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1.6.Út
Železný Brod – Čarovné
pohádky, promítání pásma
pohádek k Mezinárodnímu dni
dětí, Městské divadlo, od 10 hod

1.-30.6.
Smržovka – Flóra Jizerských
hor, výstava, Zámeček, vernisáž
2.6. od 17 hod

2.6.St
Tanvald – Ženy v pokušení,
nová česká vášnivá komedie, Kino
Jas, od 17 a 20 hod
Smržovka – Koncert Iuventus,
gaude!, kostel sv. Archanděla
Michaela, od 17 hod

3.6.Čt
Tanvald – Závěrečný koncert
ZUŠ Tanvald, Kino Jas, od 17 h

3.6.-31.7.
Desná- Kouzlo starých stromů,
výstava fotografií a perokreseb,
Riedlova vila, út: 10-12 a 13-16 h,
čt: 10 -12 a 13 – 17.30, so: 14 -17
hod, vernisáž 3.6 od 17 hod

4.6.Pá
Smržovka – Galavečer
bojovníků/ box, kickbox, muay
thai, Parkhotel, od 20 hod
Líšný – Líšenské pochody 2010,
turistický pochod, start: sokolovna
Líšný, od 6.15 hod

4.-6.6.
Tanvald – Hurvínek a scéně 3D,
nový český film se známými
loutkovými postavičkami, Kino Jas,
od 17 hod
Smržovka – Z-fest 2010,7.ročník
Open air rockového festivalu,
Z-land Jiřetínská ulice

5.6.So
Tanvald – Cesta pohádkovým
lesem, putování s MDC Maják
lesem a přírodou Tanvaldska, na
trase budou připraveny pohádkové
hry a úkoly, start v areálu
autokempu, od 9 hod

Smržovka – Obrněná
technika v bojovém nasazení,
bojové ukázky z 2.Světové války
a Války v Jugoslávii, Muzeum
obrněné techniky, od 9.30 hod,
začátky bojových ukázek ve 13
a 14 hod
Horní Maxov – Exkurze na
orchidejovou louku, výlet na
rozhlednu Slovanku, prohlídka
mokřadní louky s výskytem
orchidejí, sraz v Horním Maxově
u kostela v 10 hod
Josefův Důl – Cesta
pohádkovým lesem, cesta plná
pohádkových bytostí s úkoly a
odměnami, park proti
samoobsluze, od 13 hod
Bzí – V.Staromilská pouť ve
Bzí, slavnostní pouťní mše,
Huntířovský sbor, Broďanka,
Bluegrassová skupina Funny
Grass, Depos Trio, pohádky pro
děti, vyjížďky hasičskými auty,
kreativní dílny, projížďky na
koních, tradiční jarmark,
mimořádně otevřená vyhlídka
na věži kostela, od 10 hod
Sychrov – Dvořákův Turnov
a Sychrov: Komorní orchestr
Pavla Haase, galerie na zámku
Sychrov, od 15 hod
Radvánovice – Hasičské
slavnosti, hasičské soutěže pro
celou rodinu, večerní hasičská
osvětlená fontána, areál
Šťastná země, od 9 hod

6.6.Ne
Tanvald – O pohár krále
vrchařů Jizerek 2010, Český
Šumburk - Štěpánka, 4.ročník
seriálu cyklistických závodů,
prezentace v sokolovně Český
Šulburk v 8.30 až 9.30 hod,
start: v 10 hod
Nová Ves n.N. – Novoveský
pohár, soutěž v crosscountry
pořádá Jezdecký klub Pohoda
Kynast, louky pod Jizerkou,
od 10.30 hod

8.6.Út
Jablonec n.N. – Tartuffe
Games, variace na Moliéra
v podání P.Lišky, Z.Hadrbolcové,
Městské divadlo, od 19 hod

9.6.St
Tanvald – Princ z Persie –
Písky času 2D, americký
dobrodružný výpravný film,
Kino Jas, od 19 hod
Desná – Humanitární sbírka
pro diakonii Broumov, sklep
Riedlovy vily, od 9 do 17 hod

11.6.Pá
Tanvald – Alenka v říši divů
3D, americký film podle slavné
dětské knihy, Kino Jas, od 17 h
Jablonec n.N. – Jablonecký
hudební festival, dětské a
mládežnické hudební soubory,
Městské divadlo, od 17 hod

11.-12.6.
Jablonec n.N. – Letní prodejní
trhy, centrum Jablonce
Jilemnice – Pochod Hanče a
Vrbaty, start: sokolovna Kruh u
Jilemnice, pro pochod 100 km
11.6. ve 21 hod, ostatní 12.6. od
5 do 10 hod, tel: 724 201 597

11.-13.6.
Železný Brod–
Železnobrodský jarmark, stánky,
kolotoče, staročeská řemesla,
divadelní představení,
www.zeleznybrod.cz

12.6.So
Tanvald – Spanilá jízda
Cyklostezkou Járy Cimrmana
aneb Na kole okolo Liptákova,
jízda historických kol od 9 hod
z Návarova do Tanvaldu, program
připraven u kostela na Šumburku:
k poslechu zahraje kapela
O.V.J.DIXIE Liberec, od 15 hod
průvod ke kinu, kde proběhne
slavnostní odhalení sochy Járy
Cimrmana, představení České
nebe aneb Cimrmanův
dramatický kšaft, v Kině Jas,
od 19 hod

12.6.So

17.6.Čt

25.6.-10.10.

Tanvald – 21.ročník

Smržovka – Pleteme

Tanvald – 130 let

Přespolního běhu Českým
Šumburkem, Český Šumburk –
Sokolovna, od 8.30 hod
Desná – Jarní muzicírování
aneb Výběr z hroznů Sboru
dobrovolných muzikantů, sbor
dobrovolných muzikantů, zahrada
Riedlovy vily, od 18 hod
Smržovka – Pochod kolem
Černé Studnice po stopách
Horsta Urbana, start: Smržovka u
lesoparku, prezentace: 8.30 hod,
start: 9 hod, www.smrzovka.cz
Jizerka – Muzejní noc, noční
prohlídka spojená s lampionovým
průvodem, Muzeum Jizerských
hor, www.csopjizerka.cz
Harrachov – O pohár města
Harrachova, volejbalový turnaj,
volejbalové kurty pod hotelem
Svornost, www.harrachov.cz
Bedřichov – Antonínská pouť,
www.bedrichov.cz
Jablonec n.N. – Výroční
koncert SPS Janáček, koncert,
kostel sv. Anny, od 19 hod
Jablonec n.N. – Mezinárodní
folklórní festival česko- polské
setkání 2010, letní scéna
Eurocentra

z pedigu – tužkovník a
podložku pod hrnec/ hrnek/
hrneček, Zámeček, od 17 hod

Uměleckoprůmyslové školy
v Jablonci nad Nisou ARS
Longa, Práce současných
výtvarných pedagogů školy,
Muzeum skla a bižuterie, otevírací
doba: út-ne: 9 -17 hod

13.6.Ne
Tanvald – Majda s Františkem
na cestách, představení pro děti,
Kino Jas, od 15 hod
Velké Hamry – O pohár krále
vrchařů Jizerek 2010, Svárov –
Štěpánka, 4.ročník seriálu
cyklistických závodů, prezentace
na fotbalovém hřišti Velké Hamry
v 8.30 až 9.30 hod, start: v 10 hod
Jablonec n.N. – Obušku z pytle
ven, klasická pohádka
v muzikálovém provedení,
Městské divadlo, od 15 hod

18.6.Pá
Jablonec n.N. – Night 4
people, taneční party, módní
přehlídka, Eurocentrum, od 21 h

18.-19.6.
Tanvald – Toy Story 3 –
Příběh hraček 3D, americký
animovaný rodinný film, Kino
Jas, od 17 hod

19.6.So
Jablonec n.N. – Rozhledny
Jablonecka, trasy po
jizerskohorských rozhlednách
od 15 do 75 km, start: Spolkový
dům JBC od 5.30 do 9 hod
Plavy – Dětský den a
Plaváček, první řemeslný
jarmark/ jarmareček,od 13.30 h
Radvánovice – Barevný den,
den plný barevného vyrábění,
areál Šťastná země, od 9 hod

19.-20.6.
Kořenov – Šmajdání za
historií opevnění z r. 1937/38
na pomezí Jizerských hor a
Krkonoš, 12 km dlouhá trasa
po bunkrech, sraz na nádraží
ČD v Kořenově, od 8.40 h

21.6.Po
Tanvald – Kick – Ass,
americká akční komedie, Kino
Jas, od 19 hod

23.6.St
Tanvald – Iron Man 2 2D,

14.6.Po

komiksový film USA v digitální
kvalitě, Kino Jas, od 18 hod
Jablonec n.N. – Varhanní
koncert, skladby G.F.Händela,
A.Dvořáka, F.Schuberta,
G.Gershwina a dalších, Kostel
sv. Anny, od 19 hod

Jablonec n.N. – Filharmonie

25.6.Pá

Hradec Králové, Městské divadlo,
od 19 hod

16.6.St
Tanvald – Podivní, americký scifi horor, Kino Jas, od 19 hod
Turnov - Dvořákův Turnov:
Hudba je lék, Městské divadlo, od
19.30 hod

Tanvald – Jak vycvičit draka
3D, dobrodružná animovaná
pohádka USA, Kino Jas, od 17h
Jablonec n.N. – Woodstock
nad Nisou, festival nejlepších
českých revivalových hudebních
skupin, areál Eurocentra, více
info na: www.eurocentrumjbc.cz

26.6.So
Tanvald/Harrachov – Začátek
prázdnin na zubačce, speciální
jízda historických vlaků
s ozubnicovou lokomotivou,
www.zubacka.cz
Tanvald – Souboj Titánů 3D,
americký remake slavného filmu,
Kino Jas, od 19 hod
Smržovka – III.Rock-fest,
koncert regionálních amatérských
kapel, Parkhotel, od 15 hod
Velké Hamry – Houbařská
vycházka, ČMS Velké Hamry,

27.6.Ne
Tanvald – Berlínští
filharmonikové a Renée
Fleming, živý koncert přenášený
satelitem z Berlína, operní árie
Dvořáka, Smetany, Strausse,
Pucciniho a dalších, Kino Jas, od
20.15 hod
Příchovice – O pohár krále
vrchařů Jizerek 2010, Havírnou
na Štěpánku, 4.ročník seriálu
cyklistických závodů, prezentace
Turnovská chata v 8.30 až 9.30
hod, start: v 10 hod

30.6.St
Tanvald – Exmanželka za
odměnu, americká romantická
komedie, Kino Jas, od 19 hod
TIPY NA ČERVENEC 2010:
10.7.
Tanvald – Zubačkou za
Krakonošem, www.zubacka.cz
24.7.
Jizerka – Anenské sklářské
slavnosti, www.csopjizerka.cz
Harrachov – Harrachovské
pivní slavnosti + sklářský
jarmark, www.harrachov.cz
*změna vyhrazena*
Infocentrum Tanvald
Krkonošská 629,Tel:483 369 670-1
infocentrum@tanvald.cz

