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1.8.Ne
Paseky nad Jizerou - Pasecké
hudební slavnosti: Slavnostní
mše svatá, Joseph Haydn: Missa
Sancti Bernardi von Offida in B,
Svatováclavský sbor a orchestr
s dirigentem Jakubem
Waldmannem, Kostel sv. Václava,
od 15 hod
Malá Skála – Benátská noc,
hudební festival s hvězdami české
i mezinárodní hudební scény,
neděle patří tradiční soutěži
netradičních plavidel - Neckiáda

2.8.Po
Tanvald – Vzhůru do oblak 3D,
americký rodinný film s 3D
brýlemi, Kino Jas Járy Cimrmana,
od 18 hod

3.8.Út
Desná – Kuky se vrací, nový
loutkový film Jana Svěráka, Kino
Alfa, od 15, 17 a 19 hod

4.8.St
Tanvald – Avatar 3D, americký
akční sci-fi film s 3D brýlemi, Kino
Jas Járy Cimrmana, od 18 hod
Jablonec n.N. – Ivo Kahánek –
klavír, program: Pocta
Chopinovi, virtuózní klavírní
recitál, Kostel sv. Anny, od 19 hod

5.8.Čt
Horní Maxov – Bona Fide
Tango, koncert komorní hudby,
zazní skladby: A.Piazzolly,
C.Gardela a dalších, kostel
Nejsvětějšího srdce Páně, od 18 h
Jablonec n.N. – Vertigo Quintet
a Dorta Barová, hudba
inspirovaná world music, free
jazzem, soudobou vážnou hudbou
a popem, letní scéna Eurocentra,
od 17 hod

6.-7.8.
Tanvald – Kajínek 2D, premiéra
českého krimi thrilleru
inspirovaného příběhem Jiřího
Kajínka, Kino Jas Járy Cimrmana,
od 19 hod

Harrachov - Keltská noc,

Tanvald – Cesta na měsíc 3D,

hudební festival letos představí
kapely; Vypsaná fixa, Tři sestry,
Sunshine, Wohnout, Krucipüst,
Sto zvířat a další, vstupenky
v síti Eventim, www.eventim.cz
Svijanský Újezd – Setkání
vozů Fiat 600 a 500, bohatý
soutěžní a kulturní program,
prohlídka vozů,ohňostroj, kapely

americký animovaný film, Kino
Jas Járy Cimrmana, od 18 hod

7.8.So
Tanvald – Hudební léto na
Tanvaldské kotlině 2010:
country skupina Sešlost,
koncerty pod širým nebem
v areálu Autokempu Tanvaldská
kotlina, od 18 hod
Paseky nad Jizerou – Bike
Music Fest 2010, nekomerční
nezisková sportovně kulturní
akce, od 10 hod
Hejnice – Koncerty v bazilice
Navštívení Panny Marie: Jana
Havlíčková – varhany, Vladislav
Liněckij – housle, od 15.30 hod
Radvánovice – Slavnosti
slámy, slavnostní otevření
bludiště a slaměného hradu,
slaměné radovánky, areál
Šťastné země, od 9 hod

7.-8.8.
Sychrov - Návrat mušketýrů,
akce v zámeckém parku pro
celou rodinu, více na
www.zamek-sychrov.cz
Grabštejn – Grabštejnské
letohrádky, festival putujících
divadel, staré hudby, šermířů,
pohádek a řemesel, Hrad
Grabštejn, www.grabstejn.cz

8.8.Ne
Vysoké nad Jizerou –
Vysocká pouť, letní poutní mše
svatá, u kaple sv. Kateřiny ve
Sklenařicích, od 17 hod

9.8.Po
Tanvald – Pravidelné
prodejní trhy na centrálním
parkovišti

10.8.Út
Železný Brod – 100% skla/ 90
let sklářské školy v ŽB: cyklus
komentovaných prohlídek s profesory a studenty SUPŠS,
od 17 hod

11.8.St
Tanvald – Kajínek 2D, premiéra
českého krimi thrilleru, Kino Jas
Járy Cimrmana, od 19 hod
Jablonec n.N. – Štěpán Pražák
– housle, Gustav Kužela –
klavír, program: W.A. Mozart,
B.Smetana, A.Dvořák,
S.Rachmaninov a další, Kostel sv.
Anny, od 19 hod

12.8.Čt
Jablonec n.N. – Wotienke,
amsterdamská zpěvačka
z Valašského Meziříčí, hudba
čerpající z šansonů, alternativy,
jazzu a popu, letní scéna
Eurocentra, od 17 hod

13.-14.8.
Tanvald – Jako kočky a psi:
Pomsta prohnané Kitty 3D,
americká rodinná komedie, Kino
Jas Járy Cimrmana, od 18 hod

14.8.So
Semily – Račí stezkou/
Memoriál Jiřího Lukse, akce
KČT Semily, start u sportovního
centra od 6 do 11 hod
Radvánovice – Rajčatová
bitva, zápasy a potápění
v protlaku a rajčatové hry pro děti
(za účasti hasičské sprchy), areál
Šťastné země, od 9 hod

14.-15.8.
Kořenov – Šmajdání za historií
opevnění z r. 1937/38 na pomezí
Jizerských hor a Krkonoš, 12
km dlouhá trasa po horských
bunkrech s průvodcem a
odborným výkladem, sraz na
nádraží v Kořenově v 8.40 hod

Turnov – Johanka z Krajku a

Hejnice – Koncerty v bazilice

Jablonec n.N. – Rock na

její veselá společnost,
kostýmované prohlídky zámku
zaměřené na historické osobnosti,
zámek Hrubý Rohozec, rezervace
na tel: 481 321 012

Navštívení Panny Marie: Jan
Hora – varhany, Ivan a
Michaela Štrausovi – housle, od
15.30 hod
Klokočí – Hudební loučení
s létem, hudební festival, na
programu: Josef Oplt, dechový
orchestr Broďanka, dudácká
kapela Heřmánek, historická a
irská hudba Art Camerata,
Pranic, ohňová show, orientální
tanečnice, ohňostroj, Klokočí

konec léta, festival hudebních
skupin Euroregionu Nisa – Kohout
plaší smrt, Leniwec, Hitfakers,
Closeknit, Philharmonica a další,
letní scéna Eurocentra, od 14 hod
Liberec – Evropská noc pro
netopýry, setkání s živými
netopýry, přednáška, ukázky
výzkumu, Horní Hanychov,
Panský Lom, od 20.30 hod

21.-22.8.

větru 3D, americký akční fantasy
film, Kino Jas Járy Cimrmana, od
18 hod

15.8.Ne
Železný Brod – Memoriál
Václava Vele, silniční cyklistická
časovka jednotlivců, start za
koupalištěm, od 10 hod

17.8.Út
Desná – Bathory; vzkříšení
čachtické legendy, historický
velkofilm Juraje Jakubiska, Kino
Alfa, od 17 a 20 hod

18.8.St
Tanvald – Chlupatá odplata,
americká bláznivá komedie, Kino
Jas Járy Cimrmana, od 18 hod

19.8.Čt
Jablonec n.N. – Agentura Dell
´Arte: O rackovi a kočce, která
ho naučila létat, divadelní
představení (není určeno pro
nejmenší děti), letní scéna
Eurocentra, od 17 hod

20.8.Pá
Smržovka – Eurion 2010,
hudební festival, vystoupí Dubióza
kolektiv, Čankišou, Poletíme?,
Ještě jsme se nedohodli a další,
vstupenky v předprodeji v IC
Tanvald nebo Tipsport Smržovka

20.-21.8.

Smržovka – Doprovodný
program Eurion 2010, hudba,
pohádky, kejkle na chůdách,
Waldemar Matuška revival,
Michal Tučný revival, Hana
Horecká, Irena Budweisserová
s kapelou, Vladimír Mišík a
ČDG, lanolezení v korunách
stromů, jízda koňským povozem
a hasičskou „kačenou“, stánky,
večerní veselice pod širým
nebem, www.smrzovka.cz
Josefův Důl – Josefodolská
pouť, zajímavé pouťové atrakce
s občerstvením, hřiště za
obecním úřadem v Josefově
Dole

23.8.Po
Tanvald – Dostaň ho tam! 2D,
americká hudební komedie,
Kino Jas Járy Cimrmana,
od 19 hod

Tanvald – Shrek: Zvonec a

24.8.Út

konec 3D, nová americká
animovaná komedie, Kino Jas
Járy Cimrmana, od 18 hod

Harrachov – Country večer

21.8.So
Tanvald – Parní sobota na
zubačce, parní lokomotiva s
historickými motoráčky na trati
z Tanvaldu do Harrachova
Sychrov – Skotské hry, slavnost
skotské kultury, setkání anglických
historických automobilů, areál
zámku Sychrov, od 9 hod
Jizerka – Hvězdičková noc,
pozorování noční oblohy a večerní
povídání o hvězdách a vesmíru,
večerem provází hvězdář Pepíno
Krutský spolu s Královnou noci,
měsíční vílou Lunárií, hvězdou
Slunce a paní Červánků, osada
Jizerka, od 19.30 hod

v Zákoutí, Duo Krbec a
Kacafírek, areál koupaliště
v Zákoutí, od 19 hod
Jablonec n.N. – František
Lamač – housle, Renata
Drössler – zpěv, koncert
vynikající šansoniérky
přezdívané „česká Marlene
Dietrich“, Kostel sv. Anny,od19h

25.8.St
Tanvald – Počátek, americký
sci-fi thriller, Kino Jas Járy
Cimrmana, od 19 hod

27.8.Pá
Harrachov – Tradiční letní
táborák, lokalita pod Minigolfem
Kraus, pořádá Sbor
dobrovolných hasičů Harrachov

27.-28.8.
Tanvald – Poslední vládce

28.8.So
Tanvald – Letní slavnost ke sto
letům otevření restaurace na
Špičáku, velká letní slavnost,
2.ročník putování za Obrem ve
Špičáku, restaurace a rozhledna
Špičák, od 10 hod
Tanvald – ME v trialu –
hudební večer, areál Autokempu
Tanvaldská kotlina, podrobnosti
budou na plakátech a v IC
Velké Hamry – Houbařská
vycházka, ČMS Velké Hamry

28.-29.8.
Tanvald – Trial Tanvald, finále
Mistrovství Evropy v trialu,
Motokrosová dráha Tanvaldská
kotlina, více informací na:
www.trialtanvald.cz

30.8.Po
Tanvald – Největší z Čechů 2D,
nová česká komedie, Kino Jas
Járy Cimrmana, od 19 hod
Liberec – Letní večerní
prohlídka ZOO Liberec, více info
na: www.zooliberec.cz
TIPY NA ZÁŘÍ 2010:
10.-12.9.
Tanvald – Tanvaldské slavnosti,
pouťové atrakce u hotelu Koruna,
řemeslné stánky, pivní stan,
kapely, divadelní představení pro
děti, historické jízdy vlaků i
autobusů, jízda veteránů,
www.tanvald.cz
*změna vyhrazena*
Infocentrum Tanvald
Krkonošská 629,Tel:483 369 670-1
infocentrum@tanvald.cz

