
Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 18.8.2017 do 20.8.2017

Doporučujeme

Run Tour 2017

Liberec, Liberec

19.8.2017

Léto na náměstí (pláž)

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

30.6.2017 až 2.9.2017

Léto na přehradě

Přehradní nádrž Harcov – Liberecká přehrada, Liberec, 460 15

5.8.2017 až 2.9.2017

Liberec

Art Café LÁZNĚ, Masarykova 14 / 723, Liberec, 460 01, http://www.facebook.com/ARTCAFELIBEREC

Letní intenzivní kurz kubánské salsy  

Abyste nemuseli čekat na nové kurzy do školního roku 2018, máme pro vás výjimečnou

nabídku letní intenzivky. 

15.8.2017 až 18.8.2017 od 17:15 do

19:15

Azyl - pivní bar, Široká 31 / 302, Liberec, 460 07, http://www.azyl-pivnibar.cz

Srpnový program v pivním baru Azyl, http://www.azyl-pivnibar.cz

Program: 4.8. POST-T-RASH PARTY 33 / 8.8. OCCHI DI FARFALLA * ROŽAVA / 16.8.

STREETPUNK & OI PARTY / 18.8. ANCIENT EMBLEM * 20 LITER YOGHURT * LICHENS / 30.8.

ATTACK OF CRUST PREMIER LEAGUE 3.

4.8.2017 až 30.8.2017

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

Czech Downhill Tour 2017, http://www.czech-downhill.cz

6. zastávka Czech Downhill Tour 2017. Sobota tréninky, neděle závod od 11:00 hodin.

19.8.2017 až 20.8.2017

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

Fauna trhy, http://www.centrumbabylon.cz

Výstava, prodej a nákup terarijních zvířat, okrasného ptactva, akvarijních ryb, krmného

hmyzu a hlodavců. Dále návštěvníkům nabízíme bezplatné veterinární poradenství, prodej

techniky a odborné literatury.

19.8.2017 od 10:00 do 12:00

9.9.2017 od 10:00 do 12:00

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

Čmelák z.s., Švermova 32, Liberec, 460 10

Příměstský tábor přátel přírody, +420777749315, http://www.cmelak.cz

Tábor je dvou-turnusový Pro žáky 1. stupně základní školy Program: denně 7:45 – 16:30,

sraz na Čmeláku, Švermova 32, Liberec Děti se něco naučí, zažijí a poznají to, co by

normálně neměly šanci poznat :)

24.7.2017 až 28.4.2017 od 8:00 do

16:30

14.8.2017 až 18.8.2017 od 8:00 do

16:30

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

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

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

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

Kořenova, večer zpět.

19.8.2017

Závod s tramvají, http://www.facebook.com/events/140491526517810

Již potřetí se uskuteční ZÁVOD S TRAMVAJÍ! Start je ve 14:00 ve Fügnerově ulici. Cíl na

konečné – v tramvajové zastávce v Horní Hanychov. Za DPMLJ, a.s. bude závodit tramvaj

EVO2.

19.8.2017 od 14:00

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
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Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 18.8.2017 do 20.8.2017

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

Tango: Workshop pro začátečníky a tančírna v korunách stromů, +420776454238, 

http://www.ekoparkliberec.cz

Tango: Workshop pro začátečníky a tančírna v korunách stromů

20.8.2017 od 15:00 do 21:00

Prázdninová angličtina hrou pro nejmenší v Ekoparku, +420776454238, 

http://www.ekoparkliberec.cz

Páteční prázdninová angličtina hrou pro nejmenší v Ekoparku

4.8.2017 až 1.9.2017 od 10:00 do

11:00,

od 16:30 do 17:30

SRPEN V EKOPARKU, +420776454238

Srpen v Ekoparku

1.8.2017 až 3.9.2017 od 10:00 do

19:00

NOVINKA!!! Cesta EKOParkem za pokladem, +420776454238, http://www.ekoparkliberec.cz

Rodinná dobrodružná hra

1.8.2017 až 30.9.2017 od 10:00 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

Home Credit Arena a Sport Park Liberec, Jeronýmova 22 / 570, Liberec, 460 07,

http://www.sportparkliberec.cz, http://www.homecreditarena.cz

Extreme Cup 2017, http://www.homecreditarena.cz

Příznivci dálkově řízených silničních aut na ovládání mají možnost vidět auta v měřítku 1:10,

která se představí na dráze na centrálním parkovišti u Home Credit Areny. Akce se vždy

uskuteční pouze v případě příznivého počasí bez deště. Závody se konají od v čase od 9.00

do cca 14.30 hod., přičemž gradace závodů je kolem poledne. 

15.7.2017

5.8.2017

19.8.2017

2.9.2017

24.9.2017

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

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 18.8.2017 do 20.8.2017

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 18.8.2017 od 14:00

21.8.2017 až 31.8.2017 od 14:00

Za Sherlockem Holmesem do iQPARKU, +420486103090

přijďte s dětmi o víkendu 19.–20. 8. do libereckého iQPARKU. Čeká vás tu totiž speciální

detektivní workshop Sherlocka Holmese, který startuje vždy od 14 hodin. 

19.8.2017 až 20.8.2017 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

Kasárna, Štefánikovo náměstí 1, Liberec, 460 01

Výstava: Ten druhý život, http://www.facebook.com/events/105093330176354

Základní myšlenkou výstavy je přiblížit návštěvníkům činnost novodobých válečných

veteránů a Armády ČR na misích a zejména prostředí, v němž na těchto misích žijí tak, aby

byly ukázány i ne příliš často publikované stránky působení Armády ČR.

8.8.2017 až 21.8.2017 od 10:00 do

18:00

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

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

Kodap, 1. máje 97 / 25, Liberec, 460 01

Výstava Kláry Zavřelové, http://www.kodap.cz

Výstava Kláry Zavřelové (abstraktní fotografie dopadající vody) je přístupná zdarma

pondělí-čtvrtek 7:30-16:00 hod. a pátek 7:30-15:00 hod.

1.8.2017 až 30.9.2017

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

Výstava fotografií, http://kancelar-hejtmana.kraj-lbc.cz/-n416483.htm

Sdružení fotografů Fotošálek Liberec si vás dovoluje pozvat na členskou výstavu fotografií ve

výstavní síni ve vestibulu krajského úřadu. Výstava je přístupná v pracovní dny 8-17 hod.,

pondělí a středa do 18 hod., pátek do 16 hod.

2.8.2017 až 31.8.2017

Letní scéna Frýdlantská ul., Frýdlantská, Liberec, 460 01

Markéta Nikendeyová a Grande Rande, http://www.facebook.com/events/1390337477740590

Letní scéna Frýdlantská, veřejný komunitní prostor - pod památným stromem u Ánandy,

Tatáže, Tovaryšského vršku. Za deště či lijáku: 1. patro Knihkup. Fryč.

18.8.2017 od 19:00

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 18.8.2017 do 20.8.2017

DNA Brothers, http://www.facebook.com/events/268522256885107

Liberecká kapela DNA Brothers už na Letní Scéně jednou zahrála, pro velký úspěch u nás

zahraje ještě jednou. Vstupné dobrovolné.

19.8.2017 od 19:00

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

Run Tour 2017, http://www.run-tour.cz

Největší běžecký seriál v Česku pro rodiny s dětmi. Žádný tlak na rekordní časy, ani účast

světových hvězd. RunTour je tady pro každého, kdo miluje běh a chce si ho užít mezi dalšími

nadšenými hobíky. Start a cíl: Lidové sady (parčík u zoo).

19.8.2017

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

Sochařské sympozium: Etnoart, http://www.artefaktum-info.cz/news/etnoart-2017

Artefaktum-cz ve spolupráci se Zoo Liberec pořádají ve dnech 14.-18.srpna sochařské

sympozium "Etnoart". Vernisáž sympozia se uskuteční 18.srpna v 17:00 hodin v Lidových

sadech.

14.8.2017 až 18.8.2017

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

http://www.visitliberec.eu

Podvečerní dětská prohlídka centra Liberce, +420485101709, 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. Doporučujeme si své místo

rezervovat předem, prohlídky mají omezenou kapacitu.

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

Pohádková cesta městem (Léto na náměstí), http://www.facebook.com/events/144079042841316

Před OC Plaza: Poznáte utajená místa ve městě, kde na vás čeká šest zastavení, úkoly a

dílničky (v případě nepřízně počasí se akce přesouvá do OC Plaza). Vstup zdarma.

19.8.2017 od 10:00

Banda Mandamentale di Cervignano,

http://www.facebook.com/events/1440650832651391

Dechový orchest čítající 50 hudebníků vystoupí v srpnu po Vídni a Florencii na libereckém

náměstí před radnicí. Zazní celá řada klasických skladeb i populárních melodií. Čeká vás

jedinečný hudební zážitek. Vstup zdarma.

18.8.2017 od 19:00 do 20:30

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

Nový magistrát, Frýdlantská 183, Liberec, 460 01

Výstava: 110 let RAF

Krajské sdružení SNČR v Libereckém kraji ve spolupráci s Magistrátem města Liberce

pořádají dokumentační výstavu "110 let RAF" v budově Nového magistrátu. V rámci Dnů

evropského dědictví dne 9.9. ve 12:00 hod. proběhne komentovaná prohlídka výstavy.

1.8.2017 až 30.9.2017

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

Výstava: Malujeme pro týden bezpečnosti, http://www.forumliberec.cz 1.8.2017 až 10.9.2017

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 18.8.2017 do 20.8.2017

Výtvarná soutěž „Malujeme pro týden bezpečnosti“, jež byla vyhlášena Týmem silniční

bezpečnosti ve spolupráci s Libereckým krajem, zavítala také do centra Forum. Výtvarná díla

žáků mateřských a základních škol můžete zhlédnout na pasáži v přízemí.

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

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

Pražská ul., Pražská ul., Liberec, 460 01

Markéta Nikendeyová, http://www.facebook.com/buskingLiberec

Cover-multivitamín s esencí vlastní tvorby / Jablonec nad Nisou. Od 16:00 hodin v Pražské

ulici u Knihkupectví Fryč (za deště: podloubí na náměstí, za lijáku: zrušíme). Od 19:00 hodin

Letní scéna Frýdlantská (za deště či lijáku: 1. patro Knihkupectví Fryč).

18.8.2017 od 16:00

Přehradní nádrž Harcov – Liberecká přehrada, Liberec, 460 15, http://www.visitliberec.eu

Kino na přehradě: Rozmarné léto 

Akce se koná v rámci "Léta na přehradě", je pro veřejnost zdarma a uskuteční se ve

Zvolenské ulici na levém břehu liberecké přehrady v blízkosti hráze.

18.8.2017 od 20:30

Léto na přehradě, http://www.liberec.cz

Od 5.8. do 2.9. si mohou děti vyzkoušet Honzíkovu naučnou stezku či otestovat jízdu na

kole, in-line bruslích nebo koloběžce na dopravním hřišti. Všechny akce jsou pro veřejnost

zdarma a uskuteční se ve Zvolenské ulici na levém břehu liberecké přehrady v blízkosti

hráze.

5.8.2017 až 2.9.2017

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

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

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
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Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 18.8.2017 do 20.8.2017

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

Komentované prohlídky v Severočeském muzeu, +420485246111, http://www.muzeumlb.cz

Cyklus komentovaných prohlídek - každou středu od 18h.

17.2.2016 až 31.12.2017 od 18:00

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

Vila Johanna Liebiega mladšího (Liebiegův palác), U Tiskárny 1 / 81, Liberec, 460 01,

http://www.liberec.cz

Art festival na cestách, http://bezmezer.weebly.com/art-festival-rychnov-u-jbc-nn-2017.html

Festival je zaměřený na tvorbu 3D papier TH a papier mahe - budete zde moct zhlédnout

výstavu dobových fotografií města Rychnov u JBC n.N. a v neděli 20.8.2017 od 17:00 zveme

všechny zájemce o historii a sběrače historie života v regionu na vernisáž výstavy těchto

fotografií s výkladem Mgr. Jindřicha Kurfiřta, bývalého kronikáře města Rychnov u JBC n.N.

18.8.2017 až 20.8.2017

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

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

Dubgang 2017, http://www.dubgang.cz

Sraz upravených vozů se opět koná v Autokempu v Liberci Pavlovicích.

18.8.2017 až 20.8.2017

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

11, http://www.vratislavice101010.cz

Pro rodiče s dětmi: VRATISLAVICKÉ SLAVNOSTI 2017, +420773584374, 

http://www.vratislavice101010.cz

Tradiční slavnosti v zámeckém parku pro malé i velké.  

19.8.2017 od 14:00

Bedřichov

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

Ladybirds (Berušky), Bedřichovské hudební léto 2017, +420483380034, 

http://www.berusky.eu

Dívčí folk-country-pop kapela z Jablonce nad Nisou. Tři nástroje, tři hlasy a muziky plný

ranec. Takto by se kapela dala stručně popsat.  

19.8.2017 od 19:00

Frýdlant  

Frýdlant - výstavní síň radnice, Frýdlant

Jazz World Photo

Tradiční výstava fotografií ze světa jazzové hudby.

15.8.2017 až 19.8.2017 od 10:00 do

12:00,

od 12:30 do 17:00

Město Frýdlant, Frýdlant , 464 01

Letní jazzová dílna Karla Velebného, http://www.ljdfrydlant.cz 12.8.2017 až 18.8.2017

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 18.8.2017 do 20.8.2017

Tradiční letní jazzová dílna ve Frýdlantu.

Hejnice

Mezinárodní centrum duchovní obnovy, Hejnice 1, Hejnice, 463 62, http://www.mcdo.cz

Výstava obrazů: Vladimír Mencl, http://www.mcdo.cz

MCDO v Hejnicích si vás dovoluje pozvat na výstavu obrazů. Vstupné dobrovolné.

3.8.2017 až 31.8.2017 od 8:00 do

18:00

Hrádek nad Nisou

Budova radnice, Hrádek nad Nisou, Hrádek nad Nisou, 463 34

Výtvarná školička, http://www.branatrojzemi.cz

Výstava prací dětí z výtvarné školičky se koná v 1. patře městského úřadu.

30.6.2017 až 15.9.2017

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

http://www.grabstejn.cz

Benefiční koncert: Prodaná nevěsta, http://www.hrad-grabstejn.cz/cs/beneficni-koncerty

XXV. ročník benefičních představení ve prospěch hradu Grabštejn. 

19.8.2017 od 17:00

Multifunkční centrum Brána Trojzemí, Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 71, Hrádek nad Nisou,

463 34, http://www.branatrojzemi.cz

730 let od první písemné zmínky o městě, http://www.branatrojzemi.cz

Výstava k 730 letům od první písmené zmínky o městě. Představení dřevěného modelu

centra města.

20.8.2017 až 15.10.2017

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

Bike Babí léto, http://www.goodway.cz

16. ročník mezinárodního bike marathonu Bike Babí léto se uskuteční 19. 8. 2017 opětovně

v rekreačním areálu Kristýna v Hrádku nad Nisou. Trasy v délkách 30, 50 a 80km vás

provedou Lužickými horami a Ještědským hřebenem.

19.8.2017

Chrastava  

Městská galerie Chrastava, Liberecká 40, Chrastava , 463 31

Výstava makety hradů a zámků, http://www.chrastava.cz

Tentokrát je k vidění celkem 27 maket.Na výstavě můžete spatřit makety velkých rozměrů

jako je např. Telč, Vranov nad Dyjí, Kostel Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, Karlštejn

nebo naopak malé jako Kost, Lemberk, Grabštejn, vodní hrad Lipý, Hrubý Rohozec či Orlík.

Otvírací doba: po-pá 9-16 hod. a so-ne 10-14 hod.

17.7.2017 až 13.9.2017

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

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 7Automaticky generováno z kalendáře akcí webového portálu Libereckého kraje. Změna programu vyhrazena.



Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 18.8.2017 do 20.8.2017

Kino Junior, Jablonec nad Nisou, Jiráskova 9 / 4898, Jablonec nad nisou, 466 01,

http://www.kinajablonec.cz

Zabiják & Bodyguard, +420725030990, 

http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/zabijak-a-bodyguard-1693

Nejlepší bodyguard na světě dostane nového klienta, nájemného vraha, který musí svědčit u

Mezinárodního soudního dvora.

17.8.2017 od 17:30

18.8.2017 od 20:00

23.8.2017 od 20:00

Atomic Blonde: Bez lítosti, +420725030990, 

http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/atomic-blonde:-bez-litosti-1688

Agentka MI6 Lorraine Broughton (Charlize Theron) je vyslána během studené války do

Berlína, aby vyšetřila vraždu kolegy. 

15.8.2017 od 20:00

19.8.2017 od 17:30

Po strništi bos, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/po-strnisti-bos-1694

Osmiletý Eda je vytoužené, opatrovávané dítě, které rodiče střeží víc, než je zdrávo, protože

o jedno dítě už přišli. A tak je Eda náhradník… Film čerpá ze vzpomínek na dětství, které

prožil Zdeněk Svěrák za války na venkově.

17.8.2017 od 20:00

18.8.2017 od 17:30

19.8.2017 od 20:00

21.8.2017 od 20:00

22.8.2017 od 20:00

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

Bývalý padouch Gru má problém. 

13.8.2017 od 15:00

16.8.2017 od 18:00

20.8.2017 od 15:00

23.8.2017 od 10:00

Emoji ve Filmu (2D/D), +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/emoji-ve-filmu-1692

Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do tajného světa uvnitř vašeho mobilu.

13.8.2017 od 18:00

19.8.2017 od 15:00

20.8.2017 od 18:00

Baby Driver (2D/T), +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/baby-driver-1691 13.8.2017 od 20:00

20.8.2017 od 20:00

Baby Driver , +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/baby-driver-1691

Talentovaný mladý řidič Baby, který zajišťuje zločincům únik z místa činu, je ve své práci tím

nejlepším z oboru

13.8.2017 od 20:00

20.8.2017 od 20:00

23.8.2017 od 17:30

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

30.7.2017 od 18:00

18.8.2017 od 17:45

Po strništi bos, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/po-strnisti-bos-1694

Osmiletý Eda je vytoužené, opatrovávané dítě, které rodiče střeží víc, než je zdrávo, protože

o jedno dítě už přišli. A tak je Eda náhradník… Film čerpá ze vzpomínek na dětství, které

prožil Zdeněk Svěrák za války na venkově.

18.8.2017 od 20:45

20.8.2017 od 20:45

23.8.2017 od 20:45

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

8.8.2017 od 21:15

19.8.2017 od 20:45

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

soutěže. 

1.6.2017 až 31.8.2017

Jablonné v Podještědí

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 18.8.2017 do 20.8.2017

Lovecký zámeček Pachtů z Rájova Jablonné v Podještědí, Jablonné v Podještědí, 471 25

Výstava obrazů z Lužických hor

Svoje díla vystavují paní Milena Hrubá - Ossendorfová a Ing. Jiří Hrabánek, člen Klubu

Vodňanských výtvarníků.

12.7.2017 až 30.8.2017

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

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

Mníšek

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

Mníšecký festival, http://www.obec-mnisek.cz

Oslavy Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko, Mníšecký festival na fotbalovém hřišti v Mníšku.

V čase 9-12 hod. vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, prezentace obcí a spolků, fotbalový a tenisový

turnaj, odpoledne koncerty. Vstup zdarma.

19.8.2017

Sychrov

Hasičská louka před zámkem Sychrov, Sychrov

Sychrovský pohár, +420482428601, http://www.sdhradimovice.estranky.cz

28. ročník soutěž nejlepších extraligových týmů z celé ČR v požárním útoku.

19.8.2017

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

http://www.facebook.com/szsychrov

Předvečer Skotských her, http://www.skotskehry.cz

Páteční neoficiální večerní program se již stal plnohodnotnou součástí Skotských her

Sychrov. Ani tento ročník nebude výjimkou. Začátek programu je v pátek ve 20:00 hodin na

prostranství přímo před vchodem do areálu zámku (mezi kašnou a hlavní branou) a je určen

pro všechny, kteří se chtějí bavit a tančit. Vstup na páteční večer je zdarma.

18.8.2017 od 20:00

Skotské hry, http://www.skotskehry.cz 19.8.2017
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Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 18.8.2017 do 20.8.2017

17. ročník tradičních skotských her, které stejně jako např. tartan, kilt, skotské dudy a

whisky patří ke kulturnímu dědictví Skotska, a jež se řadí mezi jedny z největších skotských

her v Evropě. Předprodej vstupenek: www.ticketstream.cz nebo na místě. Akce se koná v

zámeckém parku.

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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