
Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 21.7.2017 do 23.7.2017

Doporučujeme

Léto na náměstí (pláž)

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

30.6.2017 až 2.9.2017

Nové výstavy v Lázních!

Oblastní galerie Liberec - Lázně, Masarykova 14 / 723, Liberec, 460 01

13.7.2017 až 1.10.2017

Objekt Liberec

Park Clam-Gallasů, Gutenbergova, Liberec, 460 01

24.6.2017 až 31.8.2017

Tatrhy v Liberci

Tatrhy Liberec, Resslova, Liberec, 460 01

23.7.2017 od 10:00 do 18:00

Liberec

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

Výstava: Rozkvetlé Kapsko, http://www.botaniliberec.cz/novinky-27-cervna.php

V Botanické zahradě Liberec můžete zhlédnout poutavou výstavu "Rozkvetlé Kapsko", jejíž

dominantou jsou velkoformátové fotografie. Výstava je pořádána ve spolupráci s časopisem

Živa a je také vzpomínkou na botanika prof. Jana Sudu, jenž je spoluautorem fotografií.

1.7.2017 až 31.7.2017

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

Babylonské léto 2017, http://https://www.centrumbabylon.cz/tipy-na-leto.html

Babylonské léto je tady!

1.7.2017 až 31.8.2017 od 8:00 do

22:00

Výstava: Zaostřeno na Jizerky, http://www.centrumbabylon.cz

V termínu 23. 6. - 4. 9. 2017 jsme pro vás připravili výstavu "Zaostřeno na Jizerky", která

vzešla z nejlepších snímků 6. ročníku fotografické soutěže Nadace Ivana Dejmala pro

ochranu přírody. Výstava vás zavede do známých i netradičních zákoutí Jizerských hor. U

nás si tyto úchvatné snímky můžete prohlédnout na ve vestubulu Královské zahrady. 

23.6.2017 až 4.9.2017

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

Charitativní bazárek, http://www.vlasta-burian.cz

Charitativní bazárek pořádá spolek Dobrotety. Hračky a oblečení pro děti od 5 Kč.

22.7.2017 od 10:00 do 15:00

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N., a.s., Boveraclub, Mrštíkova 3, Liberec, 460 01,

http://www.dpmlj.cz, http://www.boveraclub.com

Sobota na Zubačce, http://boveraclub.drat.eu

Ráno historickou tramvají z Liberce do Jablonce, dále historickým autobusem do Tanvaldu a

Kořenova, večer zpět. Z Fügnerovy ulice odjíždí tramvaj v 9:01 hod.

22.7.2017

Výluka tramvají č. 2 a 3 v úseku Fügnerova - Lidové sady-zoo, http://bit.ly/2pXoSNR

Z technických důvodů (oprava kolejiště v ulici Rumunská) probíhá výluka na městské

tramvajové trati linky č. 2 a 3 v úseku Fügnerova - Lidové sady-ZOO. Náhradní autobusy

nesou označení X2 a X3.

1.5.2017 až 1.10.2017

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

Bubny a tanec v EKOParku Liberec, +420776454238, http://www.ekoparkliberec.cz

Přijďte a dovolte si jen být a nic neřešit. Na 3 hodiny zcela zapomeňte na starosti a shon

běžného světa a věnujeme čas sobě, hudbě a tanci.

21.7.2017 od 18:00 do 21:00

Workshop tango pro začátečníky a tančírna v korunách stromů v EKOParku,

+420776454238, http://www.ekoparkliberec.cz

15:00 - 18:30 Workshop tango + 19:00 - 21:00 Tančírna v korunách stromů

23.7.2017 od 15:00 do 21:00

Joga v EKOParku, +420776454238, http://www.ekoparkliberec.cz 4.7.2017 až 25.7.2017

Prázdninová angličtina hrou pro nejmenší v EKOParku, +420776454238, 

http://www.ekoparkliberec.cz

7.7.2017 až 28.7.2017

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 21.7.2017 do 23.7.2017

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

Volný čas offline není nuda:)

1.7.2017 až 31.7.2017 od 9:00 do

19:00

Fuchsie Liberec, Hrdinů 590 / 36, Liberec, http://www.fuchsieliberec.cz

Fuchsie v Liberci - tradiční výstava květin, http://www.fuchsieliberec.cz

Provozujeme malé zahradnictví, zaměřené především na pěstování fuchsií – každý rok

pořádáme od 15.6. do 31.8. největší výstavu těchto květin v republice. Vystaveno je 1200

kultivarů fuchsií, 400 pelargonií a 130 achimenes.

15.6.2017 až 31.8.2017

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

Výstava: Vilém Balej, http://www.prostor228.cz

Vilém Balej se již od počátku své tvorby profiluje jako výrazný malíř tradičních témat,

techniky a kompozice. Inspiraci nachází z viděného venku a také z vlastní vnitřní mysli.

Galerie je otevřena: út a st 9:00-13:00 a 14:30-19:00 hod.

1.7.2017 až 31.8.2017

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

iQLANDIA zve na nový Živák Všichni jsme hvězdy, +420486103090

Jak zpestřit svým návštěvníkům léto, ví liberecká iQLANDIA! Ve svém Planetáriu totiž

aktuálně uvádí nový živě komentovaný pořad „Všichni jsme hvězdy“.

4.7.2017 až 31.8.2017 od 11:30

iQLANDIA: Astronaut v Planetáriu, +420486103090

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

liberecké iQLANDIE.

4.7.2017 až 31.8.2017 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. 

4.7.2017 až 31.8.2017 od 13:00

iQLANDIA: Úsvit kosmického věku v Planetáriu, +420486103090

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

zeměpisu, přírodopisu a fyziky.

4.7.2017 až 31.8.2017 od 14:30

Nanosvět v liberecké iQLANDII, +420486103090, http://www.iQlandia.cz

Přijďte o prázdinách do liberecké iQLANDIE objevovat Nanosvět. Tak se jmenuje speciální

letní workshop zaměřený na nanotechnologie, který v centru pojede každý den od 14 a 15

hodin.

4.7.2017 až 31.8.2017 od 14:00,

od 15:00

Velká science show, +420486103090, http://www.iqlandia.cz

Jak založit požár z mouky? Jak zapálit oheň vodou? Jak vypadá trávení žaludku v reálném

čase? Mnoho ztřeštěných pokusů především z fyziky a chemie přináší v iQLANDII Science

show.

4.7.2017 až 31.8.2017 od 11:00,

od 16:00

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

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

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

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

se těšit na různé vesmírné "špíčky" doplněné fyzikálními experimenty na divácích.

4.7.2017 až 31.8.2017 od 16:00

iQLANDIA: Výprava ke hvězdám v Planetáriu, +420486103090

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

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

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

supernov nebo například zjistíte, jak vypadají místa mimo Sluneční soustavu.

4.7.2017 až 31.8.2017 od 10:00,

od 17:30

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

Dinománie v iQPARKU, +420486103090

Přijďte se svými dětmi objevovat fascinující svět dinosaurů do libereckého iQPARKU. 

1.7.2017 až 13.8.2017 od 14:00

Science show v iQPARKU, +420486103090

Science show plná bezpečně nebezpečných pokusů

4.7.2017 až 31.8.2017 od 11:00,

od 16:00

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

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 21.7.2017 do 23.7.2017

Výstava: České století v komiksu, http://www.knihyfryc.cz

Výstava výtvarníků komiksové série Češi spisovatele Pavla Kosatíka. Otvírací doba: po-pá

9-18 hod., so 9-14 hod., ne 14-18 hod.

7.7.2017 až 29.9.2017

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

http://www.liberecky-kraj.cz

Vyhlídka Libereckého mrakodrapu je otevřena pro veřejnost, http://www.kraj-lbc.cz

Jedinečný výhled na Liberec a okolí si nyní můžete užít z nejvyšší budovy v Liberci – sídla

Krajského úřadu Libereckého kraje. Vyhlídka v 17. patře budovy je v letních měsících

otevřena: v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:00 hodin a v úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do

15:00 hodin.

20.6.2017 až 31.8.2017

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

Jimi Hendrix (Letní kino), http://www.lidovesadyliberec.cz

Dokumentární, USA, 1973, 98 minut. Promítání filmů pod širým nebem na Zahradě Lidových

sadů. Při nepřízni počasí se bude promítat v Malém sále. Filmy v původním znění s titulky.

Vstupné zdarma!

21.7.2017 od 21:15

Ostrov (Letní kino), http://www.lidovesadyliberec.cz

Sci-fi / Akční / Dobrodružný / Thriller, USA, 2005, 136 min. Promítání filmů pod širým nebem

na Zahradě Lidových sadů. Při nepřízni počasí se bude promítat v Malém sále. Filmy v

původním znění s titulky. Vstupné zdarma!

23.7.2017 od 21:15

Městské informační centrum Liberec, nám. Dr. E. Beneše 23, Liberec, 460 01,

http://www.visitliberec.eu

Podvečerní dětská prohlídka centra Liberce, +420481522001, http://www.visitliberec.eu

Originální trávení pátečního večera nabízí speciální komentovaná prohlídka centra Liberce,

na které se děti i jejich rodiče dozví zajímavosti z historie našeho města. Během prohlídky

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

30.6.2017 od 18:00 do 19:00

7.7.2017 od 18:00 do 19:00

14.7.2017 od 18:00 do 19:00

21.7.2017 od 18:00 do 19:00

28.7.2017 od 18:00 do 19:00

4.8.2017 od 18:00 do 19:00

11.8.2017 od 18:00 do 19:00

18.8.2017 od 18:00 do 19:00

25.8.2017 od 18:00 do 19:00

1.9.2017 od 18:00 do 19:00

Komentované prohlídky Po stopách libereckých Židů, http://www.visitliberec.eu

Pojďte s námi poznávat židovské památky města Liberce. Komentované prohlídky se konají

KAŽDÝ ČTVRTEK od května do září mimo státní svátky (6. 7. a 28. 9.). Sraz s průvodcem je

vždy v Městském informačním centru v Liberci. Doporučujeme si své místo rezervovat

předem, protože prohlídky mají omezenou kapacitu.

1.6.2017 až 30.9.2017 od 16:00 do

17:30

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

Výstava: Tady jsem doma, http://www.ksk-liberec.cz

Po celý červenec a srpen bude putovní výstava “Tady jsem doma”, která už od loňského

listopadu, kdy byla oficiálně představena veřejnosti, putuje po různých místech v Liberci, ke

zhlédnutí v OC Plaza.

1.7.2017 až 31.8.2017

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

Autodrom (Léto na náměstí)

Velký pouťový autodrom na náměstí.

22.7.2017 od 10:00 do 20:00

23.7.2017 od 10:00 do 20:00

Léto na náměstí (pláž)

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

workshopy, tančírnu, módní přehlídku, science show a další. Program bude skutečně nabitý,

poběží celé dva prázdninové měsíce!

30.6.2017 až 2.9.2017

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

Život mezi notami a divadlem, http://www.forumliberec.cz

Zveme vás na ojedinělou výstavu fotek Jitky Maděrové s názvem „Život mezi notami a

5.6.2017 až 31.7.2017

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.

Městské informační centrum Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec, tel.: 485 101 709, mic@infolbc.cz, www.visitliberec.eu

strana 3Automaticky generováno z kalendáře akcí webového portálu Libereckého kraje. Změna programu vyhrazena.



Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 21.7.2017 do 23.7.2017

divadlem". Fotografie z divadelního a koncertního prostředí vám přiblíží životy známých

osobností. Výstavu naleznete v přízemí centra.

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

Výstava Birgitt Fischer - Mezi lesy, http://www.ogl.cz

Autorka se ve svém malířském díle věnuje tématu rozdílnosti i podobnosti Čechů a Němců,

české a německé kultury, jazyka a stereotypů, jak na ně nazíráme. Charakteristické rysy

obou národů představuje s osobitým humorem a nadsázkou.

8.6.2017 až 3.9.2017

Výstava Jürgen Grosse, http://www.ogl.cz

Středem zájmu je široké spektrum městských námětů zaměřené na estetiku neobvyklých,

zejména berlínských městských scén. Jürgen Grosse si všímá budov zahalených do lešení a

stavebních materiálů, porovnává proměnu městské krajiny.

8.6.2017 až 3.9.2017

Výstava Silver Wave, http://www.ogl.cz

Skupinová výstava třech mladých umělců s názvem Silver Wave je pokračováním projektu,

který započal na Slovensku. Autoři Lucie Mičíková, Veronika Přikrylová a Martin Zvěřina

nepřímočarým způsobem reagují na energii přírody, zvláště vodního živlu. 

8.6.2017 až 3.9.2017

Sbírka Helmuta Klewana: Giacometti - Picasso - Chirico, http://www.ogl.cz

Na výstavě najdete více než 150 uměleckých děl od 60 autorů ze soukromé sbírky Helmuta

Klewana. Jeho sbírka zahrnuje výjimečná díla klasické moderny a v jejím rámci také

významný soubor rakouského poválečného umění. Ve sbírce jsou zastoupeny obrazy, grafiky

a sochy Alberta Giacomettiho, Pabla Picassa, Giorgio de Chirica, Kurta Schwitterse, Jeana

Dubuffeta, Francis Bacona, Maria Lassniga, Arnulfa Rainera, Güntera Brusa a mnoha dalších

světově známých umělců.

13.7.2017 až 1.10.2017

Výstava: Johana Střížková, http://www.ogl.cz

Druhá výstava z cyklu věnovaného loňským finalistům Ceny Jindřicha Chalupeckého

představí aktuální tvorbu Johany Střížkové. Umělkyně vystaví finálový snímek Činitel šesti v

novém instalačním rámci, v němž rozvine některé motivy samotného filmu.

13.7.2017 až 1.10.2017

Nové výstavy v Lázních!, http://www.ogl.cz/aktuality.php?aid=2971

Exkluzivně byla do Liberce zapůjčena soukromá kolekce děl Picassa, Chirica, Dubuffeta,

Bacona a dalších 50 umělců světového významu. Současně otevíráne další intervenci

nominovaného autora na Cenu Jindřicha Chalupeckého 2016 - tvorbu Johany Střížkové. Obě

výstavy jsou v galerii přístupné až do 1. října. Srdečně zveme!

13.7.2017 až 1.10.2017

Park Clam-Gallasů, Gutenbergova, Liberec, 460 01

Objekt Liberec, http://www.facebook.com/ARTWEEKLIBEREC

Podtitul výstavy zní "Manuál dovednosti", spolu s festivalem "Art Week Liberec" je i výstava

součástí "Česko-německého kulturního jara". Vernisáž se koná v sobotu 24.6. ve 14:30 hod.

v parku Clam-Gallasů, komentovaná prohlídka je 25.6. v 10:00 hodin na stejném místě. 

24.6.2017 až 31.8.2017

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

Přehmat, http://www.facebook.com/events/1165107720301362

Klasický Rock And Roll, Rockabilly. Dvě elektrické kytary, jedna akustická kytara, kontrabas,

koktejlová souprava bicí. To přesně je Přehmat Liberec, který Vás roztančí 22.7. na

Liberecké přehradě.

22.7.2017 od 19:00 do 23:00

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

Výstava „Vincenz Janke – podmalby na skle“, +420485246111, http://www.muzeumlb.cz

Výstavu pořádá Severočeské muzeum v Liberci ve spolupráci s Kunstsammlungen und

Museen Augsburg. Pozor: V termínu 8.-18.8. není tato výstava přístupná!

23.6.2017 až 6.8.2017

19.8.2017 až 10.9.2017

Výstava „Magie loutek vzdáleného Orientu“, +420485246111

Divadlo zrozené z vody - Vietnamské vodní loutkové divadlo 

8.6.2017 až 27.8.2017

Výstava „120 let libereckých tramvají“, +420485246111, http://www.muzeumlb.cz

Akce k 120. výročí počátku tramvajové dopravy v Liberci.

15.6.2017 až 10.9.2017

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

Ještědská 1000, http://rozbehamecesko.cz/jestedska1000/ 22.7.2017 od 10:00 do 18:00

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 21.7.2017 do 23.7.2017

Dne 22. 7. proběhne ve Ski areálu Ještěd 1. ročník Ještědské tisícovky! Postav se této výzvě

a uběhni 725 m po sjezdovce s převýšením 275 m. Nenech si ujít ten krásný výhled a hlavně

otestuj své limity při tomto ojedinělém závodě!

Soukenné náměstí, Soukenné náměstí, Liberec, 460 01

Příběh paneláku v Libereckém kraji, http://www.panelaci.cz

Od 22. června do 19. září 2017 se v Liberci představí exteriérová výstava Příběh paneláku v

Libereckém kraji, která přiblíží historii a současnost vybraných panelových sídlišť v Liberci

(Králův Háj, Ruprechtice, soubor při ulicích Aloisina výšina a Franklinova) a v Jablonci nad

Nisou (Mšeno). 

22.6.2017 až 19.9.2017

Tatrhy Liberec, Resslova, Liberec, 460 01

Tatrhy v Liberci, http://www.facebook.com/events/1535652556499511

Přijďte si užít první liberecké Tatrhy! Putovní městské trhy, kde se potkává skvělé jídlo a pití

s designem, kulturou i poklady z půdy. Program: stánky s jídlem a pitím, designéři a módní

market, bleší trh, živá hudba a divadlo, workshopy.

23.7.2017 od 10:00 do 18:00

WELLNESS HOTEL BABYLON, Nitranská 1, Liberec, 460 01, http://www.hotelbabylon.cz,

http://www.facebook.com/HotelBabylon

NOVINKA - neomezený vstup do ZOO Liberec v rámci ubytování,

http://www.hotelbabylon.cz/cs

Máme skvělou novinku pro všechny milovníky ZOO!

1.5.2017 až 31.12.2025 od 8:00 do

23:59

Zašíwárna, 5. května 70, Liberec, 460 01

Prázdninové zašíwání s Jančou, http://www.facebook.com/events/313692649087976

Chcete se přes prázdnini zrelaxovat u šicího stroje? Tak přijďtě o víkendu 22.-23.7. do

Zašíwárny. Podrobné informace v odkaze.

22.7.2017 až 23.7.2017

Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010, Nad Školou 1675, Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou, 463

11, http://www.vratislavice101010.cz

Divadlo: CAVEMAN - LETNÍ SCÉNA 22. 7., +420773584374, http://www.vratislavice101010.cz

Humorná one man show o rozdílech mezi muži a ženami tentokrát v Zámeckém parku ve

Vratislavicích.  

22.7.2017 od 19:30 do 21:00

Jizerské hory

Anenská sklářská slavnost na Jizerce, http://www.dudovi.cz/jizerka/cs/

Osada Jizerka: příjezd F. A. Riedla a ožehnání slavnosti, ukázky sklářských a ostatních

tradičních řemesel a prodej výrobků, vystoupení folk. souboru Šafrán, loutkové divadlo

Rolnička, soutěže, dětská pouť, po celý den prohlídky Muzea Jizerských hor, rýžování

drahých kamenů, pozorování slunce hvězdářskými dalekohledy, příjezd výpravy histor. kol z

polského Orle, občerstvení tradiční i netradiční a další...

22.7.2017 od 10:00 do 17:00

Bedřichov

Kostel svatého Antonína Paduánského, Bedřichov, Bedřichov, 468 12, http://www.bedrichov.cz

Eva Emingerová, Bedřichovské hudební léto 2017, +420483380034, 

http://www.bedrichov.cz,, http://www.emingerova.cz

Zpěvačka s neobyčejně poutavých hlasem a mimořádných žánrovým přesahem

22.7.2017 od 19:00

Český Dub

Český Dub, Český Dub, 463 43, http://www.cdub.cz

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 21.7.2017 do 23.7.2017

Všelibický pohár, http://www.cdub.cz

Srdečně vás zveme na Všelibický pohár hasičských jednotek. Místo konání: Všelibice,

hasičská zbrojnice. Požární útoky, udírna, hudba a tanec.

22.7.2017 od 15:00

Vypsaná fixa, http://www.facebook.com/events/244103066081865

Na Šibeničním vrchu se uskuteční koncert Vypsané Fixi, na který je vstup zdarma. Všechny

fanoušky této punkové kapely srdečně zve společnost LUKOV Plast, která koncertem oslaví

25 let svého působení na trhu.

22.7.2017 od 19:00

Frýdlant  

CAFÉ JAZZOVÁ OSVĚŽOVNA, Kostelní 15, Frýdlant , 464 01

Duokerlek

Multiinstrumentální koncert.

21.7.2017 od 19:30

Frýdlant - výstavní síň radnice, Frýdlant

Andrea Klozová: Svět přírody, http://www.mesto-frydlant.cz

Výstava z korálků nevidomé umělkyně Andrey Klozové.

4.7.2017 až 30.7.2017 od 10:00 do

17:00

Frýdlant, kemp, Jizerská 4009, Frýdlant, 464 01

Letní kino Frýdlant, http://www.mesto-frydlant.cz

Promítání komedie Špunti na vodě.

23.7.2017 od 21:30

Hrad a zámek Frýdlant, Zámecká 4001, Frýdlant, 464 01, http://www.zamek-frydlant.cz

Mimořádné zpřístupnění hradní věže na zámku Frýdlant, http://www.zamek-frydlant.cz

Speciální prohlídky, kdy se podíváte na původně gotickou hradní věž Indiku, vybudovanou v

polovině 13. století, odkud je kouzelný výhled do okolí. Max. počet osob ve skupině 12.

Prohlídku lze předem rezervovat telefonicky (+420482312130) nebo emailem

(frydlant.rezervace@npu.cz).

22.7.2017 až 23.7.2017 od 9:00 do

16:30

Hejnice

Chrám Navštívení Panny Marie, Hejnice, Klášterní 1, Hejnice, 463 62, http://www.mcdo.cz

Varhanní koncerty v Hejnicích, http://farnost-hejnice-raspenava.netstranky.cz

Varhanní koncerty: 17.6. Ludmila Juránková / 1.7. Martin Moudrý / 22.7. Stefan Kames / 12.8.

Michaela Kačerková.

17.6.2017 od 15:30

1.7.2017 od 15:30

22.7.2017 od 15:30

12.8.2017 od 15:30

Hrádek nad Nisou

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

http://www.grabstejn.cz

Večerní prohlídky se svatou Barborou na Grabštejně: příběh plný renesance,

http://www.hrad-grabstejn.cz

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

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

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

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

interaktivní formou seznámí s hradními příběhy a zajímavostmi. 

15.7.2017 od 20:00 do 22:00

22.7.2017 od 20:00 do 22:00

Sokolnické ukázky na Grabštejně, http://www.hrad-grabstejn.cz

Sokolník Alexandr Vrága seznámí návštěvníky s chovem a výcvikem dravých ptáků.

Návštěvníci během ukázek uvidí sokola, poštolku, raroha, káně Harrisovu, výra velkého a

sovu pálenou. 

15.7.2017 až 16.7.2017 od 13:00

22.7.2017 až 23.7.2017 od 13:00

29.7.2017 až 30.7.2017 od 13:00

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

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.

Městské informační centrum Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec, tel.: 485 101 709, mic@infolbc.cz, www.visitliberec.eu

strana 6Automaticky generováno z kalendáře akcí webového portálu Libereckého kraje. Změna programu vyhrazena.



Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 21.7.2017 do 23.7.2017

Svatojakubská pouť ve Václavicích, http://www.branatrojzemi.cz

Václavice, hřbitov: Pouť u příležitosti svátku patrona Václavic, sv. Jakuba, na místě kostela

zbořeného před 41 lety. Na poutní mši navazuje od 17.30 program v restauraci U Slunce -

cimbálová muzika Dušana Kotlára.

22.7.2017 od 15:00

Fotografie Petra Mayera, http://www.branatrojzemi.cz

Hrádecký fotograf Petr Mayer představuje své fotografie v prvním patře městského úřadu.

Výstava je tentokrát věnována výhradně krásám krajiny Jizerských hor.

10.4.2017 až 31.8.2017

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

Letní dřevořezbářské sympózium v Trojmezí, http://www.hradek.eu

V termínu 20. - 23. 7. budete moci nahlédnout pod ruku dřevořezbářům z Německa, Polska i

Česka, kteří nechají obživnout pověsti a pohádky Lužických hor. Kulturní program 22.7.: od

15 hod. kapela Jarret, od 18 hod. kapela S.V.R.

20.7.2017 až 23.7.2017

Chrastava

Středověká tvrz Wothanburg - Curia Vitkov, Horní Vítkov u Chrastavy, Chrastava, 463 31,

http://www.curiavitkov.cz

Dobývání - raně středověká bitva s programem pro celou rodinu,

http://dobyvani.curiavitkov.cz

Akce Dobývání je zasazena do období 12.století, pořádá ji Sdružení Curia Vitkov ve

spolupráci s mnoha dalšími sdruženími a spolky oživené historie. Program bude zahrnovat

raně středověká řemesla, výcvik vojáků, ukázky koní, jezdectva i obléhacích strojů,

komentované prohlídky areálu raně středověkého skanzenu Curia Vítkov, program pro děti a

dětskou bitvu. Navíc v sobotu proběhne lučištnický turnaj, v neděli tzv. hard turnaj. Závěrem

bude po oba dny samotné Dobývání - ukázky dobývání pevnosti a polních střetů v podání

různých šermířských spolků a sdružení. 

22.7.2017 až 23.7.2017

Jablonec nad Nisou

Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, Kostelní ulice 6 / 1, Jablonec nad Nisou, 466 01,

http://www.jablonec.com

Rostislav Zárybnický - Z ateliéru opravdového malíře, +420483357405

Výstava obrazů libereckého výtvarníka, který patří mezi nejlepší představitele české

figurální malby posledních několika desetiletí.

2.6.2017 až 20.8.2017

Jablonecké moře, http://www.jablonec.com

111 let starý příběh přehrady na Mšenském potoce – pozvánka na interaktivní výstavu

věnovanou jabloneckému fenoménu. Výstava představí historii stavby i život na přehradě v

proudu času (ke 111. výročí položení základního kamene).

9.6.2017 až 30.9.2017

Kavárna Pokec, Podhorská 21 / 376, Jablonec nad Nisou, 466 01

Vernisáž výstavy, paní Dvořáková, +0

Zahájení a vernisáž výstavy, paní Vlaďky Dvořákové, v Kavárně Pokec.

21.7.2017 od 19:00 do 22:00

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

Válka o planetu opic 2D/T, +420725030990, 

http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/valka-o-planetu-opic-1687

Za svobodu, za rodinu, za planetu! Dva roky po událostech předchozího snímku Úsvit

planety opic se z inteligentního šimpanze Caesara stal nezpochybnitelný vůdce společenství

opic. 

13.7.2017 od 20:00

16.7.2017 od 20:00

18.7.2017 od 17:00

21.7.2017 od 17:00

26.7.2017 od 20:00

Valerian a město tisíce planet 2D/T, +420725030990, 

http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/valerian-a-mesto-tisice-planet-1686

28. století, dosud známý vesmír. Valerian a Laureline jsou zvláštní vládní agenti, kteří mají

na starost udržovat pořádek v lidských vesmírných teritoriích. Dobrodružství plné fantazie a

akční podívané nás zavede do toho nejpodivuhodnějšího vesmíru, který byl dosud stvořen.

21.7.2017 od 20:00

24.7.2017 od 20:00

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 21.7.2017 do 23.7.2017

Letíme!, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/letime--1681

Velkolepé ptačí dobrodružství o vrabcovi, který žije jako čáp, a se svými svéráznými

kamarády, sovou Olgou a papouškem Kikim, se vydává na let do Afriky. Letíme! je zábavný

a chvílemi dojemný dobrodružný animák pro ornitology i pro celou rodinu.

22.7.2017 od 15:00

Dunkerk, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/dunkerk-1679

Událost, která ovlivnila náš svět. Očekávané válečné drama vizionáře Christophera Nolana

vychází z událostí evakuace obklíčených francouzských, britských a belgických vojáků z pláží

severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940. Ve filmu se objeví herecké hvězdy Tom Hardy,

Cillian Murphy či Kenneth Branagh.

20.7.2017 od 20:00

22.7.2017 od 17:30

23.7.2017 od 20:00

25.7.2017 od 20:00

André Rieu: Koncert z Maastrichtu 2017, +420725030990, 

http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/andre-rieu:-koncert-z-maastrichtu-2017-1670

André Rieu slaví 30 let se svým Johann Strauss Orchestra a do kin míří živý přenos koncertu

k tomuto úžasnému jubileu. Jeho výroční koncert a zároveň vrchol letošní hudební sezóny si

budou moct užít diváci po celém světě právě díky přenosu do kin.

22.7.2017 od 20:00

Já, padouch 3 2D/D, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/ja--padouch-3-1666

Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně nejhledanějšího

zlosyna na světě, a tak ho vyhodili z práce v Antipadoušské lize. Jeho Mimoni jsou navíc čím

dál nespokojenější s tím, že už páníček není zlý.

16.7.2017 od 18:00

23.7.2017 od 15:00

25.7.2017 od 18:00

Valerian a město tisíce planet 3D/D, +420725030990, 

http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/valerian-a-mesto-tisice-planet-1686

28. století, dosud známý vesmír. Valerian a Laureline jsou zvláštní vládní agenti, kteří mají

na starost udržovat pořádek v lidských vesmírných teritoriích. Dobrodružství plné fantazie a

akční podívané nás zavede do toho nejpodivuhodnějšího vesmíru, který byl dosud stvořen.

23.7.2017 od 17:00

Kitl s.r.o., Pasířská 3299 / 60, Jablonec nad Nisou

Den otevřených sudů, +420602175116, http://www.kitl.cz

Srdečně Vás zveme na Den otevřených sudů, který se bude konat v pátek 21. července

2017 v provozovně Kitl v Jablonci nad Nisou (ulice Pasířská 60). Čeká Vás bohatý program,

který bude spojený s oslavou 10. narozenin firmy Kitl.

21.7.2017 od 10:00 do 18:00

Letní kino Jablonec nad Nisou, Horní náměstí, Jablonec nad Nisou, 466 01, http://www.kinajablonec.cz

Piknik, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/piknik-1313

Spojení dobrého jídla a filmu v areálu letního kina. Piknik se uskuteční na trávníku před

plátnem.

7.7.2017 od 19:00

21.7.2017 od 18:30

Pěkně blbě 2D/T, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/pekne-blbe-1683

Kumail je stand-up komik, příležitostný řidič Uberu a největší fanoušek Akt X. Emily studuje

psychologii, má skvělý smysl pro humor a rozhodně se teď nechce vázat. Alespoň do chvíle,

než vyrazí na večer stand-up komiků.

21.7.2017 od 21:30

Dunkerk 2D/T, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/dunkerk-1679

Událost, která ovlivnila náš svět. Očekávané válečné drama vizionáře Christophera Nolana

vychází z událostí evakuace obklíčených francouzských, britských a belgických vojáků z pláží

severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940. Ve filmu se objeví herecké hvězdy Tom Hardy,

Cillian Murphy či Kenneth Branagh.

22.7.2017 od 21:30

Auta 3 2D/D, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/auta-3-1669

Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních aut

poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Zpátky do hry mu může pomoci pouze

mladá talentovaná trenérka Cruz Ramirezová, která by sama chtěla prorazit, a vzpomínky

na báječného Doktora Hudsona Horneta. 

23.7.2017 od 21:30

Stará radnice - Městská knihovna, Jablonec nad Nisou, Dolní náměstí 1, Jablonec nad Nisou, 466

01, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

VŠEHOCHUŤ PETRY ŽĎÁRSKÉ, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Jablonecká autorka představí své práce, které se skládají z mnoha uměleckých žánrů za

použití různých uměleckých technik.  

1.5.2017 až 31.8.2017

PŘÁTELSTVÍ ZBLÍZKA I NA DÁLKU, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

V prostoru schodiště vám představíme nejlepší práce z devátého ročníku fotografické

1.6.2017 až 31.8.2017

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 21.7.2017 do 23.7.2017

soutěže. 

Jablonné v Podještědí

Mokřady v Jablonném v Podještědí, Jablonné v Podještědí, 471 25

Kdo žije v bažině?, +420777749315, http://www.cmelak.cz/akce

Ve vodě nežijí jen ryby. Ale co dalšího v ní vlastně najdete? Vezměte celou rodinu a pojďte s

námi objevovat život pod hladinou Mokřadů Jablonné. Během akce budete lovit vodní bytosti

a o každé z nich se dozvíte něco zajímavého. 

22.7.2017 od 9:00 do 11:00

 Jak se staví mokřad..., +420777749315, http://www.cmelak.cz/akce

V Mokřadech Jablonné se objevil poklad! Dokážete spolupracovat a otevřít ho? Co musím o

mokřadu vědět? Můžu ho udělat kdekoli? Co se musí oběhat? Co s ním až bude hotový?

Odpovědi na to vše a na mnohem více se dozvíte při zážitkové exkurzi „Jak se staví

mokřad...“.

22.7.2017 od 9:00 do 14:00

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

Výstava: Člověk a kůň, http://www.zamek-lemberk.cz

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

Liberci.

1.4.2017 až 31.10.2017 od 9:00 do

15:00

Výstava: Zdislava jako historická osobnost, http://www.zamek-lemberk.cz

110 let od beatifikace Zdislavy z Lemberka připomínáme panelovou výstavou věnovanou

životu a skutkům Zdislavy z Lemberka.

1.4.2017 až 31.10.2017 od 9:00 do

15:00

Jeřmanice

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

Jeřmanické slavnosti, http://www.jermanice.cz

Hřiště Jeřmanice: 21.7. od 18 hod. Rockfest / 22.7. od 14 hod. soutěže a atrakce pro děti i

dospělé (skákací hrad, kolotoč, projížďky na koních, koulení sudů apod.), od 19 hod.

Rockfest.

21.7.2017 až 22.7.2017

Křižany  

Multifunkční centrum Křižany - Amfiteátr, Křižany 1, Křižany , 463 53

Křižanské léto, +420702930920, http://krizanskeleto.cz

Nenechte si ujít letošní ročník Křižanského léta, který bude plný zábavy, skvělých písniček,

koncertů a divadelních představení pod širým nebem. Křižanské léto začíná již 4. července

2017 v Amfiteátru v Křížanech u Liberce a po celé léto nabízí bohatý kulturní program.

4.7.2017 až 1.9.2017

Lázně Libverda

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

ZPRÁVA PRO VŠECHNY - výstava, http://www.laznelibverda.cz

Sdružení Artefaktum-CZ a Obec Lázně Libverda Vás srdečně zvou na výstavu "Zpráva pro

všechny" IX. ročníku společného projektu Portréty. Těšit se můžete na kresby a obrazy

výtvarnice Jany Havelkové.  

7.7.2017 až 13.9.2017 od 8:00 do

12:00,

od 13:00 do 16:00

Rychnov u Jablonce nad Nisou

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

Program BEZMEZER, o.p.s. na červenec, +420605936120, http://www.bezmezer.weebly.com 1.6.2017 až 31.7.2017

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 21.7.2017 do 23.7.2017

Naše služby spočívají ve výměně zkušeností a vzdělávání v oblasti umění. Součástí naší

činnosti je pořádání sympózií s mezinárodní účastí, pořádání výstav, přednášek, seminářů,

kurzů a workshopů ...

Sychrov

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

http://www.facebook.com/szsychrov

Spirituál kvintet, http://www.zamek-sychrov.cz

Společné blahopřání k životnímu jubileu Jiřího Tichoty.

21.7.2017 od 20:30

Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů, http://www.zamek-sychrov.cz

Výstava vznikla jako součást projektu Hledání provenience movitých kulturních statků

zestátněných v roce 1945 občanům německé národnosti v severočeském regionu. Výstava

je přístupná v měsících červenec a srpen denně mimo pondělí vždy v 10.00, 14.00 a 16.00

hodin.

1.7.2017 až 31.8.2017

Výstava dřevěných plastik v atriu zámku Sychrova, http://www.zamek-sychrov.cz

Prodejní výstava dřevořezeb z dílny Tomáše Gartnera, která nese název Výstava emocí.

Budete moci shlédnout dřevěné plastiky, které pomocí jednotlivých gest - sklonem hlavy,

ruky, natočením těla či doplňkem dává návštěvníkovi možnost rozpoznat emoce, které

jednotlivá skulptura sděluje.

1.6.2017 až 30.9.2017
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