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ST 1.6. 
Tanvald – Sportovní 
odpoledne pro děti, městský 
stadion, od 14:30 h  

Smržovka – Z nepřeberné 
pokladnice smeťáků a starých 
erbovníků v širé české krajině, 
výstava grafiky, obrazů a 
výtvarných objektů Jiřího Mejdy 
Mejstříka a Milana Myslivečka, 
síň Zámečku, od 1.6. – 11.6. 

PÁ 3.6. 
Tanvald – Zakletá jeskyně, 
nová česko-slovenská filmová 
pohádka, film vypráví pověst o 
zázračné jeskyni, kde jsou 
uloženy drahokamy a obyčejná 
sůl, kino Jas Járy Cimrmana, 
od 17 h   

Tanvald – Top Gun: Maverick, 
americké akční drama, jeden 
z nejlepších pilotů na světě, Pete 
„Maverick“ Mitchell, se vrací do 
akce, kino Jas Járy Cimrmana, 
od 19 h  

SO 4.6. 
Tanvald – Zakletá jeskyně, 
nová česko-slovenská filmová 
pohádka, film vypráví pověst o 
zázračné jeskyni, kde jsou 
uloženy drahokamy a obyčejná 
sůl, kino Jas Járy Cimrmana, 
od 17 h   

Tanvald – Tři tygři ve filmu: 
JACKPOT, česká zběsilá akční 
komedie, tři tygři konečně 
v celovečerním filmu, 
kino Jas Járy Cimrmana, od 19 h 
Tanvald – Den dětí na 
Zubačce, Železniční společnost 
Tanvald se svými partnery 
vypraví zvláštní vlaky po jediné 
české ozubnicové trati, v 
Kořenově bude připraven bohatý 
program pro děti, více informací 
www.zubacka.cz 

Jabloné v Podještědí – 
Napoleon I. 
výstava z dob napoleonských 
válek, budova Zámečku, od 10 h  

Velké Hamry – Dětský den, 
den plný soutěží a zábavy, 
náměstí, od 14 h  
večerní zábava skupina 
Kompress, od 20 h  
Desná –  Soutěž v požárním 
sportu, štafeta, pořadová 
příprava a požární útok,  hřiště 
v Pustinách, od 9 h  
Líšný – Líšenský pochod, 
pochod Českým Rájem, od 6 h  

NE 5.6. 
Velké Hamry – Divize, TJ 
Velké Hamry - Poříčany, 
fotbalové utkání, od 10:30 h  

ÚT 7.6. 
Tanvald – Absolvenský 
koncert, ZUŠ Tanvald, kino Jas 
Járy Cimrmana, od 18 h  

ST 8.6. 
Tanvald – zasedání 
zastupitelstva, velká zasedací 
místnost radnice, od 16 h 

PÁ 10.6.   
Tanvald – Náměsíčníci, 
německý animovaný rodinný film, 
zachrání Petr svou sestřičku, 
kterou unesl zlý Měsíční muž? 
Dobrodružství může začít, kino 
Jas Járy Cimrmana, od 17 h   

Tanvald – Pánský klub, nová 
česká komedie, terapie pro 
„eroticky závislé“ svede 
dohromady nesourodou pětici, 
kino Jas Járy Cimrmana, od 19 h 

Tanvald – Noc kostelů, 
Kostel sv. Petra a Pavla Horní 
Tanvald, od 17 h 
Kostel sv.Františka z Assisi 
Šumburk n.D.  od 19 h 
Smržovka – Testovací dny na 
pumptracku, od14 h 

Smržovka – Ach ta něha 
našich dam, divadelní 
představení, Parkhotel, od 19 h  

Smržovka – Noc kostelů,   
kostel sv. Archanděla Michaela, 
od 19 h  

Železný Brod – 
Železnobrodský jarmark, 
tradiční jarmark s řemeslným 
prodejem a bohatým kulturním 
programem, od 10. 6. do 12. 6.  

SO 11.6. 
Tanvald – Švestka, 
divadelní představení 
Žižkovského divadla Járy 
Cimrmana z Prahy, jevištní 
sklerotikon, kino Jas Járy 
Cimrmana, od 19 h  
Tanvald – Tanvaldské 
vrcholky, 2.ročník, start 
v infocentru, od 7 do 10 h  

Smržovka – Testovací dny na 
pumptracku, od 9 h 

Příchovice – Slavnost pod 
Majákem Járy Cimrmana, 
celodenní program v areálu U 
Čápa, s duchem našeho 
velikána v muzeu, na Majáku i 
v lesoparku, dobové kostýmy i 
vozy, živá hudba, vystoupení, 
stánky, občerstvení,  
U Čápa, 13 h do 18 h  

Smržovka – Dangar Six, Fest 
Open Air, Parkhotel, od 15 h  

NE 12.6. 
Tanvald – XVII. Spanilá jízda 
Cyklostezkou Járy Cimrmana, 
start Spanilé jízdy v Návarově u 
mostu, od 8:55 h, program pro 
rodiny a děti, dílničky, soutěže u 
kostela sv. Františka z Assisi,  
od 11 h 

Držkov – tradiční auto-moto 
burza, od 7 h 

PO 13.6. 
Tanvald – prodejní trhy na 
centrálním parkovišti 

Tanvald – Přijímání nových 
žáků, ZUŠ Tanvald vyhlašuje 
zápis do tanečního a výtvarného 
oboru od 14 h  

ÚT 14.6. 
Tanvald – Závěrečné 
představení tanečního oboru, 
kino Jas Járy Cimrmana, od 18 h 

http://www.tanvald.cz/
http://www.zubacka.cz/


Tanvald – Den zdraví,  
přijďte se zdarma dozvědět o 
svém zdraví, nízkoprahové 
zařízení Kotva, od 11 h  

ST 15.6. 
Tanvald – Závěrečný koncert 
pěveckých sborů Hlásky, 
Melodia a Sen, Kostel sv. 
Františka z Assisi, od 18 h  

Tanvald – Zájezd Radim 
Kolín, pro tanvaldské seniory, 
odjezd z centrálního parkoviště, 
v 7:30 h  

ČT 16.6. 
Tanvald – Školní akademie, 
ZŠ Tanvald sportovní, kino Jas 
Járy Cimrmana, od 16 h 

Jablonec n/N – Šlus aneb za 
špatné vysvědčení KÚD, 
divadelní představení, Klub na 
Rampě, od 20 h  

PÁ 17.6. 
Tanvald – Jurský svět: 
Nadvláda, americký akční 
dobrodružný film, dinosauři žijí 
mezi námi, velkolepá tečka za 
Jurským parkem a Jurským 
světem, kino Jas Járy Cimrmana, 
od 18 h 

Desná – Koncert Ivety 
Hejdukové, Riedelova vila, 
od 18 h  

Liberec – Benefice pro 
Hospic, Nádvoří Hospice sv. 
Zdislavy, Pod Perštýnem,   
od 17 h  

SO 18.6. 
Tanvald – Jurský svět: 
Nadvláda, americký akční 
dobrodružný film, dinosauři žijí 
mezi námi, velkolepá tečka za 
Jurským parkem a Jurským 
světem, kino Jas Járy Cimrmana, 
od 18 h 

Tanvald – Cirkus bude, cirkus 
Mistral, za lesíkem, 18.6. – 19.6. 
od 18 h  

Velké Hamry – 
Podkozákovská Liga, VI. ročník  
Hamrovského poháru, městský 
stadion, od 15 h  

Jablonec n/N – Horečka 
sobotní noci, největší rockové 

hity na plátně, Klub na Rampě, 

od 21 h  
  

PO 20.6. 
Smržovka – Dílna s Květou, 
knihovna, od 15 h  

Jablonec n/N – Astronomické 
setkání, co zajímavého nás čeká 
na obloze v průběhu prázdnin a 
dovolených, Klub na Rampě, 
od 18 h   

PÁ 24.6. 
Tanvald – Rakeťák, americký 
animovaný rodinný film, film 
studia Disney a Pixar přináší 
příběh Buzze Rakeťáka a jeho 
dobrodružství do nekonečna a 
ještě dál, kino Jas Járy 
Cimrmana, od 17 h 
Tanvald – Prezidentka, nová 
česká romantická komedie 
Rudolfa Havlíka, příběh 
prezidentky, která se v převleku 
vydá do noční Prahy, kino Jas 
Járy Cimrmana, od 19 h 

Tanvald – Ples přátel školy, 
Masarykova základní škola, hraje 
LP, školní hala,  od 16 h  

SO 25.6. 
Tanvald – Rakeťák, americký 
animovaný rodinný film, film 
studia Disney a Pixar přináší 
příběh Buzze Rakeťáka a jeho 
dobrodružství do nekonečna a 
ještě dál, kino Jas Járy 
Cimrmana, od 17 h 
Tanvald – Prezidentka, nová 
česká romantická komedie 
Rudolfa Havlíka, příběh 
prezidentky, která se v převleku 
vydá do noční Prahy, kino Jas 
Járy Cimrmana, od 19 h 

Tanvald – Zavízofest, 
koncert skupin, SDM, Kompress, 
Mandragora, X Jazz, Ovčie 
Kiahne, Mucha, Makule, centrální 
parkoviště, od 11 h  

NE 26.6. 
Držkov – tradiční auto-moto 
burza, od 7 h 

Svijany – Zámecké slavnosti, 
tradiční slavnosti, hudba 
občerstvení, stánkový prodej, 
venkovní areál, od 9 h  

PO 27.6. 
Smržovka – Důchodový 
dýchánek, smržovský Zámeček, 
od 14 h 
 

     MDC Maják Tanvald: 
 

NE 5.6. 

Cesta lesem pohádek, putování 
nenáročnou trasou lesem a 
přírodou, Autokemp Tanvaldský 
Špičák, od 9 h do 11 h  
 
 

Středisko volného času 

Tanvald:  
 
 

ČT 2.6. 

Tanvald – „Akademie 
tanečních kroužků SVČ“, kino 
Jas Járy Cimrmana, od 16:30 h 
 
 
 

Senior klub I. Šumburk 
nad Desnou 

 
 

ÚT 21.6. 

Hrátky s pamětí s panem 
Chourou, penzion pro seniory,      
od 15 h 
 
 

Senior klub II. Tanvald 
Výšina 

 
 

ČT 2.6.    

Červnové grilování, posezení 
v zahradě s altánem 
 od 16 h 
 

 
Připravujeme: 

 

SO 23.7. 

Jizerka – Anenská sklářská 
slavnost, Panský dům,  
od 10 h do 17 h 
 

 
*změna vyhrazena* 
Infocentrum Tanvald 

Krkonošská 629, 
tel:483 369 670-1 

e-mail: infocentrum@tanvald.cz 
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