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PÁ 2.9. 
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 – Arvéd, nový český 
historický film podle skutečnosti, 
hra s ďáblem se nedá vyhrát, Jiří 
Arvéd Smíchovský byl ochotný jít 
až k hranicím pekla, kino Jas Járy 
Cimrmana, od 19 h 

Smržovka – Tlapková patrola, 
letní kino, lesopark u Parkhotelu, 
od 20 h  

SO 3.9. 
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 – Arvéd, nový český 
historický film podle skutečnosti, 
hra s ďáblem se nedá vyhrát, Jiří 
Arvéd Smíchovský byl ochotný jít 
až k hranicím pekla,  kino Jas Járy 
Cimrmana, od 19 h 

Desná – Rozloučení 
s prázdninami, živá hudba, 
soutěže odměny, občerstvení, 
Údolní 633, od 15 h  

Smržovka – Deníček 
moderního fotra, letní kino,  
lesopark u Parhotelu, od 20 h  

Kristiánov – Sklářská slavnost, 
tradiční trhy, občerstvení, kulturní 
program, sklářská osada, od 9 h  

Kořenov – MTB Jizerský sprint, 
XT MTB dětský závod, od 9 h  

NE 4.9. 
Držkov – tradiční auto-moto, 
zahrada, hobby, burza, od 7 h 

PO 5.9. 
Tanvald  –  Setkání se 
starostou, Scolarest, od 18 h 

ÚT 6.9. 
Tanvald  –  Setkání se 
starostou, Horní Tanvald, 
hasičárna, od 18 h  

ST 7.9. 
Tanvald – Pozvánka do pekla, 
americký hororový thriller, 
napínavý příběh dívky, která po 
smrti své matky objeví dlouho 
ztraceného bratrance a jeho 
tajemnou rodinu, kino Jas Járy 
Cimrmana, od 19 h 

Tanvald – Mini Muchovman 22,  
závody, areál Kempu Tanvaldský 
Špičák, od 16 h  

Jablonec nad Nisou  – 

Workshop afrického bubnování, 
dvouhodinové každoměsíční 
bubnování pro začátečníky i 
pokročilé, Klub na Rampě, od 18 h  

ČT 8.9. 
Tanvald  – Setkání se 
starostou, Šumburk 
n/D    Penzion Světlá,  od 18 h  

PÁ 9.9. 
Tanvald – Cesta do Tvojzemí, 
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 17 h    
Tanvald – Jan Žižka, 
nový český výpravný historický 
film Petra Jákla, film vypráví o 
zrodu nejslavnějšího vojevůdce 
českých zemí na pozadí 
bouřlivých událostí roku 1402, 
kino Jas Járy Cimrmana, od 19 h 

Semily  –  Semilský pecen, 
tradiční dožínková slavnost města,  
od 9.9. do 10.9. 

SO 10.9. 
Tanvald – Cesta do Tvojzemí, 
nový český animovaný 
koprodukční rodinný film,  kino Jas 
Járy Cimrmana, od 17 h  

   

Tanvald – Jan Žižka, 
nový český výpravný historický 
film Petra Jákla,  kino Jas Járy 
Cimrmana, od 19 h 

Tanvald – Tanvaldské 
slavnosti, v areálu Kempu 

Tanvaldský Špičák, bohatý 
program, stánkový prodej, od 13 h 

Tanvald – 26. ročník O pohár 
starosty města, hasičská 
soutěž, městský stadion, od 9 h  

PO 12.9. 
Tanvald – prodejní trhy na 
centrálním parkovišti  
Tanvald  – Setkání se 
starostou, Č. Šumburk 

sokolovna,   od 18 h  

ÚT 13.9. 
Tanvald  – Setkání se 
starostou, Šumburk 
n/D   hasičárna,   od 18 h  

ST 14.9. 
Tanvald – Jan Žižka, 
nový český výpravný historický 
film Petra Jákla, film vypráví o 
zrodu nejslavnějšího vojevůdce 
českých zemí na pozadí 
bouřlivých událostí roku 1402, 
kino Jas Járy Cimrmana, od 19 h 

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

Tanvald – Sportovní odpoledne 
pro děti, městský multifunkční 
stadion, od 14:30 h  

ČT 15.9. 
Tanvald  – Setkání se 
starostou, Žďár, U Hanzlíčků,  
od 18 h  

Jablonec nad Nisou  – 
Svobodné děti, dokument a 
beseda o dětech, rodičích a 
školách na cestě k větší svobodě 
ve vzdělání, Klub na Rampě, 
od 18 h  

PÁ 16.9. 
Tanvald – Planeta Praha, český 
dokument pro celou rodinu, tvůrci 
oceňovaného filmu Planeta Česko 
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se tentokrát vydali na výpravu do 
betonové džungle hlavního města, 
vedle nás lidí tu žijí nečekaní 
zvířecí sousedé, kino Jas Járy 
Cimrmana, od 17 h  

Tanvald – Jan Žižka, 
nový český výpravný historický 
film Petra Jákla, film vypráví o 
zrodu nejslavnějšího vojevůdce 
českých zemí na pozadí 
bouřlivých událostí roku 1402, 
kino Jas Járy Cimrmana, od 19 h 

Smržovka – Slavnostní 
otevření železničního nadjezdu, 
občerstvení a doprovodný 
program zajištěn, Luční ulice, 
od 16 h  

SO 17.9. 
Tanvald – Planeta Praha, český 
dokument pro celou rodinu,  kino 
Jas Járy Cimrmana, od 17 h  

Tanvald – Jan Žižka, 
nový český výpravný historický 
film Petra Jákla, film vypráví o 
zrodu nejslavnějšího vojevůdce 
českých zemí na pozadí 
bouřlivých událostí roku 1402, 
kino Jas Járy Cimrmana, od 19 h 

Desná – Slavnosti města 
Desná, zahrada Riedlovy vily, 
ukázky řemesel, prodej výrobků a 
tvořivé dílny, pohádková trasa pro 
děti,   od 10 h 

Plavy  –  Zrada 1938,  historická 
divadelní ukázka, v areálu 
Haratického mlýna, od 14 h 

Smržovka – Vinobraní, areál u 
vinotéky, od 12 h  

Smržovka – ZeSmrže fest, 
restaurace U Dubu, od 18 h  

Lučany – Nitrio, koncert komorní 
hudby, kostel Navštívení panny 
Marie, od 18 h  

Železný Brod – Skleněné 
městečko, festival sklářského 
řemesla,  

NE 18.9. 
Držkov – tradiční auto-moto, 
zahrada, hobby, burza, od 7 h 

Jablonec nad Nisou  – 

Plechové pohádky, tři pohádky, 
ve kterých drak hledá nevěstu, 
hraje divadlo Kordula, Klub na 
Rampě, od 17 h  

Desná –  Běh  Přes desenské 
kopce, městský sportovní areál,   
od 10 h 

Bedřichov – Decathlon Cup, 
XX.ročník dětských závodů, 
od 9 h  

PO 19.9. 
Jablonec nad Nisou  – 
Astronomické setkání, fotky, 
videa, zajímavosti podzimní 
oblohy, rady a návody pro 
každého zájemce o dění ve 
vesmíru, Klub na Rampě, od 18 h  

Smržovka – Dílna s Květou, 
tentokrát si vyrobíme lucerničku, 
knihovna, od 15 h   

ST 21.9. 
Tanvald – Jan Žižka, 
nový český výpravný historický 
film Petra Jákla, film vypráví o 
zrodu nejslavnějšího vojevůdce 
českých zemí na pozadí 
bouřlivých událostí roku 1402, 
kino Jas Járy Cimrmana, od 19 h 

PÁ 23.9. 
Tanvald – Jan Žižka, 
nový český výpravný historický 
film Petra Jákla, film vypráví o 
zrodu nejslavnějšího vojevůdce 
českých zemí na pozadí 
bouřlivých událostí roku 1402, 
kino Jas Járy Cimrmana, od 19 h 

SO 24.9. 
Tanvald – Bramborové 
ukončení sezóny na Zubačce, 
nostalgické jízdy, zvláštní vlaky na 
Zubačce 

Tanvald – BANGER,  
nové české drama, příběh 
ambiciózního mladého rapera, 
který prodává drogy, aby měl 
peníze na svůj projekt, 
kino Jas Járy Cimrmana,  od 19 h 

Smržovka – Pochod kolem 
Černé studnice za Rudou 
Pivrncem, u Parkhotelu, od 9 h  

Jablonec nad Nisou  – 
Horečka sobotní noci, největší 
rockové hity na plátně uvádí Petr  
Vobořil, Klub na Rampě, od 21 h  

PO 26.9. 
Smržovka – Důchodový 
dýchánek, Zámeček, od 14 h  

ST 28.9. 
Svijany – Svatováclavské 
slavnosti, slavnosti, jarmark, akce 
pro děti, bohatý celodenní 
program, Zámek Svijany, od 10 h  

  

PÁ 30.9. 
Tanvald – Vstupenka do ráje 
americká romantická komedie, že 
se vzali, považují oba za svou 
největší životní chybu, ale teď 
musí společně zachránit svou 
dceru, kino Jas Járy Cimrmana, 
od 19 h   

Vysoké nad Jizerou – Národní 
divadelní přehlídka Krakonošův 
divadelní podzim,  Divadlo 
Krakonoš, od 30.9. –  8.10. 
 
 

Senior klub I. Tanvald 
Šumburk 

 
 

ÚT 20.9.  
Bezpečnost seniorů jak doma, 
tak i venku, přednáší zástupci 
MP Tanvald, od 15 h  

 
 

Senior klub II. Tanvald 
Výšina 

 
 

ČT 8.9. 
Složitá příroda, přednáší 
RNDr. Jaroslav Týl, od 16 h  
 
 
 

Připravujeme: 
 
 

SO 1.10. 
Tanvald – Vstupenka do ráje, 

americká romantická komedie, že 
se vzali, považují oba za svou 
největší životní chybu, ale teď 
musí společně zachránit svou 
dceru, kino Jas Járy Cimrmana, 
od 19 h   

Tanvald – František Blázen, 
příběh o svatém showmanovi, 
kostel sv. Františka z Assisi,        
od 16:30 h  

 
 

*změna vyhrazena* 
Infocentrum Tanvald 

Krkonošská 629, 
tel:483 369 670-1 

e-mail: infocentrum@tanvald.cz 

mailto:infocentrum@tanvald.cz

