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TěhoTeNSká SkupiNkA
A SDíleNí S Dulou

Volby 2020 do zastupitelstva kraje
(8–14 hodin)

Saskova 36, 17–19 hodin
setkání pro těhotné ženy
www.dularenata.cz

MČR V ATleTiCe
DRuŽSTeV DoRoSTeNCŮ

GAlAkoNCeRT
ŠTeFANA MARGiTY
Městské divadlo, 19 hodin
doprovod: Moravské klavírní trio
www.divadlojablonec.cz

FilMoVÝ kluB
kino Junior, 20 hodin
film Králové videa
www.kinajablonec.cz
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Volby 2020 do zastupitelstva kraje
(14–22 hodin)

MeDoBRANí – TANeČNí
ZáBAVA pRo SeNioRY
kC hotel praha, 15 hodin
k tanci a poslechu hraje Swingový
orchestr Vladimíra Vláška
www.mestojablonec.cz

Stadion Střelnice, 10 hodin
atletický mítink na dráze
www.sportjablonec.cz

SkiReGATA 2020
Jablonecká přehrada
závody v jachtingu a windsurfingu
(rozjížďky dle počasí)
www.tjdelfin.cz, www.sailing.cz

DeN pRo MáMu
Rodinné centrum Jablíčko (Spolkový
dům), 10–15 hodin
přednášky a workshopy pro maminky,
možnost hlídání dětí
www.usmevmamy.cz

JABloNeCkÝ VoŘíŠek
letní scéna eurocentra, 14 hodin
22. ročník soutěže pejsků voříšků,
čestný host Pavel Thiel – výcvik
a výchova psů, www.ejbc.cz

BluDNÝ holANĎAN

Studio Najla, 18.45 hodin
Lenka.Tahalova.Jbc@seznam.cz

kino Radnice, 18.45 hodin
záznam přenosu z Metropolitní opery
New York, více info na další straně
u upoutávky s fotkou

NATěRAČ

SlAM poeTRY

Městské divadlo, 19 hodin
divadelní komedie DS Vojan Desná –
Mladá Haluz, www.divadlojablonec.cz

klub Na Rampě, 20 hodin
vystoupí Dr. Filipitch (mistr CR 2017)
a Pan Fenek (mistr CR 2019) a Přibyl
Kravál123456 (finalista MČR) a další
www.klubnarampe.cz

oM ChANTiNG

uŽ JSMe DoMA
klub Na Rampě, 20 hodin
punková avantgarda s trubkou
na tour: 35 let dobře namazáno
www.klubnarampe.cz

ReTRo pARTY
u George, Fügnerova 1a, 20 hodin
hity minulých let a to nejlepší z 90. let
www.ugeorge.webnode.cz

AC/CZ
Woko klub, 20.30 hodin
AC/DC revivalová kapela kritiky
uznávaná jako nejlepší revival v ČR
www.facebook.com/wokoklub

kiNA
aktuální program kina Radnice
a Junior na www.kinajablonec.cz

Změna vyhrazena! Sledujte informace na webu pořadatelů. Akce se konají
pouze v souladu s aktuálními opatřeními. Vstup do naplnění dané kapacity.
Návštěvníci jsou povinni dodržovat hygienická opatření. Děkujeme Vám.
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DeN ARChiTekTuRY
ostrý roh u Bílé Nisy, sraz 10 hodin
– Jak by mohl vypadat dlouhý park
kolem Bílé Nisy představí krajinářka
Lucie Baldová (suchá část procházky,
cca 40 min.)
– Jak nás Nisa vede od Mšena až do
centra: dobrodružná výprava korytem
řeky s architektem Jakubem Chuchlíkem (mokrá a studená část, boty do
vody nebo holínky), placjablonec.cz
www.denarchitektury.cz

SkiReGATA 2020
Jablonecká přehrada, dle počasí
závody v jachtingu a windsurfingu
www.tjdelfin.cz, www.sailing.cz

RoDiNNÉ pŘeDSTAVeNí
kino Junior, 14.30 hodin
Křupaví mazlíčci (benefit “Rodinné
kino”), www.kinajablonec.cz
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DáRek SeNioRŮM
peRlY SVěToVÉ opeReTY
Městské divadlo, 17 hodin
koncert, www.divadlojablonec.cz

koMeNToVANÉ pRohlíDkY
Muzeum skla a bižuterie
14 a 16 hodin
komentované prohlídky výstavy
Trendy.Design.Produkce a stálých
expozic s kurátorkou Kateřinou Norou
Novákovou, www.msb-jablonec.cz

MARS V hleDáČku
koSMiCkÝCh SoND
Městská knihovna, 17 hodin
astronomické okénko M. Gembece
www.knihovna.mestojablonec.cz

BioTRoNik T. pFeiFFeR
Spolkový dům, 18 hodin
beseda – Společenství Josefa Zezulky
www.dub.cz

kYRGYZSTáN
klub Na Rampě, 19 hodin
cestovatelský pořad Pavly Bičíkové
o zemi vysokých hor a šťastných lidí,
plný fotografií, videí a zážitků
www.klubnarampe.cz
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BioSeNioR
kino Radnice, 14.30 hodin
film Psí láska www.kinajablonec.cz

poDZiMNí kokTeJl ZuŠ
ASTRoSeTkáNí
klub Na Rampě, 18 hodin
o aktuálním dění na obloze i novinky
z astronomie a kosmonautiky, téma
Mars, www.klubnarampe.cz
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oTeVŘeNá poRADNA
Centrum kašpar, 9–12 hodin
bezplatné profesní poradenství
od hledání práce po zisk zaměstnání
www.centrum-kaspar.cz

NAVleČTe Si koRálkY
Rodinné centrum Jablíčko (Spolkový
dům), 10–14 hodin
tvoření z atestovaných silikonových
korálků zn. Emaja, přihlášky na tel.
605 733 540, www.centrumjablicko.cz

Městské divadlo, 17 hodin
profilový pořad jablonecké ZUŠ,
účinkují žáci tanečního oboru školy
www.zusjbc.cz, www.divadlojablonec.cz

MARTiN GRoSMAN
AuToRSkÝ ŠpeRk
Galerie pouZAR&oVá, 17 hodin
vernisáž výstavy šperkaře, výtvarníka
a pedagoga na SUPŠS v Železném
Brodě, facebook.com/POUZARetOVA

NěCo JAko RÉToRikA
klub Na Rampě, 17–18 hodin
nový kurz, další lekce 14. a 21. 10.,
4. a 18. 11., přihlášky na e-mailu:
hana@mluvenitislusi.cz
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BeRouNkA

koJíCí SkupiNkA
A SDíleNí S Dulou

Městská knihovna, 14 hodin
promítání z cyklu Krásy Čech,
Moravy a Slezska
www.knihovna.mestojablonec.cz

Saskova 36, 10–12 hodin
setkání pro ženy s malými miminky,
kde je možné získat informace i sdílet
www.dularenata.cz

MeT: BluDNÝ holANĎAN
sobota 3. 10., 18.45 hodin, kino Radnice, Jablonec nad Nisou
Záznam přenosu z Metropolitní opery New York. Bludný Holanďan měl být
novou inscenací minulé sezóny, ale kvůli uzavření divadel se odehrál jen pro
kamery. Režisér François Girard, jehož mystické pojetí Parsifala utopeného
v moři krve se v MET stalo jednou z nejúspěšnějších inscenací uplynulých
let. V roli tajemného Holanďana, odsouzeného věčně bloudit po širých
mořích, se představí Jevgenij Nikitin... Podzimní sezóna MET se odehraje
pouze ze záznamů a v Jablonci diváci mohou vidět 4 opery (vstupenka
abonomá za 200 Kč / běžně za 300 Kč). www.kinajablonec.cz
Foto: archiv jabloneckých kin

plAVBA Do ZeMě FRANTiŠkA JoSeFA
čtvrtek 8. 10. ,19 hodin, klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou
Povídání mořeplavce Petra Ondráčka o české expedici na 10metrové ocelové
plachetnici jménem Bagatela k tajemnému souostroví v Barentsově moři.
Bagatela je vůbec první českou lodí v těchto končinách a první českou lodí,
která doplula nejdále na sever překonáním 80˚ severní zeměpisné šířky.
Po 146 letech od objevení tohoto souostroví se zde opět otiskla noha Čecha
do zamrzlé, ale nádherné a lidmi opuštěné krajiny, kam zatím nedosáhl dnes
všudypřítomný turismus. Vyprávění je doprovázeno fotografiemi a filmovým
dokumentem. www.klubnarampe.cz
Foto: Na ruské polární stanici (archiv Petra Ondráčka)
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pokračování z předchozí strany

pRohlíDkY
kANToRoVY VilY
palackého 3111/26, 10–17 hodin
pouze pro předem objednané zájemce
(v každou celou hodinu), více info na
další straně u upoutávky s fotkou

leGeNDA JMÉNeM
TYRANNoSAuRuS ReX
Městská knihovna, 17 hodin
popularizátor, paleontolog a spisovatel
Vladimír Socha představí svoji novou
knihu o nejslavnějším dinosaurovi
a novinky z výzkumu
www.knihovna.mestojablonec.cz

WoRkShop S JiZeRSkou
leVANDuloVNou
hotel Rehavital, 17–20 hodin
výroba věnce, ochutnávka levandulového sirupu, přihlášky a informace
info@levandulovna.cz
nebo na tel. 737 373 616
www.rehavital.cz

pAMáTNÝ DeN SokolSTVA
NoC SokolSkÝCh SVěTel
Sokolovna, 18 hodin
významný den ČR, kdy 8. října 1941
došlo k masovému zatýkání sokolů
a rozpuštění České obce sokolské,
vzpomínkové setkání s výrobou lampionů a společným zapálením svíček, fb:
Tělocvičná jednota Sokol Jablonec n. N.
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ZáVoD Ve SkoCíCh
NA TRAMpolíNě
Městská sportovní hala
48. ročník Mezinárodního závodu
přátelství, www.trampoliny.cz

pRohlíDkY
kANToRoVY VilY
palackého 3111/2, 10–17 hodin
pouze pro předem objednané zájemce
(v každou celou hodinu), více info na
další straně u upoutávky s fotkou

kuRZ ŠiTí
Se ZAŠíWáRNou
DDM Vikýř
přihlášky a info na tel. 777 094 056,
e-mail: majda.janegova@gmail.com

TVoŘeNí S káTou
Rodinné centrum Jablíčko (Spolkový
dům), 17–19 hodin
kreativní dílna pro dospělé (pravidelně
v pátek) – scrapbook, mixed media
art, přihlášky na tel. 605 733 540
www.centrumjablicko.cz

The BeATleS ReViVAl
BAND – The BACkWARDS
Městské divadlo, 19 hodin
World Beatles show v programu
„Beatles Solo Years“
www.divadlojablonec.cz

oMNioN

Městské divadlo, 19 hodin
koncert, www.divadlojablonec.cz

klub Na Rampě, 20 hodin
jednočlenný sebesmyčkovací orchestr
Tomáše Reindla, elektronika s živými
nástroji, www.klubnarampe.cz

plAVBA Do ZeMě
FRANTiŠkA JoSeFA

kYTARiSTA JiRkA SAMek
A hoSTÉ

DAViD DeYl – DěkuJi

klub Na Rampě, 19 hodin
povídání mořeplavce Petra Ondráčka,
více info výše u upoutávky s fotkou
www.klubnarampe.cz

FilMoVÝ kluB
kino Junior, 20 hodin
film Helmut Newton:
Nestoudná krása
www.kinajablonec.cz

u George, Fügnerova 1a, 20 hodin
“Let napříč mnoha žánry”,
www.ugeorge.webnode.cz
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JABloNeCká hAlA
Stadion Střelnice, 8 hodin
soutěž v požárním sportu
www.sportjablonec.cz

SO
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pokračování z předchozí strany

SkAuTSká ReGATA
Jablonecká přehrada, 9–17 hodin
12. ročník Jablonecké regaty vodních
skautů (pro plachetnice lodní tř. P550
a Open), www.vodniskautijablonec.cz

pŘeDpoRoDNí
pŘípRAVA S Dulou
Saskova 36, 10–17 hodin
(pokračuje 11. 10.)
www.dularenata.cz

BiŽuTeRNí kuRZ
pRo DoSpělÉ
Muzeum skla a bižuterie, 10–14 hodin
výroba náramku a náhrdelníku z broušených perlí, obšívaných rokajlem
s lektorkou Věrou Černou, rezervace:
milena.zacharova@msb-jablonec.cz
nebo tel.: 778 702 892 (do 5. 10.)
www.msb-jablonec.cz

pRohlíDkY
kANToRoVY VilY

pRohlíDkY
kANToRoVY VilY
více info níže u upoutávky s fotkou

4TeT – VeRZe V.
Městské divadlo, 19 hodin
David Uličník – tenor, Jiří Korn – baryton, Jiří Škorpík – baryton, Dušan
Kollár – bass, www.divadlojablonec.cz
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pokáČ – VYpRoDáNo
klub Na Rampě, 20 hodin
koncert, www.klubnarampe.cz
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BioSeNioR
kino Radnice, 10 hodin
film Jak býti dobrou ženou
www.kinajablonec.cz

VíRA A NeVíRA Ve STíNu
ToVáRNíCh koMíNŮ

Městská sportovní hala
48. ročník Mezinárodního závodu
přátelství, www.trampoliny.cz

Městská knihovna, 17 hodin
autor Martin Jemelka o publikaci,
která mapuje vývoj a poměry náboženského života průmyslového dělnictva
v meziválečných českých zemích
na příkladu čtyř průmyslových měst
Jablonce, Kladna, Ostravy a Zlína
www.knihovna.mestojablonec.cz

DoN pASquAle

Be MY BABY

více info níže u upoutávky s fotkou

ZáVoD Ve SkoCíCh
NA TRAMpolíNě

kino Radnice, 18.45 hodin
záznam přenosu z Metropolitní opery
New York, www.kinajablonec.cz

MiRAi TouR 2020
– VYpRoDáNo
letní scéna eurocentra, 19.30 hodin
www.ejbc.cz

Městské divadlo, 19 hodin
skvostná komedie v podání Divadla
Palace Praha, hrají Vanda Hybnerová,
David Novotný, Lenka Zbranková
a další, www.divadlojablonec.cz
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MiMikiNo

olDieS pARTY
u George, Fügnerova 1a, 20 hodin
hudba 80. až 90. let hraje DJ’s Maina
www.ugeorge.webnode.cz
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JABloNeCká hAlA
Stadion Střelnice, 8 hodin
soutěž v požárním sportu
www.sportjablonec.cz

kino Junior, 10 hodin
promítání za tlumeného osvětlení
a zvuku (benefit “Rodinné kino”)
www.kinajablonec.cz

lADAkh A ZANSkAR
MAlÝ TiBeT
klub Na Rampě, 19 hodin
přednáška cestovatelky Radky Tkáčikové o malebné oblasti na severu
Indie, www.klubnarampe.cz

pRohlíDkY kANToRoVY VilY
čtvrtek 8. 10.–neděle 11. 10., 10–17 hodin, palackého 3111/26
Dny otevřených dveří ve funkcionalistické Kantorově vile postavené
v letech se 1933–1934 architektem Heinrichem Kulkou, žákem a dlouholetým spolupracovníkem světoznámého architekta Adolfa Loose.
Konají se u příležitosti 150. výr. narození A. Loose a 120. výročí narození
H. Kulky. Prohlídky vily jsou zdarma, možné pouze v doprovodu
průvodce pro předem objednané zájemce v každou celou hodinu
(poslední v 16 h). Rezervace v turistickém infocentru: osobně
(Kostelní ⅙), telefonicky 774 667 677 či e-mailem: info@jablonec.com
www.jablonec.com, www.mestojablonec.cz
Foto: Miloš Lubas

ReGATY NA JABloNeCkÉ pŘehRADě
3.–4. 10. Skiregata 2020 závody v jachtingu a windsurfingu (lodní třídy
techno 293, Rac, Optimist, Open Class) a časovka horských kol do vrchu.
45. ročník. Pořádá TJ Delfín. www.tjdelfin.cz, www.sailing.cz
10. 10. Jablonecká regata vodních skautů (pro plachetnice lodní tř. P550
a Open). 12. ročník. www.vodniskautijablonec.cz
Rozjížďky se uskuteční dle počasí.
Foto: archiv TJ Delfín
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pŘeDpoRoDNí pŘeDNáŠkA
DDM Vikýř, 16–19 hodin
na téma kojení a správná manipulace
s miminkem, přihlášky a info na tel.:
775 949 196, e-mail: porad2@seznam.cz
www.porad2.webnode.cz

TěhoTeNSká SkupiNkA
A SDíleNí S Dulou
Saskova 36, 17–19 hodin
setkání pro těhotné ženy kde je možné
informace získat i sdílet
www.dularenata.cz

NARoZeNiNoVÝ koNCeRT
JiTkY ZeleNkoVÉ
Městské divadlo, 19 hodin
www.divadlojablonec.cz

koluMBie
hotel Rehavital, 18 hodin
cestovatelská přednáška Jana Machoviče, amatéského fotografa a jednoho
ze zakladatelů projektu JizerkyLove
www.rehavital.cz

oM ChANTiNG
Studio Najla, 19 hodin
meditace se společným zpíváním
jogínského ÓM, další info:
Lenka.Tahalova.Jbc@seznam.cz

ARAkAiN
eurocentrum, 20 hodin
koncert v rámci turné metalové kapely
s deskou Jekyll & Hyde, www.ejbc.cz

NABiTÝ BATeRkY
u George, Fügnerova 1a, 20 hodin
koncert country kapely,
www.ugeorge.webnode.cz

GeRAlD ClARk ( JAR)
klub Na Rampě, 20 hodin
uhrančivá směs blues, rocku a melodického folkrocku s kořeny v tradičním
africkém blues, zpěváka a kytaristu doprovodí kytarista Jakub Hlobil a bubeník Josef Hlobil, www.klubnarampe.cz

MoNkeY BuSiNeSS
Woko klub, 20 hodin
koncert na Tour 2020
www.facebook.com/wokoklub

SkARDu
klub Na Rampě, 21 hodin
Patří nám svět, pojď se proletět!
svěží koncert, www.klubnarampe.cz

SO
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Fk JABloNeC
FC ZBRoJoVkA BRNo

FilMoVÝ kluB

Stadion Střelnice, 16.30 hodin
fotbalové utkání Fortuna ligy, (změna
termínu možná), www.fkjablonec.cz

kino Junior, 20 hodin
film Naděje, www.kinajablonec.cz

TŘi SeSTRY

PÁ
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DeN STRoMŮ
ekocentrum, 9–17 hodin
ekologický program pro školy (dopoledne) i veřejnost (odpoledne), více info
na 7. straně kalendáře u upoutávky
s fotkou

DÝŇohRANí
S pŘeSpáVAČkou
DDM Vikýř, 16 hodin
odpoledne plné dýní -–opravdických,
na papíře, v kuchyni, venku, vevnitř...
tvoření, vaření a čtení na téma Dýně
s přespáním, info a přihlášky na
www.vikyr v sekci přihlášky/akce

iShoRTS
kino Junior, 17 hodin
projekce nejzajímavějších zahraničních
a českých krátkých filmů
www.kinajablonec.cz

Woko klub, 20 hodin
koncert na Vinyl Tour 2020
www.facebook.com/wokoklub

olDieS pARTY
u George, Fügnerova 1a, 20 hodin
hudba 80. až 90. let hraje DJ’s Maina
www.ugeorge.webnode.cz
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BiJáSek
kino Junior, 14.30 hodin
Máša a medvěd: Mášiny písničky
(benefit “Rodinné kino”)
www.kinajablonec.cz

ZDeNěk poláCh
A MATÝSek
eurocentrum, 15 hodin
jediný břichomluvec v ČR se svou největší celebritou, která si získala popularitu v soutěži „Československo má
talent“, www.ejbc.cz
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BAlADA pRo BANDiTu
Městské divadlo, 19 hodin
muzikálový příběh Nikoly Šuhaje loupežníka v podání Divadla A. Dvořáka
Příbram, www.divadlojablonec.cz

Co BY MŮJ SYN Měl
VěDěT o SVěTě
klub Na Rampě, 20.30 hodin
představení Lukáše Hejlíka, které
pobaví a představí knihu spisovatele
Fredrika Backmana formou scénického
čtení, www.klubnarampe.cz
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ŠiCí WoRkShop
CeNTRA kAŠpAR
Centrum kašpar, Dvorská 9, 16 hodin
v rámci kampaně ,”Ušij tašku,
zaměstnej člověka” pro veřejnost,
rezervace míst: michaela.nemcova
@centrum-kaspar.cz
www.centrum-kaspar.cz

hoMoFoNie ANeB DěJiNY
huDBY TRoChu JiNAk
Městská knihovna, 17 hodin
o životních osudech vybraných
hudebních skladatelů v podání
Zdeňka Rakušana
www.knihovna.mestojablonec.cz

VáClAV A leNkA
ŠpillARoVi: VieTNAM

koRálkoVá DílNA
Dům česko-německého porozumění,
Rýnovice, 17 hodin
tvorba z perliček s Lídou Dutou,
rezervace na tel. 720 248 215
www.dumrynovice.cz

FRANTiŠek RiNGo ČeCh:
DíVČí VálkA
eurocentrm, 19 hodin
jedna z nejúspěšnější a nejhranější
ze všech divadelních her v ČR
www.ejbc.cz

VilÉM VeVeRkA – hoBoJ
& ulTiMATe W BAND
Městské divadlo, 19 hodin
koncert v programu představí i nové
album, www.divadlojablonec.cz

ČT
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WoRkShop S ele pele
palace plus, 15 hodin
navlékání náramků z minerálních
korálků dle své fantazie, přihlášky
a info na www.palaceplus.cz

pŘeDpoRoDNí
pŘeDNáŠkA
DDM Vikýř, 16–19 hodin
na téma porod, přihlášky a info na tel.:
775 949 196, e-mail: porad2@seznam.cz
www.porad2.webnode.cz

ZkRoCeNá
popoRoDNí DepReSe

eurocentrum, 19 hodin
cestopisná diashow o zemi čaje, rýžových polí, vysokých hor a lidnatých
měst, www.ejbc.cz

RC Jablíčko, 16.30–18 hodin
setkávání v bezpečném kruhu
pro maminky, které zlobí psychika
www.usmevmamy.cz

TRANSkY, BoDY VTeŘiNY

leSNí TAJeMSTVí
JiZeRSkÝCh hoR

Městské divadlo, 19 hodin
hra Tomáše Dianišky inspirovaná
skandálním osudem československé
atletky v podání Divadla P. Bezruče
Ostrava, www.divadlojablonec.cz

ST
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ŠiCí WoRkShop
Centrum kašpar, 10 hodin
více info viz 20. 10.

BioSeNioR
kino Radnice, 14.30 hodin
film Casting na lásku
www.kinajablonec.cz

Dům česko-německého porozumění,
Rýnovice, 17 hodin
Literatura v kavárně – Anna Knechtel
představí spisovatele Jizerských hor
Gustava Leutelta
www.dumrynovice.cz

WoRkShop S JiZeRSkou
leVANDuloVNou
hotel Rehavital, 17–20 hodin
pletení levandulových paliček, ochutnávka levandulového sirupu, přihlášky
a info na info@levandulovna.cz
nebo na tel. 737 373 616
www.rehavital.cz

NARoZeNiNoVÝ koNCeRT JiTkY ZeleNkoVÉ
čtvrtek 15. 10., 19 hodin, Městské divadlo, Jablonec nad Nisou
Koncert populární zpěvačky s nezaměnitelným sametovým altem, v jejímž
repertoáru jsou především balady, swingové a jazzové písně a šansony. Patří
ke stálicím naší hudební scény už víc než 50 let. Nezapomenutelné jsou její
hity jako Ty mi smíš i lhát, Mít svůj kout či duety Kéž jsem to já s Karlem
Gottem a Takový nejsi s Karlem Zichem. www.divadlojablonec.cz
Foto: archiv divadla

DeN STRoMŮ V JABloNeCkÉM ekoCeNTRu
pátek 16. 10., 9–17 hodin, ekocentrum – areál eurocentra, pav. S1
Den stromů se slaví ve více než 40 zemích světa. Zájemci si vyzkouší práci
se dřevem a vyrobí si dřevěné ozdoby, dozví se o životě stromů, zahrají
si sluchové a listové pexeso. Chybět nebude Keltský stromový kalendář,
výtvarná technika frotáže listů, zkoumání mikroskopem a mnoho dalšího.
Akce je vhodná pro školní kolektivy (dopoledne po předchozím objednání,
e-mail: ekocentrumjbc@seznam.cz) i veřejnost (od 13 hodin). Vstup zdarma.
Akci finančně podporuje statutární město Jablonec nad Nisou a probíhá ve
spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Český ráj. www.sevceskyraj.cz
Foto: archiv JKIC
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uŽ Je NáM 15…
Městské divadlo, 17 a 19 hodin
slavnostní koncert k 15. výročí dětského
pěveckého sboru Iuventus, gaude!
17.00 přípravné sbory Iuventus gaude!
19.00 koncertní sbor Iuventus Gaude!
a hosté: Bulharský rozhlasový sbor
(Sofie), Spevácký zbor slovenských
učiteĺov (Trenčianské Teplice)
www.zusjbc.cz, www.divadlojablonec.cz

WoRkShop
AFRiCkÉho BuBNoVáNí
klub Na Rampě, 17.30–19.30 hodin
bubnování na djembe pro začátečníky
i pokročilejší vede Tomáš Kerle,
přihlášky na: radka@klubnarampe.cz

ASoNANCe
eurocentrum, 20 hodin
koncert české folkové skupiny zaměřující se na skotské a irské lidové
balady a písně, www.ejbc.cz

FilMoVÝ kluB
kino Junior, 20 hodin
film Disco, www.kinajablonec.cz

PÁ
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hM… S oNDŘeJeM
GAluŠkou
klub Na Rampě, 20 hodin
pražská alternativní indie folková
kapela a písničkář, skladatel, hráč
na různé nástroje
www.klubnarampe.cz

So-NeT No. 2 BAND
u George, Fügnerova 1a, 20 hodin
k tanci a poslechu hraje hudební
skupina mnoha žánrů
www.ugeorge.webnode.cz

SO
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hVěZDY NAD JeŠTěDeM
Městské divadlo, 17 hodin
finálový večer pěvecké soutěže
www.divadlojablonec.cz

VYpSANá FiXA
klub Na Rampě, 20 hodin
pardubická rock-punková už pětadvacetiletá kapela na tour Ty máš doma
kvalitu! www.klubnarampe.cz

olDieS pARTY
u George, Fügnerova 1a, 20 hodin
hudba 80. až 90. let hraje DJ’s Maina
www.ugeorge.webnode.cz

NE
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ChoTYŇSká 12° / NAVeTA
BiG BAND
eurocentrum, 14 hodin
taneční odpoledne s orchestrem hrajícím klasickou dechovku, ale také
hudbu se swingovým nádechem
www.ejbc.cz

hAlloWeeNSká
poháDkA
klub Na Rampě, 16 hodin
divadlo, zpívadlo a povídadlo pro děti
do 7 let o tom, jak se vaří dýňová
polévka, jak dušičky slaví svátek,
co a odkud je Halloween
www.klubnarampe.cz

kiNA
aktuální program kina Radnice
a Junior na www.kinajablonec.cz

PO
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poDZiMNí FANTAZie 2020
Městské divadlo, 17 hodin
XXIV. přehlídka neprofesionálních
tanečních souborů scénického tance
a pohybového divadla
www.divadlojablonec.cz

áRToVo poNDělí
klub Na Rampě, 18–20 hodin
výtvarný kurz 3D papier TH a papier
mache, tvorba lampionů a dalších
světelných předmětů ve stylu Pop Art,
vede Zdeňka Svobodová, pro všechny
věkové kategorie, www.klubnarampe.cz

WoRkShop MoDeRNího
BŘiŠNího TANCe
klub Na Rampě, 20–21 hodin
výuka moderního břišního tance
s prvky dalších druhů tanců – tribal
fusion. Lektorka Lucie Slaninová
www.klubnarampe.cz

ÚT
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BioSeNioR
kino Radnice, 10 hodin
film Vzpomínky na Itálii
www.kinajablonec.cz

ÚT
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iMuNiTNí SYSTÉM
Městská knihovna, 17 hodin
Proč vznikají autoimunitní onemocnění? Jak v těle pracuje imunitní
systém a co ho oslabuje? – beseda
s Lucií a Jindrou Krákorovými
www.knihovna.mestojablonec.cz

140 SupŠ A VoŠ
JABloNeC NAD NiSou
Galerie N, 17 hodin
vernisáž, tel. 485 354 474

kVíZ NA RAMpě
klub Na Rampě, 18.30 hodin
www.klubnarampe.cz

Cop
eurocentrum, 20 hodin
koncert skupiny patřící právem k tomu
nejlepšímu na české bluegrassové
scéně, www.ejbc.cz

ST
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Den vzniku samostatného
československého státu

TReNDY.DeSiGN.pRoDukCe
Muzeum skla a bižuterie, 10–18 hodin
v rámci oslav Dne vzniku samostatného
československého státu. volný vstup
na výstavu, www.msb-jablonec.cz

SokolSkÝ Běh RepuBlikY
Tyršův park, start 14.30 hodin
více info na další straně kalendáře
u upoutávky s fotkou

TANeC, TANeC… 2020
GeNeRACe X
Městské divadlo, 21 hodin
zahajovací představení přehlídky
scénického tance
www.divadlojablonec.cz
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podzimní prázdniny

TANeC, TANeC… 2020
i. pŘehlíDkoVÝ VeČeR
Městské divadlo, 19 hodin
XXXIV. Celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých
www.divadlojablonec.cz

FilMoVÝ kluB
kino Junior, 20 hodin
film Svět podle Muchy
www.kinajablonec.cz
Další tipy na Podzimní prázdniny
najdete na konci kalendáře v sekci
Sportovní tipy & Výstavy

PÁ
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TANeC, TANeC… 2020
ii. pŘehlíDkoVÝ VeČeR
Městské divadlo, 19 hodin
www.divadlojablonec.cz

TiMuDeJ
klub Na Rampě, 20 hodin
černošicko-balkánská kapela hrající
world music jako samba nebo balkánské rytmy, přes elektroswing či pop
až po elektronické beaty
www.klubnarampe.cz

SO

31
Fk JABloNeC
BoheMiANS pRAhA
Stadion Střelnice, 14.30 hodin
fotbalové utkání Fortuna ligy, (změna
termínu možná), www.fkjablonec.cz

SlAVNoSTNí VYhláŠeNí
NoMiNACí A CeNY MěSTA
TANCe 2020
Městské divadlo, 13 hodin
závěrečný tanec a vyhlášení celostátní
přehlídky, www.divadlojablonec.cz

líBáNkY NA JADRANu
Městské divadlo, 19 hodin
hrají Eva Holubová, Bob Klepl,
Marika Šoposká, Václav Jílek/Štěpán
Benoni, www.divadlojablonec.cz

plAVeCkÝ BAZÉN
8–20 hodin
www.sportjablonec.cz

VeŘeJNÉ BRuSleNí
Zimní stadion, 13.30–15 hodin
www.sportjablonec.cz

hoReČkA
SoBoTNí NoCi
klub Na Rampě, 21 hodin
největší rockové hity na plátně (konání
závislé na epidemiologické situaci)
www.klubnarampe.cz

ARAkAiN
pátek 16. 10., 20 hodin, eurocentrum Jablonec nad Nisou
Koncert v rámci turné metalové kapely s její poslední řadovou deskou Jekyll
& Hyde. Vstupné 395/480/240 Kč. www.ejbc.cz
Foto: archiv Eurocentra

SokolSkÝ Běh RepuBlikY
středa 28. 10., start 14.30 hodin, Tyršův park, Jablonec nad Nisou
Oslava výročí založení samostatného československého státu. Trasy závodu:
dospělí 5 km (Tyršovým parkem a přilehlým okolím), děti 1 km / 500 metrů
(Tyršovým parkem). Více info a přihlášky na webu
www.behrepubliky.cz/zavody/jablonec-nad-nisou
Foto: Zuzana Bauerová
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SPORT & RELAXACE

listopad

plAVeCkÝ BAZÉN

RoDiNNÉ pŘeDSTAVeNí

pondělí 17–20 hodin (13–15 senioři)
úterý–pátek 8–20 hodin
sobota, neděle a svátky 10-20 hodin
vnitřní sportovní bazén 25 m a dětský
bazén, tobogány a další atrakce
www.sportjablonec.cz

kino Junior, 14.30 hodin
Princezna zakletá v čase (benefit
“Rodinné kino”), www.kinajablonec.cz

PO
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listopad

RequieM – pRo SólA,
SBoR A VARhANY
Městské divadlo, 19 hodin
koncert, www.divadlojablonec.cz

ÚT
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listopad

MŮJ BáJeČNÝ RoZVoD
Městské divadlo, 19 hodin
laskavá komedie, hraje Eliška
Balzerová, www.divadlojablonec.cz

ST
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listopad

CAVeWoMeN
Městské divadlo, 19 hodin
Obhajoba jeskynní ženy – One women
show, hraje Daniela Choděrová
www.divadlojablonec.cz

TANEČNÍ KURZY
MATADoR lATiNo
DDM Vikýř, zahájení 2. 10.
pátek 17–19 hodin
cvičení a tanec s hůlkou – open class
www.jabloneckajablicka.estranky.cz

VeŘeJNÉ BRuSleNí
Zimní stadion
středa 14–15 hodin
sobota a neděle 14.30–16 hodin
podzimní prázdniny 28.–30. 10.
13.30–15 hodin
www.sportjablonec.cz

VolNoČASoVÝ AReál
F. l. Čelakovského, Mšeno
800 m in-line dráha, multifunkční
asfaltové hřiště, dětské prolézačky,
travnaté fotbalové hřiště
www.sportjablonec.cz

SRNČí DŮl – AReál ZDRAVí
Jateční ulice
lesní sportoviště – běžecké trasy,
softballové hřiště, sektor pro výškaře,
dálkaře, oštěpaře nebo kladiváře

ATleTiCkÝ AReál
Na Střelnici
městský sportovní stadion a hala
pro kolektivy i jednotlivce
www.sportjablonec.cz

MěSTSká hAlA
u přehrady 20
denně 8–20 hodin
sportoviště vhodné pro míčové hry,
badminton, stolní tenis, cvičný boxerský sál, fitness, www.sportjablonec.cz

SAuNA ZA hRáZí
TANeČNí ŠkolA
TopDANCe
Vítězslava Nezvala 122/7
pravidelné taneční lekce:
PŘEDŠKOLÁCI – čtvrtky od 17.00
ŠKOLÁCI – středy od 16.30 (taneční
klub úterky a čtvrtky)
MLÁDEŽ – pokračovačky středy
18.30 (zahájení 30. 9.)
DOSPĚLÍ Klasický kurz
úterky 18.30 (od 6. 10.), středy 20.00,
pátky 18.30 (od 9. 10.) a neděle 19.00
(od 4. 10.)
DOSPĚLÍ Argentinské tango – čtvrtky
20.00 (od 1. 10.) a pátky 17.00
více informací a přihlášky
www.topdance.cz

ul. Za hrází 6
sauna s výhledem na jabloneckou
přehradu (kapacita až 33 saunařů)
ochlazovací bazének, masáže...
www.saunazahrazi.cz

TeNiSoVÉ kuRTY
Sportovní areál Břízky
venkovní: www.tkbrizky.cz
Tenisový areál proseč
www.cltkjbc.cz

TeNiS – SquASh – iNDooR
GolF – BADMiNToN
Sportovní centrum hotel Břízky
tenisová hala, kurty na squash, profesionální badmintonové kurty, indoor
golf, www.brizky.cz

SPORT & RELAXACE
pokračování z předchozí strany

MAkAk ARÉNA
liberecká ul., 10–22 hodin
jedno z největších lezeckých center
v ČR s cestami pro úplné začátečníky
i profesionály, boulderingová stěna,
dětské profily s top rope jištěním
www.makakarena.cz

JíZDY NA poNíCíCh
pony ranch, prosečská 125
vyjížďky pro celou rodinu, programy
spojené s péčí o koně a jezdectvím,
objednávkyna tel. č. 739 402 918
www.ponyranch.cz

eXTRiFiT GYM
palackého 41 (bývalý Jablonex)
všední dny 8–21 hodin
sobota 9–14, neděle 9–19 hodin
fitness, www.extrifitgym.cz

Deluko SpoRTS
palackého 41 (bývalý Jablonex)
více než 10 sportovních a relaxačních
aktivit – spinningový sál, multifunkční
tělocvična, sauna, dětský koutek, ...
na ploše přes 300 m2, spinning-jbc.cz

MARTiN GRoSMAN
AuToRSkÝ ŠpeRk
Galerie pouZAR&oVá, 7. 10.–2. 11.
pondělí a čtvrtek 15–19 hodin
výstava autorského šperku šperkaře,
výtvarníka a pedagoga na SUPŠS
v Železném Brodě
facebook.com/POUZARetOVA

FRANTiŠek lukeŠ
Nemocnice – chodba za informacemi
od 19. 10.
autorská výstava člena jabloneckého
fotoklubu Nekras, www.nemjbc.cz

FiGuRA V pohYBu
Galerie N, do 23. 10.
pondělí–pátek 13–17 hodin
tvorba Zuzany Kadlecové
tel. 485 354 474

JARoSlAV páV
FoToGRAFie, GRAFikA
Dům česko-německého porozumění
Rýnovice, do 23. 10.
úterý–čtvrtek 14–18 hodin
výstava, www.dumrynovice.cz

JANA RáBoVá
ATeMloS

SpoRToVNí CeNTRuM
CARDioFiTNeSS

Městské divadlo – foyer, do 25. 10.
v době divadelních představení
fine-art photo, www.divadlojablonec.cz

ul. Generála Mrázka 3
denně 6–22 hodin
indoorové sportoviště na 1 500 m2
www.cardiofitnessjbc.cz

140 SupŠ A VoŠ
JABloNeC NAD NiSou

FiTNeSS CoRSo
Mírové náměstí 1
klimatizované fitness centrum v samém
středu města, www.fitness-corso.cz

SolNá JeSkYNě
hotel Merkur
relaxační jeskyně s blahodárnými
účinky, objednávky na tel: 483 312 741
www.hotelmerkur.cz/cs/solna-jeskyne

VÝSTAVY
RoBeRT VANo
SRDeČNí ZáleŽiToSTi
Nemocnice – hlavní chodba u lékárny
1.–15. 10.
unikátní výstava velkoformátových
portrétních fotografií světoznámého
umělce, “srdcaři” na fotografiích jsou
z Liberce a okolí, k vidění i předměty
a informace spojené s léčením
kardiovaskulárních chorob
www.nemjbc.cz

Galerie N, od 29. 10.
pondělí–pátek 13–17 hodin
tel. 485 354 474

DiANA WiNkleRoVá
kRAJiNNá SiTuACe
Galerie kaplička, do 30. 10.
Site-specific instalace jako odkaz
ke krajině domova, úvaha nad
povahami krajin uvnitř a vně
(k nahlédnutí prosklenými dveřmi
kapličky), www.placjablonec.cz

TReNDY.DeSiGN.
pRoDukCe
Muzeum skla a bižuterie, do 1. 11.
úterý–neděle 10–18 hodin
to nejlepší ze skla a bižuterie na českém
trhu za poslední tři roky, více info na
další straně u upoutávky s fotkou

FoToGRAFie
ZBYŇkA CiNCiBuSe
u George, Fügnerova 1a, do 1. 11.
pondělí–neděle 17–23 hodin
výstava, www.ugeorge.webnode.cz

VeŘeJNÉ BRuSleNí
Zimní stadion, Sadová 2, Jablonec nad Nisou
středa 14–15 hodin, sobota a neděle 14.30–16 hodin
podzimní prázdniny 28.–30. 10. 13.30–15 hodin
Ledová plocha (58 x 26 m) k dispozici pro veřejnost. Individuální pronájmy
na tel. 778 071 834. www.sportjablonec.cz
Foto: archiv JKIC

TReNDY.DeSiGN.pRoDukCe
Muzeum skla a bižuterie, do 1. 11., úterý–neděle 10–18 hodin
To nejlepší ze skla a bižuterie na českém trhu za poslední tři roky. Součástí
výstavy jsou designová svítidla, kterým je vyčleněn samostatný prostor v nové
atypické muzejní přístavbě v podobě krystalu.
Komentované prohlídky výstavy s kurátorkou Kateřinou Norou Novákovou
proběhnou 6. 10. od 14 a 16 hodin.
28. 10. je vstup na výstavu zdarma v rámci oslav Vzniku samostatného
československého státu. www.msb-jablonec.cz
Foto: foto svítidla TDP – instalace QUBUS

VÝSTAVY
pokračování z přechozí strany

Má VlAST
ČeSká kRAJiNoMAlBA
Ze SBíRkY koopeRATiVY
Dům Scheybalových, do 8. 11.
všední dny 10–12.30 a 13–17 hodin
sobota 10–13 hodin
výstava obrazů předních českých
krajinářů, www.jablonec.com

FoToGRAFie Z ČeSkoBuDěJoViCkÉho
MApoVÉho okRuhu
eurocentrum – Foyer, do 10. 11.
pracovní dny 8–20 hodin
výstava fotografií pod záštitou
jabloneckého fotoklubu Nekras
www.ejbc.cz

100 leT S NáMi
Městská knihovna
všední dny 8–18 hodin
výstava ke stoleté historii české veřejné
knihovny v Jablonci nad Nisou 1920–
2020 (na chodbě k multimediálnímu
odd.) www.knihovna.mestojablonec.cz

pŘíRoDA A kRAJiNA
Městská knihovna
všední dny 8–18 hodin
vystavují členové fotoklubu Nekras
(v prostoru schodiště)
www.knihovna.mestojablonec.cz

MAlíŘi A SoChAŘi
ZA kATeDRou
Městská galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin
sobota 10–13 hodin
volná tvorba výtvarných pedagogů
uměleckoprůmyslové školy v Jablonci
nad Nisou (ke 140. výročí založení
školy), malby, sochy, grafika– Jiří
Dostál / Hana Hančová / Petr Horák

Zuzana Kadlecová / Vladimír Komňacký / Zbyněk Kubánek / Jan Lukáš /
Jiří Nepasický / Tomáš Plesl / Hana
Šuranská / Jan Vančura
tel.: 483 356 202

NekoNeČNÝ pŘíBěh
BiŽuTeRie & ČARoVNá
ZAhRADA – ČeSkÉ Sklo
SeDMi SToleTí
Muzeum skla a bižuterie
úterý–neděle 10–18 hodin
stálé expozice, www.msb-jablonec.cz

STálá kReATiVNí
koRálkoVá DílNA
palace plus, palackého 41
pondělí–pátek 9–17 hodin
sobota 9–12 hodin
na místě si můžete zakoupit materiál
a vyrobit si vlastní šperk (v nabídce
přes 300 druhů skleněných perlí)
www.palaceplus.cz
www.jablonecjewellerytour.cz

hRAČkY NAŠiCh
pRARoDiČŮ
Muzeum hraček, u Zel. stromu 2
přístupné jen na objednávku
expozice hraček pro holky i kluky
převážně z období 1940 až 1989,
stará školní třída (v říjnu otevřeno
pouze po telefonické dohodě pro skupiny 10 a více lidí, tel. 736 533 092)
www.muzeum-hracek-jablonec.cz

RÝNoViCká uliCe V ČASe
Relax pod střechou, Rýnovická 31
připravovaná výstava fotografií a pohlednic zobrazujících Rýnovickou
ulici a její okolí, na které se můžete
podílet i vy (vítány rodinné fotografie
či další artefakty), kontakt:
petra.hybnerova@email.cz
Děkujeme za přízeň a přejeme Vám
úrodný podzim!

Jste-li organizátory akce v Jablonci, pošlete svůj přispěvek do 9. dne v měsíci
na: kalendar@jablonec.com. Zájemci o placenou inzerci se mohou obracet na
stejnou e-mailovou adresu: kalendar@jablonec.com. Jablonecký kalendář vydává
Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s., Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, Kostelní 1/6, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel.: +420 774 667 677,
www.jablonec.com. Vydavatel neručí za průběh uveřejněných akcí ani případné
změny programu. Prosím, věnujte proto pozornost internetovým stránkám
uvedeným u jednotlivých akcí, kde je možné si ověřit, zda se akce koná, zda
je nutné zakoupit vstupenku či si místa rezervovat. Jablonecký kalendář je
distribuován s Jabloneckým měsíčníkem.

www.CentralJablonec.cz

placená inzerce

MÁM SVÁ
PŘÁNÍ

