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ST 3.8. 
Desná – Vernisáž výstavy 
velkoformátových fotografií, 
zahrada Riedlovy vily, od 18 h  
Desná – Riedelova Hrobka, 
večerní komentované 
prohlídky, po předchozím 
objednání, od 21 h  

ČT 4.8. 
Harrachov – Hudební 
festival Keltská noc, 
areál pod Mamutím 
skokanským můstkem, 
od 4. 8. do 6. 8. 

Jablonec n/N – Křehká 
Krása, prodejní výstava skla a 
bižuterie, Eurocentrum, 
od 4.8. – 7.8. v 10 h 

PÁ 5.8. 
Tanvald – DC Liga 
supermazlíčků, americký 
animovaný rodinný film, sedni, 
zůstaň, zachraň svět, kino Jas 
Járy Cimrmana, od 17 h  

Tanvald – Střídavka, nová 

česká komedie režiséra Petra 
Nikolaeva, komedie o tom, jak 
se dva páry a jedna single žena 
starají o pět dětí, kino Jas Járy 
Cimrmana, od 19 h  

Smržovka – (K)LIDEM,  
Vernisáž výstavy, autor Petr 
Fiala, Zámeček – výstavní síň, 
od 18 h  

SO 6.8. 
Tanvald – DC Liga 
supermazlíčků, americký 
animovaný rodinný film, sedni, 
zůstaň, zachraň svět, kino Jas 
Járy Cimrmana, od 17 h  

Tanvald – Střídavka, nová 

česká komedie, kino Jas Járy 
Cimrmana, od 19 h  

Tanvald – Modelářská 
sobota na Zubačce,     zvláštní 
vlaky s historickou motorovou 

lokomotivou, výstava modelů v 
Kořenově  
Tanvald – Hudební léto na 
Kempu 2022,  
skupina Nonstop, koncert pod 
širým nebem v areálu kempu 
Tanvaldský Špičák, vstupné 
zdarma, od 18 h 

Smržovka – Tankové dny, 
muzeum obrněné techniky 

Jizerka – Den a noc na 
Jizerce, pozorování slunce a 
noční oblohy, od 13 h  

Vysoké nad Jizerou – 
Vysocká pouť rozmarné 
léto, podkrkonošská řemeslná 
pouť, občerstvení, hudba, 
stánky,  od 11 h  

Železný Brod – Neckyáda, 
dětský program, hudba, hl. 
závod, náplavka u stavidel, 
od 10 h  

Železný Brod – Noční 
stezka odvahy za hvězdami, 
přijďte se hezky bát a 
pozorovat hvězdy, kostelík 
Na Poušti,  

NE 7.8. 
Tanvald – Léto 
s tanvaldskými kostely, 
kostel sv. Františka z Assisi, 
od 10 h 

Tanvald – Léto 
s tanvaldskými kostely,  
kostel sv. Petra a Pavla,         
od 14 h 

Držkov – tradiční auto-moto, 
zahrada, hobby, burza, od 7 h 

PO 8.8. 
Tanvald – Prodejní trhy, 
na centrálním parkovišti 

ST 10.8. 
Tanvald – Střídavka, nová 

česká komedie, kino Jas Járy 
Cimrmana, od 19 h  
 

PÁ 12.8. 
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 – Bullet Train, 
americká akční komedie, 
bláznivě zábavná akční 
komedie od režiséra snímku 
Deadpool 2 Davida Leitcha. 
Brad Pitt hraje nájemného 
zabijáka Ladybuga, kterému se 
lepí smůla na paty, kino Jas 
Járy Cimrmana, od 19 h 

Harrachov – Český pohár 
horských kol, běžecký stadion 
za hotelem Skicentrum, od 9 h  

SO 13.8. 
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 – Bullet Train, 
americká akční komedie, 
bláznivě zábavná akční 
komedie od režiséra snímku 
Deadpool 2 Davida Leitcha. 
Brad Pitt hraje nájemného 
zabijáka Ladybuga, kterému se 
lepí smůla na paty, kino Jas 
Járy Cimrmana, od 19 h  

Harrachov – Harmonikář 
Ludvík Kudrna a Šramlik, 
restaurace U Hajného 
Bedřicha, od 12 h  
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PO 15.8. 
Smržovka – Dílna s Květou, 
tentokrát si vyrobíme dárkovou 
krabičku a ozdobíme papírovou 
tašku, knihovna,     od 15 h  

ST 17.8. 
Tanvald – Sirotek: První 
oběť, americký horor, 
pokračování úspěšného hororu 
Sirotek z roku 2009, příběh 
zlovolné dívky Esther dostává 
novou kapitolu, kino Jas Járy 
Cimrmana, od 19 h  

Harrachov – Prezidentka, 
letní kino, louka za městským 
úřadem, od 20:30 h  

PÁ 19.8. 
Tanvald – Princezna rebelka, 
francouzský animovaný rodinný 
film, dobrodružství z jednoho 
království, kde se malá uličnice 
začne vydávat za princeznu a 
chce zachránit korunního 
prince, kino Jas Járy 
Cimrmana, od 17 h 

Tanvald – Bestie 
americký dobrodružný thriller, 
vyvézt rodinu na Safari vypadá 
na první pohled jako báječný 
nápad, boj o přežití začíná,  
kino Jas Járy Cimrmana,        
od 19 h  

Smržovka – Letní slavnost 
Eurion, čeká na vás pouť, 
stánky, občerstvení, prohlídky 
kostela a muzea, divadlo, tanec 
a hudební skupiny, vyhlídkový 
vláček k Parkhotelu a zpět,  
od 19. 8. do 21. 8. 

SO 20.8. 
Tanvald – Borůvková parní 
sobota na Zubačce, zvláštní 
vlaky na Zubačce 

Janov nad Nisou – Sedm 
jednou ranou, turistický 
pochod po sedmi 
Jizerskohorských rozhlednách, 
restaurace na Rozcestí,  
od  7:30 h 

Harrachov – Memoriál 
Oldřicha Nentvicha, tenisový 
klub, od 9:30 h 

NE 21.8. 
Držkov – tradiční auto-moto, 
zahrada, hobby, burza, od 7 h 
 

PÁ 26.8. 
Tanvald – Cesta do 
Tvojzemí moderního fotra, 
Nový český animovaný 
koprodukční rodinný film. 
Daleko za hranicemi dětských 
hřišť existuje úžasný svět 
fantazie – Tvojzemí. Příběh 
chlapce, který musí zachránit 
svět fantazie kino Jas Járy 
Cimrmana, od 19 h  

Tanvald – After: Pouto, 
americký romantický film, 
čtvrtá poslední kapitola 
filmového a knižního 
fenoménu After zavede 
Hardina a Tessu na životní 
křižovatku, kino Jas Járy 
Cimrmana, od 19 h 

Harrachov – Easyriders 
ride, areál pod mamutím 
můstkem, od 10 h  

SO 27.8. 
Tanvald – Cesta do 
Tvojzemí moderního fotra, 
Nový český animovaný 
koprodukční rodinný film. 
Daleko za hranicemi dětských 
hřišť existuje úžasný svět 
fantazie – Tvojzemí. Příběh 
chlapce, který musí zachránit 
svět fantazie, kino Jas Járy 
Cimrmana, od 19 h  

Tanvald – After: Pouto, 
americký romantický film, 
čtvrtá poslední kapitola 
filmového a knižního 
fenoménu After zavede 
Hardina a Tessu na životní 
křižovatku, kino Jas Járy 
Cimrmana, od 19 h  

Tanvald – Hudební léto na 
Kempu 2022, skupina Funny 
Grass, Tanvaldský Špičák, 
vstupné zdarma, od 18 h 

Harrachov – 1.ročník Food 
festival, louka za městským 
úřadem, od 11 h  

Harrachov – Brasil samba 
show, restaurace U Hajného  
Bedřicha, od 18 h  

Harrachov –  Canoe Polo + 
koncert,  koupaliště v Zákoutí 

Železný Brod – Loučení 
s létem, hrají Kapelníci a 
Prorock, hřiště Horská 
Kamenice, od 14 h  

Železný Brod – Dětská 
olympiáda, sportovní akce pro 
děti, hřiště, od 15 h  

NE 28.8. 
Tanvald – Léto 
s tanvaldskými kostely, 
kostel sv. Františka z Assisi,  
od 10 h 

Tanvald – Léto 
s tanvaldskými kostely,  
kostel sv. Petra a Pavla,         
od 14 h 

ST 31.8.  
Tanvald – Nene, 
americký sci-fi horor, film který 
vás překvapí a vyděsí, malá 
koňská farma uprostřed 
kalifornské pouště a na ní dva 
sourozenci, kteří zažívají věci, 
nad nimiž byste jen nevěřícně 
kroutili hlavou, kino Jas Járy 
Cimrmana, od 19 h 
 
 
 

Příměstské tábory 
SVČ: 

 
 

       Letní pobytové tábory 
 
Toulavé boty 
22.8. – 26.8. 

Více informací v SVČ Tanvald. 

 
 

Připravujeme: 
 

SO 10.9. 
Tanvald – Tanvaldské 
slavnosti, bohatý program, 
stánkový prodej, hudba, kemp 
Tanvaldský Špičák,  

SO 24.9.  
Tanvald – Bramborové 
ukončení sezóny na 
Zubačce, zvláštní vlaky u 
příležitosti ukončení muzejní 
sezóny 
 
 

*změna vyhrazena* 
Infocentrum Tanvald 

Krkonošská 629, 
tel:483 369 670-1 

e-mail: infocentrum@tanvald.cz 

mailto:infocentrum@tanvald.cz


 


