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PÁ 1.7. 
Tanvald – Rakeťak, americký 
animovaný film, kino Jas Járy 
Cimrmana, od 17 h  

Tanvald – Elvis, americký 
hudební životopisný film o 
životě a hudbě Elvise 
Presleyho z pohledu jeho 
manažera, plukovníka Toma 
Parkera, kino Jas Járy 
Cimrmana,       od 19 h   

Tanvald – Donaha, 
koncert pod širým nebem, areál 
koupaliště, od 19 h  

Desná – Riedelova Hrobka, 
večerní komentované 
prohlídky, po předchozím 
objednání, od 21 h  

Smržovka – Dráteníkův rok, 

výstava drátenických prací, v 
Zámečku   od 1.7. – 30.7.  

SO 2.7. 
Tanvald – Rakeťak, americký 
animovaný film, kino Jas Járy 
Cimrmana, od 17 h  

Tanvald – Elvis, americký 
hudební životopisný film o 
životě a hudbě Elvise 
Presleyho z pohledu jeho 
manažera, plukovníka Toma 
Parkera, kino Jas Járy 
Cimrmana,        od 19 h   

Tanvald – Zahájení prázdnin, 
soutěže, hudba, hry pro děti a 
dovádění v hasičské pěně,  
areál koupaliště,      od 10 h   
Tanvald – Oslavy 120 let 
Zubačky, bohatý doprovodný 
program v železniční stanici 
Kořenov, od 12:15 h  

Tanvald – Hudební léto na 
Kempu 2022,  
BG Bazar, koncert pod širým 
nebem v areálu Kemp 
Tanvaldský Špičák, vstupné 
zdarma, od 18 h 

Příchovice – Historický 
víkend na rozhledně 
Štěpánka, ukázky historického 

šermu, celodenní program pro 
děti, stánky, od 2. 7. do 3. 7. 

Lučany nad Nisou  – 
Nostalgie, areál koupaliště, 
od 15 h  

Jablonec n/N – Dangar Six, 

rock -  metalový nářez, 
s předkapelou Hallodrn, 
Sluneční lázně, od 17 h  
Hejnice – Hejnické 
slavnosti, Anna Julie 
Slováčková, Eva Matějovská, 
Natřije, The hudba, 
občerstvení,  od 10 h  

NE 3.7. 
Tanvald – Oslavy 120 let 
Zubačky, bohatý doprovodný 
program v železniční stanici 
Kořenov, od 11:30 h  

Hejnice – Hejnické 

slavnosti, Koneckonců, 
Berenika Kohoutová, hudba, 
občerstvení, od 10 h  

ÚT 5.7. 
Lučany nad Nisou  – 
Koncert komorní hudby, 
kostel Navštívení Panny 
Marie,od 18 h  

PÁ 8.7. 
Tanvald – Thor: Láska jako 
hrom, americký akční 
komiksový film, kino Jas Járy 
Cimrmana, od 18 h  

SO 9.7. 
Tanvald – Thor: Láska jako 
hrom, americký akční 
komiksový film, nové příhody 
Thora a jeho vesmírné 
dobrodružství v boji proti 
galaktickému protivníkovi, kino 
Jas Járy Cimrmana, od 18 h  

Tanvald – Letní hasičská 
country zábava, před 
hasičskou zbrojnicí Tanvald 
Šumburk,       od 12 h  

Tanvald – Oldies party, 
diskotéka minulého století, 
hraje Michal Tůma, Kemp 
Tanvaldský Špičák,  

od 21 h 

Tanvald – Oldies party,  
hraje DJ Evžen, grilování 
areál koupaliště,  od 19 h  

Josefův Důl – Herkules a 
Augiášův chlív, DS J. K. Tyl 
Josefův Důl, premiéra 
komedie, divadlo, od 19:30 h  

NE 10.7. 
Držkov – tradiční auto-moto 
burza, od 7 h 

PO 11.7.  
Tanvald – Prodejní trhy, 
na centrálním parkovišti  

ST 13.7. 
Tanvald – Jizerské hory, 
celovečerní dokument Viktora 
Kuny o kráse Jizerských hor, 
Jizerské hory skrývají i mnohá 
tajemství, za kterými se tvůrci 
vydali, příběh jedinečné krajiny 
Jizerských hor, kino Jas Járy 
Cimrmana, od 19 h  

PÁ 15.7. 
Tanvald – Mimoni 2: 
Padouch přichází, americká 
animovaná komedie, 
nejžlutější a nejúspěšnější 
animovaná filmová série se 
vrací do kin, příběh plný akce, 
šílených nápadů a nakažlivého 
humoru, kino Jas Járy 
Cimrmana, od 17 h  

Tanvald – Řekni to psem, 
nová česká pejskařská 
komedie režiséra Roberta 
Sedláčka, veselé příhody 
mladé Dity a jejího psa, kino 
Jas Járy Cimrmana, od 17 h  

Smržovka – Tajemství staré 
bambitky 2, letní kino – 
lesopark u Parkhotelu, 
od 21:30 h  

Jablonec n/N – 
Bodybag/Sean Dr. Harper 
/Area Core, zahrada pivovar 
Volt, živá hudba, od 18 h  
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SO 16.7. 
Tanvald – Mimoni 2: 
Padouch přichází, americká 
animovaná komedie, nejžlutější 
a nejúspěšnější animovaná 
filmová série se vrací do kin, 
příběh plný akce, šílených 
nápadů a nakažlivého humoru, 
kino Jas Járy Cimrmana, 
od 17 h  

Tanvald – Řekni to psem, 
nová česká pejskařská 
komedie režiséra Roberta 
Sedláčka, veselé příhody 
mladé Dity a jejího psa, kino 
Jas Járy Cimrmana, od 17 h  

Tanvald – Hudební léto na 
Kempu 2022,  
bluegrassová skupina Good 
Water Band, koncert pod širým 
nebem v areálu Kemp 
Tanvaldský Špičák, vstupné 
zdarma, od 18 h 

Josefův Důl – Okolo Elišky, 
závod veteránů, od 11 h  

Harrachov – Dan Bárta a 
Illustratosphere, koncert, 
koupaliště v Zákoutí,  
Tanvald – DJ Masaczech, 
House – Techno – Drum A 
Bass, areál koupaliště, od 19 h 

Smržovka – Prvok Šampón, 
Tečka a Karel, letní kino – 
lesopark u Parkhotelu, 
od 21:30 h  

NE 17.7. 
Harrachov – Prezidentka, 
letní kino, louka nad MÚ, 
od 21 h  

Jablonec n/N – Funny 
Grass, bluegrass, country a 
irská muzika, Tyršovy sady, 
od 15 h 

Jablonec n/N – Makule, 
punck – rock, přehrada, Létající 
pivo, od 18 h  

PO 18.7. 
Smržovka – Dílna s Květou, 
jak si ozdobit kytičku z pedigu, 
knihovna, od 15 h 

PÁ 22.7. 
Tanvald – Mimoni 2: 
Padouch přichází, americká 
animovaná komedie, kino Jas 
Járy Cimrmana,       od 17 h  

Tanvald – Hádkovi, 
nová česká komedie, když se 
pohádat, tak s vlastníma, 

bláznivá komedie o rodině, 
která se pořád hádá, kino Jas 
Járy Cimrmana, od 19 h 

Vratislavice – Den 
Vratislavické Kyselky, pestrý 
kulturní program, areál 
kyselky, od 12 h   

SO 23.7. 
Tanvald – Mimoni 2: 
Padouch přichází, Americká 
animovaná komedie. 
Nejžlutější a nejúspěšnější 
animovaná filmová série se 
vrací do kin. Příběh plný akce, 
šílených nápadů a nakažlivého 
humoru., Kino Jas Járy 
Cimrmana, od 17 h  

Tanvald – Hádkovi, 
nová česká komedie, když se 
pohádat, tak s vlastníma, 
bláznivá komedie o rodině, 
která se pořád hádá, kino Jas 
Járy Cimrmana, od 19 h 

Tanvald – Za pohádkou na 
Zubačku, zvláštní vlaky na 
Zubačce 

Harrachov – Pivní slavnosti, 

Sklárna Novosad a syn, 
hudba, dětské dílny, prohlídka 
muzea a sklárny, od 11 h 

Smržovka – Od jara do 
zimy, smyčcové duo Yellow, 
kostel sv. Archanděla 
Michaela, od 18 h  

Bedřichov – Dasha, recitál 

úspěšné muzikálové 
zpěvačky, kostel sv. Antonína, 
od 19 h   

NE 24.7. 
Držkov – tradiční auto-moto 
burza, od 7 h 

Jablonec n/N – Jan Spálený 
Trio, koncert komorní sestavy 
legendárního českého 
bluesmana, Tyršovy sady, 
od 15 h  

PÁ 29.7. 
Tanvald – DC Liga 
supermazlíčků,  
americký animovaný rodinný 
film, sedni, zůstaň, zachraň 
svět, Superpes Krypto a 
Superman jsou nerozluční 
přátelé, kteří bojují proti 
zločinu v Metropolis., kino Jas 
Járy Cimrmana, od 17 h  

Tanvald – Velká premiéra,  
nová česká komedie Miroslava 
Krobota, komedie plná 

nečekaných situací, veselý 
příběh herce, který dostane 
nabídku poprvé režírovat 
vlastní představení,  kino Jas 
Járy Cimrmana, od 19 h 

Josefův Důl – Pohádková 
show, divadlo, od 17 h  

SO 30.7.  
Tanvald – DC Liga 
supermazlíčků,  
americký animovaný rodinný 
film,  kino Jas Járy Cimrmana, 
od 17 h  

Tanvald – Velká premiéra,  
nová česká komedie Miroslava 
Krobota, komedie plná 
nečekaných situací, veselý 
příběh herce, který dostane 
nabídku poprvé režírovat 
vlastní představení,  kino Jas 
Járy Cimrmana, od 19 h 

Tanvald  – Tik Tok Párty, 
pod širým nebem, areál 
koupaliště, od 19 h  

NE 31.7. 
Jablonec n/N – Swing grass 
Revital, lázeňský bluegrass, 
Tyršovy sady, od 15 h  
 
 
 

Senior klub II. Tanvald 
Výšina 

 

ČT 28.7.    

Nordic Walking, základy 
chůze s holemi pod odborným 
vedením lektorky Kláry Černé, 
od 10 h  
 
 

 
Připravujeme: 

 
Tanvald – Modelářská 
sobota na Zubačce,  zvláštní 
vlaky s historickou motorovou 
lokomotivou, výstava modelů v 
Kořenově  

 
 

*změna vyhrazena* 
Infocentrum Tanvald 

Krkonošská 629, 
tel:483 369 670-1 

e-mail: infocentrum@tanvald.cz 
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