ČERVEN 2011
www.tanvald.cz
Desná – Balvany a balvani,

chráněných dílen; hřiště, od
13.30 hod

výstava Sboru dobrovolných
fotografů, Riedlova vila

Josefův Důl – Dětský den

1.-30.6.

Čt 2.6.
Tanvald – Koncert ZUŠ
Tanvald, Kino Jas Járy
Cimrmana, od 17 hod

Pá 3.6. – Ne 5.6.
Desná – Velká desenská pouť
Desná – Koncert hudební
skupiny Mandragora, v rámci
Sympozia Desná 2011, od 20 hod

Pá 3.6. – So 4.6.
Tanvald – Kung Fu Panda 2 3D,
americká animovaná rodinná
komedie, Kino Jas Járy
Cimrmana, od 17 hod
Tanvald – Lidice, nový český
výpravný film podle skutečných
událostí, Kino Jas Járy Cimrmana,
od 19.30 hod

So 4.6. – Ne 5.6.
Harrachov – Dětský víkend ve
Vertical Parku, speciální nabídka,
horolezecká stěna, bungeetrampolína, obří houpačka, od 9 h

So 4.6.
Desná – Sympozium Desná
2011, od 14 hod Plechové
pohádky DS Kordlula Liberec,
*od 15 hod Soshiki Tanvald,
ukázka bojových umění
*od 16 hod Pták Žal DS Kordula,
*od 17 hod Spontánní bubnování
pro zdraví a radost
*od 18 hod aukce vytvořených
soch v zahradě Riedlovy vily
*od 20 hod ukázka bojových
umění Iaido s výkladem
*od 21 hod Firelovers cz., moderní
vystoupení fire show artistů,
žongléřů a tanečnic s ohněm,
*od 21.30 slavnostní vernisáž při
svíčkách, www.mesto.desna.cz
Plavy – Dětský den,
2.plavský /mini/jarmark, hry a
soutěže pro všechny děti,
stánkový prodej – výrobky

s pohádkovou cestou
Josefovým Dolem, start: od 13
– 15 hod u samoobsluhy, cíl:
u obecního úřadu
Horní Maxov – Exkurze na
orchidejovou louku, sraz
v Horním Maxově u kostela
v 10 hod
Líšný – Líšenské pochody
Českým rájem, trasy 7, 9, 18,
25, 35, 44, 54 km, prezentace
sokolovna, od 5.45 do 11 hod

Ne 5.6.
Tanvald – Cesta
pohádkovým lesem, putování
s pohádkovými bytostmi
nenáročnou trasou lesem, areál
autokemp Tanvaldská kotlina,
start od 9 do 11.30 hod
Železný Brod – Sklo – Šperk
– Obrazy, prezentace současné
tvorby absolventů Sklářské
školy v Železném Brodě,
Městská galerie
Jablonec n.N. – Pohádková
přehrada, pochod kolem II.
přehrady plný pohádkových
postav a zajímavých úkolů,
přehrada Mšeno, od 10 hod

Po 6.6.
Jablonec n.N. – Bratři
Ebenové, koncert jedinečného
tria, Městské divadlo, od 19 hod

7.6.-30.9.
Železný Brod – Skleněné
odznaky a plakety, výstava
skleněných upomínkových
předmětů, Městské muzeum,
út – ne: 9 – 12 a 13 – 16 hod

St 8.6.
Tanvald – WesternStory,
nová česká komedie, Kino Jas
Járy Cimrmana, od 19 hod

8.6.-10.7.
Smržovka – „Tempus fugit“ –
Čas běží, výstava fotografií

Josefa Hlavatého, výstavní sál
Zámečku

Čt 9.6.
Jablonec n.N. – Iva Bittová,
sólový koncert jedné
z nejvýraznějších osobností české
alternativní hudební scény,
Eurocentrum, od 20 hod

Pá 10.6.
Tanvald – Piráti z Karibiku:
Na vlnách podivna 3D, americký
dobrodružný film, Kino Jas Járy
Cimrmana, od 19 hod

10.-12.6.
Železný Brod –
Železnobrodský jarmark,
tradiční jarmareční atrakce,
stánky s rukodělnými výrobky a
další zboží stánkařů, hudební a
divadelní vystoupení pro děti i
dospělé na Malém náměstí,
předvádění řemesel ve sklářské
huti SUPŠS v ulici Smetanovo
zátiší, podrobný program na:
www.zeleznybrod.cz nebo v IC

So 11.6.
Tanvald – Spanilá jízda
Cyklostezkou Járy Cimrmana
aneb Na kole okolo Liptákova,
6. ročník recesistické akce,
*od 9 hod: start Spanilé jízdy na
bicyklech historických i moderních
*od 10.30 do 11 hod mezistart Na
Vrších ve Zlaté Olešnici
*od 12 hod slavnostní uvítání
účastníků Spanilé jízdy u kostela
sv. Františka z Assisi, *od 15 hod
divadelní představení Afrika
v Kině Jas Járy Cimrmana,
*od 18 hod slavnostní položení
základního kamene ke stavbě
Majáku Járy Cimrmana za účasti
představitelů Divadla Járy
Cimrmana, start horkovzdušných
balonů, areál U Čápa, Příchovice
Tanvald – Batika – sypaná,
kombinace technik, „Udělej si
tričko nebo tílko na léto“, MDC
Maják, od 13 do 16 hod
Smržovka – Pochod kolem
Černé studnice ve stopách

Horsta Urbana, start u Parkhotelu
v 9 hod
Jizerka – Muzejní noc,
lampionový průvod s vílou
Iserínou, kouzelníkem Serafínem,
hastrmanem Smědákem a dalšími
pohádkovými bytostmi, startuje se
u muzea Jizerských hor ve 20 hod
Bedřichov – Antonínská pouť,
mše svatá, světská lákadla pro
děti a dospělé, vystoupení
folklórních souborů a divadelní
představení, předvádění starých
řemesel, Bedřichov a okolí kostela
sv. Antonína

Ne 12.6.
Sychrov – Sychrov dětem,
minipřehlídka dětského
historického odívání formou
pohádky, Sychrov, od 13.30 hod

Po 13.6.
Tanvald – Pravidelné prodejní

dobrovolných muzikantů,
zahájení akce v 18 hod

Velké Hamry II, Hamrska –
Luboš Pospíšil & 5P, terasa
Pohostinství U Kašparů, více
info na: www.ukasparu.tode.cz

So 18.6.
Bzí – VI. Staromilská pouť,
poutní mše, taneční a hudební
představení, divadlo pro děti,
dílny pro děti, projížďky na
koních, střílení z luku, vyjížďky
hasičskými auty, u kostela
Nejsvětější Trojice ve Bzí,
program od 9.30 hod
Železný Brod – Mokré
plstění, řemeslné dílny pro
veřejnost, Běliště, od 13 do 16 h
Jablonec n.N. – Jizerský
drak, 2. ročník závodu dračích
lodí, přehrada, Sluneční lázně,
od 9 hod

trhy, centrální parkoviště
Desná – Jablonecký komorní
orchestr, klasická interpretace
starých mistrů i filmová hudba
v podání mladých hudebníků
z Jablonce, Tanvaldu i Smržovky,
Kulturní dům Sklář, od 18 hod

So 18. – 19.6.

Út 14.6.

St 22.6.

Jablonec n.N. – Slavné operní

Tanvald – Princ a pruďas,

melodie, Městské divadlo, od 15 h

americká komedie, Kino Jas
Járy Cimrmana, od 19 hod
Desná – Humanitární sbírka,
ve sklepě Riedlovy vily, od 9
do 17 hod

St 15.6.
Tanvald – Lidice, nový český
výpravný film dle skutečné
události, Kino Jas JC, od 19 hod
Jablonec n.N. – Varhanní
koncert, Aleš Bárta, koncert
jednoho z nejúspěšnějších
českých varhaníků, kostel sv.
Anny, od 19 hod

Pá 17.6. – So 18.6.
Tanvald – Kung Fu Panda 2 3D,

Kořenov – Šmajdání za
historií opevnění z r.1937-38,
na pomezí Jizerských hor a
Krkonoš, výprava po bunkrech,
sraz na kořenovském nádraží
od 8.40 hod

Čt 23.6.
Jablonec n.N. – Janáček
Gala – výroční koncert, slavné
opery z díla G.Verdiho,
B.Smetany, A.Dvořáka, Městské
divadlo, od 19 hod

Pá 24.6. – 25.6.

americká animovaná rodinná
komedie, Kino Jas Járy
Cimrmana, od 17 hod
Tanvald – V peřině 3D, nová
česká rodinná hudební komedie,
Kino Jas Járy Cimrmana,od19.30h

Tanvald – V peřině 3D, nová

Pá 17.6.

tučňáci, americká rodinná
komedie, Kino Jas Járy
Cimrmana, od 17 hod
Desná – Kouzelné odpoledne
pro děti, lezecká stěna, lanovka
a další soutěžní a tvořivé

Desná – Jarní muzicírování
aneb já s písničkou jdu jako
ptáček aneb Muzikatni, co
děláte?, na hudbu, víno i zpěv zve
do zahrady Riedlovy vily Sbor

česká rodinná hudební
komedie, Kino Jas Járy
Cimrmana, od 19.30 hod

Pá 24.6.
Tanvald – Pan Popper a jeho

disciplíny v zahradě Riedlovy vily
od 15 hod,
Kouzelník v Alfě, kouzelnické
představení pro děti a dospělé,
Kinoklub Alfa, od 17 hod
Krásná – Svatojánský víkend,
areál Kittelova muzea na Krásné,
otevírací doba: pouze o
víkendech (sobota a neděle) od
10.00 do 18.00, www.kittel.cz

So 25.6.
Tanvald - Piráti z Karibiku:
Na vlnách podivna 3D, americký
dobrodružný film, Kino Jas Járy
Cimrmana, od 16 hod

Smržovka/Nová Ves nad
Nisou – Pochod k prameni
Nisy, pořádá KČT Tanvald,start
v 9.30 hl.nádraží Smržovka, sraz
u pramene v 10.30 hod
Janov nad Nisou – Janovský
jarmark, dobový jarmark se
sklářskou pecí od 10 do 17 hod,
soutěžně-zábavný den na
Berkově louce od 10 do 22 hod,
výletní vláček po Janově, den
otevřených dveří v kostele sv.
Josefa na Loučné od 9 do 18 hod
Železný Brod – Neckyáda, start
hasičské hřiště, od 9 hod
Jablonec n.N. – Rozhledny
Jablonecka, 30. ročník dálkového
pochodu, prezentace v pá 24.6.
od 17.30 hod ve Spolkovém domu
JBC, v so 25.6. od 5.30 do 9 hod
Huntířov- Huntířovská pouť,
k tanci a poslechu zahraje
RUMová Aféra, soutěže a hry pro
děti, májka, střelnice, hřiště u
huntířovské sokolovny, od 14 hod

St 29.6.
Tanvald – Paul, americká
komedie, Kino Jas Járy
Cimrmana, od 19 hod

29.6.-24.7.
Železný Brod – Obrazy okolí a
skleněné fantazie + Podivní
tvorové hor, výstava, Městská
galerie, út–ne: 10–12 a 13–16 hod

Čt 30.6.
Smržovka – Slavnostní
odhalení obnoveného hrobu
rodiny Weiskopfových, na
místním hřbitově, od 16 hod
změna vyhrazena*
Infocentrum Tanvald

