
Kalendář kulturních, společenských a  
sportovních akcí  

na rok 2015 
 
 

Červen: 
 

2.6. Zámek Lemberk, Zpřístupnění nového prohlídkového okruhu 
 Trvalé zpřístupnění nového prohlídkového okruhu zaměřeného na vývoj 

uměleckých stylů od konce 18. století. Prohlídkový okruh bude 
zpřístupněn bez průvodce. 

 
4.6. Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí, Slavnost Těla a 

Krve Páně 
 18:00 Mše svatá 
 
6.6.  Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí, Pouť motorkářů 

s žehnáním motorek a motorkářů 
 10:00 Mše svatá v bazilice 
 13:00 Pouť motorkářů s žehnáním motorek a motorkářů u baziliky 
  
13.6.  Správa CHKO Lužické hory a Občanské sdružení Lužických 

hor,Slavnosti Lužickohorských luk 
 Místo konání – Myslivny – Horní Světlá (u horního parkoviště) 
 Od 9 hodin do 11 hodin soutěžní klání pro smíšená tříčlenná družstva 

studentů středních škol a učilišť Libereckého kraje i pro zájmové 
kolektivy dětí a dospělých. 

 Výstava fotografií na téma: „Stromy v Lužických horách“. 
 Od 11 hodin do 12 hodin vyhlášení výsledků fotografické soutěže a 

soutěžního klání. 
 Po celý den jarmark. 
 
13.6.  Správa CHKO Lužické hory a Občanské sdružení Lužických hor, 

Vycházka do Lužických hor 
 Od 12 hodin do cca 17 hodin – Návštěva Domu přírodního parku 

Žitavské hory ve Waltersdorfu příroda a historie sousedního území. 
Sraz na horním parkovišti Myslivny – Horní Světlá, poté cesta cca 2 km 
pěšky, nutný cestovní doklad nebo OP, eura na vstup. 

 
15.6. Společnost přátel historie města Jablonné v Podještědí, Přednáška 

– Jan Hus - 600 let od upálení, Štěpán Klásek VII. biskup 
Královéhradecký Církve československé husitské 

 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ (2. patro) 
 
16.6.  MŠ Studánka Liberecká, Akademie s rozloučením se školáky 
  15:00 hodin v MŠ Liberecká 



 
20. 6.    Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí, Pouť Poláků 
  Mše sv. – biskup Legnické diecéze Mons. Zbigniewa Kiernikowski 
   
20.6.  Pakli sport klub Jablonné v Podještědí, XVI. INTERNATIONAL MTB 

MARATHON MALEVI CUP 
  Ranč Malevil 
 e-mail: paklisport@paklisport.cz , tel.: 777 125 441 
 www.paklisport.cz 
 
21.6.  Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí a Centrum sv. 

Zdislavy, Farní den 
 premiéra dětské sekce Divadelního spolku Bří v hábitu: Jonáš 
 
24.6. Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí, Slavnost Narození 

sv. Jana Křtitele – výročí povýšení kostela na baziliku minor (25.6. 
1996) 

 18:00 Mše sv. 
 
 
Výstavy: 
1.4.-1.11.       zámek Lemberk, Člověk a kůň – zámecká konírna 
                      Výtvarné práce dětí ze Speciální školy pro sluchově postižené děti 

 v Liberci 
 
1.5.-1.11.      zámek Lemberk, Zdislava jako historická osobnost – výstavní síň 
                     Panelová výstava věnovaná životu a skutkům Zdislavy z Lemberka 
 
21.5.-15.9.   Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí a Centrum sv. 
                     Zdislavy, Zdislava svatořečená: 20 let od kanonizace sv. Zdislavy,  
                     výstava s filmovou projekcí v ambitech kláštera  
 
29.5.-24.6.   Město Jablonné v Podještědí, Zrcadlení 
                    Výstava obrazů Luboše Bretta v Loveckém zámečku Pachtů 
                    z Rájova 
 
1.6.-30.1.2016  Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí a Centrum 

sv. Zdislavy, Zahájení dětské výtvarné soutěže V srdci paní 
Zdislavy 

 Více na: www.zdislava.cz 
 
 
 

Červenec: 
 

1.-12.7. Zámek Lemberk, Prázdniny na věži - Mimořádné zpřístupnění 
středověké věže 
Mimořádné zpřístupnění středověké věže. Věž bude otevřena po celý den od 
9:00 do 16:30 hodin. 

mailto:paklisport@paklisport.cz
http://www.paklisport.cz/
http://www.zdislava.cz/


 
4.7.  SIKR s.r.o. Heřmanice v Podještědí a TJ Tatran Jablonné 

v Podještědí, Turnaj v malé kopané 
 9:00 hodin na hřišti TJ Tatran v Jablonném 
 
4.7. Sbor dobrovolných hasičů Jablonné v Podještědí, Oslavy 150 let 

od založení SDH Jablonné v Podještědí 
 13:00 hodin na náměstí Míru v Jablonném v Podještědí 
 - ukázka hasičské techniky, ukázka požárního útoku dětí i dospělých, 

vyproštění z automobilu aj. 
 
11.7.  Sbor dobrovolných hasičů Lvová, soutěž o pohár obce Lvová, 
  jubilejní 12. ročník v požárním sportu 
  9:00 hodin ve Lvové na hřišti pod zámkem 
 
12.7.  Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí, Německá pouť 

k paní Zdislavě 
 10:00 Mše svatá farnosti 
 11:30 Poutní Mše svatá v německém jazyce 
 
18.7. Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí, Pouť nemocných 

k paní Zdislavě 
 11:00 Poutní Mše svatá spojená s pomazáním nemocných biskup 

Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D. 
 
 
Výstavy: 
1.4.-1.11.       zámek Lemberk, Člověk a kůň – zámecká konírna 
                      Výtvarné práce dětí ze Speciální školy pro sluchově postižené děti 

 v Liberci 
 
1.5.-1.11.      zámek Lemberk, Zdislava jako historická osobnost – výstavní síň 
                     Panelová výstava věnovaná životu a skutkům Zdislavy z Lemberka 
 
21.5.-15.9.   Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí a Centrum sv. 
                     Zdislavy, Zdislava svatořečená: 20 let od kanonizace sv. Zdislavy,  
                     výstava s filmovou projekcí v ambitech kláštera  
 
1.7.-15.8.    Město Jablonné v Podještědí, Cesty za světlem 
                   Výstava fotografií Petra Pazdery a obrazů Regíny Krchňákové  
                   v loveckém zámečku Pachtů z Rájova. 
 
1.6.-30.1.2016  Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí a Centrum 

sv. Zdislavy, Zahájení dětské výtvarné soutěže V srdci paní 
Zdislavy 

 Více na: www.zdislava.cz 

 
 

Srpen: 

http://www.zdislava.cz/


 
1.8.  Fotbalová akademie MAHO sport Jablonné v Podještědí, Fery cup 
  3. ročník amatérského turnaje v malé kopané 
  9:30 hodin ve fotbalovém areálu TJ Tatran Jablonné v Podještědí 
 
4.8. Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí, Slavnost 

posvěcení kostela 
  10:00 Mše svatá 
 
8.8.  Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí, Slavnost svatého 

Dominika 
  10:00 Mše svatá s bratry františkány 
  Koncert letní mezinárodní varhanické akademie. 
 
9.8.  Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí, Svatovavřinecká 

pouť 
  10:00 Mše svatá 
 
15.8.  Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí, Pouť Lužických 

Srbů ke sv. Zdislavě 
  10:00 Mše svatá 
  11:00 Mše svatá v hornolužickém jazyce 
 
11.-23.8. Zámek Lemberk, Prázdniny na věži - Mimořádné zpřístupnění 

středověké věže 
Mimořádné zpřístupnění středověké věže. Věž bude otevřena po celý den od 
9:00 do 16:30 hodin. 

 
29.8.  Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí, Srpnová pouť 

rodin ke svaté Paní Zdislavě 
 10:00 Mše svatá 
 
29.8.  Město Jablonné v Podještědí ve spolupráci s TSM a SDH Jablonné 

v Podještědí, Loučení s létem 
Na místním koupališti jsou zajištěny soutěže a hry pro děti, program i 
pro dospělé. 

 
Výstavy: 
1.4.-1.11.       zámek Lemberk, Člověk a kůň – zámecká konírna 
                      Výtvarné práce dětí ze Speciální školy pro sluchově postižené děti 

v Liberci. 
 
1.5.-1.11.      zámek Lemberk, Zdislava jako historická osobnost – výstavní síň 
                     Panelová výstava věnovaná životu a skutkům Zdislavy z Lemberka 
 
21.5.-15.9.   Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí a Centrum sv. 
                     Zdislavy, Zdislava svatořečená: 20 let od kanonizace sv. Zdislavy,  
                     výstava s filmovou projekcí v ambitech kláštera  
 
1.7.-15.8.    Město Jablonné v Podještědí, Cesty za světlem 



                   Výstava fotografií Petra Pazdery a obrazů Regíny Krchňákové  
                   v loveckém zámečku Pachtů z Rájova. 
1.6.-30.1.2016  Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí a Centrum 

sv. Zdislavy, Zahájení dětské výtvarné soutěže V srdci paní 
Zdislavy 

  Více na: www.zdislava.cz 
 

Září: 
 
1.9.  Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí a Centrum sv. 

Zdislavy, Zahájení dětské výtvarné soutěže V srdci paní Zdislavy 
 
4.9.  Správa CHKO Lužické hory a Občanské sdružení Lužických hor, 
 Evropská noc pro netopýry 
 Místo konání – Ledová jeskyně Naděje 
 Pro ty, co se v noci nebojí ... jedinečná šance setkat se s živými 

netopýry! Ukázka metod výzkumu netopýrů, přednáška s promítáním, 
seznámení se s důvody a způsoby ochrany netopýrů a možnost 
zakoupení tematických propagačních materiálů. 

 
5.9.  Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí, Pouť kmotrů a 

kmotřenců 
 10:00 Mše svatá 
 
5.9. Město Jablonné v Podještědí, Dny evropského dědictví  

Přeshraniční divadelní festiválek v kostele Nejsvětější trojice 
v Petrovicích, otevřena vyhlídková věž v Jablonném v Podještědí  

 
12.9. Zámek Lemberk, Dny evropského dědictví – Noční prohlídky 

zámku s živými obrazy 
 Netradiční prohlídky zámku, které budou vedeny po stejné trase na 

které již v roce 1882 provázel vrátný hraběte Eduarda Clam-Gallase. 
Návštěvníci si tak budou moci prohlédnout „rytířský sál, pijárnu, sál 
bajek, kuchyň, zámeckou kapli, komnatu paní Zdislavy a hlásnici“. 
Netradiční prohlídka zámku bude navíc obohacena o půdní prostory. 

 Akce potrvá od 19:00 do 22:00 hodin. Jednotlivé časy prohlídek 
budou stanoveny na pokladně. 

 
14.9. Společnost přátel historie města Jablonné v Podještědí, Přednáška 

– Drobné památky města a okolí, Klingorová a Bc J. Slabý 
 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ (2.patro) 
  
26.9.  Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí , Svatá Zdislava – 

Perla české šlechty 
 11:00 Poutní Mše svatá 
 
26.9. Město Jablonné v Podještědí, koncert pěveckého sboru Chorus 

Carolinus z Kladna 
 16:00 hodin v bazilice 
 

http://www.zdislava.cz/


26.-28.9. Zámek Lemberk, Mimořádné zpřístupnění středověké věže 
Mimořádné zpřístupnění středověké věže. Věž bude otevřena po celý 
den od 9:00 do 16:00 hodin. 
 

Výstavy: 
1.4.-1.11.       zámek Lemberk, Člověk a kůň – zámecká konírna 
                      Výtvarné práce dětí ze Speciální školy pro sluchově postižené děti 

v Liberci. 
 
1.5.-1.11.      zámek Lemberk, Zdislava jako historická osobnost – výstavní síň 
                     Panelová výstava věnovaná životu a skutkům Zdislavy z Lemberka 

 
21.5.-15.9.   Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí a Centrum sv. 
                     Zdislavy, Zdislava svatořečená: 20 let od kanonizace sv. Zdislavy,  
                     výstava s filmovou projekcí v ambitech kláštera  
 
1.6.-30.1.2016  Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí a Centrum 

sv. Zdislavy, Zahájení dětské výtvarné soutěže V srdci paní 
Zdislavy 
Více na: www.zdislava.cz  

 

Říjen: 
 
4.10.  Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí, Slavnost Panny 

Marie růžencové, zakončení poutní sezóny 
  10:00 Mše svatá a malý koncert Akademického sboru Žitava/Zhořelec 
 
8.10.  Město Jablonné v Podještědí, Beseda se Šmoldasem a 

písničkářem Pepou Štrossem 
  19:00 hodin ve Společenském centru 
 
12.10.  Společnost přátel historie města Jablonné v Podještědí, Přednáška 

– Školství v okrese Německé Jablonné – Kříženecká 
 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ (2.patro) 
   
17.10.  Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještědí, Běh okolo Lemberka 
  přespolní běh 
  9:30 hodin start u kapličky u Markvartického rybníka 
 
24.10.  MŠ Studánka Liberecká, Sobotní eko-vycházka - Jakou barvu má 

podzim 
 10:00 hodin sraz u zastávky Zdislavy z Lemberka 
 
28.10.  Zámek Lemberk, Mimořádné zpřístupnění středověké věže 

Mimořádné zpřístupnění středověké věže. Věž bude otevřena po celý 
den od 9:00 do 15:00 hodin. 

 
31.10.-1.11.  Zámek Lemberk, Mimořádné zpřístupnění středověké věže 

Mimořádné zpřístupnění středověké věže. Věž bude otevřena po celý 
den od 9:00 do 15:00 hodin. 

http://www.zdislava.cz/


 
Výstavy: 
1.4.-1.11.       zámek Lemberk, Člověk a kůň – zámecká konírna 
                      Výtvarné práce dětí ze Speciální školy pro sluchově postižené děti 

v Liberci. 
 
1.5.-1.11.      zámek Lemberk, Zdislava jako historická osobnost – výstavní síň 
                     Panelová výstava věnovaná životu a skutkům Zdislavy z Lemberka 
 
1.6.-30.1.2016  Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí a Centrum 

sv. Zdislavy, Zahájení dětské výtvarné soutěže V srdci paní 
Zdislavy 

 Více na: www.zdislava.cz 

říjen  Společnost přátel historie města Jablonné v Podještědí, výstava k 
rodu Clam Gallasů – lovecký zámeček 

 

Listopad: 
 
1.11. Zámek Lemberk, Mimořádné zpřístupnění středověké věže 

Mimořádné zpřístupnění středověké věže. Věž bude otevřena po celý 
den od 9:00 do 15:00 hodin. 

 
7.11.  Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještědí, Sportovní odpoledne pro 

rodiče a děti 
  14:00 hodin na školním hřišti 
 
9.11.  Společnost přátel historie města Jablonné v Podještědí, Přednáška 

– Zvyky a obyčeje svateb, Mgr. Lenka Nováková 
 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ (2.patro) 
 
Výtvarná soutěž: 
1.6.-30.1.2016  Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí a Centrum 

sv. Zdislavy, Zahájení dětské výtvarné soutěže V srdci paní 
Zdislavy 

 Více na: www.zdislava.cz 

 
Prosinec: 

 
5.12. Město Jablonné v Podještědí ve spolupráce s SDH  Jablonné 

v Podještědí, Rozsvícení vánočního stromečku a mikulášská 
nadílka 
Tradiční slavnostní rozsvícení vánočního stromečku na náměstí 
v Jablonném, Mikuláš s anděly a čerty nadělují dětem sladkosti.  

   
5.12.  Správa CHKO Lužické hory a Občanské sdružení Lužických hor, 

Lužické ozvěny Ekofilmu 

http://www.zdislava.cz/
http://www.zdislava.cz/


 Místo konání – Společenské centrum (bývalé kino) Jablonné 
v Podještědí 

 Již 10. ročník promítání filmů s ekologickou tematikou. Opět se můžete 
těšit na několik zajímavých amatérských i profesionálních filmů o 
přírodě a ekologii, čajovnu, přednášku a mnohé další. 

 
Výtvarná soutěž: 
1.6.-30.1.2016  Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí a Centrum 

sv. Zdislavy, Zahájení dětské výtvarné soutěže V srdci paní 
Zdislavy 

 Více na: www.zdislava.cz 
 
 
Kontaktní osoba: 
Šárka Ryklová  tel.: 487 829 972, email: ryklova@jvpmesto.cz 
 
Více informací  na webových stránkách pořádajících organizací: 
www.jablonnevp.cz 
www.knihovnajablonnevp.webk.cz 
www.paklisport.cz 
www.pardalove.xf.cz 
www.luzicke-hory.cz 
www.sphmjablonne.websnadno.cz 
www.zamek-lemberk.cz 
www.zsjablonnevp.cz 
www.zdislava.cz 
www.centrumzdislava.eu 
www.zsjablonnevp.cz/zus-jablonne 
www.msuskoly.cz 
www.spolecnostlh.cz 
www.vaclavky.com 
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