
   

 

a okolí 
říjen 2022 

www.tanvald.cz 
 

 
 

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, 
show inspirovaná sv. Františkem 
z Assisi, kostel sv. Františka 
z Assisi Šumburk,  od 16:30 h   
Tanvald – mobilní sběr 
nebezpečného odpadu 

NE 2.10. 
Držkov – tradiční auto-moto, 
zahrada, hobby, burza, od 7 h 

Smržovka – Toulky 
s jabloneckou paní, výstava 
obrazů Blanky Krausové, 
Zámeček, od 16 h   

Jablonec nad Nisou – Work 
shop afrického bubnování, 
na djembe pro začátečníky i 
pokročilejší s Tomášem Kerle,  
Klub na Rampě, od 18 h 

ST 5.10. 
Tanvald – Indián, nová česká 
komedie, příběh arogantního 
workoholika, do kterého vstoupí 
duch umírajícího indiánského 
náčelníka, kino Jas Járy 
Cimrmana, od 19 h  

ČT 6.10. 
Plavy – Naše výrazné 
osobnosti, vzpomínkový 
podvečer ke 100.výročí narození 
plavského rodáka, celoživotního 
včelaře, Adolfa Patrmana, Enviro 
u ZŠ, od 17 h   

PÁ 7.10. 
Tanvald – Avatar, 
obnovená premiéra slavného 
amerického sci-fi filmu režiséra 
Jamese Camerona z roku 2009, 
napínavé dobrodružství napříč 
vesmírem až na planetu 

Pandora, kino Jas Járy 
Cimrmana, od 18 h 

SO 8.10. 
Tanvald – Avatar, 
obnovená premiéra slavného 
amerického sci-fi filmu režiséra 
Jamese Camerona z roku 2009, 
napínavé dobrodružství napříč 
vesmírem až na planetu Pandora, 
kino Jas Járy Cimrmana, od 18 h 

Jablonec nad Nisou – 
Insania, kultovní kapela na tvrdě 
alternativní scéně, Klub na 
Rampě, od 20 h   

PO 10.10. 
Tanvald – prodejní trhy na 
centrálním parkovišti 

ST 12.10. 
Tanvald – Úsměv, 
americký horor, po kterém se 
usmívat hned nebudete, až ho 
uvidíš bude pozdě, i úsměv může 
být někdy smrtelně děsivý, kino 
Jas Járy Cimrmana, od 19 h  

Jablonec nad Nisou – 
Svobodné děti, dokument a 
beseda o dětech, rodičích a 
školách na cestě k větší svobodě 
ve vzdělávání, Klub na Rampě, 
od 17 h  

ČT 13.10.  
Jablonec nad Nisou – Jak si 
užít dobrodružství v Ománu, 
cestovatelský stand up Kuby 
Vengláře, který vás tentokrát 
vezme na netradiční návštěvu 
arabského poloostrova, Klub na 
Rampě, od 18 h  

PÁ 14.10.  
Tanvald – Cirkus Maximum, 
nová česká rodinná komedie 
z cirkusového prostředí, výlet do 
světa cirkusů s pořádnou porcí 
zábavy, kino Jas Járy Cimrmana, 
od 17 h 

Tanvald – Buko,  

nová česká komedie režisérky 
Alice Nellis. Buko je kůň, kterého 
dostala nová majitelka, která se 
koní bojí, příběh vypráví o tom, 
že štěstí přeje připraveným a 
odvážným, kino Jas Járy 
Cimrmana, od 19 h 

Smržovka – Dýňobraní,  
dlabání dýní, Parkhotel, od 15 h  

SO 15.10. 
Tanvald – Cirkus Maximum, 
nová česká rodinná komedie 
z cirkusového prostředí, výlet do 
světa cirkusů s pořádnou porcí 
zábavy, kino Jas Járy 
Cimrmana, od 17 h 

Tanvald – Buko,  
nová česká komedie režisérky 
Alice Nellis. Buko je kůň, kterého 
dostala nová majitelka, která se 
koní bojí, příběh vypráví o tom, 
že štěstí přeje připraveným a 
odvážným, kino Jas Járy 
Cimrmana, od 19 h 

Jablonec nad Nisou – Michal 
Pavlíček a trio, kytarový virtuóz 
a skladatel s Triem, Martin Ivan 
na basu, Michal Daněk na bicí a 
Michal Nejtek na klávesy zahrají 
vybrané písně z posledního alba, 
Klub na Rampě, od 20 h   

NE 16.10. 
Držkov – tradiční auto-moto, 
zahrada, hobby, burza, od 7 h 

ST 19.10. 
Tanvald – Halloween končí, 
americký horor, napínavý příběh 
městečka, které terorizuje 
zabiják s maskou, kino Jas Járy 
Cimrmana, od 17 h 

Smržovka – Dílna s Květou, 
výroba andílka, knihovna, 
od 15 h 

ČT 20.10. 
Desná – Žhavá Andalusle, 
přednáška  Pavly Bičíkové, 
Riedlova vila, od 18 h  
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PÁ 21.10. 
Tanvald – Websterovi ve 
filmu, nový český animovaný 
film pro celou rodinu, nejpevnější 
síť je tvoje rodina, humorný 
příběh jedné pavoučí rodinky, 
kino Jas Járy Cimrmana, od 17 h 

Tanvald – Black Adam,  
americký komiksový akční film, 
Black Adam, který byl obdařen 
všemocnou mocí egyptských 
bohů, je vysvobozen 
z pozemského hrobu a připraven 
šířit spravedlnost, kino Jas Járy 
Cimrmana, od 19 h  

Jablonec nad Nisou – Zrní, 
osobitá, vynalézavá, hravá, 
dynamická, barevná a plná 
emocí hudba kladenské kapely, 
Klub na Rampě, od 20 h 

Smržovka – Svatohubertskou 
mši, kostel sv. Archanděla 
Michaela, od 17 h 

Velké Hamry – Den 
otevřených dveří, domov 
důchodců, od 9 - 16 h 

SO 22.10. 
Tanvald – 53.ročník HAF 
2022, mezinárodní soutěžní 
přehlídka amatérských filmařů, 
kino Jas Járy Cimrmana, 
od 13:30 h  

Smržovka – Ach, ta něha 
našich dam!, divadelní 
představení, divadelní spolek 
Smrž, z.s. Parkhotel, od 19 h 

ÚT 25.10. 
Jablonec nad Nisou – 
Drůbeží nářez, třetí divadelní 
hra z pera souboru Nakafráno 
„Drůbeží nářez“ popisuje 
s humorem a nadhledem pět 
krátkých příběhů ze života žen, 
Klub na Rampě, od 19 h  
ST 26.10. 
Tanvald – Za vším hledej 
ženu, nová česká vztahová 
komedie, příběh tří kamarádek, 
které řeší svoje problémy v 
životě, kino Jas Járy Cimrmana, 
od 19 h  

ČT 27.10. 
Liberec – Výstava železničních 
modelů a kolejiště, areál depa,    
od 11 h  

Jablonec nad Nisou – Cirkus 
problém, dechy, smyčce, 
balkánský beat a chansonový 
zpěv, neskutečná energie, Klub 
na Rampě, od 20 h   

PÁ 28.10. 
Tanvald – Princ Mamánek,  
nová česká filmová pohádková 
komedie Jana Budaře, veselý 
příběh rozmazleného prince, 
který musel dospět v krále, kino 
Jas Járy Cimrmana, od 17 h 

Tanvald – Za vším hledej 
ženu, nová česká vztahová 
komedie, příběh tří kamarádek, 
které řeší svoje problémy v 
životě, kino Jas Járy Cimrmana, 
od 19 h  

SO 29.10. 
Tanvald – Princ Mamánek,  
nová česká filmová pohádková 
komedie Jana Budaře, veselý 
příběh rozmazleného prince, 
který musel dospět v krále, kino 
Jas Járy Cimrmana, od 17 h 

Tanvald – Za vším hledej 
ženu, nová česká vztahová 
komedie, příběh tří kamarádek, 
které řeší svoje problémy v 
životě, kino Jas Járy Cimrmana, 
od 19 h  

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

Smržovka – Dušičkové 
rozjímání, u betléma, od 17 h 

NE 30.10. 
Držkov – tradiční auto-moto, 
zahrada, hobby, burza, od 7 h 
 
 

Středisko volného času 

Tanvald: 
 

PO 10.10. 

Keramika pro dospělé,  
od 16:30 h  

PO 17.10. 

Tiffany dílna pro děti,  
od 16:30 h  

PO 31.10. 

Tiffany dílna pro dospělé,  
od 16:30 h  

     RC Maják Tanvald: 
 

 

ÚT 4.10. 

Aromaterapie, s Lenkou 
Marčíkovou, od 16 h   

PO 17.10. 

Burza, podzimního a zimního 
oblečení, od 17 – 23.10. 

ÚT 18.10. 

Den otevřených dveří, od 16 h  

ÚT 25.10. 

Oslava podzimu, od 16 h  
 
 
 

Senior klub I. Tanvald 
Šumburk 

 

ÚT 18.10. 

Hrátky s pamětí se Zdeňkem 
Chourou, od 15 h  

 

 

Senior klub II. Tanvald 
Výšina 

 

ČT 6.10. 

Postcovidová rehabilitace, 
s členy červeného kříže,  
od 16 h  
    
 
 

Připravujeme: 
 

ÚT 22.11. Techtle mechtle, 

vánoční show, oblíbené travesti 
představení, od 19 h  

ČT 24.11. Ray Cooney: 

1+1=3, divadelní komedie, hraje 
ochotnický spolek “3 na 3“ při 
MKS Nová Paka, od 19 h  

 
 

*změna vyhrazena* 
Infocentrum Tanvald 

Krkonošská 629, 
tel:483 369 670-1 

e-mail: infocentrum@tanvald.cz 
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