 463 62

8.6.2019 od 10:00 Hejnické pádlo., +0

Recesistická soutěž v pádlování posádek kolem koupaliště.

Ubytování Klášter Hejnice Klášterní 1, Hejnice, 463 62, http://klasterhejnice.cz

3.5.2019 až 27.6.2019 od 8:00 do 17:00 Výstava obrazů Květuše Burešové a Zuzany Muzikant Jeřábkové,

http://www.klasterhejnice.cz

Vernisáž výstavy proběhne 3.5.2019 v 16:00 hod.

Hrádek nad Nisou

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

2.6.2019 od 9:00 do 16:00 Den dětí: u Clam-Gallasů na Grabštejně,

http://www.hrad-grabstejn.cz/cs/akce/9158-den-deti-u-clam-gallasu-na-grabstejne

Tradiční Den dětí na Grabštejně opět přináší především malým návštěvníkům možnost

potkat historické a pohádkové postavy v kostýmech. Po roce se zase můžete těšit na

kroket, badminton a další hry, jimiž si volné chvíle mohli zpestřovat i Clam-Gallasové. A

samozřejmě nesmí chybět oblíbené vyrábění.
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29.6.2019 od 20:00 do 22:00 Grabštejnské noční prohlídky pro děti,

http://www.hrad-grabstejn.cz/cs/akce/20345-grabstejnske-nocni-prohlidky-pro-deti

I v letošním roce potěšíme interaktivními večerními prohlídkami děti i hravé dospělé.

Prohlídky vycházejí každou půlhodinu. Rezervace na tel. 482724301 a e-mailem na

grabstejn@npu.cz

10.6.2019 až 31.8.2019 Výstava "Památky osiřelé",

http://www.hrad-grabstejn.cz/cs/akce/31919-vystava-pamatky-osirele

Výstava fotografií sakrálních památek, které čekají na svou záchranu.

Chrastava

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

7.6.2019 až 9.6.2019 Chrastavské slavnosti, http://www.chrastavskeslavnosti.cz

Během slavnostní se na podiu vystřídají nejen místní kapely a známí umělci, ale také

dětské sbory. Návštěvníci si mohou vybrat z bohatého kulturního programu: hudební

program, koncert v kostele, divadla, sport, přehlídky, exhibice a mnoho dalšího. Program

vrcholí sobotním půlnočním ohňostrojem. Vstup zdarma.

Jablonec nad Nisou

Horní náměstí Jablonec nad Nisou , 466 01

14.6.2019 až 21.6.2019 Nisa - řeka, která nás spojuje 2019, +420485100500

Již po dvacáté poputuje poselství skautů a vodáků s vílou Nisou od města k městu, aby

ukázalo, že naše řeka už není průmyslovou stokou, ale důležitým prvkem krajiny i měst.

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci

nad Nisou

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

17.5.2019 až 20.10.2019 od 9:00 do

17:00

Cesta do Indie – Jablonecká bižuterie, šperk a sklo, +420483369011, http://www.msb-

jablonec.cz

Výstavou Cesta do Indie připomíná jablonecké muzeum skla a bižuterie jednu z

neobyčejných kapitol zdejší bižuterní produkce a zahraničního obchodu, jehož základem

se na dlouho dobu staly skleněné náramkové kroužky, tzv. bangle.

Stará radnice - Městská knihovna,

Jablonec nad Nisou

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

1.6.2019

31.8.2019

FOTOSOUTĚŽ 2019 SÍLA OKAMŽIKU, +420484846350, 

http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Výstava devatenácti nejlepších prací přispěvovatelů 11. ročníku fotosoutěže.

3.6.2019 od 15:30 LITERÁRNÍ KLUB – literární procházka, +420484846350, 

http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Miluješ knihy? Je ti 8–15 let? Přidej se k nám a přijď do oddělení mládeže.

4.6.2019 od 17:00 ČEŠI V KOSMICKÉM VÝZKUMU, +420484846350,

http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Astronomické okénko Martina Gembece.

11.6.2019 od 14:00 ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Pravidelné promítání z cyklu Krásy Čech, Moravy a Slezska.

11.6.2019 od 17:00 ŽELEZNICE NA JABLONECKU 1859–2017. Od vizí ke skutečnosti (a zase zpět).,

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

Přednáška Jana Kašpara, ředitele jabloneckého Státního okresního archivu.
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18.6.2019 od 14:00 HRÁTKY S PAMĚTÍ, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

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

vaše paměť.

18.6.2019 od 17:00 FALEŠNÉ HRANICE – AKCE „KÁMEN", +420484846350, 

http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Spisovatelka, badatelka a publicistka Václava Jandečková představí příběhy obelhaných

mužů a žen, kteří byli protiprávním způsobem odsouzeni k několikaletým trestům vězení

za nedovolený „přechod hranic".

25.6.2019 od 14:00 ANGLIE, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Pravidelné promítání z cyklu Nejkrásnější místa světa.

5.3.2019 až 27.9.2019 CESTAMI PROMĚN, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Knihovny Jablonecka ve světle prvního knihovnického zákona. Výstava u příležitosti 100.

výročí zákona o veřejných knihovnách obecních ze dne 22. července 1919. Expozice

umístěna na chodbě k multimediálnímu oddělení.

Jablonné v Podještědí

Bazilika minor sv. Vavřince a sv.

Zdislavy

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

1.6.2019 od 17:00 Koncert komorní hudby

Koncert komorní hudby, skladby A. Dvořáka, W.A.Mozarta, J.S.Bacha a dalších

1.5.2019 až 31.7.2019 V srdci paní Zdislavy, výstava, +420602858800

IV. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE pro žáky MŠ, ZŠ, ZUŠ a jednotlivce ve věku 5 - 15 let.

fotbalové hřiště u TJ Tatranu

Jablonné v Podještědí

Jablonné v Podještědí, 471 25

1.6.2019 od 14:00 Slavnostní otevření Pumptracku v Jablonném v Podještědí, +420777125441, 

http://https://www.facebook.com/PumptrackJvP/

Slavnostní otevření pumptrackové dráhy s bohatým doprovodným programem. Vezměte

kola, děti a přijďte všichni, jste vítáni!

1.6.2019 od 14:00 Pumptrack Jablonné, +420777125441

Oficiální otvíračka!!! Na Pumptracku v Jablonném v Podještědí (u fotbalového hřiště

Tatranu)

Koupaliště Jablonné v Podještědí Jablonné v Podještědí, 471 25, http://www.tsmjabl.cz

1.6.2019 od 7:00 Zdislavská pouť a městské slavnosti města Jablonné v Podještědí

Případní zájemci účastnit se stánkového prodeje (prodejci) nechť zašlou svoji nabídku na

email: infocentrum@jvpmesto.cz nebo volají na tel.: 487 829 972. !!!Jen zboží české

výroby!!!

u kapličky u Markvartického

rybníka

Jablonné v Podještědí, 472 25

2.6.2019 od 14:00 Putování za pohádkou, +420602621721

Start a cíl jsou u kapličky (Markvartický rybník), jde se okruh okolo Lemberka, kde děti

plní na jednotlivých stanovištích úkoly.

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

1.6.2019 až 2.6.2019 od 9:00 do 16:00 Zpřístupnění středověké věže na zámku Lemberk,

http://www.zamek-lemberk.cz/cs/akce/31654-zpristupneni-stredoveke-veze-na-zamku-lemberk

Zpřístupnění středověké věže s vyhlídkou po okolí zámku Lemberk.
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1.6.2019 až 2.6.2019 od 9:00 do 17:00 Zpřístupnění Zdislaviny světničky poutníkům,

http://www.zamek-lemberk.cz/cs/akce/6257-zpristupneni-zdislaviny-svetnicky-poutnikum-na-zamku-

lemberk

Speciální prohlídky Zdislaviny světničky jako poutního místa, které nechal František Clam-

Gallas ve 20. letech 20. století zrekonstruovat. Současně bude možnost a prostor pro

modlitbu a rozjímání.

8.6.2019 až 9.6.2019 od 10:00 do 16:00 Víkend otevřených zahrad na zámku Lemberk,

http://www.zamek-lemberk.cz/cs/akce/22484-vikend-otevrenych-zahrad-na-zamku-lemberk

Mimořádné zpřístupnění Bredovské zahrady a letohrádku s panelovou výstavou

věnovanou proměnám areálu Lemberka. Akce potrvá po celý den od 10.00 do 16.00

hodin. Prohlídka zahrady s Mgr. Renatou Tišerovou z Územního odborného pracoviště v

Liberci: 11.00 a 14.00 hodin.

21.6.2019 od 20:00 4TET Jiřího Korna, +420602621721

Koncert se koná na nádvoří zámku Lemberk.

30.3.2019 až 31.10.2019 Výstava: Lemberk po roce 1918,

http://www.zamek-lemberk.cz/cs/akce/33707-zamek-lemberk-zve-na-vystavu-lemberk-po-roce-1918

Lemberk po roce 1918 je výstava věnovaná dějinám zámku a stejnojmené osadě

Lemberk v letech 1918–1945.

30.3.2019 až 31.10.2019 Výstava: Člověk a kůň,

http://www.zamek-lemberk.cz/cs/akce/6911-zamek-lemberk-zve-na-vystavu-clovek-a-kun

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

Liberci.

Janov nad Nisou

Rozhledna Slovanka Janov nad Nisou, 468 11, http://www.slovanka.eu

19.6.2019 Časovka Slovanka, http://www.kckonrad.cz

Závod je součástí Poháru časovek 2019.

Křižany

Křižany Křižany, 463 53, http://www.obeckrizany.cz

29.6.2019 od 15:00 Koncert klasické hudby v Křižanech, http://www.obeckrizany.cz

20.6.2019 až 5.9.2019 Křižanské léto, http://www.krizanskeleto.cz

Ta nejlepší kultura to je Křižanské léto - hudebně divadelní festival, který se koná vždy v

průběhu léta v Křižanech u Liberce.

Lázně Libverda

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

25.4.2019 až 19.6.2019 od 8:00 do

16:00

Pozvání na výstavu VODNÍ SYMFONIE

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

výstavu VODNÍ SYMFONIE XI. ročníku společného projektu PORTRÉTY. Těšit se můžete na

fotografie a fotoobrazy atelieru HELAZ

Lázně Libverda - fotbalové hřiště Lázně Libverda

8.6.2019 od 14:00 do 17:00 Dětský den v Lázních Libverda

Sbor dobrovolných hasičů Lázně Libverda Vás srdečně zve na Dětský den 8. 6. 2019 od

14 hodin.
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Mníšek

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

16.6.2019 až 19.6.2019 Filmové léto, http://www.obec-mnisek.cz

Obec Mníšek vás zve na promítání. Program: 16.6. Čertí brko, 17.6. Trabantem tam a

zase zpátky, 18.6. Hastrman, 19.6. Chata na prodej. Místo: prostranství u fotbalového

hřiště v Mníšku, čas: po setmění (kolem 21 hod.), vstupné dobrovolné.

Osečná

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

15.6.2019 od 8:30 Soutěž O pohár starosty města Osečná v hasičském sportu, http://www.osecna.cz

V sobotu 15. června 2019 od 8.30 hodin proběhne na louce u Lázeňského rybníka v

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

15.6.2019 od 15:00 Kundratická lávka 2019, http://www.osecna.cz

V sobotu 15. června 2019 od 15.00 hodin proběhne v Osečné – Lázních Kundraticích

tradiční „Kundratická lávka“, na níž jde o přejezd lázeňského rybníka po lávce na jízdním

kole a trakaři.

22.6.2019 Memoriál Pavla Štěpána, http://www.osecna.cz

Dne 22. června 2019 proběhne na fotbalové hřišti v Osečné Memoriál Pavla Štěpána –

mezinárodní turnaj starých gard ve fotbale.

15.6.2019 až 16.6.2019 Svatovítská pouť 2019, http://www.osecna.cz

V sobotu a v neděli 15.6. – 16.6.2019 proběhne v Lázních Kundraticích tradiční

Svatovítská pouť.

Proseč pod Ještědem

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

23.6.2019 od 10:00 Svatojánská pouť, http://svatojanskapout.kallib.cz/pout/

Slavnostní zahájení poutě v 10:00 hodin. Od 14:00 hodin poutní mše svatá pod širým

nebem, folklórní soubor Horačky, ukázky lidových řemesel, soutěže pro děti a spousta

pouťových dobrůtek. Místo konání: louky u Hostince u Šámalů, Proseč p. J.

Rádlo

Rádlo Rádlo, 468 03, http://www.radlo.cz

7.6.2019 Časovka Milíře, http://www.kckonrad.cz

Závod je součástí Poháru Časovek Liberecka 2019. Trať: časovka do vrchu, délka 3,3 km,

převýšení 193 m.

Stráž nad Nisou

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské,

Stráž nad Nisou

Stráž nad Nisou, 463 03

2.6.2019 od 18:00 Koncert sboru Ještěd, http://www.straznnis.cz

550 let obce Stráž nad Nisou - slavnostní koncert pěveckého sboru Ještěd. Na programu

zazní skladby vážné i veselé, které sbor uvede na festivalu v italském Pustertalu.

Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu kostela.

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

15.6.2019 Strážské slavnosti, http://www.straznnis.cz
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Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 1.6.2019 do 30.6.2019

Světlá pod Ještědem

TJ Sokol Rozstání Světlá pod Ještědem , 463 43

7.6.2019 Exhibiční fotbalové utkání, http://bit.ly/BTLvRozstani_2019

Fotbalové hřiště Rozstání: Exhibiční fotbalové utkání - TJ Sokol Rozstání vs. Bílí Tygři

Liberec. Všichni jste srdečně zváni, vstupné je dobrovolné.

Sychrov

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

http://www.facebook.com/szsychrov

15.6.2019 Noc na Karlštejně - VYPRODÁNO, +420482416011, http://www.zamek-sychrov.cz

Perla letních scén míří z Karlštejna na zámek Sychrov. Představení, nominované na cenu

Thálie, ve hvězdném obsazení s legendárními hity Karla Svobody.

1.6.2019 až 15.6.2019 Dvořákův Turnov a Sychrov, +420774052088, http://www.dvorakuvturnovasychrov.eu,

http://www.facebook.com/DvorakuvTurnovaSychrov

Hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov je tradiční regionální kulturní událostí s více

než šedesátiletou tradicí. Festival uvede v rámci nadcházejícího, již 64. ročníku několik

koncertů publiku v několika městech Libereckého kraje.

28.6.2019 od 20:30 do 23:15

29.6.2019 od 20:30 do 23:15

1.7.2019 od 20:30 do 23:15

PYGMALION - Bernard Shaw, http://https://www.mdmb.cz/PlayDetail/84

Anglická konverzační komedie o holce z ulice, která se "přes noc" stane dámou. Uvádíme

na nádvoří Státního zámku Sychrov v rámci Letního divadelního Sychrova.
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