
Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 26.6.2020 do 28.6.2020

Doporučujeme

Výstava: Zdeněk Lhotský / Kresby – sklo Děkujeme - koncert pro všechny, kteří

pomáhali v pandemii

27.6.2020 až 13.9.2020 28.6.2020 od 19:00 do 21:00

MVS^L - Malá výstavní síň

nám. Dr. E. Beneše 10 / 2, Liberec, 460 07

nám. Dr. E. Beneše

nám. Dr. E. Beneše, Liberec, 460 01

LÉTO NA NÁMĚSTÍ Interference: Josef Šafařík a Adéla

Bébarová, Dávid Sivý

27.6.2020 až 2.9.2020 20.3.2020 až 27.9.2020

nám. Dr. E. Beneše

nám. Dr. E. Beneše, Liberec, 460 01

Oblastní galerie Liberec - Lázně

Masarykova 14 / 723, Liberec, 460 01

Liberec

Barvírna Barvířská 4 / 33, Liberec, http://www.barvirna.cz

24.6.2020 až 27.6.2020 Barfest, http://www.facebook.com/events/258802562204189/

Oslava na počest 460 let od udělení práva várečného městu Liberec. Narazíme 18

výčepních kohoutů a budeme rotovat více než 50 druhů craftových piv a zahraničních

speciálů, ochutnáte to nejlepší z mnoha pivovarů.

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

12.6.2020 až 31.10.2020 Tři dekády profesionálních úspěchů, http://www.botaniliberec.cz/9-cervna-s361CZ

V sále u administrativní budovy Botanické zahrady Liberec můžete zhlédnout výstavu

fotografií, které představují speciality ze sbírek rostlin. Uvidíte snímky druhů, které

kvetou jednou za mnoho let a nelze je tedy běžně vidět ani v naší zahradě, ani jinde.

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

http://www.facebook.com/BunkrclubLiberec

26.6.2020 od 20:00 Monkey Business, http://www.facebook.com/events/2713490282229525/

MONKEY BUSINESS se vrací pod Ještěd.

27.6.2020 od 20:00 80s VS 90s Bunkr party, http://www.facebook.com/events/821946921667303/

První pokoronavirovej mejdan ve stylu 80’s a 90’s parties v Bunkru.

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

2.6.2020 až 31.8.2020 Výstava Tajemná Indonésie, http://https://tajemnaindonesie.cz

TAJEMNÁ INDONÉSIE - TAMTAMY ČASU, je největší výstava svého druhu. Existuje stále i

jiný časoprostor - místa zastaveného času! Expozice odhaluje taje Nové Guineje,

Indonésie, Pacifiku i Šalamounových ostrovů.

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

2.5.2020 až 30.6.2020 Jaroslav Švihla: Krajiny mého života, http://www.vlasta-burian.cz/akce-aktualni-mesic

Výstava obrazů akademického malíře Jaroslava ŠVIHLY “Krajiny mého života”, která měla

vernisáž v březnu, je k vidění do konce června 2020. Otvírací doba: út-pá: 14:00-17:30

hod.
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Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 26.6.2020 do 28.6.2020

Dům dětí a mládeže Liberec -

Větrník

Riegrova 16, Liberec, 460 01, http://www.ddmliberec.cz

27.6.2020 Drátování - lucerna na čajovou svíčku,

http://www.ddmliberec.cz/akce-a-kurzy/id:57394/dratovani-lucerna-na-cajovou-svicku

Z černého drátu si vytvoříme kostru výrobku, dozdobíme spirálou a broušenýmy

kamínky. Cena 400 Kč, přihlášky: vendy.koskova@ddmliberec.cz

6.6.2020

27.6.2020

Tiffany technika, http://www.ddmliberec.cz/akce-a-kurzy/id:35747/tiffany-technika

Budeme řezat tabulové sklo na předem určené dílky, pak je obrousíme, olepíme

samolepící měděnou páskou a nakonec je spájíme k sobě. Tím nám může vzniknout

šperk, drobná vitrážka, svícínek či krabička... Přihláška: vendy.koskova@ddmliberec.cz

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

1.6.2020 až 30.6.2020 od 10:00 do

18:00

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

ČERVEN V EKOPARKU pondělní jóga

Fotbalový stadion U Nisy - FC

Slovan Liberec

Na Hradbách 1300, Liberec, 460 01, http://www.fcslovanliberec.cz

27.6.2020 od 20:00 Fortuna Liga: FC Slovan Liberec x FC Baník Ostrava, http://www.fcslovanliberec.cz

Fun Park u muzea Masarykova 1320, Liberec, 460 01, http://www.funparkumuzea.cz

26.6.2020 od 10:00 do 18:00 Zakončení školního roku ve Fun parku u muzea,

http://www.facebook.com/events/585260215708899/

Připravili jsme si zábavu pro celou rodinu. Děti můžou využít dva skákací hrady, zahrát si

minigolf a nebo vyzkoušet virtuální realitu. Rodiče si mohou objednat jídlo s restaurace

Zoo 1320, ochutnat naše osvěžující koktejly a domácí limonády.

HOP Arena Sousedská 607, Liberec, http://www.hoparena.cz

27.6.2020 až 28.6.2020 od 11:00 1. narozeniny HOP Areny v Liberci,

http://www.facebook.com/events/297432228119694/

HOP ARENA v Liberci slaví své první narozeniny a na tuto počest jsme si pro vás připravili

program plný soutěží a zábavy po celý víkend. V neposlední řadě jsme posílili i tým

našich court monitorů a trenérů, aby vám pomohli se vším, co byste se rádi na

trampolínách naučili!

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

26.6.2020 od 20:00 Skardu summer is here, http://kinovarsava.cz/akce-kalendar/skardu-summer-is-here/

Skardu dělá párty, takže jestli se chceš vyléčit z útrap karantény nebo maturity, tak lepší

recept není. Minulé Vokno se ještě nevzpamatovalo z lednové show, takže se sejdem v

okouzlujícím Kině Varšava.

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

18.5.2020 až 30.6.2020 Pracuji, protože..., http://www.kvkli.cz/index.php?id=5150

Putovní výstava představí prostřednictvím fotografií příběhy lidí, kteří i přes své

znevýhodnění nalezli s podporou organizace Rytmus Liberec práci na běžném pracovním

trhu.

1.6.2020 až 30.6.2020 Tomáš Řízek - Ilustrace, http://www.kvkli.cz/index.php?id=5149

Výstava ilustrací českého výtvarníka, který dlouhodobě působí v Čínské republice (Tchaj-

wanu).
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Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 26.6.2020 do 28.6.2020

1.6.2020 až 30.6.2020 100 let prvního zákona o veřejných knihovnách, http://www.kvkli.cz/index.php?id=5148

Putovní výstava 100 let prvního zákona o veřejných knihovnách připomíná důležitý milník

moderního československého knihovnictví.

3.6.2020 až 30.6.2020 Voda - sucho, http://www.kvkli.cz/index.php?id=5147

Výstavu pod záštitou sněmovního zemědělského výboru připravil Ústav výzkumu globální

změny AV ČR, v. v. i., u příležitosti Světového dne vody ve spolupráci s dalšími

institucemi.

KultiVAR Na Rybníčku 6 / 387, Liberec, 460 01, http://www.kultivar.xyz,

http://www.facebook.com/kultivar

27.6.2020 od 10:00 Vyrob si svůj šamanský buben, http://www.facebook.com/events/180143886648230/

Toto setkání je vedle jednotlivců otevřené i rodičům a dětem. A museli jsme je přesunout

z dubna na červen. Základní cena zahrnuje výrobu jednoho bubnu pro jednotlivce či

jakýkoli počet členů rodiny.

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

27.6.2020 od 21:30 SLAVNOSTI SNĚŽENEK - Klubové letní kino

Komedie, Československo, 1983, 83 min.

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

1.4.2020 až 30.6.2020 od 22:30 Čtení pro dospělé na Dobrou!, +420485101523, http://https://www.saldovo-

divadlo.cz/divadlo-online

Čtení pro dospělé na dobrou noc si můžete poslechnout našem Facebook profilu nebo

webové platformě www.saldovo-divadlo.cz

Městské informační centrum

Liberec

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

http://www.instagram.com/visitliberec, http://www.visitliberec.eu

26.6.2020 od 18:00 Podvečerní dětská prohlídka centra Liberce, http://www.visitliberec.eu

Originální trávení pátečního večera nabízí speciální komentovaná prohlídka centra

Liberce, na které se děti i jejich rodiče dozví zajímavosti z dějin našeho města. Během

prohlídky možná potkáte i radničního rytíře, který se občas prochází po náměstí. Pokud

bude v dobrém rozmaru, bude možné se s ním vyfotit a pro chytré děti, které budou

dávat pozor během výkladu má připravený i malý dáreček. Kapacita je omezena,

doporučujeme rezervaci míst.

1.6.2020 až 30.9.2020 Procházka proměnami Nového Města,

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

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

prohlídky městské čtvrti je návštěva kostela Nalezení sv. Kříže. Sraz účastníků je v

Městském informačním centru.

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

27.6.2020 Jízdy na Zubačku, http://www.boveraclub.com/1059/27-6-2020-jizdy-na-zubacku/

Tak v sobotu 27.6.2020 opět vyrazíme. Historickými tramvajemi (78 a 117) z Liberce do

Jablonce a historickým autobusem (ŠL11) dále do Kořenova na akci spřátelené Zubačky.

Přijďte se svézt a pobavit.

Městské informační centrum Liberec
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Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 26.6.2020 do 28.6.2020

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

16.5.2020 od 14:00 do 16:00

13.6.2020 od 14:00 do 16:00

27.6.2020 od 14:00 do 16:00

25.7.2020 od 14:00 do 16:00

Muzeum papírové krásy zve na prohlídku, http://papirovakrasa.wgz.cz

Zveme vás do Muzea papírové krásy na prohlídku dobových blahopřejných pohlednic a

přání. Najdete nás v Machníně, ul. Heřmánková 20 (od pošty směrem ke golfu, nemůžete

minout).

MVS^L - Malá výstavní síň nám. Dr. E. Beneše 10 / 2, Liberec, 460 07, http://www.mvs-liberec.cz

26.6.2020 od 17:00 Vernisáž výstavy Zdeňka Lhotského,

http://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/malou-vystavni-sin-zaplni-kresby-sklo-zdenka-

lhotskeho.html

Statutární město Liberec a Křišťálového údolí srdečně zve vás i vaše přátele na vernisáž

výstavy Zdeňka Lhotského: Kresby - sklo.

27.6.2020 až 13.9.2020 Výstava: Zdeněk Lhotský / Kresby – sklo,

http://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/malou-vystavni-sin-zaplni-kresby-sklo-zdenka-

lhotskeho.html

Malá výstavní síň v Liberci prezentuje soubor komorních kreseb skláře Zdeňka

Lhotského. Kresba je pro Lhotského důležitou součástí tvůrčího zkoumání a výtvarného

uvažování, které následně rozvíjí v dalších sklářských technologiích. Výstava představuje

rovněž jeho unikátní autorské kresby a koláže experimentálně zatavené ve skle.

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

27.6.2020 od 15:00 Rodinné odpoledne: Hvězdný posel, http://www.naivnidivadlo.cz

O životě a díle astronoma Galilea Galileiho. Adaptace stejnojmenné knihy mezinárodně

proslulého výtvarníka a autora knih pro děti Petra Síse. Inscenace je určena divákům od

8 let.

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

26.6.2020 od 12:00 Koncert Hudby hradní stráže a Policie ČR

Koncert je poděkováním všem profesionálům a dobrovolníkům, kteří jakkoli pomáhali,

abychom všichni v pořádku prošli nelehkým obdobím koronavirové krize.

27.6.2020 od 20:00 Budulínek, http://www.trhyvliberci.cz

Pohádkový večer s Naivním divadlem Liberec.

28.6.2020 od 19:00 do 21:00 Děkujeme - koncert pro všechny, kteří pomáhali v pandemii,

http://www.facebook.com/events/2432811147016215/

Přijďte s námi poděkovat všem, kteří pomáhali v pandemii. Vystoupí Big\'O\'Band Marka

Ottla s Honzou Křížem.

27.6.2020 až 2.9.2020 LÉTO NA NÁMĚSTÍ, http://www.liberec.cz

Můžete se těšit na Liberecký jarmark,divadelní představení, koncerty, tančírnu a další.

Program bude skutečně nabitý, poběží celé dva prázdninové měsíce!

NICOM, a.s. Jablonecká 999 / 51, Liberec, 460 01

25.4.2020 až 26.4.2020 od 10:00 do

15:00

27.6.2020 až 28.6.2020 od 10:00 do

15:00

Základní kurz fotografování, http://bit.ly/fotonicom-zaklady-foceni-Liberec

Odhalte skrytou moc kouzelných slov, jako je ISO, expozice nebo clona a rozkódujte

čtveřici písmenek ASPM.

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

24.1.2020 až 30.8.2020 Podstata malby: Adrian Altman, Matyáš Maláč, Vít Svoboda,

http://www.ogl.cz/podstata-malby-adrian-altman-matyas-malac-vit-svoboda

Jeden z výrazných proudů současné malby je spojený s neustálým zkoumáním

předmětnosti obrazu a jeho vztahu k reprezentaci zobrazovaného. Výstava je

koncipovaná jako společný projekt tří autorů a kurátora.

Městské informační centrum Liberec
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Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 26.6.2020 do 28.6.2020

24.1.2020 až 30.8.2020 Živly: Josef Führich, http://www.ogl.cz/josef-fuhrich-zivly

V roce 2019 byly z prostředků Integrovaného systému ochrany Ministerstva kultury

restaurovány kresby Josefa Führicha. Zároveň se je podařilo určit a nyní jsou k vidění v

grafickém kabinetu v rámci samostatné výstavy.

24.1.2020 až 30.8.2020 Geometrické struktury: Pocta Zdeňku Sýkorovi ,

http://www.ogl.cz/geometricke-struktury-pocta-zdenku-sykorovi

Výstava podává obraz o uměleckém směru, který není pevně ohraničen a po dobu své

existence, která stále trvá, nabyl různých podob. V takové šíři nebyla sbírka geometrické

abstrakce ze sbírek OGL dosud představena.

20.3.2020 až 27.9.2020  Eugen von Kahler ze soukromé sbírky ,

http://www.ogl.cz/eugen-von-kahler-ze-soukrome-sbirky

Výstava devíti obrazů malíře Eugena von Kahlera ze soukromé sbírky představuje dalšího

z německy hovořících výtvarných umělců z Čech první poloviny 20. století.

20.3.2020 až 27.9.2020 Interference: Josef Šafařík a Adéla Bébarová, Dávid Sivý,

http://www.ogl.cz/josef-safarik-a-adela-bebarova

Významným momentem výstavy bude přítomnost diváka. Teprve při pohybu kolem

instalace se díky optickým vlastnostem „objektu“ vyskládá obraz v proměnách z různých

úhlů pohledů. Celkový dojem z instalace tak nabídne návštěvníkům až pohled z ochozu.

26.5.2020 až 30.9.2020 Marie Lukáčová / Siréna Živa , http://www.ogl.cz/marie-lukacova-sirena-ziva-intervence-c-20

Marie Lukáčová připravila pro Oblastní galerii Liberec přehlídku svých dosavadních

hudebních videí, která budou divákům představena formou pásma promítaného v

pohodlném lounge zařízeném ve stylu samotných videí.

Památník obětem komunismu Jablonecká, Liberec, 460 01

26.6.2020 od 17:00 Vzpomínkové shromáždění k uctění památky obětí komunistického režimu,

http://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/pozvanka-den-pamatky-obeti-komunistickeho-

rezimu.html

U příležitosti Dne památky obětí komunistického režimu si vás dovolujeme pozvat na

pietní shromáždění. S krátkým kulturním programem vystoupí žáci ZUŠ Liberec.

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

pub.net

6.6.2020

13.6.2020

20.6.2020

27.6.2020

Červnové akce v Rock Pubu, http://www.facebook.com/rock.pub.lbc/

Program: 6.6. Ocelot / 13.6. Eros Myth / 20.6. Shiva Rock Diva / 27.6. Hairy Groupies.

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

27.6.2020 až 28.6.2020 Podještědský Sportima Cup, http://www.facebook.com/events/2989118364502917/

Turnaj pro všechny fotbalové nadšence - kategorie minipřípravka, mládež U9, HOBBY a

PROFI. Bohatý doprovodný program: Freestyle Fotbal, TEQBALL, exhibice fotbalových

legend, promítání filmu: Maradona.

Staré Pavlovice-u Kauflandu Polní, Liberec, 460 01

26.6.2020 až 28.6.2020 od 17:00

1.7.2020 až 5.7.2020 od 17:00

Cirkus Rudolf Berousek

Novinka v ČR: Laserman. Cirkus začíná v 17 hodin, vstup pouze v roušce.

Městské informační centrum Liberec
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Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 26.6.2020 do 28.6.2020

Vesecký rybník – Teichmühle –

Tajch

Chatařská, Liberec

26.6.2020 Veřejné plánovací setkání,

http://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/prijdte-ovlivnit-moznou-podobu-okoli-

veseckeho-rybniku.html

Přijďte ovlivnit možnou podobu okolí Veseckého rybníku, zvaného "Tajch". Sraz na louce

u schůdků do Veseckého rybníka. Od 9 hod. možnost osobní konzultace na místě, od 17

hod. komentovaná procházka, od 18 hod. participace s občany, prezentace společného

výstupu.

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

1.6.2020 až 31.8.2020 od 10:00,

od 14:00

Komentované prohlídky Zoo Liberec s průvodcem,

http://www.zooliberec.cz/zoo-liberec-zve-navstevniky-na-pravidelne-komentovane-prohlidky.html

Liberecká zoo vás zve na pravidelné komentované prohlídky, které probíhají každý

všední den vždy v 10.00 a 14.00. Prohlídka pod vedením zkušeného lektora trvá přibližně

90 minut a účastníci se dozví mnoho nových informací ze života zvířat i samotné zoo.

Bedřichov

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

28.6.2020 od 14:00 Dětské zábavné odpoledne, http://www.bedrichov.cz

Stadion Bedřichov: dětská překážková dráha, představení Horské služby Jizerských hor,

přehídka hasičské techniky s dynamickou ukázkou (16:00 h.).

Hejnice

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

11.5.2020 až 28.6.2020 od 9:00 do

17:00

Výstava obrazů Olga Otáhalová - Zemi líbá bůh,

http://https://klasterhejnice.cz/cs/akce-udalosti/vystava-obrazu-olga-otahalova-zemi-liba-buh/

Půjčovna koloběžek Královna

Koloběžka

Jizerská 279, Hejnice, 463 62, http://https://www.kralovna-kolobezka.com/

27.6.2020 od 17:00 Otevíračka Královny Koloběžky ,

http://https://www.facebook.com/events/205537637243413/

Nově otevřená půjčovna koloběžek s hospůdkou v Hejnicích zve na první akci, která se

uskuteční v sobotu 27. června.

Hrádek nad Nisou

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

28.6.2020

30.8.2020

31.10.2020

Mimořádné zpřístupnění veterinárního muzea,

http://www.hrad-grabstejn.cz/cs/akce/50838-mimoradne-zpristupneni-veterinarniho-muzea

Veterinární muzeum představuje polní veterinární soupravy pocházející z výzbroje

německé armády z konce 1. světové války a meziválečného období, sovětské armády a

ČSLA. Většina souprav je určena k léčbě koní a dalších hospodářských zvířat. Prohlídky v

10, 11, 13 a 14 hod.

Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 / 3100, Jablonec nad Nisou, 467 51, http://www.jablonec.com

11.6.2020 až 27.8.2020 Pavel Opočenský - epidemie, http://facebook.com/POUZARetova

Výstava autorského šperku českého šperkaře a sochaře, který patří k nejvýznamnějším

šperkařům u nás i v zahraničí.
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Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 26.6.2020 do 28.6.2020

Kostel sv. Anny, Jablonec nad Nisou Kostelní ulice, Jablonec nad Nisou, 466 01, http://www.jablonec.com

26.5.2020 až 8.11.2020 Má vlast

MÁ VLAST - výstava – Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy

Letní scéna Jablonec nad Nisou , 466 01

28.6.2020 od 15:00 Orchestr Rudy Janovského, http://www.ejbc.cz

Pozvánka na promenádní koncert velkého swingového orchestru

Lezecká aréna Makak Liberecká 104 / 480, Jablonec nad Nisou, 466 01, http://www.lezeckaarena.cz

27.6.2020 od 7:00 do 20:00 Rock Empire Český pohár v lezení, +0, http://https://www.makakarena.cz/rock-empire-

cesky-pohar-v-lezeni

Největší událost sportovního lezení v ČR - druhý nominační závod v lezení na obtížnost

pro dospělé i mládež - už je za rohem. Poznejte ty nejlepší lezce, kteří se utkají o

mistrovský titul a nominaci do lezecké reprezentace ČR.

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci

nad Nisou

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

22.6.2020 až 6.9.2020 od 10:00 do

18:00

Hrátky nejen se sklem, http://www.msb-jablonec.cz

Doprovodný rodinný program pro návštěvníky Mezinárodního trienále skla a bižuterie

Jablonec 2020

20.6.2020 až 4.4.2021 TRIENÁLE 2020, +420483369011, http://https://www.trienale-jablonec.cz/

Největší přehlídka skla a bižuterie v Evropě.

Stará radnice - Městská knihovna,

Jablonec nad Nisou

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

1.3.2020 až 30.9.2020 100 LET S NÁMI, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Knihovna je až do odvolání uzavřena

Jeřmanice

Jeřmanice Pastevní 274, Jeřmanice, 463 12, http://www.jermanice.cz

27.6.2020 Vítání léta, http://www.jermanice.cz

Můžete se těšit na nohejbalový turnaj, indiánský dětský den s Pájou Papagájou a večer

zahrají Divoké kytary.

Rychnov u Jablonce nad Nisou

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

1.6.2020 až 30.6.2020 od 10:00 do

22:00

Červnový program BEZMEZER, o.p.s., +420605936120, http://www.bezmezer.cz

Pravidelné kurzy kresby, tance a dalších zdobných výtvarných technik, práce s papirem

pro všechny věkové kategorie bez dalších možných rozdílů.
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