
Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 25.8.2017 do 27.8.2017

Doporučujeme

Oslavy 120. výročí tramvajové dopravy v Liberci

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

26.8.2017 od 10:00 do 16:00

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

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

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

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

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

Oslavy 120. výročí tramvajové dopravy v Liberci, http://boveraclub.drat.eu

Den otevřených dveří ve vozovně tramvají. Zvláštní jízdy historických tramvají a autobusů.

Prezentace vozového parku DP. Koncerty hudebních skupin. Divadelní představení

"Autobusová pohádka". Výstava veteránů a historické techniky.

26.8.2017 od 10:00 do 16:00

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

Kulturní relax v Ekoparku – Divadélko + výtvarný workshop, +420776454238, 

http://www.ekoparkliberec.cz

Kulturní relax v Ekoparku – Divadélko + výtvarný workshop

27.8.2017 od 15:00

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

15.6.2017 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 25.8.2017 do 27.8.2017

kultivarů fuchsií, 400 pelargonií a 130 achimenes.

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

Hokejová liga mistrů 2017/18: domácí utkání HC Bílí Tygři Liberec,

http://www.hcbilitygri.cz

Hokejová liga mistrů: 24.8. Liberec x Växjö / 26.8. Liberec x Cardiff / 3.10. Liberec x Davos.

Aktuální informace nabízí stránky klubu.

24.8.2017

26.8.2017

3.10.2017

LÉTOFEST 2017, http://www.sportparkliberec.cz/akce-a-kultura/prehled-akci/letofest

Užijte si závěr léta na festivalu Létofest 2017, který proběhne 26. srpna na atletickém

stadionu v areálu Sport Parku Liberec. Na festivalu vystoupí populární kapely jako Rybičky

48, Mandrage nebo Mňága a Žďorp a další. Akce pro vhodná celou rodinu, těšit se můžete na

dětský program a zábavu po celý den.

26.8.2017 od 13:00

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

Science show v iQPARKU, +420486103090

Science show plná bezpečně nebezpečných pokusů

4.7.2017 až 31.8.2017 od 11:00,

od 16:00

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 25.8.2017 do 27.8.2017

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

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

Memoriál Heleny Krásové - O pohár města Liberce, http://www.jkliberec.cz

Srdečně vás zveme na XXXVII. Memoriál Heleny Krásové - O pohár města Liberce, který se

koná v neděli 27.8.2017 na kolbišti jezdeckého klubu. 

27.8.2017 od 9:00

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

Adam Morkus, http://www.facebook.com/events/127395331219930

Zveme všechny milovníky fingerstyle guitar.

25.8.2017 od 19:00

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

TÝDEN S POHÁDKOU 2017, http://www.lidovesadyliberec.cz 21.8.2017 až 25.8.2017 od 16:00 do

17:00

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

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 25.8.2017 do 27.8.2017

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

Mysteria buffa (Léto na náměstí)

Představení činohry Divadla F. X. Šaldy - Mysteria buffa nebo také Komická mystéria.

Vynikající příležitost pro vynikajícího herce, jakým Václav Helšus nepochybně je.

25.8.2017 od 20:00

Jazzová neděle na pláži (Léto na náměstí)

Hudební večer nejen s Jazzem.

6.8.2017 od 20:00

13.8.2017 od 20:00

27.8.2017 od 20:00

Tančírna (Léto na náměstí)

Tančíme na náměstí s TK Čermák.

26.8.2017 od 18:00 do 22:00

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

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

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.

1.8.2017 až 10.9.2017

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

Panský lom, Liberec, Liberec, 460 01, http://www.speleolbc.cz

Evropská noc pro netopýry (Bat Night)

Již 21. ročník mezinárodní noci pro netopýry se bude tradičně konat v Panském lomu před

Hanychovskou jeskyní v pátek 25.8.2017 od 20:30 do 24:00 hod. Vstup na akci je zdarma,

návštěvníci se zde mohou setkat s živými netopýry, vyslechnout přednášku a odnést si i

25.8.2017 od 20:30

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 25.8.2017 do 27.8.2017

propagační materiál. S sebou nutno vzít baterku, která vydrží svítit déle než jednu hodinu.

Akce se koná za každého počasí.

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

Adam Morkus, http://www.facebook.com/buskingLiberec

Fingerstyle guitar / Praha. 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).

25.8.2017 od 16:00

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

Závod historických kol

Oslava 200 let od vynálezu jízdního kola. Liberecký Bicycle club 1886 pořádá obnovené

cyklistické závody okolo liberecké přehrady. Závod bude rychlostní tříokruhový a přihlásit se

můžete na místě. 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.

25.8.2017 od 18:00

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

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

Skatepark Liberec, Barvířská, Liberec, 460 07, http://www.skijested.cz

Scoot Day Liberec, http://www.facebook.com/Ski-areál-Ještěd-178655542226644

Závody na freestyle koloběžkách, disciplíny: U Rampa / best trick "Velbloud" / volná jízda. 

26.8.2017 od 10:00 do 17:00

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

TFA Liberec, http://www.facebook.com/events/471263739664567

V sobotu 26.8.2017 se ve Ski areálu Ještěd pod skokanskými můstky uskuteční čtyřboj v

silových disciplínách TFA Liberec 2017. Již tradiční akci pořádá SDH Karlinky a start prvního

závodníka bude v 9h.

26.8.2017 od 9:00

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

Terasa U Vodníka, Křižíkova 235, Liberec, 460 01

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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Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 25.8.2017 do 27.8.2017

Živá kapela Ládi Navrátila a spol., http://www.facebook.com/events/2016235635276022

Tento pátek 25.8 nás navštíví a zahraje Láďa Navrátil a jeho country kapela. Tak doražte na

pivo a něco na zub.

25.8.2017 od 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

Koupaliště Sluníčko, Dřevařská 308, Liberec - Vratislavice nad Nisou, 463 11,

http://www.koupalisteslunicko.cz

Country folk a bluegrass, http://www.facebook.com/koupalisteslunickovratislavice

V sobotu 26. srpna 2017 v 18 hodin začíná koncert skupin NONSTOP a Depozit v areálu

koupaliště Sluníčko ve Vratislavicích nad Nisou. Na začátku koncertu pokřtí starosta Lukáš

Pohanka již třetí knihu Vratislavice nad Nisou od Marka Řeháčka s kresbami Petra Ferdyše

Poldy. Autoři zájemcům knihu rádi podepíší.

26.8.2017 od 18:00 do 23:00

Zoologická zahrada Liberec, Lidové sady 31 / 425, Liberec 1, 460 01, http://www.zooliberec.cz

Křtiny mláďat rysů, http://www.zooliberec.cz

Přijďte se podívat jak se křtí rysí dvojčata. Kmotry budou členové skupiny Mandrage. V

neděli 27. 8. v 11.00 hodin.

27.8.2017 od 11:00

Jizerské hory

Ze života horalů

Muzeum Jizerských hor (osada Jizerka) vás zve na zábavný den pro děti "Ze života horalů".

Přijďte si vyzkoušet práci dřevařů, vyfouknout si bublinu skoro jako sklář, vyrýžovat drahé

kamení a dozvědět se něco o čihařích a o životě zašlých časů na Jizerce.

26.8.2017 od 10:00 do 16:00

Bedřichov

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

František Lamač, Bedřichovské hudební léto 2017, +420483380034, 

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

František Lamač vystudoval konzervatoř v oboru housle. Po studiu byl v angažmá různých

orchestrů, nejdéle v orchestru divadla F. X. Šaldy v Liberci. 

26.8.2017

Frýdlant

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

Jazz World Photo 2017, http://www.mesto-frydlant.cz

Tradiční výstava fotografií ze světa jazzové hudby. Místo konání: výstavní síň radnice.

15.8.2017 až 31.8.2017

Hrátky s drátky, http://www.mesto-frydlant.cz

Výstava drátovaných plastik Ladislava Lokajíčka. Vstupné zdarma. Přístupné dle otevírací

doby Městského muzea.

14.8.2017 až 30.9.2017

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

Hradozámecká noc na Frýdlantě, http://www.zamek-frydlant.cz

Koncem prázdnin se na Frýdlantu uskuteční již klasická Hradozámecká noc. Prohlídky je

nutno předem rezervovat: tel:482312130, e-mail: zamek.rezervace@seznam.cz

26.8.2017

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 25.8.2017 do 27.8.2017

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

Hradozámecká noc na Grabštejně aneb Je třeba zabít Valdštejna!,

http://www.hrad-grabstejn.cz

Jedinečná možnost navštívit zšeřelé hradní interiéry – a to i ty běžně nepřístupné. Na rozdíl

od klasických prohlídek budete cestou hradem sledovat příběh, během něhož se dozvíte

strašlivé tajemství... Obáváme se, že "je třeba zabít Valdštejna"!

26.8.2017 od 20:00 do 22:00

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

Hrádecké slavnosti a Bartolomějská pouť, http://www.branatrojzemi.cz

Tradiční městské slavnosti, letos jako připomínka 730 let od první písemné zmínky o městě.

25.8.2017 až 27.8.2017

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

Chrastava

Hotel Farma Vysoká, Vysoká 9, Chrastava, 463 31, http://www.farmavysoka.cz

Koňský tábor na farmě Vysoká, http://www.farmavysoka.cz

Dva termíny pro děti na koňský tábor na Farmě Vysoká u Chrastavy. 

10.7.2017 až 14.7.2017

21.8.2017 až 25.8.2017

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

Loučení s létem

Koupaliště Sluníčko v Chrastavě: Čeká vás spousta her, tvořivé dílny, sportovní aktivity

apod. Vstup zdarma.

25.8.2017 od 15:00

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

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

http://www.curiavitkov.cz

Turnaj - XIII. století, http://turnaj.curiavitkov.cz

Areál Curie bude jako obvykle otevřen veřejnosti, ale tato akce je tradičně určena především

samotným bojujícím a jejich doprovodu. Diváky určitě nebudeme vyhánět - jen se jim

26.8.2017

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 25.8.2017 do 27.8.2017

nebudeme věnovat tolik jako na našich jiných akcích. Ostatně i vstupné je pouze dobrovolné

a výtěžek jako vždy určený k údržbě skanzenu. 

Jablonec nad Nisou

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

http://www.jablonec.com

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

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

http://www.kinajablonec.cz

Velká oříšková loupež 2 (2D/D), +420725030990, 

http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/velka-oriskova-loupez-2-1702

Veverčák Bručoun je zpět na scéně i se svými přáteli! 

26.8.2017 od 15:00

27.8.2017 od 18:00

Barry Seal: Nebeský gauner, +420725030990, 

http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/barry-seal:-nebesky-gauner-1701

CIA, Bílý dům, Pablo Escobar. Tyhle všechny vodil za nos. Barry Seal, pilot dopravního

letadla, který se nechal naverbovat CIA i jihoamerickými narkobarony, to umí dobře hrát na

všechny strany. Režisér úspěšného sci-fi Na hraně zítřka, Doug Liman, se znovu spojil s

Tomem Cruisem a natočili příběh podle skutečné události, jenž je jedním slovem

neskutečný.

24.8.2017 od 20:00

26.8.2017 od 17:30

29.8.2017 od 20:00

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. Svým námětem zapadá do řady filmů Obecná

škola, Kolja a Vratné lahve, v nichž rodinná tvůrčí dvojice vypráví o různých fázích života

mužského protagonisty na pozadí dějinných událostí.

24.8.2017 od 17:30

26.8.2017 od 20:00

28.8.2017 od 20:00

30.8.2017 od 17:30

31.8.2017 od 20:00

2.9.2017 od 17:30

3.9.2017 od 20:00

5.9.2017 od 20:00

Temná věž, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/temna-vez-1700

Temná věž Stephena Kinga, ambiciozní a rozsáhlý příběh od jednoho z nejuznávanějších

světových autorů, se konečně dostává na filmová plátna. Roland Deschain, poslední z řádu

rytířů, vede odvěkou bitvu s Walterem O'Dimem, známým též jako Muž v černém a je

odhodlaný zabránit mu ve zničení Temné věže, která svou existencí drží pohromadě celý

vesmír. Dobro a zlo se tak ocitají v souboji, který rozhodne o osudu všech světů.

27.8.2017 od 20:00

28.8.2017 od 18:00

30.8.2017 od 20:00

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

Barry Seal: Nebeský Gauner, +420725030990, 

http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/barry-seal:-nebesky-gauner-1701

Režisér úspěšného sci-fi Na hraně zítřka, Doug Liman, se znovu spojil s Tomem Cruisem a

natočili příběh podle skutečné události, jenž je jedním slovem neskutečný.

25.8.2017 od 20:30

Já, Padouch 3 (2D), +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.

26.8.2017 od 20:30

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.

11.8.2017 od 21:00

27.8.2017 od 15:00

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.

27.8.2017 od 20:30

Mírové náměstí, Jablonec nad Nisou , 466 01

Jablonecké slavnosti piva, +420483357111

Pozvánka na pivní slavnosti do centra Jablonce - bohatý kulturní program, občerstvení a

26.8.2017 od 13:00 do 23:00

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 25.8.2017 do 27.8.2017

soutěže...

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

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

Jeřmanice

Všesportovní areál Obří Sud Javorník, Javornická 350, Jeřmanice, 463 12,

http://www.areal-obrisud.cz

Vinařský víkend...aneb vinařská stezka v areálu, http://www.areal-obrisud.cz

Na vinařské stezce máte možnost ochutnat česká, francouzská a španělská vína. U stánků

budete moci porovnat noví i starší ročníky vín.

26.8.2017 až 27.8.2017 od 10:00 do

19:00

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

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 25.8.2017 do 27.8.2017

Oldřichov v Hájích

Oldřichov v Hájích, Oldřichov v Hájích, 463 31, http://www.oldrichov.cz

Sportovní den, http://www.oldrichov.cz

Sportovní den se koná na fotbalovém hřišti.

27.8.2017 od 14:00

Osečná

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

Den otevřených dveří na Tvrzi Krassa, http://www.osecna.info

V sobotu 26. srpna 2017 se koná Den otevřených dveří na Tvrzi Krassa v Chrastné. Přijďte se

podívat na nově zrekonstruovanou stavbu, poznat naše prostory a nabídku služeb. Dveře se

otevřou přesně ve 14.00 hodin. Občerstvení zajištěno.

26.8.2017 od 14:00

Rádlo

Stánek Milíře, Rádlo, 468 03

Tvořivé odpoledne, http://www.cisarskykamen.cz

Přijďte 26.8. ve 14 hodin ke Kiosku na Milířích. Společně budeme tvořit pro radost ze sádry,

papíru a dalších materiálů. Těšíme se na šikovné ručičky. Vstupné dobrovolné.

26.8.2017 od 14:00

Sychrov

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

http://www.facebook.com/szsychrov

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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