Červenec 2010
www.tanvald.cz
1.-6.7.
Tanvald – Dressler camp,
největší evropské setkání jezdců a
příznivců biketrialu, Trial, Fun and
Rock 'N' Roll, www.dressler.cz

1.7.-26.8.
Železný Brod – Za sklářstvím a
lidovou architekturou, každý
čtvrtek od 13 hod - prohlídka
výstavy skla s průvodcem (Střední
uměleckoprůmyslová škola
sklářská Žel.Brod), od 14 hod
vycházka s průvodcem po
roubených stavbách na Trávníků
(sraz před SUPŠS) www.travniky.cz

1.7-14.9.
Jablonec n.N. – Jablonecké
kostely otevřeny, prohlídka
kostelů, kulturní program, otevřeno
každé úterý od 9 do 17 hod

1.7.-30.9.
Železný Brod – Kočárky a staré
hračky od dob našich babiček
po současnost, výstava, Městská
galerie V.Rady, otevřeno: út – ne:
10 -12 hod a 13 – 16 hod
Železný Brod – Tento domek
jest vystavěný ke cti a chvále
Boží, výstava záklopových prken,
Běliště, út-ne: 9-12 a 13-17 hod

Tanvald – Avatar 3D,
americký akční sci-fi film v
jedinečném 3D zpracování
s 3D brýlemi, Kino Jas Járy
Cimrmana, od 18 hod
Turnov – Motoráčkem na
Hejnickou pouť, historické
vlaky na trati Turnov – Liberec –
Hejnice, více info na:
www.hermanicka.wz.cz
Hejnice – Koncerty v bazilice
Navštívení Panny Marie: Jiřina
Pokorná – varhany, M.Kejmar –
trubka, M. Keiko – soprán,
od 15.30 hod
Sychrov – Sinead O´Connor
open air, exkluzivní koncert
irské zpěvačky v zámecké
zahradě, předprodej vstupenek
v síti Eventim, www.eventim.cz

3.-4.7.
Bozkov – Tradiční pouť

Zatmění 2D, americký romantický
film, Kino Jas J.Cimrmana,od 19 h
Železný Brod – Zábava
s kapelou Kapelníci, koupaliště
Železný Brod, od 19 hod

v Bozkově, sobota: atrakce,
pouťová party, neděle: mše
svatá, bozkovský kostel - v 8 a
10 hod, na náměstí pouťová
zábava Konec Konců, atrakce
Jablonec n.Jizerou – Pouť,
kolotoče, hudba a další kulturní
program
Hejnice – Hejnická pouť,
kolotoče, řemeslný jarmark a
bohatý kulturní program, na
pódiu se představí hudebníci
z regionu i známí zpěváci jako
je Michal Hrůza a další, více
info: www.mestohejnice.cz.

2.- 6.7.Pá

5.7.Po

Rokytnice n.Jiz.–Dřevosochání

Tanvald – Avatar 3D,

ve Františkově, stará řemesla
v prostorách Starého Kravína,
koncerty, zpřístupněný Buřanský
mlýn, módní přehlídka, hasičská
slavnost, Františkov

americký akční sci-fi film s 3D
brýlemi, Kino Jas Járy
Cimrmana, od 18 hod
Lučany nad Nisou – VIII.
Cyrilometodějský koncert
v lučanském kostele
Navštívení Panny Marie,
skladby: G.F. Händel,
F.Schubert, A.Vivaldi, J.S.Bach,
J.Haydn a další, od 18 hod

2.7.Pá
Tanvald – Twilight sága:

3.7.So
Tanvald – Rally Bohemia,
průjezd přes přes Šumburk v 10
hod, jízda historických soutěžních
vozidel - Historic Show pojede
přes Šumburk ve 12 hod

5.-6.7.
Hrubý Rohozec – Móda sedmi
století, zámek Hrubý Rohozec,
www.hruby-rohozec.eu/

6.7.Út
Desná – Ženy v pokušení,
oblíbená česká komedie, Kino
Alfa, od 17.30 a 20 hod

7.7.St
Tanvald – Princ z Persie –
Písky času 2D, americký
výpravný dobrodružný film, Kino
Jas Járy Cimrmana, od 19 hod

8.-11.7.
Liberec – Svatojánská pouť,
atrakce, stánky, ohňostroj,
parkoviště u Tipsport areny

9.7.Pá
Tanvald – Predátoři 2D,
americký akční sci-fi thriller, Kino
Jas Járy Cimrmana, od 19 hod

9.7.-10.10.
Jablonec n.N. – Záře Rubínu,
výstava: jablonecká módní
bižuterie firmy Prade z let 1922 –
1995, Muzeum skla a bižuterie

10.7.So
Tanvald – Zubačkou za
Krakonošem do Kořenova,
zvláštní vlaky s ozubnicovou
lokomotivou „Rakušanka“ a
motoráčky „Singrovka“, setkání
s vládcem Krkonoš
Tanvald – Toy Story 3/ Příběh
hraček 3D, americký rodinný
animovaný film, Kino Jas Járy
Cimrmana, od 18 hod
Tanvald – Hudební léto na
Tanvaldské kotlině 2010/
country skupina Nonstop,
koncert pod širým nebem v areálu
Autokempu Tanvaldská kotlina,
od 18 hod
Železný Brod - Jaroslav Hutka,
koncert folkového hudebníka,
areál městského koupaliště, od 20
hod, předprodej v IC Žel. Brod

Liberec – Oberlausitz rallye
2010, mezinárodní jízda
historických vozidel ze Žitavy přes
Jablonné v Podještědí, Sychrov a
Ještěd, www.automuzeum.cz

12.7.Po
Tanvald – Pravidelné prodejní
trhy na centrálním parkovišti
Tanvald – Sex ve městě 2, nová
romantická komedie, Kino Jas
Járy Cimrmana, od 19 hod

14.7.St
Tanvald – Doktor od jezera
hrochů, česká komedie, Kino Jas
Járy Cimrmana, od 19 hod

16.-18.7.Pá
Tanvald – Shrek: Zvonec a
konec 3D, nová americká
animovaná komedie, Kino Jas
Járy Cimrmana, od 18 hod

17.7.So
Tanvald – Historickým vlakem
na Svijanské slavnosti piva,
Singrovkou na trase Tanvald –
Železný Brod – Turnov – Příšovice
a zpět, www.zubacka.cz
Harrachov – Jazz a funky
v Zákoutí, skupina Anabáze, areál
koupaliště, od 19.30 hod
Josefův Důl – Okolo Elišky o
pohár starosty Josefova Dolu,
jízda pravidelnosti motocyklových
a automobilových veteránů, start
prvního jezdce v 10 hod u pily

18.7.Ne
Liberec – Výjezd veteránů na
Ještěd, výjezd historických vozidel
vyrobených do roku 1950 na
Ještěd, setkání účastníků v obci
Křižany, www.automuzeum.cz

23.-25.7.

28.7.St

Velké Hamry – Hamrská

Tanvald – Bez soucitu,

pouť, kolotoče, hudba,
občerstvení, areál pod
sokolovnou

francouzská akční komedie, Kino
Jas Járy Cimrmana, od 19 hod

24.7.So

Tanvald – Zatím spolu, zatím

Tanvald – Zubačkou na
Svatoanenskou pouť na
Jizerce a do Harrachova na
pivní slavnosti, vydejte se
ozubnicovou lokomotivou
z Tanvaldu do Kořenova na
tradiční pouť na Jizerce a do
Harrachova na pivní slavnosti
Tanvald – Kuky se vrací 2D,
nový loutkový film Jana
Svěráka, Kino Jas Járy
Cimrmana, od 18 hod
Jizerka – Anenská sklářská
slavnost, ukázky sklářských a
ostatních tradičních řemesel,
vystoupení folklórních a
tanečních souborů, divadlo,
soutěže, rýžování drahých
kamenů, www.csopjizerka.cz
Harrachov – Harrachovské
pivní slavnosti, ochutnávka
pivních nápojů, bohatý kulturní
program, ohňostroj, areál
harrachovské sklárny Novosad
a syn, www.sklarnaharrachov.cz
Velké Hamry – Houbařská
vycházka, ČMS Velké Hamry (v
objektu hasičské zbrojnice)
Hejnice – Koncerty v bazilice
Navštívení Panny Marie:
D.Gryc – varhany, K.Chudý –
violloncello, od 15.30 hod

24.-25.7.
Dolánky u Turnova –

opevnění z r.1937/38 na pomezí
Jizerských hor a Krkonoš, trasa
cca 12 km, sraz na nádraží
v Kořenově v 8.40 h

Folková noc, hudební festival,
vystoupí Wabi Daněk, Spirituál
Kvintet, Žalman a spol.,
Žamboši a další, vstupenky
v předprodeji v síti Ticketstream
(v Tanvaldu v Cestovní
agentuře Atlantic)

21.7.St

25.7.Pá

Tanvald– Ženy v pokušení,

Železný Brod –

nová česká komedie, Kino Jas
Járy Cimrmana, od 19 hod

Svatojakubská neděle, oslava
svátku sv.Jakuba – při
slavnostní bohoslužbě zazní
Mozartova Missa brevis in G,
kostel sv. Jakuba Většího,
soutěže a hry pro děti, od 9 hod

18.-19.7.
Kořenov – Šmajdání za historií

23.7.Pá
Tanvald – Toy Story 3/ Příběh
hraček 3D, americký rodinný
animovaný film, Kino Jas Járy
Cimrmana, od 18 hod

30.7.Pá
živí 2D, nová americká akční
komedie, Kino Jas Járy
Cimrmana, od 19 hod
Paseky nad Jizerou – Pasecké
hudební slavnosti 2010, koncert
orchestru Akademie sv. Václava a
Svatováclavského sboru, na
programu skladby J.S.Bach:
Magnificat, R.Strauss:
Metamorfózy a G.F. Händel:
Concerto grosso, Kostel sv.
Václava, od 19.30 hod

30.7.-1.8.
Malá Skála – Benátská noc,
hudební festival s hvězdami české
i mezinárodní hudební scény, Die
Happy, Fiction Plane, Richard
Müller, Mig 21, Tublatanka,
Vitacit, Aralain, No Name a další,
vstupenky v předprodeji v síti
Ticketstream (v Tanvaldu
v Cestovní agentuře Atlantic)

31.7.So
Tanvald – Shrek: Zvonec a
konec 3D, nová americká
animovaná komedie, Kino Jas
Járy Cimrmana, od 18 hod
Tanvald – Hudební léto na
Tanvaldské kotlině 2010/
country skupina Handl, koncert
pod širým nebem v areálu
Autokempu Tanvaldská kotlina,
od 18 hod
Paseky nad Jizerou – Pasecké
hudební slavnosti 2010 Matiné, muzikolog a moderátor
Pavel Ryjáček beseduje se
zajímavými hosty, Kostel sv.
Václava, od 10 hod
TIPY NA SRPEN 2010:
6.-7.8.
Harrachov – Keltská noc,
hudební festival, předprodej v síti
Eventim, www.eventim.cz
*změna vyhrazena*
Infocentrum Tanvald
Krkonošská 629,Tel:483 369 670-1
infocentrum@tanvald.cz

