KALENDÁŘ AKCÍ – SRPEN 2022
květen - září
Jablonecké tóny
Festival oživí ulice Jablonce nad Nisou hudbou různých žánrů. Koncerty jsou příležitostí k
tanci, setkávání i relaxaci.
www.jablonecketony.cz
červenec - 3. 9. 2022
Léto na náměstí
Liberecké náměstí ožije bohatým kulturním programem plným hudby, tance i divadla.
www.trhyvliberci.cz
4. - 7. 8. 2022
Křehká krása 2022
Tradiční jablonecká bižuterní a sklářská prodejní výstava Křehká krása se letos koná od čtvrtka 4. 8. do neděle 7. 8.
www.krehkakrasa.cz
5.- 7. 8. 2022
Sraz Mercedes-Benz Klubu ČR
Mercedesy pod Ještědem aneb Reichenbergem za Liebiegem. 59. výroční sraz MercedesBenz klubu ČR.
www.mercedesypodjestedem.cz
6. - 7. 8. 2022
Tankové dny 2022 Smržovka
Jízdy tankem pro veřejnost, ukázky techniky v pohybu, přelet historického letadla Stinson L-5
ze 2. sv. války, prohlídky muzea a další doprovodný program.
www.tankysmrzovka.cz

!

6. 8. 2022
Den a noc na Jizerce
V rámci Jizerské oblasti tmavé oblohy Muzeum Jizerských hor ve spolupráci s Klubem astronomů Liberecka – pobočkou České astronomické společnosti, Astronomickým ústavem AV
ČR a Hvězdárnou Turnov vás zve na zábavně vzdělávací akci pro celou rodinu. Při pěkném
počasí se akce koná venku, při dešti se uskuteční v Muzeu Jizerských hor.

www.asu.cas.cz
6. 8. 2022
Modelový den na Zubačce a jízdy historickým autobusem na Zubačku
Zvláštní jízdy s ozubnicovou lokomotivou, výstava železničních modelů ve Výtopně Kořenov.
www.zubacka.cz
6. 8. – 30. 9. 2022
Frýdlantsko Franze Kafky
Kulturní festival, který propojuje literaturu, výtvarné umění, hudbu a divadlo.
www.kafkafrydlant.cz
10. 8. – 11. 8. 2022
Liberecký flašinetář
Mezinárodní festival opět rozezní liberecké ulice
12. 8. a 26. 8. 2022
Skleněné pátky
Ukázky tradiční výroby skla a bižuterie v Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Některé techniky je možné si vyzkoušet.
www.msb-jablonec.cz
13. 8. 2022
Prázdninové klekání, Kittelův dům
13. 8. a 27. 8. 2022
Tvořivé soboty na Kristiánově
Tvořivé dílny v Liščí boudě na Kristiánově. Spolu s lektory si vyzkoušíte výrobu různých
skleněných i bižuterních předmětů.
www.msb-jablonec.cz
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13. - 20. 8. 2022
Letní jazzová dílna Karla Velebného
Týdenní interpretační seminář za účasti předních českých jazzových sólistů a zahraničních
lektorů. Vyvrcholením Letní jazzové dílny je středeční koncert lektorů.
www.ljdfrydlant.cz

14. 8. 2022
Czech Downhill Top On Trail Cup
Český pohár Top on Trail DH cup 2022. Závod pro sjezdová a endurová kola na lanové dráze
Skalka v Liberci.
www.topontrail.cz/5-kolo-liberec-jested
20. 8. 2022
Borůvková sobota na Zubačce a jízdy historickým autobusem na Zubačku
Zvláštní jízdy s ozubnicovou lokomotivou, borůvkové hody v Kořenově.
www.zubacka.cz
20. 8. 2022
Štěpánův Jarmark – výročí 130. let rozhledny Štěpánka
Každoroční Štěpánův jarmark se koná letos při příležitosti 130. narozenin rozhledny Štěpánky. Jarmark nabízí mnoho ukázek místních řemesel a výrobků.
www.jizerkyprovas.cz; www.rozhlednastepanka.cz
20. 8. 2022
Vratislavické slavnosti
Hudební vystoupení v zámeckém parku s bohatým doprovodným programem, zábavnými aktivitami pro děti, animačním programem a dětskou pohádkovou scénou.
www.vratislavice.cz
20. 8. 2022
Letní zábava
Večer plný hudby na hřišti v obci Mníšek.
www.obec-mnisek.cz
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23. – 28. 2022
Crystal Walley Week v Liberci
Festival skla se skleněnými instalacemi v centru Liberce, výstavami, ale i živou výrobou.
Přímo na náměstí před radnicí bude mobilní sklářská pec a brusičská dílna, které v sobotu 27.
8. doplní Křišťálový trh. Návštěvníkům se při této příležitosti otevřou i běžně nepřístupné
prostory, výstava děl Bořka Šípka a Jiřího Pačinka zaplní kavárnu Pošta, tramvajové depo
bude hostit módní přehlídky. Těšit se tak můžeme na světové známé osobnosti jako jsou

Blanka Matragi nebo Liběna Rochová v netradičním prostředí. Představí se i velké firmy jako
Lasvit nebo Preciosa. V Severočeském muzeu se 23. srpna návštěvníkům poprvé představí
multimediální instalace ve věži, která tak bude pozvánkou do celého Křišťálového údolí. Kino
Varšava uvede 25. srpna sklářskou Pecha Kucha Night, městem bude projíždět tramvaj vyzdobená sklem.
www.crystalvalley.cz
26. 8. 2022
Evropská noc pro netopýry
Tato akce je určena široké veřejnosti, která má možnost se díky programu připraveném odborníky seznámit s těmito zajímavými tvory, s jejich výzkumem, ochranou a dosavadními poznatky o jejich životě. Panský lom, Liberec
27. 8. 2022
Běhej lesy
Jizerky jsou prostě láska. V zimě i v létě. Proběhni si slavná místa legendární Jizerské 50 po
vlastních packách.
www.behejlesy.cz
27. 8. 2022
Hradozámecká noc na Státním hradu a zámku Frýdlant
Tradiční večerní prohlídky, které vás zavedou zpět do poloviny 19. století.
www.zamek-frydlant.cz

Komentované prohlídky
29. 8. 2022
Komentovaná prohlídka Dolního centra Liberce
Málokteré město prošlo v průběhu své existence tak dramatickou proměnou, jako Liberec, a
to zejména v případě tzv. dolního centra. Vstupné 100 Kč.
Vstupenky lze zakoupit nejpozději do 12 h v den konání prohlídky na www.evstupenka.cz.
www.jizerky.cz
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1.7. – 31. 8. 2022
Prohlídky Riedelovy hrobky v Desné
Přijďte si prohlídnout Riedelovu hrobku v Desné. Prohlídky se konají každou sobotu od 14 h
po předchozím objednání pro skupiny v min. počtu 6 osob. Vstupné 60 Kč.

Město Desná pořádá současně i večerní prohlídky, které jsou každou středu od 21 h po předchozím objednání pro skupiny v min. počtu 6 osob. Vstupné 70 Kč.
www.mesto-desna.cz

2. 6. – 29. 9. 2022
Komentované prohlídky liberecké čtvrti Perštýn
Průvodci z Dobrovolnického centra AMIKUS vás provedou libereckou čtvrtí Perštýnem, které vdechla neopakovatelný půvab především výstavba Liebiegova městečka na popud bohatého rodu textilních baronů.
Cena: dospělí 50 Kč, zlevněné (děti, studenti, senioři) 30 Kč, rodina 2+2 100 Kč.
Vstupenky: osobně na MIC Liberec nebo online www.evstupenka.cz
4. 7. – 29. 8. 2022
Komentované prohlídky kostela a zahrady
MIC Liberec vás zve na prohlídku kostela Nalezení sv. Kříže a přilehlé zahrady. Průvodci
z dobrovolnického centra AMIKUS vás seznámí s historií místa a jeho zajímavostmi, které
činí tuto sakrální památku tak výjimečnou.
Ceny: dospělí 50 Kč, zlevněné (děti, studenti, senioři) 30 Kč, rodina (2+2) 100 Kč.
Vstupenky: osobně na MIC Liberec nebo online www.evstupenka.cz
Komentované prohlídky libereckého podzemí
Máte možnost prozkoumat největší liberecký kryt civilní obrany, uvidíte ukázky plánových
masek, ochranných obleků i původní vybavení – plně funkční strojovnu a filtro-ventilační zařízení.
Prohlídka se koná každou 1. sobotu v měsíci.
Ceny: dospělí 50 Kč zlevnění /děti, studenti, senioři) 30 Kč.
Vstupenky: osobně na MIC Liberec nebo online www.evstupenka.cz
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červenec–srpen
Komentované prohlídky liberecké radnice
Prohlédněte si zajímavé radniční interiéry, krásné vitráže, nástropní malby i bohatě zdobenou
obřadní sní. Pokud bude přát počasí můžete vystoupat i na věž.
Okruhy:
• 1. okruh (cca 50 minut), chodby, obřadní síň, věž, základní vstupné: 100 Kč / zlevněné
vstupné 70 Kč (děti 3-15 let, studenti do 26 let, senioři nad 65 let), rodinné vstupné:
200 Kč (2 dosp. + 2-3 děti)

• 2. okruh (cca 20 minut), pouze obřadní síň nebo věž, jednotné vstupné: 50 Kč, rodina:
100 Kč. Slevy se neposkytují
Vstupenky: osobně na MIC Liberec nebo online www.evstupenka.cz
červen–září
Komentované prohlídky města Frýdlant
Prohlídkový okruh trvající 1,5 hodiny vás provede historickým centrem Frýdlantu. Začíná na
náměstí, dále prochází kolem exteriéru kostela Nalezení sv. Kříže, městských hradeb až na
radniční nádvoří. Následuje prohlídka obřadní síně radnice a výstup na radniční věž.
Prohlídka se koná každé pondělí v 10 a ve 14 hodin.
Ceny: základní 90 Kč, snížená 60 Kč.
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Vstupenky: osobně na TIC Frýdlant, možná rezervace vstupenek na +420 488 886 603/4

