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Tanvald – Nickyho rodina, nové

Smržovka – Masopust aneb

Smržovka – Čtenářská štafeta

české historické drama o Nicolasi
Wintonovi a jeho hrdinném činu,
Kino Jas Járy Cimrmana, od 19 h
Jablonec n.N. – Čachtická
paní, zápas dobra a zla
inspirovaný skutečným historickým
příběhem, trochu horor, thriller,
Městské divadlo, od 19 hod
Harrachov – Historical show,
středověké příběhy v kulisách
sněhového hradu Harachštejnu,
od 14.30 hod každou st, čt a pá,
příběh ohně od 19.30 hod

Velká dětská klauniáda Inky
Rybářové, parkhotel Smržovka,
od 15 hod
Desná – Papírové pohádky,
pohádka pro rodiče s dětmi od
tří let v podání divadla Kordula
Liberec, Riedlova vila, od 15hod

– naši senioři čtou dětem,
knihovna Smržovka, od 15 hod

Čt 3.2.
Desná – Olejomalby Josefa
Smoleňáka z Tanvaldu, pohled
na malbu starých mistrů 17. a 18.
Století a vlastní tvorba, Riedlova
vila, vernisáž od 17 hod (výstava
potrvá do konce dubna)

4.-5.3.
Tanvald – Na vlásku 3D,
americká animovaná hudební
komedie s 3D brýlemi, Kino Jas
Járy Cimrmana, od 16 hod
Tanvald – Drive Angry 3D,
americký akční thriller, jedinečný
trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi,
Kino Jas Járy Cimrmana, od 19 h

4.-6.3.
Harrachov – Mistrovství ČR ve
skoku a severské kombinaci,
areál skokanských můstků a
běžeckých tratí u Skicentra

So 5.3.
Bozkov – Jeskyňářský ples,
k poslechu a tanci zahraje Allegro
z Jičína, sokolovna Bozkov,
od 20 hod
Vysoké nad Jizerou – Závody
po staru 2011, tyto seveřanské
podkrkonošské hry vyžadují
výzbroj a výstroj z 20. let 20. stol.
a starší, sraz na náměstí v 11.30,
ve 12.45 průvod s dechovkou do
běžeckého areálu, kde proběhnou
soutěžní disciplíny

Út 8.3.
Tanvald – Masopustní
průvod, nachystejte si písně a
ozvučte se nástroji, průvod
masek bude procházet
Krkonošskou ulicí k vlakovému
nádraží, sraz masek v 14.30
před tanvaldskou radnicí

9. -12.3.
Harrachov – Veterániáda ve
skoku na lyžích, neoficiální
mistrovství světa veteránu,
areál skokanských můstků u
Skicentra, více info na:
www.harrachov.cz

Čt 10.3.
Jablonec n.N. – Ksicht, satira
nabízející humorný pohled na
současnou posedlost vzhledem,
v hl. roli F. Blažek, J. Carda a
další, Městské divadlo, od 19 h

St 9.3.
Tanvald – Mladý rybář, kurz
pro děti od 9 let, každou středu
v DDM Ulita, od 15 hod
Tanvald – Správci osudu,
americký sci-fi thriller podle
povídky P. K. Dicka, Kino Jas
Járy Cimrmana, od 19 hod

9.3.-6.4.
Smržovka – Výstava „Naším
okem“, výstava, výstavní síň
Zámeček, po, st: 8 -17 hod,
út,čt: 8 -15 hod a pá: 8 – 13 hod

10.-12.3.
Jablonec n.N. – Euroregion
tour 2011, tradiční veletrh
cestovního ruchu, Eurocentrum,
od 9 do 17.30 hod, so 9-12 hod,

11.-12.3.
Tanvald – Rango, americká
animovaná komedie, Kino Jas
Járy Cimrmana, od 16 hod
Tanvald – Světová invaze:
Bitva o Los Angeles, americký
akční sci-fi film, Kino Jas Járy
Cimrmana, od 19 hod

So 12.3.
Zlatá Olešnice – Maškarní bál
pro dospělé, sokolovna Zlatá
Olešnice, od 20 hod

Ne 13.3.
Harrachov – Veřejný lyžařský
přejezd Harrachov – Jakuszyce,
areál a tratě biatlonové střelnice,
lyžařský areál Jakuszyce,
www.nordicski-harrachov.cz

Po 14.3.
Tanvald – Pravidelné prodejní
trhy na centrálním parkovišti
Tanvald – Králova řeč, britské
drama podle skutečného příběhu
krále Jiřího VI., Kino Jas Járy
Cimrmana, od 19 hod

Út 15.3.
Desná – Gulliverovy cesty,
dobrodružná komedie USA, Kino
Alfa, od 17 hod

St 16.3.
Tanvald – Příbuzné si
nevybíráme, jiskrná francouzská
komedie plná brilantních dialogů a
situačních zvratů, v hlavních
rolích: Jan Čenský/Václav Vydra,
Svatopluk Skopal, Martin Zahálka,
Simona Postlerová/ Eva
Režnarová a další, Kino Jas Járy
Cimrmana, od 19 hod (předprodej
v pokladně kina nebo rezervace
na www.disdata.cz)
Smržovka – Reiki-do, otevřené
setkání praktikujících reiki,
Zámeček, od 17.30 hod

Jablonec n.N. – Radůza,
koncert známé interpretky,
Městské divadlo, od 19 hod

18.-19.3.
Tanvald – Autopohádky, nový
český povídkový animovaný film
na motivy pohádek Jiřího Marka,
Kino Jas Járy Cimrmana,
od 16 hod
Tanvald – Sanctum 3D,
americký dobrodružný thriller, Kino
Jas Járy Cimrmana, od 19 hod

So 19.3.
Smržovka – Smržovské ženy
samy sobě, vitrážová technika
tiffany, malování na hedvábí apod,
ZŠ Komenského 964, od 9 hod
Harrachov – 64. Setkání
s Krakonošem aneb vítání jara v
Harrachově, www.harrachov.cz
Desná – O Desenského
medvěda, divadelní přehlídka
dětských loutkářských a
recitačních souborů, Kulturní Dům
Sklář, www.mesto-desna.cz
Smržovka – Zumba party,
tělocvična ZŠ, od 17 hod
Smržovka– 14.Reprezentační
ples Horské služby oblasti
Jizerské hory, k poslechu a tanci
zahraje kapela Echo 91, Parkhotel
Smržovka, od 20 hod
Smržovka – John Silver –
akusticky, Bar Makks, od 20 hod
Příchovice – Hasičský ples,
Kulturní dům Velimka, od 20 hod
Jablonec n.N. – Přímý přenos
z Metropolitní opery v New
Yorku/ Lucie z Lammermooru,
opera Gaetana Donizettiho, Kino
Radnice, od 17.45 hod

Ne 20.3.
Příchovice – Dětský maškarní
ples, Kulturní dům Velimka,
od 14 hod
Desná – Alfa plná pohádek,
bohatý program na téma
pohádkové postavičky nejen
v knížkách: přijďte si zahrát
s čertem nebo najít tři vlasy děda
Vševěda, Kino Alfa, od 16 hod
Jablonec n.N. – Jen žádný sex
prosím, jsme přece Britové,
bláznivá komedie v hl. roli
s O.Brouskem, A.Remkovou a
dalšími, Měst.divadlo, od 19 hod

Po 21.3.

Pá 25.3.

Tanvald – Obřad, americký

Tanvald – Autopohádky, nový

thriller podle skutečné události,
Kino Jas JC, od 19 hod
Smržovka – Dílna s Květou:
Vyrobte si obrázek pro radost,
tvůrčí dílna, knihovna,od 17 hod

český povídkový animovaný film
na motivy pohádek Jiřího Marka,
Kino Jas JC, od 16 hod

Út 22.3.

filmová adaptace stejnojmenné
divadelní hry Václava Havla, Kino
Jas Járy Cimrmana, od 19 hod
Smržovka – Burza dětského
oblečení, ZŠ Komenského 964,
pá: příjem v 18h, so: prodej od 9h

Tanvald – Jarní keramika pro
dospělé, modelování, DDM
Ulita, od 17 hod, objednávky na:
483 394 301
Smržovka – Zelené potraviny
v praxi, beseda, Zámeček,
od 16.30 hod
Železný Brod – Postel plná
cizinců, komedie o malém
hotýlku plném lásky, nevěry a
nečekaných překvapení se
seriálovými herci Ordinace
v růžové zahradě a Ulice,
Městské divadlo, od 19 hod

St 23.3.
Tanvald – Jeden svět 2011,
festival o lidských právech,
slavnostní zahájení, prezentace
neziskových organizací, prodej
výrobků z terapeutických dílen,
ochutnávka národních jídel a
poslech živé hudby ve vestibulu
Kina Jas Járy Cimrmana v 16 h
Projekce pro veřejnost:
Zachraňte Edwardse,
dokument o rodičích, kteří se
rozhodli nechat si dítě
s Edwardsovým syndromem,
Kino Jas Járy Cimrmana, od
17.30 hod (po skončení debata
s duchovním J. Křivánkem)

Čt 24.3.
Tanvald – Jeden svět 2011,
festival o lidských právech,
Projekce pro veřejnost:
Manželka za padesát ovcí,
projekce pro SŠ, která je
přístupná i pro veřejnost, Kino
Jas Járy Cimrmana, od 11.15 h
Haiti – zemětřesení zblízka,
dokument zachycuje s mrazivou
autenticitou rozsah katastrofy a
zaznamenává příběhy obětí
zemětřesení i těch, kteří se jim
s nasazením vlastního života
snažili pomoci, Kino Jas Járy
Cimrmana, od 17.30 hod (po
skončení debata s účastníkem
záchranných misí)

25.-26.3.
Tanvald – Odcházení, česká

So 26.3.
Tanvald – Jarní přírodou,
procházka jarní přírodou s EKO
aktivitami pro děti i dospělé, start
od 15 -15.30 hod u chaty Bobovka
Tanvald – Máma mezi Marťany
3D, americký animovaný rodinný
film, jedinečný trojrozměrný
zážitek s 3D brýlemi, Kino Jas
Járy Cimrmana, od 16 hod
Desná – Světáci, divadelní
představení v podání DS Podio,
KD Sklář, od 19 hod
Smržovka – Potápěčský ples,
Parkhotel Smržovka, od 20 hod

26.-27.3.
Harrachov – Závody Masters
ve skoku a severské kombinaci,
areál skokanských můstků a
běžeckých tratí u Skicentra

Ne 27.3.
Jablonec n.N. – Makový
mužíček, pohádka pro děti a
rodiče, Měst. divadlo, od 15 h

Út 29.3.
Tanvald – Jarní keramika pro
dospělé, glazování, DDM Ulita,
od 17 hod

St 30.3.
Tanvald – Dilema, americká
komedie, Kino Jas Járy
Cimrmana, od 19 hod

Čt 31.3.
Tanvald – Velikonoční
perníčky, akce pro děti školního
věku, pečení a zdobení perníčků
s velikonočními motivy, DDM
Ulita, od 16 hod
*změna vyhrazena*
Infocentrum Tanvald
Krkonošská 629,Tel:483 369 670-1
infocentrum@tanvald.cz

