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Den Dětí v DaFi
Kavárna DaFi, Poštovní 9, 9–17 hodin
zábava v dětském koutku, soutěže
pro děti, www.kavarnadafi.cz

Den Dětí “CiRKUS”
Zahrada Pivovaru volt, 13–18 hodin
zábavný program pro celou rodinu
– skákací hrad, kouzelnické představení, vystoupení dětí ze zájmových
kroužků DDM Vikýř, www.vikyr.cz

BiOSeniOR
Kino Radnice, 14 hodin
dobrodružný film: Ztracené město
www.kinajablonec.cz

veRniSáž
výStavy FOtOGRaFií
U George, Fügnerova 1a, 19 hodin
fotografie Jaroslava Švásty, hosty
Milan Brož a Kateřina Kotková
www.ugeorge.webnode.cz
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KŘiŠťálOvý RáJ DěteM
Jungmannova 4 (dříve Dům nábytku)
9–17 hodin
kreativní dílny (navlékání korálků,
malování skleněných ptáčků, výroba
dárečků), speciální kolekce dětské
bižuterie, občerstvení...www.svsb.cz

naZDaR Dílna!
Sokolovna – Kulturní prostor nazdar
15–18 hodin
závěsná akrobacie s Veronikou Smolkovou II., od 15 let, rezervace na
tuzmese@gmail.com

KOMORní KOnCeRt
Koncertní sál ZUŠ, 18 hodin
vystoupí smyčcový soubor Základní
umělecké školy v Jablonci n. N.
a hosté, www.zusjbc.cz

latinO OPen aiR
na SlUnKáCh
Sluneční lázně, 18–22 hodin
animace pro nové tanečníky (při nepřízni počasí tančíme v kavárně Dafi)
www.facebook.com/SalsaLiberec

ŠtíStKO a POUPěnKa
BylO, neBylO…

OM ChantinG

eurocentrum, 17 hodin
fantastický svět pohádek, písniček
a tance, www.kulturajablonec.cz

Studio najla, 18.45 hodin
meditace se společným zpíváním Om
Lenka.Tahalova.Jbc@seznam.cz

MiliOnOvý ÚDRžBáŘ

StRýčeK haRRy

Městské divadlo, 19 hodin
hrají: Petr Nárožný, Veronika Freimanová a další, www.divadlojablonec.cz

Městské divadlo, 19 hodin
komedie s prvky lehkého anglického
humoru, www.divadlojablonec.cz

vaSilův RUBáŠ
ZnOUZeCtnOSt

těla

Chata Proseč, 18.30 hodin
koncert, rezervace na tel. 739 219 695
www.facebook.com/jbc350

FilMOvý čtvRteK
Kino Junior, 20 hodin
Filmový Klub, www.kinajablonec.cz

veRniSáž výStavy
UKRaJinSKýCh UMělKyň
Kulturní prostor nazdar, 20 hodin
prodejní charitativní výstava dvou
ukrajinských výtvarnic, které své zkušenosti z války zde převádějí na plátno
facebook.com/Nazdarkulturniprostor

Chata Proseč, 19 hodin
koncert, rezervace na tel. 739 219 695
www.facebook.com/jbc350

SKaRDU, Steve SniFF,
PaWlie POiZn, SniFF
CliFF
Klub na Rampě, 20 hodin
Multižánr, Showtime, Student RaveOn<3, www.klubnarampe.cz

BleSKOvý SBěR
U George, Fügnerova 1a, 20 hodin
folk+country kapela
www.ugeorge.webnode.cz
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KŘiŠťálOvý RáJ DěteM

MiMiKinO

Jungmannova 4, 9–15 hodin
info viz 3. 6. na předchozí straně

Kino Junior, 10 hodin
Po čem muži touží 2 (benefit
BioJunior), www.kinajablonec.cz

lUhy - lUční tRhy
lK Muhu Dobrá voda, 10–17 hodin
regionální prodejci, hudba, workshopy,
divadlo pro děti... www.lkmuhu.cz

BiOSeniOR
Kino Radnice, 14 hodin
komedie: Po čem muži touží 2
www.kinajablonec.cz

Met: haMlet
Kino Radnice, 18.45 hodin
přímý přenos z Metropolitní opery
v New Yorku, www.kinajablonec.cz

SaŠa niKlíčKOvá
a ROMan haMPaCheR
Knihkupectví Serius 18 hodin
akordeon a kytara, www.serius.cz

aC/CZ (aC/DC Revival)
Chata Proseč, 19 hodin
koncert, rezervace na tel. 739 219 695
www.facebook.com/jbc350

SOnet nO.2.BanD
U George, Fügnerova 1a, 20 hodin
www.ugeorge.webnode.cz
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hRy WaRhaMMeR 40 K
OC Central, 10–17 hodin
soutěžní den her Warhammer, Bloo
Bowl a Age of Sigmar, www.vikyr.cz

RODinné PŘeDStavení
Kino Junior, 13 hodin
Zlouni (benefit BioJunior)
www.kinajablonec.cz

FeRDa MRaveneC
Městské divadlo, 15 hodin
veselá pohádka Docela velkého divadla
Litvínov, www.divadlojablonec.cz
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RUSalKa neJen PODle
DvOŘáKa aneB KDO Je
StaRá háta?
Městské divadlo, 19 hodin
ypsilonská travestie slavné opery,
hrají: Martin Dejdar, Jiří Lábus, Ondřej
Ruml a další www.divadlojablonec.cz

ÚT
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StaBat MateR
Kostel Povýšení sv. Kříže, 19 hodin
hudba Antonína Dvořáka, vystoupí
Cantores Cantant a hosté, varhany
Petr Hostinský a další
www.divadlojablonec.cz

15. X-DanCe ShOW
Městské divadlo, 19 hodin
vystoupení Taneční školy X-Dance
s podtitulem We are back and stronger, www.divadlojablonec.cz

ČT
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JaBlOneCKé aRChivní
CiMélie ´22
archiv (SOka), turnovská ul. 40
sraz v 9, 12, 15 a 18 hodin
Den otevřených dveří – archiválie,
kroniky, fotografie, mapy, odznaky,
staré noviny a jiné tiskoviny.
www.soalitomerice.cz

MilUŠe & René
ROUBíčKOvi – 100
Muzeum skla a bižuterie, 15 hodin
společná vernisáž, od 17 hodin pokračuje v Křišťálovém chrámu v Kunraticích u Cvikov, www.msb-jablonec.cz

liDičKy Z lahvičKy
Dům česko-německého porozumění
Rýnovice, 17 hodin
slavnostní křest nové knihy Jana
Šebelky, www.dumrynovice.cz

aFRiCKé BUBnOvání
Klub na Rampě, 18 hodin
workshop hry na djembe s T. Kerle
www.klubnarampe.cz

léOn CliFtOn - ZROZení
DvOJiCe
Kulturní prostor nazdar, 20 hodin
literárně-hudební večer
facebook.com/Nazdarkulturniprostor

laCO DeCZi
info níže pod fotem

laCO DeCZi & CelUla neW yORK
čtvrtek 9. 6., 20 hodin, eurocentrum - letní scéna, Jablonec nad nisou
Koncert jazzového trumpetisty a skladatele slovenského původu. Koná se
v rámci festivalu Jablonecké tóny 2022. V případě nepřízně počasí se akce
uskuteční v přilehlém Velkém sále Eurocentra. Více info a předprodej vstupenek na webu www.kulturajablonec.cz
Foto: archiv Laco Deczi

“SKleněná” MUZeJní nOC POD JeŠtěDeM
pátek 10. 6. / 18–24 hodin, Jablonec - liberec - vratislavice
Společná muzejní noc, spojení mezi městy zúčastněnými historickým
autobusem (zastávka v Jbc ul. Lipanská). Vstup zdarma.
PROGRAM V JABLONCI NAD NISOU:
Muzeum skla a bižuterie, 18–23 hodin
- večerní prohlídky výstav Vesmír a manželů Roubíčkových, stálé expozice,
tvůrčí dílna pro rodiny s dětmi, www.msb-jablonec.cz
Radniční věž, 18–23 hodin
- výstupy v doprovodu průvodce (každou půlhodinu, sraz v Turistických informacích v budově radnice, kapacita omezena, po setmění jen pro starší 10 let,
za deště prohlídka interiérů zasedacích místností) www.kulturajablonec.cz
Kostel sv. Anny, 18–24 hodin
- výstava “František Jiroudek – Malíř skryté krásy”, www.kulturajablonec.cz
Dům Scheybalových, 18–24 hodin
- benefiční výstava 20 výtvarníků z Jablonecka a Liberecka proti válce
a násilí “Válka je vůl” (Městská galerie MY, 2. patro)
- retrospektivní fotografická výstava “Jablonec proti proudu času”
objektivem Petra Krajíčka (podkroví), www.kulturajablonec.cz
Univerzitní Galerie N, 18–24 hodin
- výstava semestrálních studentských prací, prohlídka budovy i zázemí
- komentované prohlídky pedagogů Katedry designu.
- 18.00 módní přehlídka vybraných kolekcí oděvů a šperků
- 19.00–22.00 workshop ve školních dílnách Katedry designu
www.katedradesignu.cz/galerie-n
Foto: archiv MSB
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MUZeJní nOC
info viz výše u fota

nOC KOStelů
Kostel nejsv. Srdce Ježíšova
14.00-–17.00 JARMARK (mezi kostelem a farou) – hudba, dílničky, výstava
17.00–17.45 úvodní bohoslužba
18.00–20.00 přístupný kůr s prohlídkou montáže varhan
18.00–20.00 individuální prohlídka
možnost ztišení a modlitby
Kostel sv. anny
18.00–24.00 výstava “František
Jiroudek – Malíř skryté krásy”
Chrám Dr. Farského
18.00–22.00 zpřístupnění kostela
18.30–20.00 zpěv s lyrou “Duše má
i tvá je z lásky utkaná”
20.00–22.00 varhanní hudba
22.00–24.00 ticho při svíčkách
Kostel Ducha svatého, Rýnovice
18.00–18.25 otevření kostela
18.30–19.15 MyJenNěkdy
19.20–20.30 volná prohlídka
Kostel Povýšení sv. Kříže
19.00–21.00 prohlídka interiéru
www.nockostelu.cz

veelee DUO + KtZ
U George, Fügnerova 1a, 20 hodin
dvojkoncert – indie-pop + folk-bluegrass, www.ugeorge.webnode.cz

SO
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naZDaR Dílna!

JaZZOvý večeR
Kavárna DaFi, Poštovní 9
(nad Billou), 18–21 hodin
Jizerskohorské jazzové trio pod vedením Aleše Bartoše, míchané nápoje...
www.kavarnadafi.cz
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CZeCh DanCe MaSteRS
Městská hala
taneční soutěž - jaro 2022
www.takt-lbc.com
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BláZineC
Městské divadlo, 19 hodin
napínavá groteska, hraje Miroslav
Táborský, www.divadlojablonec.cz

ÚT
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RaMPa
v URanOvýCh DOleCh
Městská knihovna, 17 hodin
Petr Košek představí svou knížku
o programátorovi Rampovi, který
v době normalizace nastoupí do výpočetního střediska uranových dolů
www.knihovna.mestojablonec.cz

JaM SeSSiOn
U George, Fügnerova 1a, 20 hodin
www.ugeorge.webnode.cz

ST

Kulturní prostor nazdar, 14–18 hod.
výroba dřevěných rámečků, rezervace
na: tuzmese@gmail.com

a-Styl ShOW

ManDRaGORa +
FiReFlieS +eRiDU

Městská hala
taneční akcepro mládež
www.pjart.cz

Pivovar volt, 17–22 hodin
trojkoncert, www.mandragora.cz

15
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pokračování z předchozí strany

BiOSeniOR
Kino Radnice, 14 hodin
drama: Notre-Dame v plamenech
www.kinajablonec.cz

aBSOlventSKý KOnCeRt
Koncertní sál ZUŠ, 18 hodin
www.zusjbc.cz

Five StaR ClaRinet
QUaRtet
Městské divadlo, 19 hodin
napínavá groteska, hraje Miroslav
koncert, www.divadlojablonec.cz

RaDůZa a KaPela
letní scéna eurocentra, 20 hodin
viz níže u fota

ČT
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PORaDenStví ZDaRMa
PŘi hleDání PRáCe
Centrum Kašpar, 9–12 hodin
info na tel. 737 212 919 nebo
na webu www.centrum-kaspar.cz

SvětOvý Den PROti
náSilí na SeniOReCh
Městské divadlo, 15 hodin
koncert Karla Kahovce a The Beatles
revival Band z Kladna, vstupenky
od 1. 6. v pokladně divadla
www.mestojablonec.cz

KRátKé a ÚDeRné
DivaDlO

XavieR BaUMaXa
Pivovar volt, 18 hodin
koncert písničkáře a kytaristy,
support: Cémur Šámur
www.facebook.com/pivovarvolt

OM ChantinG
Studio najla, 18.45 hodin
meditace se společným zpíváním Om
Lenka.Tahalova.Jbc@seznam.cz

veRanDa – MUSiC BanD
U George, Fügnerova 1a, 20 hodin
country písně v tradičním stylu
www.ugeorge.webnode.cz

SO
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PRaSOlOPPet
Jablonecká přehrada, start 14 hodin
(na louce u hráze blíže k bazénu)
běh na klasických lyžích v zimním
oblečení, www.prasoloppet.banda.cz

SySteM
U George, Fügnerova 1a, 20 hodin
k tanci a poslechu hrající skupina
www.ugeorge.webnode.cz

hORečKa
SOBOtní nOCi
Klub na Rampě, 21 hodin
průřez největšími rockovými hity
na plátně – kultovní taneční večer
se vrací, www.klubnarampe.cz

NE
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BiJáSeK

Klub na Rampě, 20 hodin
hra Šlus aneb za špatné vysvědčení
KÚD! www.klubnarampe.cz

Kino Junior, 13 hodin
U vody (benefit BioJunior)
www.kinajablonec.cz

FilMOvý čtvRteK

SněhOvá KRálOvna

Kino Junior, 20 hodin
Filmový Klub, www.kinajablonec.cz

Městské divadlo, 15 hodin
pohádka, www.divadlojablonec.cz

PÁ
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POSelStví ŘeKy niSy

SeCeSní JaBlOneC

každoroční slavnosti spojené se splutím Nisy na kánoích, info pro zájemce
tel. 737 256 575, termín 17.–19. 6.
e-mail: bauer@sundisk.cz

16–17.30 hodin
komentovaná procházka městem
s historikem Jaroslavem Zemanem
info na tel.: 774 667 677
předprodej: www.evstupenka.cz

17
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ZahRaDní SlavnOSt
Zahrada DDM vikýř, 15–22 hodin
akce k zakončení školního roku
– občerstvení, táborák, vystoupení
dětí z DDM Vikýř, www.vikyr.cz

aStROnOMiCKé SetKání
Klub na Rampě, 19 hodin
co zajímavého nás čeká na obloze
v průběhu prázdnin a dovolených
www.klubnarampe.cz

RaDůZa a KaPela
středa 15. 6., 20 hodin, letní scéna eurocentra, Jablonec nad nisou
Radůza v Jablonci představí nové album Nebe je odemčené. Jde o nejotevřenější a nejniternější Radůzin počin. Koná se v rámci festivalu Jablonecké
tóny 2022. V případě nepřízně počasí se akce uskuteční v přilehlém Velkém
sále Eurocentra. Vstupenky v předprodeji na webu www.kulturajablonec.cz
Foto: archiv Radůza

Den inteGROvanéhO ZáChRannéhO SyStéMU
úterý 28. 6., Jablonec nad nisou
horní náměstí, 9–16 hodin
Ukázka výcviku služebních psů PČR a Vězeňské služby ČR • ukázka činnosti Horské služby • Pořádková jednotka PČR a Vězeňská služba ČR •
Jízdní policie • městská policie • Krajské vojenské velitelství • Hasičský
záchranný sbor a dobrovolní hasiči z Jabloneckých Pasek • hlavní součinnostní akce IZS (dopravní nehoda, záchrana osob) • ukázka technického
vybavení jednotlivých složek • velkoplošná obrazovka a videostream z akce
Jablonecká přehrada, 16.20 hodin
Ukázka součinnostního zásahu Vodní záchranné služby a Letecké
záchranné služby na hladině vodní nádrže.
Změna programu vyhrazena. www.mestojablonec.cz
Foto: Petr Zbranek

ÚT
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KvíZ na RaMPě

BeeR RUn

Klub na Rampě, 18.30 hodin
poskládejte 2-8členný tým a otestujte
své znalosti, www.klubnarampe.cz

Jablonecká přehrada, 16 hodin
oblíbený pivní běh kolem přehrady
(3 km), info a registrace na beerrun.cz

ST
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BiOSeniOR
Kino Radnice, 14 hodin
detektivka: Promlčeno
www.kinajablonec.cz

PáRKy
Dům česko-německého porozumění
Rýnovice, 18 hodin
literární talkshow uměleckého dua
Veselá Trdla, hosty překladatelka, učitelka a zahrádkářka Marie Dudilieux
a umělecký knihovník a písničkář
Pavel Šulc, www.dumrynovice.cz

OD atlantiKU
K PaCiFiKU
U George, Fügnerova 1a, 19 hodin
křest a autogramiáda knihy Jiřího
Pokorného, hudební doprovod Matyáš
Veselý, taneční improvizace Lucie
Pfeiferová, www.ugeorge.webnode.cz

ČT
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v RytMU ZUŠ
Před OC Central, 16 hodin
hudební vystoupení orchestrů a souborů jablonecké Základní umělecké
školy (v rámci festivalů ZUŠ OPEN
a Jablonecké tóny), www.zusjbc.cz

leteM vánOčníM
SvěteM
Městské divadlo, 19 hodin
hudebně-taneční zpracování vánočních koled z celého světa doplní žáci
literárně-dramatického oboru,
na úpravě scény se podílí žáci výtvarného oboru (přeložené vánoční
vystoupení), www.zusjbc.cz

KRUCiPüSK
letní scéna eurocentra, 20 hodin
liberecký metal, thrash metal a hardcore – Tomáš Hajíček (zpěv), Davido
Pavlík (kytara a zpěv), Pepe Křeček
(basa a zpěv), Tomáš Hajíček ml. (bicí)
www.kulturajablonec.cz

KaPela FRanD
U George, Fügnerova 1a, 20 hodin
popová smršť – hudba která vás baví
www.ugeorge.webnode.cz

SO
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FlORBalOvý tURnaJ
OC Central, 14–17 hodin
veřejný florbalový turnaj 2 x 2
www.vikyr.cz

DeSKOhRaní
OC Central, 14–17 hodin
ukázka a soutěže v hraní deskových
her, www.vikyr.cz

Bali a Jáva
Městská knihovna, 17 hodin
cestovatelská beseda s Ondrou Kafkou
www.knihovna.mestojablonec.cz

KORálKOvá Dílna
Dům česko-německého porozumění
Rýnovice, 17 hodin
tvoření s Lídou Dutou, rezervace
tel. 720 248 215, www.dumrynovice.cz

čeSKé náRODní
iMPROviZační DivaDlO
Kulturní prostor nazdar, 20 hodin
skupina 7 umělců, kteří experimentují
a posouvají hranice divadla
facebook.com/Nazdarkulturniprostor

letní venKOvní PleS
ŠanCe ZvíŘatůM
Pivovar volt, 15–24 hodin
den plný skvělé muziky s kapelou
Superherou Killers, zvířecí doprovodný program, pivní soutěže,
tombola i aktivity pro děti
www.sancezviratum.cz

OtvíRačKa leťáKU
letní kino, 22 hodin
první letošní promítání pod širým
nebem v jabloneckém Letním kině
s podtitulem souboj superhrdinů
(vstupné dobrovolné), více informací
na kinajablonec.cz

NE
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DALŠÍ AKTIVITY

DiSCGOlFOvý tURnaJ
JaBlOneC OPen 2022

SteZKa Ke Dni tatínKů

Discgolfové hřiště, Srnčí důl
9 hodin
turnaj pro začátečníky i pokročilé
info a registrace na discgolfers.cz

WoW – Svět ZáZRaKů
WORlD OF WOnDeRS
Muzeum skla a bižuterie
10–22 hodin
slavnostní otevření nové expozice
vánočních ozdob – prohlídka, tvůrčí
dílna, vystoupení Big'O'Bandu, občerstvení, www.msb-jablonec.cz

ORCheStR RUDy
JanOvSKéhO
letní scéna eurocentra, 16 hodin
promenádní koncert swingového
orchestru, www.kulturajablonec.cz

ÚT
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Zahrada DDM vikýř, 16.–22. 6.
akce pro děti s rodiči, www.vikyr.cz

SvatOJánSKá SteZKa
Zahrada DDM vikýř, 23.–25.6.
10–19 hodin
naučná i tajemná stezka ke Svatojánské noci a jejímu kouzlu, www.vikyr.cz

výStUPy
na RaDniční věž
Mírové nám., přízemí radnice
všední dny 10–16 hodin
pro objednané školy či skupinky
více info na tel. 770 122 125
www.kulturajablonec.cz

teniSOvé KURty
Sportovní areál Břízky
venkovní: www.tkbrizky.cz
vnitřní: www.brizky.cz
tenisový areál Proseč
www.cltkjbc.cz

Den iZS

vOlnOčaSOvý aReál

více info na předchozí straně u fota

F. l. čelakovského, Mšeno
800 m in-line dráha, multifunkční
a fotbalová hřiště, dětské prolézačky
www.sportjablonec.cz

KŘeSt CD KaPely
taDeáŠ
Kulturní prostor nazdar, 20 hodin
hudba s neotřelými riffy a zajímavými
aranžemi bez strachu experimentovat
facebook.com/Nazdarkulturniprostor

JaM SeSSiOn
U George, Fügnerova 1a, 20 hodin
www.ugeorge.webnode.cz

ST

29
BiOSeniOR
Kino Radnice, 14 hodin
komedie: Ženy a život
www.kinajablonec.cz

hUMORiáDa na CeStáCh
Městské divadlo, 18 hodin
oblíbený zábavný rozhlasový pořad
www.divadlojablonec.cz

ČT

30
MOZKOheRna
DDM vikýř, 16–18 hodin
pro všechny ve věku 6-99 let, kteří
rádi řeší hlavolamy a hrají mozkohry,
přihlášky na webu www.vikyr.cz

PÁ

1

létO tančí 2022
eurocentrum, do 6. 7.
letní dílna pohybu, tance a rytmu,
hlavním hostem interpretka a lektorka
současného tance Helena Arenbergerová, přihlášky na www.letotanci.cz

KOhOUt PlaŠí SMRt
the FialKy / vhS
Pivovar volt, 18 hodin
koncert plný punku, piva a dobré
nálady, www.facebook.com/pivovarvolt

atletiCKý StaDiOn
na Střelnici
městské sportoviště pro kolektivy
i jednotlivce, www.sportjablonec.cz

SRnčí Důl - aReál ZDRaví
Jateční ulice
lesní sportoviště – běžecké trasy,
softballové hřiště, atletické sektory,
devítijamkové discgolfové hřiště,
veřejné ohniště

PlaveCKý BaZén
Sv. čecha 4204/80
vnitřní sportovní bazén 25 m a dětský
bazén, tobogány a další atrakce, sauna
www.sportjablonec.cz

MaKaK aRéna
liberecká ul.
jedno z největších lezeckých center
v ČR pro úplné začátečníky i profesionály, www.makakarena.cz

MěStSKá hala
U Přehrady 20
sportoviště vhodné pro míčové hry,
badminton, stolní tenis, cvičný boxerský sál, fitness, www.sportjablonec.cz

SPORtOvní CentRUM
CaRDiOFitneSS
Gen. Mrázka 3652/3
indoorové sportoviště na 1 500 m2
pro všechny výkonnostní a věkové
kategorie, www.cardiofitnessjbc.cz

taneční ŠKOla
tOPDanCe
v. nezvala 7
tančírny a pravidelné lekce pro děti,
mládež i dospělé, tel.: 602 171 412
www.topdance.cz

VÝSTAVY

BlUe aPPelS

KŘiŠťálOvý RáJ

U George, Fügnerova 1a, 20 hodin
country a bluegrassová skupina
www.ugeorge.webnode.cz

Jungmannova 4 (dříve Dům nábytku)
otevření 1. 6.
řemeslné umění českých výrobců,
nové módní kolekce, bohatý výběr
skla a vánočních ozdob, kreativní
dílny pro děti i dospělé, www.svsb.cz

SO

2

SOnet nO.2.BanD
U George, Fügnerova 1a, 20 hodin
k tanci hrající hudební skupina
www.ugeorge.webnode.cz

JaBlOneC PROti
PROUDU čaSU
Dům Scheybalových
info viz další strana u fota
www.kulturajablonec.cz

JaBlOneC PROUDU čaSU
Dům Scheybalových, 10. 6. 2022–31. 3. 2023 (zahájení 10. 6., 18 hodin)
všední dny 13–17 hodin, soboty 10–13 hodin
Retrospektivní fotografická výstava petra Krajíčka mapuje 35 let v životě
města Jablonec nad Nisou. Výběr z šedesát tisíc negativů, zachycujících lidi,
stavby a události v období let 1973–2007. To vše doplněné o nejzajímavější
události pětatřiceti ročníků okresních novin. www.kulturajablonec.cz
Foto: Petr Krajíček, 1973

FRantiŠeK JiROUDeK
MalíŘ SKRyté KRáSy
Kostel sv. anny, 1. 6.–24. 9.
všední dny 12–17 hodin
sobota 10–13 hodin
výstava děl klasika české krajinomalby, www.kulturajablonec.cz

válKa Je vůl!
Městská galerie My, do 10. 6.
úterý 13–17 hodin
středa–sobota 10–12.30 a 13–17 hod.
benefiční výstava 20 výtvarníků
z Jablonecka a Liberecka proti válce
a násilí, tel.: 483 356 202

MilUŠe & René
ROUBíčKOvi – 100

MatURita 2022
Městské divadlo, do 30. 6.
v době divadelních představení
maturitní práce letošních absolventů
SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou
www.divadlojablonec.cz

hana hančOvá
„PŘitažlivOSti“
Městská galerie My, 21. 6.–27. 8.
úterý 13–17 hodin
středa–sobota 10–12.30 a 13–17
malby / kresby / ilustrace
výstava výtvarnice a pedagožky
uměleckoprůmyslové školy v Jablonci
tel.: 483 356 202

veSMíR – SOUčaSné
StUDiOvé SKlO a ŠPeRK

Muzeum skla a bižuterie, 10. 6.–30. 10.
úterý–neděle 10–18 hodin
dvojvýstava uměleckých unikátů ke
100. výročí narození výjimečných
osobností českého uměleckého sklářství – v Jablonci výstava JEN MY DVA,
více na webu, www.msb-jablonec.cz

Muzeum skla a bižuterie, do 11. 9.
úterý–neděle 10–18 hodin
výstava autorského skla a šperku čtyřiceti současných českých tvůrců na dané
téma v atraktivní instalaci Ricarda
Hoineffa, www.msb-jablonec.cz

SeMeStRální PRáCe

viléM heCKel: Má vlaSt

Galerie n, pondělí–pátek 13–17 hodin
do 3. 6. výstava prací studentů KDE
TUL obor sklo a šperk
7.–10. 6. magisterské semestrální
práce, tel. 485 354 474

eurocentrum – Foyer, do 17. 9.
pracovní dny 8–19 hodin
výstava snímků legendárního českého
fotografa a horolezce s verši českých
básníků, www.kulturajablonec.cz

BaKalaUReáty

BiG BeaD

Galerie n, 14. 6.–30. 6.
pondělí–pátek 13–17 hodin
tel. 485 354 474

nisa factory, Janovská 39
všední dny 10–16 hodin, do 19. 9.
Jakub Neufuss a Jan Salanský představují expozici, která je nejen o skle
www.nisafactory.cz

Jan vlčeK: OPtiCKý ŠUM
Galerie Kaplička, Mšeno, do 20. 6.
instalace pracující s přesahem portrétu do světelného objektu, proudění
vzduchu a proměnlivého optického
prostředí, placjablonec.cz

vODa naD ZlatO
MaRie anna hyBneROvá
Relax pod střechou, Rýnovická 31
soboty 14–16 hodin, do 25. 6.
výstava nových obrazů jablonecké
malířky, tel.: 731 160 336

FOtOGRaFiCKá tvORBa
Dětí Z viKýŘe
Městská knihovna – v prostoru
schodiště, všední dny 8–17 hodin
www.knihovna.mestojablonec.cz

hRačKy naŠiCh
PRaRODičů
Muzeum hraček, U Zel. stromu
sobota 13–16.30 hodin
expozice převážně z období 1940 až
1989, www.muzeum-hracek-jablonec.cz

Jste-li organizátory akce v Jablonci, pošlete svůj přispěvek do 9. dne v měsíci
na: kalendar@jablonec.com nebo schaeferova@kulturajablonec.cz. Zájemci
o placenou inzerci se mohou obracet na stejné e-mailové adresy. Jablonecký
kalendář vydává Kultura Jablonec, p.o. se sídlem Jiráskova 4898/9, 466 01
Jablonec nad Nisou, IČO: 09555340, DIČ: CZ09555340. Vydavatel neručí
za průběh uveřejněných akcí ani případné změny programu. Prosím, věnujte
pozornost internetovým stránkám uvedeným u jednotlivých akcí, kde si lze
ověřit, zda se akce koná, zda je nutné zakoupit vstupenku či si místa rezervovat. Jablonecký kalendář je distribuován s Jabloneckým měsíčníkem. Zdarma
k vyzvednutí je na turistickém infocentru v Jablonci n. N.

ROZEHRAJ TO!
5. 6. | 10-17 h
Hry Warhammer 40K,
Blood bowl a Age of Sigmar
25. 6. | 14-17 h
Veřejný florbalový turnaj 2x2
Přihlaste se na stánkách DDM Vikýř. Startovné 20,- Kč osoba

25. 6. | 14-17 h
Deskohraní

www.CentralJablonec.cz

placená inzerce

Přijďte si zahrát, vyzkoušet různé deskové hry

