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St 1.9.

Pá 10.9.

Tanvald – Kájínek 2D, český

Tanvald – Tanvaldské

krimi thriller, Kino Jas Járy
Cimrmana, od 19 hod

slavnosti; Tanvaldský
výběr /hudba/, venkovní
pódium na centrálním
parkovišti, od 18 hod

Čt 2.9.
Tanvald – Handi desetiboj,
závody hendikepovaných
sportovců, areál Autokemp,
od 9.30 hod

Pá 3.9.
Tanvald – Kájínek 2D, nový
český krimi thriller, Kino Jas Járy
Cimrmana, od 19 hod

So 4.9.
Tanvald – Kájínek 2D, český
krimi thriller, Kino Jas Járy
Cimrmana, od 19 hod
Železný Brod – Pohádková
cesta, cesta plná pohádkových
bytostí do pohádkové říše, sraz na
hasičském hřišti, od 13 hod

Út 5.9.
Jablonec n.N. – Varhanní
koncert, skladby J.S. Bacha, W.A.
Mozarta, F. Schuberta a dalších,
Kostel sv. Anny, od 19 hod

Po 6.9.
Tanvald – Salt 2D, americký
akční thriller, Kino Jas Járy
Cimrmana, od 19 hod

St 8.9.
Tanvald – Čarodějův učeň 2D,
americký dobr.fantasy film, Kino
Jas Járy Cimrmana, od 18 hod

10. –11.9.
Tanvald – Let´s Dance 3D,
americký romantický hudební film,
Kino Jas Járy Cimrmana, od19hod
Semily - Semilský pecen 2010,
tradiční dožínkové slavnosti,
slavnostní průvod městem,
expozice hospodářských zvířat,
bohatý kulturní program, více info
na: www.semily.cz

10.- 12.9.
Tanvald – Sammyho
dobrodružství 3D, animovaný film
pro děti, Kino Jas Járy Cimrmana,
od 16 hod

So 11.9.
Tanvald – Tanvaldské
slavnosti; historická vlaková
souprava – vlak s parní
lokomotivou (dle jízdního řádu),
historické autobusy –
veteráni, okružní jízdy, odjezdy
od vrátnice SebaT a.s.;
O pohár starosty města
Tanvaldu- hasičská soutěž
v požárním útoku, od 9 hod na
sídlišti Výšina u nákup. centra
sraz auto a motoveteránů,
nádraží ČD, od 10 hod;
venkovní scéna v Krkonošské
ulici: dopoledne s dechovkou
Turnovanka, od 10 do 12 hod;
odpoledne s country Nonstop,
od 12.30 do 16 hod
Divadlo Mimotaurus: DlouŠiBy
od 14 hod, Hrozné příběhy, od
16 hod, k poslechu a tanci hraje
Hudba Tanvald, od 17.30 hod
Smržovka – Wood cross
maraton, www.smrzovka.cz
Jilemnice – Po stopách
řídícího učitele Jana Buchara,
Autoklub Jilemnice, start v 6.30
hod, tel: 606 417279
Jablonec n.N – Den
evropského dědictví
v Jablonci nad Nisou:
Městské divadlo: prohlídka
jeviště divadla a zvukové a
osvětlovací kabiny, od 9 do 12 h
Kostel sv. Anny, ekumenická
bohoslužba 9.30, taneční
vystoupení TS Magdaléna Napij
se nebe, jablonecké Nocturno –
obrazy slavných jabloneckých
staveb, vernisáž výstavy
Dům Jany a Josefa
Schejbalových, bývalá fara u
kostela sv. Anny mimořádně
otevřen od 10 do 12 hod a od
14 do 17 hod

Střední uměleckoprůmyslová
škola, den otevřených dveří u
příležitosti 130. výročí školy
Nová radnice, otevřena pracovna
starosty, vystavená kronika
města, výstava modelů rozhleden,
výstup na radniční věž – sraz
každou celou hodinu ve 4. patře
radnice (poslední výstup začíná
v 17 hod)
Kompoziční huť, ulice A. Staška,
praktické ukázky, průvodce,
výstava, od 9 do 15 hod
Bývalé sídlo spolku Schlaraffia,
tzv. zámeček u autobusového
nádraží – zastavení před budovou
Jablonec n.N. – Hurvínkovo
dobrodružství, Divadlo Spejbla a
Hurvínka Praha v situační komedii
pro malé i velké diváky, Městské
divadlo, od 15 a 17 hod

Ne 12.9.
Tanvald – Tanvaldské
slavnosti, historická vlaková
souprava, vlak s parní
lokomotivou, okružní jízda
historických autobusů,
Den otevřených dveří
ve školní restauraci Eurest, na
Výšině, od 11 do 13 hod
Křest knihy Líby Novotné
Tanvaldsko mezi zemí a nebem,
foyer kina, od 14 hod; venkovní
scéna v Krkonošské ulici:
Nešlapeto, od 10 hod;
Divadlo z Praku: O Perníkové
chaloupce, do 11.15 hod.
Volupsije, koncert, od 12 hod.
Domestic, koncert od 14 hod.
The Beatles revival, koncert
od 16.30 hod
Krásná – Podzimní pouť
k uctění Povýšení svatého
kříže, od 11 hod Divadélko Fr.
Pešána – pásmo pohádek pro
děti, od 13 hod Řetízek ZUŠ ŽB,
od 14.30 hod Koncert vážné
hudby - J.Klokočníková a kvartet
Ad libitum, od 16 hod Poutní mše
svatá, Kittelův dům, kostel sv.
Josefa, Matiční centrum (fara),
Muzeum doktora Kittela

Po 13.9.
Tanvald – Machři 2D, americká
bláznivá komedie, Kino Jas Járy
Cimrmana, od 19 hod
Tanvald – Pravidelné trhy na
centrálním parkovišti

St 15.9.
Tanvald – Ženy v pokušení,
česká vášnivá komedie, Kino Jas
Járy Cimrmana, od 19 hod

ČT 16.9.
Jablonec n.N. – Saturnin, volná
dramatizace humoristického
románu Z. Jirotky, Městské
divadlo, od 19 hod

Pá 17.9.
Tanvald – Čarodějův učeň 2D,
americký dobr.fantasy film, Kino
Jas Járy Cimrmana, od 18 hod

Velké Hamry II – Hamrska –
Vladimír Mišík a ETC,
Pohostinství U Kašparů
Jablonec n.N. – Hradišťan,
koncert moravské cimbálové
kapely,Městské divadlo, od 19 hod

17.-19.9.
Železný Brod – Skleněné
městečko, slavnost sklářského
řemesla, od 9 hod otevřena
Sklářská huť v SUPŠ, Galerie Na
Rynku, firma Kortan, Detesk a
další prodejny skla

So 18.9.
Tanvald – Gustavo Dudamel a
Vídeňská filharmonie, satelitem
živě přenášený koncert ze
Švýcarska v HD kvalitě, Kino Jas
Járy Cimrmana, od 18.30 hod
Tanvald – Historickým vlakem
na Mělnické vinobraní, zvláštní
historický vlak na trati Tanvald –
Turnov – Mělník a zpět, více na:
www.zubacka,cz
Železný Brod – Skleněné
městečko, od 9 hod slavnostní
zahájení, předvádění sklářských
řemesel pod širým nebem, od 9.30
hod den otevřených dveří
v SUPŠS, dílny pro děti a rodiče,
od 11 hod módní přehlídka na
Malém náměstí, od 12.30 Malé
náměstí – Nešlape to, od 12 hod
otevření kaple sv. Jana
Nepomuckého Na Poušti, od 14
hod představení pro děti - Zlatá
Rybka

Železný Brod – Posel
z Liptákova, divadelní
představení v podání Ansáblu
Mikoláše Dačického z Heslova,
Městské divadlo, od 18 hod,
předprodej od 1.9. v Turistickém
informačním středisku Žel. Brod
Železný Brod – Dny
evropského dědictví,
mimořádně zpřístupněn kostel
sv. Jakuba Většího a dřevěná
zvonice, od 10 do 16 hod

Ne 19.9.
Bzí – Dny evropského
dědictví; mimořádně otevřená
vyhlídka na věži kostela
Nejsvětější Trojice, od 10 do
14 hod
Železný Brod – Skleněné
městečko, od 9 hod: prohlídka
SUPŠ Žel.Brod, sklářský
veletrh, sklářská huť, prodej skla
a bižuterie, Malé náměstí: od 9
hod předvádění sklářských
řemesel, od 9.30 Historie
sklářské a bižuterní výroby
v českých zemích (konference
v budově B Městského úřadu),
od 13.30: módní přehlídka, od
14.30: country kapela Sešlost,
více: www.zeleznybrod.cz
Jablonec n.N. – Na útěku,
setkání dvou žen rozdílných
generací na útěku v hl. roli
s Janou Štěpánkovou a Zlatou
Adamovskou, Městské divadlo,
od 19 hod

Út 21.9.
Jablonec n.N. – Dáváme
děťátku klistýr! „Kašlu na to“,
řekla Hortenzie, nemilosrdný
portrét o problémech soužití
partnerů, Městské divadlo, od
19 hod

St 22.9.
Tanvald – Karate Kid 2D,
americký rodinný film, Kino
Jas Járy Cimrmana, od 17 hod
Jablonec n.N. – Koncert
tónů a barev, netradiční
koncert tónů a barev, kostel sv.
Anny, od 19 hod

24.– 27.9.
Tanvald – Román pro muže
2D, nová česká komedie, Kino
Jas Járy Cimrmana, od 19 hod

24.-25.9.
Jablonec n.N. – Jablonecké
podzimní slavnosti, muzikanti,
tanečníci, kejklíři, trhovci,
řemeslné stánky, divadelní
představení, koncerty, Dolní
náměstí a ulice U Muzea,
podrobný program v IC Tanvald

So 25.9.
Tanvald – Ukončení sezóny na
zubačce, zvláštní vlaky s unikátní
ozubnicovou lokomotivou na trati
Tanvald – Kořenov – Harrachov a
zpět, více info: www.zubacka.cz
Smržovka – Ensemble Bona
Fide, koncert barokní hudby,
kostel sv. Archanděla Michaela,
od 17 hod
Smržovka – Ukončení
motorkářské sezóny, poslední
vyjížďka Harley Davidson
Jablonec n.N. – Velká
kadeřnická show s Janem
Špilarem, módní střihy, svatební
a společenské účesy, Městské
divadlo, od 10 hod

Ne 26.9.
Smržovka – Svatomichalská
poutní slavnost, kostel sv.
Archanděla Michaela, od 9 hod

ÚT 28.9.
Pěnčín – Svatováclavská
výstava ovcí a koz, prohlídka
farmy a muzea zemědělských
strojů, nákupní trh, ukázky střiže
ovcí, ukázka práce pasteveckých
psů, ukázka zpracování vlny, jízda
na traktoru, tradiční řemesla –
kovář, košíkář, perníkář apod,
soutěže pro děti volba ovoce nebo
kozy na titul Sympaťák 2010, Kozí
farma Pěnčín u Jablonce, od 10 h
Jablonec n.N. – Musica Florea,
na programu Jan Dismas Zelenka
Missa Ultimarum Prima, kostel sv.
Anny, od 19 hod

St 29.9.
Tanvald – Sexy 40, americká
romantická komedie, Kino Jas
Járy Cimrmana, od 19 hod
*změna vyhrazena*
Infocentrum Tanvald
Krkonošská 629,Tel:483 369 670-1
infocentrum@tanvald.cz

