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Vážená čtenářko, vážený čtenáři,

dostává se Vám do rukou již patnáctý Ka-
lendář vzdělávacích akcí resortu životního 
prostředí a zemědělství Libereckého kraje. 
Jeho cílem je představit pestrou škálu akti-
vit z ekologické výchovy, ochrany životního 
prostředí a zemědělství, které během roku 
proběhnou v různých koutech Libereckého 
kraje.

Najdete v něm programy pro zemědělské 
odborníky, pedagogy, rodiny s dětmi i akce 
vhodné pro každého. Nechybí odborné semináře ani zábavné aktivity. 
Řada akcí z tohoto Kalendáře má dlouhou tradici a pravidelně se těší velké 
návštěvnosti. Myslím, že to své si zde může najít každý.

Každoročně bývá nabídka obohacena o něco nového. Letošními novinka-
mi jsou například ekodny v Zoologické zahradě Liberec či Den Geoparku 
Český ráj v Sedmihorkách. Součástí Kalendáře pro rok 2016 je také celo-
republikové kolo Ekologické olympiády. Začátkem června se na Jizerce 
utkají tříčlenná družstva středoškoláků, která zvítězila v krajských kolech. 
Z nabídky více jak 60 akcí bych rád upozornil na již čtrnácté Krajské dožín-
kové slavnosti. Ty letos zavítají do Mimoně a jejich návštěvníci se mohou 
těšit také na koňské dostihy a velmi bohatý hudební program.

Podrobné informace o akcích můžete před termínem jejich konání získat pro-
střednictvím webové aplikace na adrese www.kalendar-akci-lk.cz.

Aktivity z ekologické výchovy pořádáme ve spolupráci s neziskovými 
a příspěvkovými organizacemi, které v této oblasti působí. Hlavními na-
šimi partnery jsou Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě a Středisko 
ekologické výchovy Libereckého kraje. V oblasti zemědělství spolupracu-
jeme především s Regionální agrární radou Libereckého kraje.

Na přípravě Kalendáře se také podílí Resort cestovního ruchu, památkové 
péče a kultury Libereckého kraje, který jej obohacuje o možnosti k aktivní-
mu trávení volného času v našem krásném regionu. Letošní novinkou jsou 
QR kódy u jednotlivých tipů na výlet.

Bez těchto spolupracovníků a mnoha dalších organizací i jednotlivců by 
nabídka Kalendáře vzdělávacích akcí určitě nebyla tak bohatá a různorodá.

Všem našim spolupracovníkům patří velké poděkování.

Josef Jadrný
náměstek hejtmana Libereckého kraje

řízení resortu životního prostředí a zemědělství
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Milí přátelé,

máme za sebou první rok v nových pod-
mínkách přijatých pro zemědělství Evrop-
skou unií na období let 2014 - 2020.

V České republice nelze přehlédnout sna-
hu napravovat chyby z minulosti, vrátit 
kvalitní české potraviny na trh a dosáh-
nout tak co nejvyšší soběstačnosti. Již se 
nezastírá, že se to nemůže podařit bez 
podpory českých zemědělců. 

Mohu s potěšením konstatovat, že naše 
společnost stojí stále více na straně domá-
cích producentů.

A právě všem těmto skupinám, zemědělcům, potravinářům i nezemě-
dělské veřejnosti jsou věnovány akce, které letošní kalendář obsahuje. 
Nelze nezmínit, že bez podpory Libereckého kraje a práce organizátorů 
jednotlivých akcí by tomu tak nebylo. Je proto na místě poděkovat za tyto 
aktivity. 

Vám všem, kteří využijí této nabídky, přeji příjemně a užitečně strávené 
chvíle při jejich návštěvě.

Těším se na vzájemné setkávání,

 
Ing. Robert Erlebach

předseda Regionální agrární rady Libereckého kraje
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Ekovýchova

PROGRAM

- Tvůrčí aktivity pro rodiče s dětmi
- Připomínky starých lidových zvyků a tradic
- Seznámení se zvířaty

Nejen školní kolektivy, ale i maminky a tatínkové s dětmi jsou vítáni ve 
STŘEVLIKu v Oldřichově v Hájích. Zdejší pedagogičtí pracovníci pro ně 
připravují zajímavé aktivity.
Některá páteční dopoledne jsou ve STŘEVLIKu vyhrazena pro rodiče 
a malé předškoláky. Ti si mohou vytvořit něco hezkého, vyzkoušet si zají-
mavou výtvarnou techniku.
Program bývá většinou připraven na téma, které se hodí k probíhajícímu 
ročnímu období, a děti si při něm určitě přijdou na své. Začíná se totiž 
pohádkou, která navodí příjemnou atmosféru. Pro ty větší jsou připraveny 
různé hry a kreslení.
Návštěvníci se mohou potěšit se zvířaty z místní farmy, navštívit informač-
ní centrum či přírodovědnou expozici Jizerky všemi smysly.
Na první čtvrtletí je připravováno keramické a velikonoční tvoření. Pozdě-
ji se budou moci zájemci mimo jiné seznámit s koňmi z farmy ekocentra, 
dozvědět se mnohé o bylinkách, naučit se pracovat s krásným přírodním 
materiálem - ovčí vlnou či se na skok podívat do Austrálie.

Více o programech, na které je třeba se přihlásit, na  tel. 481 319 911 nebo 
e-mailu objednavka@strevlik.cz, najdete na www.strevlik.cz.
 
TIP NA VÝLET
Víte, že Oldřichov v Hájích je jedním z míst, odkud lze vyrazit na česko-
německou trasu Hřebenovky? Chcete zažít opravdový jizerskohorský vý-
šlap? Vydejte se za poledním sluncem na Poledník a poté třeba údolím 
Štolpichu. Více na www.hrebenovka.cz

Datum páteční dopoledne, vždy od 9.30 do 11.30 hod.
Místo konání Ekocentrum Oldřichov v Hájích a okolí
Pořadatelé STŘEVLIK, Liberecký kraj

Tvůrčí dopoledne pro rodiče s dětmi 
ve STŘEVLIKu

akce: 1
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Ekovýchova

Odborné exkurze a semináře
pro učitele základních a středních škol i širokou veřejnost

PROGRAM

- Získávání odborných znalostí a zkušeností
- Inspirace pro práci s dětmi ve škole i v terénu
- Vzájemná výměna zkušeností

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje připraví pro pedagogy 
základních a středních škol i zájemce z řad široké veřejnosti v roce 2016 
celkem 6 akcí.
Přímo v ateliéru Vočko si budou moci zájemci vyzkoušet, co to znamená 
keramické tvoření. Budou zde moci nalézt inspiraci pro výtvarné činnosti 
ve škole a dozvědět se zajímavé informace o keramice. Akce proběhne ve 
dvou únorových termínech.
Květnová exkurze bude zaměřena na ornitologii. Pozorování a určování 
ptáků bude doplněno zajímavými informace z ptačí říše.
Při červnové akci budou moci zájemci poznávat život v řece Smědé a se-
znamovat se s biotopy v jejím okolí.
Zářijový seminář se bude konat ve středisku ekologické výchovy a jeho 
okolí. Bude zaměřen botanicky i prakticky, tématem budou totiž bylinky 
a jejich využití.
V říjnu se bude možné vydat na exkurzi do libereckého Centra pro zvířata 
v nouzi Archa.

Na semináře je nutné se předem přihlásit na tel. 481 319 911 nebo  
e-mailu objednavka@strevlik.cz. Bližší informace k akcím najdete před 
termíny jejich konání na www.strevlik.cz.

TIP NA VÝLET
Vydejte se do Jindřichovic pod Smrkem, kde se nachází žijící skanzen - 
Muzeum venkovského života před průmyslovou revolucí. Expozice je 
otevřena pouze v sezóně od dubna do října a návštěvníkům představuje 
život na venkově. Platí zde netypické pravidlo „Dotýkejte se prosím vy-
stavených exponátů.“ Můžete se také vydat po naučné stezce Okolím Jin-
dřichovic za výšinami ideálů a do údolí duše, která vás zavede k větrným 
elektrárnám a k největšímu mravenčímu „městu“ v Libereckém kraji. Více 
na http://6b.cz/F78

Datum 3. 2. , 17. 2. , 24. 5. , 14. 6. , 14. 9. , 5. 10. 2016
Místo konání Ekocentrum Oldřichov v Hájích a jeho okolí, 

řeka Smědá, Liberec
Pořadatelé STŘEVLIK, Liberecký kraj

akce: 2
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Ekovýchova

PROGRAM

- Cesta od ovečky k výrobku z vlny
- Česání vlny na česačce
- Ukázky barvení vlny
- Suché a mokré plstění
- Předení na kolovrátku
- Výroba drobných vlněných dekorací
- Ukázky vlněných výrobků

V jabloneckém Ekocentru bude připravena akce určená všem zájemcům 
bez rozdílu věku. Účastníci budou mít možnost si vyzkoušet řadu tvůrčích, 
smyslových i vědomostních aktivit spojených s ovčí vlnou a jejím zpraco-
váním.
Každý si bude moci vyzkoušet práci s tímto přírodním materiálem od po-
čátku jeho zpracování (od tzv. surové vlny) až po konečný vlněný výrobek. 
Výrobky si budou moci účastníci odnést domů.
Cílem akce je seznámit širokou veřejnost s tímto zajímavým přírodním 
materiálem.

Více najdete před akcí na www.sevceskyraj.cz.

 
TIP NA VÝLET
Vydejte se napříč Jabloncem nad Nisou. Trasa Vás provede atraktivním 
prostředím města a jeho okolí. Můžete navštívit i 3 rozhledny s krásným 
výhledem a seznámit se s historií regionu. Více na http://6b.cz/rQ4

Vlněná dílna

Datum 13. 2. 2016, od 14.00 do 17.00 hod.
Místo konání Jablonec nad Nisou, Ekocentrum Jablonec nad Nisou 

(budova Eurocentra)
Pořadatelé Jablonecké kulturní a informační centrum o.p.s., Stře-

disko ekologické výchovy Český ráj, Liberecký kraj

akce: 3
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Ekovýchova

PROGRAM

- Moderní pedagogické metody
- Tvůrčí aktivity pro práci s dětmi v mateřské škole
- Sdílení zkušeností

Semináře jsou určeny pedagogům z mateřských škol a dalších organizací 
zapojených do projektu Mrkvička - sítě zařízení zabývajících se ekologic-
kou výchovou předškolních dětí. Nejsou ale uzavřeny ani dalším zájem-
cům.
Cílem těchto akcí je nabídnout návody a inspiraci k zařazení pestrých 
aktivit z oblasti ekologické výchovy i jiných oblastí výchovy do vzdělá-
vacího programu v mateřské škole. Pedagogům poskytují nové podněty 
v přístupu k výchově a vzdělávání obecně.
V únoru proběhne již čtvrtý z cyklu velmi oblíbených seminářů s téma-
tem „Respektovat a být respektován.“
V září pak bude připraven seminář „Luční školka,“ prostřednictvím které-
ho budou moci zájemci navštívit úžasný, ale často přehlížený svět. Svět, 
který žije vlastním životem všude kolem nás, v trávě, půdě nebo v potoce.
V listopadu se pak bude možné na semináři „Výchova a vzdělávání dle 
waldorfské pedagogiky v MŠ“ seznámit s principy tohoto pedagogického 
směru.

Na akce je nutné se předem přihlásit na tel. 481 319 911 nebo e-mailu 
objednavka@strevlik.cz. Bližší informace najdete před termíny konání na 
www.strevlik.cz.

TIP NA VÝLET
Vydejte se za tajemnými místy Jizerských hor, na Skalní hrad v lesích 
Hemmrichu. Osmikilometrový výlet za tajemstvím Jizerek vás povede 
z Oldřichova v Hájích přes Hřebenový buk ke Skalnímu hradu a skále Go-
rila, poté zpět do Oldřichova v Hájích. Více na http://6b.cz/56k

Datum 23. 2. , 20. 9. , 29. 11. 2016
Místo konání Ekocentrum Oldřichov v Hájích
Pořadatelé STŘEVLIK, Liberecký kraj

Semináře pro pedagogy
mateřských škol

akce: 4
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Ekovýchova

PROGRAM

- Jaro je tu, včely vylétají z úlů - povídání o životě včel
- Využití včelích produktů
- Správná příprava perníkového těsta
- Pečení, zdobení a balení perníčků
- Velikonoční tradice, malování kraslic, pletení pomlázek
- Velikonoční aranžmá
- Včelařská výstava
- Výstava dětských obrázků na téma Medové jaro

Cílem akce je seznámit zájemce z řad široké veřejnosti s velikonočními 
tradicemi a přiblížit jim život včel a možnosti využití včelích produktů.
Zkušení lektoři připraví tvůrčí dílny s tématikou jara, včel a Velikonoc. 
Vlastnoručně vyrobené velikonoční a medové výrobky si budou moci 
návštěvníci odnést domů.
Po dopoledních tvůrčích dílnách bude od 13.00 do 15.00 hod. zpřístup-
něna výstava s tématikou včelařství.

Z kapacitních důvodů je vhodné se objednat na e-mailové adrese 
ddm_nmps@volny.cz, popř. tel. 605 309 309. Více najdete před akcí na 
www.ddmnmps.webnode.cz.
 
TIP NA VÝLET
Vydejte se po příkrých svazích jedním ze tří okruhů (žlutý, zelený či červe-
ný) k nejvyšší hoře české části Jizerských hor Smrk a po přilehlých loukách 
k minerálnímu prameni. Naučná stezka má celkem 26 zastavení, prostřed-
nictvím kterých seznamuje s životem v této části Jizerských hor. Více na 
http://6b.cz/KIt

Datum 15.–18. 3. a 21.–23. 3. 2016
(každý den bloky 8.00 - 10.00 hod. a 10.00 - 12.00 hod., 
od 13.00 hod. pouze po předchozí domluvě)

Místo konání Nové Město pod Smrkem, víceúčelový sál
Pořadatelé Středisko volného času ROROŠ Nové Město pod 

Smrkem, příspěvková organizace, Liberecký kraj

Medové jaro

akce: 5
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Ekovýchova

PROGRAM

- Velikonoční dílničky
- Velikonoční příběh
- Seznámení se zvířaty z farmy Ekocentra
- Expozice  Jizerky všemi smysly 

Velikonoce, nejvýznamnější křesťanský svátek, navazují na tradici původ-
ně pohanského svátku jara, jímž bylo oslavováno procitnutí přírody ze 
zimního spánku. Jsou spojeny s řadou zvyků a tradic.
V rámci akce pro rodiny s dětmi a nejen je budou moci zájemci přivítat 
nové roční období a rozloučit se se zimou. Každý si bude moci připome-
nout staré zvyky, tradice a zahrát si typické jarní hry.
Pro účastníky bude připraveno oblíbené tvoření zahrnující různé krato-
chvíle našich předků. Všichni se tak budou moci připravit na přicházející 
Velikonoce.

Více najdete před akcí na www.strevlik.cz.

TIP NA VÝLET
Poznejte přírodní památku Pod Dračí skálou s přirozeným výskytem 
ohroženého jehličnanu tisu červeného. Najdete zde zajímavou naučnou 
stezku. Více na http://6b.cz/Z47

Datum 19. 3. 2016, od 9.30 do 15.00 hod.
Místo konání Ekocentrum Oldřichov v Hájích
Pořadatelé STŘEVLIK, Liberecký kraj

Vítání jara - velikonoční tradice

akce: 6



10

Ekovýchova

PROGRAM

- Výtvarné a tvůrčí dílny
- Vědomostní a pohybová stanoviště
- Smyslové stezky
- Výstava fotografií ohrožených druhů rostlin a živočichů
- Komentované prohlídky přírodovědných expozic muzea

Již desátý ročník Dne Země ve Vlastivědném muzeu a galerii v České 
Lípě proběhne na téma Ochrana přírody na Českolipsku.
Různorodý program bude určen nejen žákům všech typů škol, ale také 
široké veřejnosti a především pak rodinám s dětmi.
Pro nejmladší věkové kategorie budou již tradičně připraveny tvůrčí, 
výtvarné a výukové dílny zaměřené na ochranu přírody. Starší návštěv-
níci si budou moci prohlédnout regionální přírodovědné expozice. Ty 
budou doplněny výstavou fotografií chráněných druhů rostlin a živo-
čichů.

Více informací můžete před akcí nalézt na www.muzeumcl.cz.

TIP NA VÝLET
Rozhledna Na Stráži ve Sloupu v Čechách, 10 km vzdálená od České Lípy, 
nabízí nádherné rozhledy na sloupské údolí, Nový Bor, Lužické hory či 
Špičák u České Lípy. Třiatřicetimetrový ocelový tubus s vnějším vinutým 
kovovým schodištěm je celý opláštěný smrkovými prkny. Byl postaven 
v roce 2011. Více na http://6b.cz/RC4

Datum 21. 4. 2016, od 9.00 do 15.00 hod.
Místo konání Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě včetně 

přilehlé klášterní zahrady
Pořadatelé Liberecký kraj, Ekoporadna ORSEJ, Vlastivědné muze-

um a galerie v České Lípě, Správy CHKO, Lesy České 
republiky, s.p., DDM Libertin Česká Lípa, SOŠ a SOU 
Česká Lípa, 28. října p.o.

Den Země v České Lípě

akce: 7
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Ekovýchova

PROGRAM

- Teoretická část formou soutěžního testu
- Praktická část - řešení úkolu přímo v terénu
- Beseda s odborníky
- Ekohry
- Terénní exkurze pro pedagogy

Ekologická olympiáda je soutěž středoškoláků z celé republiky zaměřená 
na porovnávání znalostí a dovedností z ekologie, ochrany přírody a péče 
o životní prostředí. Probíhá za podpory Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky. Účastní se jí tříčlenná družstva, která re-
prezentují školu či neziskovou organizaci.
Soutěž je organizována na krajské úrovni. Vítězná družstva z krajů po-
stoupí do národního kola, které se v červnu uskuteční v Chráněné krajin-
né oblasti Jizerské hory.
Hlavním celostátním tématem letošního již jednadvacátého ročníku sou-
těže je Sport, rekreační aktivity a ochrana přírody. Součástí akce bude 
také terénní přírodovědná exkurze pro pedagogy.

Aktuální informace najdete na www.ekolympiada.cz.

TIP NA VÝLET
Navštivte málo známá místa Ještědského hřebene. Celkem 12 km dlouhá 
Naučná stezka Ještědské vápence seznamuje na 12 zastaveních s geolo-
gií, geomorfologií, flórou, faunou a historií Ještědského hřebene. Trasa 
začíná u železniční stanice Pilníkov a končí na autobusové zastávce v Roz-
stání. Více na http://6b.cz/R3y

Datum 22.–24. 4. 2016
Místo konání Pláně pod Ještědem, Přírodní park Ještěd
Pořadatelé 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory,

Liberecký kraj
Spolupořadatelé Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Lesy ČR, s. p. 

- krajské ředitelství Liberec

Ekologická olympiáda
- krajské kolo pro Liberecký kraj

akce: 8
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Ekovýchova

PROGRAM

- Představení a ukázky hadů a ještěrů
- Tvůrčí dílničky
- Pohádka pro děti
- Projížďky na huculských koních
- Přírodovědná expozice Jizerky všemi smysly
- Seznámení se zvířaty z farmy Ekocentra
- Prodej výrobků od drobných zemědělců a potravinářů

… vylézají z děr hadi a štíři. Kdo by nedokázal doplnit tuto starou čes-
kou pranostiku.
Den Země 2016 bude v Oldřichově v Hájích věnován pohádkám, bá-
chorkám a tlachům o bytostech temných a bídnou pověstí opřede-
ných, bez nichž by však pořádku v přírodě zdejší nebylo a mouchy 
a všeliká jiná obtížná havěť život by nám hojně ztrpčovaly.
Přijďte zahodit předsudky a podívat se na představení života a zvlášt-
ností našich i cizokrajných plazů a obojživelníků.

Více informací o programu můžete nalézt před akcí na www.strevlik.cz.

TIP NA VÝLET
Singltrek pod nejvyšší horou Jizerských hor Smrk nabízí terénní cyklostez-
ky čtyř stupňů obtížnosti. Trasy v celkové délce 80 kilometrů vás zavedou 
i do sousedního Polska. Více na http://6b.cz/wpq

Datum 23. 4. 2016, od 9.30 do 15.00 hod.
Místo konání Ekocentrum Oldřichov v Hájích
Pořadatelé STŘEVLIK, Liberecký kraj

Den Země - Na svatého Jiří…

akce: 9
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PROGRAM

- Křtiny jarních mláďat narozených v zoologické zahradě
- Kvízová stezka
- Interaktivní a vzdělávací stanoviště
- Komentovaná krmení
- Doprovodný kulturní program
- Regionální zemědělci se svými produkty

Tradiční oslava Dne Země v ZOO Liberec probíhá zároveň jako oslava 
narození jarních mláďat chovaných druhů zvířat a otevření nové sezóny. 
V areálu budou připraveny vzdělávací a zábavné aktivit nejen pro děti. 
Návštěvníci si budou moci prověřit své znalosti o zvířatech a také se pří-
mo od chovatelů něco nového dozvědět. Nebude chybět kulturní před-
stavení a nabídka místních zemědělských či potravinářských produktů.

Podrobný program naleznete před akcí na www.zooliberec.cz.

TIP NA VÝLET
Zamiřte do moderně pojaté expozice Botanické zahrady v Liberci, která 
vás zavede do světa známých i neznámých rostlin. Skládá se z 9 pavilo-
nů, ve kterých můžete obdivovat masožravé rostliny, orchideje, kamélie, 
kapradiny, australskou flóru, kaktusy rostoucí hlavou dolů, pavilon akvárií 
a terárií a mnoho dalšího. Přístup do komplexu botanické zahrady je po-
jat jako prosklený tunel vedoucí velkým akváriem, který nabízí nevšední 
pohled na ryby plovoucí nad hlavou návštěvníka. Více na http://6b.cz/5F2

Datum 23. 4. 2016
Místo konání areál ZOO Liberec
Pořadatelé Zoologická zahrada Liberec, Liberecký kraj

Den Země v ZOO Liberec

akce: 10
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PROGRAM

- Soutěžní stezka
- Představení celoroční činnosti kolektivů
- Představení plnění dobrovolných úkolů
- Ekohry
- Exkurze pro pedagogy a vedoucí zájmových oddílů

Zlatý list je tradiční přírodovědně - ekologická soutěž, kterou koordinu-
je Český svaz ochránců přírody a podporuje Ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy České republiky. Jejím cílem je umožnit setkání dětí 
s hlubším zájmem o přírodu. Šestičlenná družstva soutěží na okresní, 
popř. místní úrovni, odkud mohou postoupit do krajského kola a ti nej-
lepší až do národního.
Na jednotlivých stanovištích soutěžní stezky prověřují odborníci zna-
losti dětí z ekologie, ochrany přírody, geologie, zoologie, botaniky, ale 
i meteorologie či klimatologie. Družstvo je hodnoceno i dle praktické 
práce pro přírodu během celého roku, další body je možno získat za 
plnění dobrovolných úkolů vyhlašovaných celostátně pro jednotlivá 
roční období.
Tradice této akce, která se dříve jmenovala Zelená stezka - Zlatý list, 
sahá až do sedmdesátých let minulého století. Letos probíhá již  
44. ročník.

Více o soutěži můžete najít na www.zlatylist.cz.
 
TIP NA VÝLET
Vydejte se společně s Fifinkou, Bobíkem, Myšpulínem a Pinďou na výlet 
kolem komiksového rybníku Blaťák. Navštívíte zajímavé skalní útvary, do-
zvíte se nejeden zajímavý příběh a to nejlepší vás čeká na konec. Naučná 
stezka vede kolem Máchova jezera po žluté turistické trase. Trasa dlou-

há 15 km je vyznačena převážně po lesních cestách a je 
vhodná pouze pro horská kola a terénní kočárky. Více na 
http://6b.cz/WEl

Datum 7. 5. 2016
Místo konání Doksy
Pořadatelé 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory, 

Liberecký kraj
Spolupořadatelé Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 

Lesy ČR, s. p. - krajské ředitelství Liberec

Zlatý list
- krajské kolo pro Liberecký kraj

akce: 11



15

Ekovýchova

PROGRAM

- Aktivity na téma Zdravá školka
- Nabídka středisek ekologické výchovy pro mateřské školy
- Praktické ukázky ekologických výukových programů
- Vzájemná výměna zkušeností

Projekt Mrkvička je celostátní síť mateřských škol, které se zabývají ekolo-
gickou výchovou. V Libereckém kraji je do něho zapojeno již 78 organiza-
cí. Setkání pedagogů mateřských škol na květnové „krajské konferenci“ je 
každoročním vyvrcholením projektu.
Účastníci akce se mohou těšit na různorodé tvůrčí dílny, tematické před-
nášky, ukázky výukových programů i seznámení s nejrůznějšími metodic-
kými materiály a pomůckami. Letos bude program připraven ve znamení 
zdravého stravování, praktického využití školní zahrady, pěstování byli-
nek, aktivit v přírodě a mnoha dalšího. Vše bude zastřešeno společným 
sdílením zkušeností a příjemnou atmosférou.
Akce je určena pedagogům z mateřských škol, které jsou zapojeny do sítě 
Mrkvička. Je ale otevřena i zájemcům z dalších zařízení pro předškolní 
děti.

Na konferenci je nutné se předem přihlásit na tel. 481 319 911 nebo  
e-mailu objednavka@strevlik.cz. Podrobný program a organizační infor-
mace najdete před akcí na www.strevlik.cz.

TIP NA VÝLET
Vydejte se na pěší výlet dlouhý necelých 10 km přes Oldřichovské háje 
a skály. Na trase se nachází celá řada pozoruhodných skalních masivů, 
věží a skalních vyhlídek. Naleznete ji v severozápadní části Jizerskohor-
ských bučin ve stejnojmenné národní přírodní rezervaci. Ta patří neje-
nom k nejcennějším, ale také nejkrásnějším částem Jizerských hor. Více 
na http://6b.cz/Gej

Datum 9. 5. 2016
Místo konání Ekocentrum Oldřichov v Hájích
Pořadatelé STŘEVLIK, Liberecký kraj

Liberecká Mrkvička - Setkání 2016

akce: 12
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- Vyzvedávání pytlů a rukavic v informačních centrech (9.–15. 5. 2016)
- Zapojení škol (9.–13. 5. 2016)
- Úklid hor s dobrovolníky (14.–15. 5. 2016)
- Nahlášení stanovišť s pytli s odpadem (do 16. 5. 2016)
- Svoz odpadu z hor do sběrných dvorů (dle potřeby)

Tradiční akce Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. opět pomůže zbavit 
Jizerky od odpadu, který do těchto krásných hor nepatří. Letos to bude 
již osmnáctý rok, kdy stovky dobrovolníků vysbírají velké množství od-
padu, který zanechali neukáznění návštěvníci podél cest, popř. odhalí 
černé skládky.
Pro dobrovolníky jsou vždy zajištěny pytle na odpad a rukavice. Ty si 
mohou vyzvednout v informačních centrech v Liberci, Jablonci nad 
Nisou, Bedřichově a Tanvaldu. Poté si naplánují výlet do Jizerských 
hor, kde cestou sbírají vše, co do jizerské přírody nepatří. Plné pytle 
zanechají na dopravně dobře přístupných místech u cest (nejlépe u vý-
znamných bodů, např. rozcestí) a organizátorům nahlásí jejich polohu. 
Ti pak zajistí svoz a likvidaci.
 
Více informací získáte na www.projizerky.cz, popř. tel. 734 206 747. 
Nahlásit stanoviště pytlů je možné vedle tohoto tel. také na 
bednarova@projizerky.org.

TIP NA VÝLET
Jizerské hory zvou k návštěvě milovníky zimních i letních sportů, vyzna-
vače kulturních zážitků, milovníky regionálních výrobků i dobrodruhy. 
Zkrátka ideální region pro výlety po celý rok. Více na http://6b.cz/IrJ

Datum 14.–15. 5. 2016
Místo konání Jizerské hory
Pořadatelé Společnost pro Jizerské hory, o.p.s., Liberecký kraj

Ukliďme Jizerky

akce: 13
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- Kvízy a soutěže k poznávání přírody
- Výtvarná soutěž na téma Hmyz v přírodě Lužických hor
 
Již čtrnáctý ročník Dne pro ekologii bude opět koncipován jako prožitko-
vá a vědomostní soutěž pro tříčlenné kolektivy studentů základních škol 
a víceletých gymnázií z Libereckého kraje. Akce proběhne v Horní Světlé 
pod Luží a jejím ústředním tématem bude Příroda Lužických hor - hmyz.
Soutěžní družstva budou na stanovištích plnit úkoly se zaměřením na bo-
taniku, zoologii, ochranu přírody, lesnictví a myslivost Lužických hor. Ko-
nec soutěžní trasy bude již tradičně na Luži, nejvyšší hoře Lužických hor.
Součástí Dne pro ekologii bude také výtvarná soutěž, která bude vyhod-
nocena na závěr programu.
Akce je již tradičně výsledkem spolupráce řady organizací. I v letošním 
roce je jejím cílem environmentální vzdělávání, a to především prostřed-
nictvím praktických ukázek a činností.

TIP NA VÝLET
Vyšlápněte si na jednu z vyhlídek v Lužických horách. Navštivte Babiččinu 
vyhlídku, Krkavčí kameny nebo rovnou vrch Luž. Užijte si krásné výhledy 
na Lužické hory. Více na http://6b.cz/zM8

Datum 24. 5. 2016, od 9.00 do 16.00 hod.
Místo konání Horní Světlá - Myslivny
Pořadatelé Občanské sdružení přátel Lužických hor, Liberecký 

kraj, Lesy České republiky, s. p., Správa CHKO Lužické 
hory, Občanské sdružení Luž a základní školy z Česko-
lipska a Liberecka

Den pro ekologii

akce: 14
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- Otevřený land artový workshop pro zájemce vedený neprofesionální-
mi umělci

- Minipřednášky na téma umění v krajině - Poutnictví a poutní místa 
v krajině Ralska, Návrat divočiny či ztráta kulturní krajiny

- Land artové hrátky pro rodiny s dětmi - malé dílny v krajině
- Hospůdka s regionálním menu
- Kadeřnický salón - svěřte se našemu kadeřníkovi se svým příběhem 

o krajině a získáte účes zdarma
- Večerní happening - setkání s krajinou prostřednictví umění - divadlo 

v krajině, hudba v krajině
- Volná prohlídka land artových instalací
 
Festival krajinného umění vytvoří prostor pro setkání krajiny, umění a lidí 
v kraji pod Ralskem. Bude se konat v rámci Evropského dne parků, který 
slaví ochránci přírody po celé Evropě. Chtějí tak připomenout význam ná-
rodních parků, chráněných krajinných oblastí i geoparků.

Podrobný program naleznete před akcí na www.geoparkralsko.cz.
 
TIP NA VÝLET
Chcete vidět nejzajímavější jeskyni u nás? Navštivte malebný kraj mezi 
Máchovým jezerem a Ploučnicí - Polomené hory. Nachází se zde jedna 
z nejzajímavějších jeskyní s názvem Psí kostel, zvaná též Husův kostel. Ne-
daleko jeskyně najdete ojedinělou Skalní bránu. Více na http://6b.cz/XnY

Datum 28. 5. 2016, od 10.00 do 22.00 hod.
Místo konání Ralsko
Pořadatelé Geopark Ralsko o.p.s., Do krajin o.s., 

Hillersche Villa e.V., Liberecký kraj

Festival Proměny v Geoparku Ralsko
v rámci Evropského dne parků a týdne geoparků

akce: 15
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- Teoretická část formou soutěžního testu
- Praktická část - řešení úkolu přímo v terénu
- Přednášky na téma Sport a rekreační aktivity versus ochrana přírody
- Jizerská oblast tmavé oblohy
- Ekohry
- Terénní exkurze s odborníky pro soutěžící
- Terénní exkurze pro pedagogy

Ekologická olympiáda je soutěž středoškoláků z celé republiky zaměřená 
na porovnávání znalostí a dovedností z ekologie, ochrany přírody a péče 
o životní prostředí. Probíhá za podpory Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky. Účastní se jí tříčlenná družstva, která re-
prezentují školu či neziskovou organizaci.
Hlavním celostátním tématem letošního již 21. ročníku soutěže je Sport, 
rekreační aktivity a ochrana přírody. Součástí akce bude také terénní pří-
rodovědná exkurze pro pedagogy.
Vyvrcholením celé soutěže je národní kolo, kterého se účastní 14 vítěz-
ných družstev z krajských kol. Odborná porota národního kola je složena 
z významných odborníků z oblasti ochrany přírody. Vítězné družstvo ná-
rodního kola postoupí do obdobné mezinárodní soutěže.

Aktuální informace najdete na www.ekolympiada.cz.

TIP NA VÝLET
Milujete přírodu a chtěli byste se podívat do míst, kde jsou lesy téměř 
netknuté člověkem? Jedním z takových turistických výletů může být i vý-
prava po naučné stezce Tři izeríny. Začíná se u příjezdu do osady Jizerka, 
na parkovišti pod Bukovcem. Vychutnejte si krásu česko-polské přírody. 
Více na http://6b.cz/B5t

Datum 2.–5. 6. 2016
Místo konání Jizerka, okr. Jablonec nad Nisou
Pořadatelé 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory, 

Liberecký kraj
Spolupořadatelé Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Lesy ČR, s. p.  

- krajské ředitelství Liberec, Sdružení mladých 
ochránců přírody ČSOP

Ekologická olympiáda – národní kolo

akce: 16
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Datum 4. 6. 2016, od 9.00 do 20.00 hod.
Místo konání Liberec, Lidové sady
Pořadatelé KPT, z.s. - Klub prosperity a tvořivosti, Zoologická 

zahrada Liberec, Liberecký kraj, Mabeko s.r.o.,
Propojení s.r.o.

Ekofestival Liberec - Greenfest

PROGRAM

Přednášky a workshopy na téma soběstačnost a nezávislost aneb co 
vše si mohu vytvořit sám:
- Výroba domácích ekologických čističů a kosmetiky
- Výroba a uchovávání energie
- Pěstování a zdravý život ve městech
- Zdravá strava
- Původní odrůdy ovoce
- Permakulturní hospodářství
- Přírodní ekostavitelství - materiály, projekty, možnosti
- Harmonie těla a duše - osobní rozvoj
- Bylinkářství v našem kraji
- Prezentace řemesel i neziskovek
- Hudební doprovod a program pro děti

Čtvrtý ročník Ekofestivalu v libereckých Lidových sadech bude konci-
pován jako prožitkový celodenní program pro celou rodinu s možností 
načerpání nových vědomostí i zkušeností. Jeho součástí budou různo-
rodé workshopy a přednášky. Ty budou letos zaměřeny především na 
udržitelnost a soběstačnost v různých oblastech. Pro návštěvníky bu-
dou také připraveny stánky drobných řemeslníků.
Cílem akce je seznámit širokou veřejnost s možnostmi v udržitelnosti 
a soběstačnosti v oblasti energií, stavitelství či potravin a zdravého ži-
votního stylu, a to především prostřednictvím praktických přednášek 
a dílen. Ekofestival se stal důležitým místem setkávání a výměny zají-
mavých informací.

Podrobný program akce naleznete před akcí na www.greenfest.cz.
 
TIP NA VÝLET
Navštivte Severočeské muzeum v Liberci. Expozice muzea jsou zaměřeny 

na umělecká řemesla, průmysl, regionální přírodovědu, 
archeologii a historii. Unikátní stavba podle vídeňského 
architekta Friedricha Ohmanna láká i na krátkodobé vý-
stavy a lektorské workshopy. Více na http://6b.cz/gxy

akce: 17
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- Průvod krajinou za doprovodu folklórní hudby
- Noční putování krajinou ke Skalákovně
- Vystoupení folklórního souboru Horačky
- Koncert smíšeného pěveckého sboru Lucky Voice Band v kostele sv. 

Mikuláše
- Diskuse k zachování architektury Podještědí
- Předčítání pohádek pro děti
- Dobrodružná cesta pro děti za pokladem malé Johanky Rottové
- Prodej produktů regionálních výrobců
- Představení místních spolků
 
Karolina Světlá je jakýmsi „klíčem ke krajině.“ Umožňuje vnímat kulturní 
dědictví přímo v krajinném prostoru a pochopit provázání kultury, histo-
rie a krajiny.
Krajina Podještědí je jednou z nejkrásnějších v naší republice. Cílem akce 
je, aby si místní obyvatelé tuto skutečnost uvědomovali. Moderní člověk 
by měl být i v dnešním globalizovaném světě nadále propojen s regionál-
ními tradicemi, měl by chápat své kořeny, chodit do přírody a rozhlížet 
se po ní.
Literární dědictví Karoliny Světlé dostalo vybudováním naučné stezky 
a založením Festivalu moderní „kabát.“ Autoři tím chtějí dát najevo, že 
spisovatelka z minulosti patří také do přítomnosti a může i dnešního člo-
věka obohatit.
Úkolem Festivalu bude upozornit na regionální produkty Podještědí, je-
jichž nabídka na trhu rok od roku vzrůstá (produkty z kozího mléka, včelí 
med, mošty a slivovice, mýdlo a bylinky).

Program akce naleznete před jejím konáním na www.karolinasvetla.cz. 
Organizátory můžete kontaktovat na e-mailu stopyvkrajine@gmail.com.

TIP NA VÝLET
Vydejte se na výlet po stopách Karoliny Světlé, který zakončíte výstupem 
na dominantu kraje Ještěd. Poznejte místa dějů románů slavné autorky. 
Více na http://6b.cz/wpD

Datum 18. 6. 2016
Místo konání Světlá pod Ještědem
Pořadatelé Stopy v krajině, Liberecký kraj

Festival Karoliny Světlé

akce: 18
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- Živá příroda Českého ráje
- Smyslové a tvůrčí aktivity
- Sedmihorský ptačí svět
- Voňavý svět bylinek Českého ráje
- Znáte Český ráj?
- Setkání se zvířátky

Den pro přírodu Českého ráje je celodenní akce určená především pro 
rodiny s dětmi. Účastníci se budou moci hravou a zábavnou formou za 
zapojení všech smyslů dozvědět spoustu zajímavostí o krásné přírodě, 
která obklopuje místo konání. Budou si moci také vlastnoručně vyro-
bit drobný dárek z přírodního materiálu. Každý obdrží startovací kartu 
a na jednotlivých zastaveních bude sbírat razítka za splněné úkoly. Za 
vyplněnou kartu pak obdrží drobnou odměnu.
Den pro přírodu Českého ráje proběhne v kempu na louce u rybníka, 
pro případ nepřízně počasí bude připravena varianta ve velké klubovně.

Více najdete před akcí na www.sevceskyraj.cz.

TIP NA VÝLET
Chcete zabavit své ratolesti hrou a zároveň se kochat skalními scenérie-
mi? Vydejte se po stopách dětské lesní naučné stezky. Okružní cesta vede 
po turisticky značených trasách okolím kempu Sedmihorky, podél přírod-
ních rezervací Bažantník a Hruboskalsko. Doporučeným výchozím bodem 
je kemp Sedmihorky. Více na http://6b.cz/5Oz

Datum 5. 7. 2016, od 10.00 do 17.00 hod.
Místo konání Autocamp Sedmihorky
Pořadatelé Středisko ekologické výchovy Český ráj, 

Autocamp Sedmihorky, Liberecký kraj

Den pro přírodu Českého ráje

akce: 19
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- Poznávací prožitkové programy
- Tvůrčí aktivity
- Seznámení se zvířaty na farmě a péče o ně
- Výlety do okolí
- Zábavné hry v přírodě
 
Dopřejte svým dětem poznání, zábavu a dobrodružství v přírodě Jizer-
ských hor před tím, než opět zasednou do školních lavic. V areálu Eko-
centra Oldřichov v Hájích a jeho pestrém okolí bude připraveno plno 
zábavných nejen ekovýchovných aktivit. Děti si na vlastní kůži vyzkouší 
péči o zvířata na farmě, dozví se zajímavé a praktické informace o příro-
dě, podniknou výlety plné her a dobrodružství, budou tvořit z přírodních 
materiálů.

Podrobnosti k příměstským táborům můžete získat na www.strevlik.cz, 
popř. tel. 481 319 911.

TIP NA VÝLET
Projeďte Jizerské hory křížem krážem na kole. Vydejte se na Jizerskou 
magistrálu. Více na http://6b.cz/oPO

Místo konání Ekocentrum Oldřichov v Hájích a okolí
Pořadatelé STŘEVLIK, Liberecký kraj

Datum Téma Věk dětí

11.–15. 7. 2016 Tábor přírodovědného kroužku - Na cestě 6 - 12 let

18.–22. 7. 2016 Trosečníci - 1 5 - 9 let

25.–29. 7. 2016 Trosečníci - 2 5 - 9 let

Letní příměstské tábory v Ekocentru 
Oldřichov v Hájích 

akce: 20
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- Geopark Český ráj - seznamte se
- Smyslové a tvůrčí aktivity s geologickým námětem
- Drahé kameny Českého ráje
- Příběh písku - odkud se bere písek ve skalním městě
- Sopky Českého ráje
- Výprava na dno moře

Den Geoparku je celodenní akce určená především pro rodiny s dětmi. 
Jejím cílem je hravou a zábavnou formou představit unikátní území 
Geoparku Český ráj.
Vedle řady tvůrčích a smyslových aktivit si budou moci zájemci zkusit 
vybrousit a vyleštit polodrahokam. Seznámí se s historií vzniku pískov-
cových skalních měst Českého ráje a budou moci zkoumat nerosty 
a horniny z okolí.
Program bude doplněn divadelním představením pro děti a přednáš-
kou o zajímavostech Geoparku Český ráj.
Akce proběhne v kempu na louce u rybníka, pro případ nepřízně poča-
sí bude připravena varianta ve velké klubovně.

Více před akcí na www.sevceskyraj.cz a www.geopark-ceskyraj.cz.

TIP NA VÝLET
Vydejte se společně s dětmi do hlubokého údolí se skalami a potokem 
v dolní části areálu Šťastná země, kde najdete naučnou stezku Prožitkový 
geopark Český ráj. Na 16 informačních tabulích se mohou dospělí i děti 
dozvědět řadu zajímavostí o Českém ráji, o jeho přírodě a geologii. Více 
na: http://6b.cz/o0J

Datum 31. 7. 2016, od 10.00 do 17.00 hod.
Místo konání Autocamp Sedmihorky
Pořadatelé Geopark Český ráj o.p.s., Středisko ekologické výcho-

vy Český ráj, Autocamp Sedmihorky, Liberecký kraj

Den Geoparku

akce: 21
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- Workshopy, tvůrčí dílny a přednášky
- Celodenní aktivity v jednotlivých tematicky zaměřených jurtách
- Tržiště tradičních řemesel a regionálních produktů
- Dětský kout tvůrčích a prožitkových aktivit - hrátky s jílem, marionety 

a jiné loutky, přírodní keramická pec, workshop stavby mongolské jurty
- Bohaté občerstvení, zdravé dobroty a regionální produkty
- Na závěr dne koncert jako překvapení
 
Čtvrtý ročník akce bude opět koncipován jako celodenní program pro 
celou rodinu. To své si bude moci najít prostě každý.
Letošním ročníkem bude prolínat téma Země. Půda jako zdroje života 
a obživy, přírodní a ekologické stavitelství, tradiční řemesla, člověk, který 
přírodní zdroje využívá, a další témata budou na programu této různo-
rodé akce.
Symbolem festivalu se staly jurty, protože se jedná o mobilní, ekologické 
stavby, které vytváří příjemné prostředí pro jednotlivé workshopy.
Každoročním cílem akce je propojovat neziskové organizace, které se za-
bývají mimoškolním vzděláváním a praktickou ochranou přírody.

Program naleznete před konáním akce na www.ekocentrumbrniste.cz, 
popř. www.krasnajurta.cz.

TIP NA VÝLET
Poznejte nový přírodní park Mokřady v Jablonném v Podještědí. Projděte 
se nádhernou krajinou tůní za zvuku žab, potěšte se pohledem na spous-
tu zajímavé květeny a tiše pozorujte, co všechno mohou vyvádět kachny 
divoké. Věřte, že budete odcházet odpočinutí a s úsměvem na rtech. Více 
na http://6b.cz/8nD

Datum 6. 8. 2016, od 10.00 do 21.00 hod.
Místo konání Brniště, areál Zátiší
Pořadatelé Podralský nadační fond ZOD, Obec Brniště, Krásná jur-

ta o.s., Centrum ochrany přírody Hornolužické pahor-
katiny Neukirch, Liberecký kraj

Festival jurt 2016
- O hlíně, o zemi, o nás

akce: 22
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- Naučné stezky parků Lomnice nad Popelkou
- Tvoření z přírodnin
- Ukázky včelařství
- Bylinkářství
- Ukázky starých řemesel
- Hry a soutěže
- Drumbeny
- Vystoupení country skupiny
- Lanové dráhy

Cesta za duhou aneb rodinné putování lomnickými parky je akce, je-
jímž cílem je seznámit rodiny s dětmi s ekosystémem města, ve kterém 
žijí. V Lomnici nad Popelkou proběhne již po třetí.
V parcích bude připraven prožitkový program, který nabídne nové vě-
domosti a zkušenosti. V cíli pak bude na každého dětského účastníka 
čekat drobná odměna a pamětní list. V areálu Domu dětí a mládeže 
bude probíhat doprovodný program.

Program akce naleznete před jejím konáním na www.ddmlomnice.cz.

TIP NA VÝLET
V lyžařském areálu V Popelkách je od roku 2007 přístupný vyhlídkový 
ochoz na zrekonstruovaném můstku K-70. Nachází se ve výšce 28 m a je 
z něj pěkný výhled nejen na skokanský areál, ale i do okolní krajiny. Více 
na http://6b.cz/gVf

Datum 17. 9. 2016, od 14.00 do 19.00 hod.
Místo konání Lomnice nad Popelkou, areál DDM Sluníčko 

a lomnické parky
Pořadatelé Dům dětí a mládeže Sluníčko Lomnice nad Popelkou, 

Město Lomnice nad Popelkou, Liberecký kraj

Cesta za duhou aneb rodinné
putování lomnickými parky

akce: 23
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- Seznámení s tradičním přírodním materiálem - vlnou
- Tvůrčí dílničky
- Divadelní představení
- Vystoupení hudební skupiny
 
Ovčí vlna je přírodní materiál mimořádných vlastností, je měkká a hřeje, 
i když navlhne. Jak se ale vlastně taková ovčí vlna zpracovává? Pro všech-
ny, kteří mají chuť objevovat tajemství starodávného řemesla zpracování 
vlny, bude připravena tato již tradiční akce v Ekocentru Oldřichov v Hájích.
Zájemci si budou moci vyzkoušet zpracování vlny od začátku do konce. 
Naučí se vlnu vyprat, správně načesat a seznámí se s barvením vlny po-
mocí různých materiálů. Vyzkouší si předení na kolovrátku i tkaní na tkal-
covském stavu. V tvůrčích dílničkách se budou moci naučit různé techni-
ky plstění a vyrobit si originální vlněný výrobek.
Nebude chybět bohatý kulturní program. K zakoupení budou mimo jiné 
i nejrůznější vlněné produkty.

Více informací můžete najít před akcí na www.strevlik.cz.

TIP NA VÝLET
Vydejte se po znovuobnovené Hřebenovce, trase přes hřebeny Jizer-
ských, Lužických a Žitavských hor. Na severní větev se můžete napojit 
přímo v Oldřichově v Hájích, odkud se dostanete do Hrádku nad Nisou.  
Na hraničním přechodu Hartau pak můžete přejít na německou stranu do 
okolí Olbersdorfského jezera. Více na www.hrebenovka.cz

Datum 24. 9. 2016, od 9.30 do 15.00 hod.
Místo konání Ekocentrum Oldřichov v Hájích
Pořadatelé STŘEVLIK, Liberecký kraj

Den vlny

akce: 24
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- Křtiny letních mláďat narozených v zoo
- Kvízová stezka
- Interaktivní a vzdělávací stanoviště
- Komentovaná krmení
- Kulturní program

Světový den zvířat, každoročně pořádaná akce, připomíná patrona 
všech zvířat Sv. Františka z Assisi.
Aktivity spojené s tímto dnem budou v nejstarší zoologické zahradě 
u nás zaměřeny na informace z živočišné říše, ukázky zvířecích zají-
mavostí, představení činnosti záchranné stanice pro handicapované 
živočichy a útulku pro opuštěná zvířata ARCHA i výživu zvířat. Součástí 
bohatého programu bude i krmení zvířat, setkání s ošetřovateli a vy-
hlášení výsledků výtvarné soutěže základních a základních umělec-
kých škol z Libereckého kraje.

Program naleznete před akcí v kalendáři akcí na www.zooliberec.cz.
 
TIP NA VÝLET
Lákavou expozici o živočiších dávno vymřelých najdete v liberecké Plaze. 
Panoramatické promítání v 4D kině, DinoTrek, dětské paleontologické 
hřiště, Tunel času či Prehistorický prales se skutečným deštěm jsou dopl-
něny řadou maket prehistorických zvířat. Prohlídka Dinoparku je vhodná 
především pro rodiny s dětmi. Více na http://6b.cz/CyA

Datum 1. 10. 2016
Místo konání areál ZOO Liberec
Pořadatelé Zoologická zahrada Liberec, Liberecký kraj

Světový den zvířat v ZOO Liberec

akce: 25



29

Ekovýchova

PROGRAM

- Vyhodnocení 19. ročníku a předání cen
- Den zvířat v ZOO Liberec
 
Již devatenáctý ročník tradiční soutěže pro žáky základních škol proběh-
ne pod tématem Vodní svět.
Voda, nedílná součást našeho života, v poslední době z krajiny mizí. Je 
třeba si uvědomit, jaký to má vliv na přírodu i samotného člověka. Rybník, 
mokřad, ale i pouhá kaluž jsou plné života.
Tato tradiční soutěž s tématikou zvířat se snaží prostřednictvím nejrůz-
nějších témat přimět k zamyšlení nad vztahem každého z nás k přírodě. 
Klade si za cíl poznávat živočichy různých biotopů a dává prostor vyjádřit 
své myšlenky v obrazech.
Výstava prací je pak přehlídkou tvorby na školách Libereckého kraje. 
Návštěvníci si mohou prohlédnout různé výtvarné techniky od kresby 
a malby přes kombinovanou techniku, počítačovou grafiku až po tvorbu 
prostorových objektů a keramiku.
Výstava nejlepších prací bude k vidění již tradičně v suterénu Krajské vě-
decké knihovny od 30. září do 27. října 2016.

Bližší informace k soutěži najdete na www.zooliberec.cz/archa.

TIP NA VÝLET
Unikátní zábavní park s interaktivními exponáty v novém. Vyzkoušejte si 
v praxi fungování přírodních zákonů, optických klamů a otestujte své lo-
gické myšlení nad řadou hlavolamů. Skvělá zábava pro malé i velké na vás 
čeká v nově otevřeném centru iQLANDIA. Více na http://6b.cz/3C2

Datum 
vyhodnocení

1. 10. 2016, od 10.00 do 11.00 hod.

Místo konání Kulturní středisko Lidové Sady, experimentální studio
Pořadatelé Centrum pro zvířata v nouzi při Zoologické zahradě 

Liberec ARCHA, Liberecký kraj

Výtvarná soutěž k Mezinárodnímu 
dni zvířat

akce: 26
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-  Projekty z oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
-  Výukové programy středisek ekologické výchovy
- Praktické pomůcky, metodické materiály a publikace
- Metody ekologické výchovy
- Vzájemná výměna zkušeností

Pořádání vícedenních akcí, na kterých si účastníci vyměňují zkušenosti 
s realizací praktické ekologické výchovy, má v České republice již více 
než dvacetiletou tradici.
Třídenní program bude připraven hlavně pro pedagogy základních 
škol a nižších gymnázií, studenty pedagogiky, ale i pro členy nezisko-
vých organizací, pracovníky veřejné správy a zájemce z řad široké ve-
řejnosti.
Prostřednictvím prezentací vzdělávacích programů a různorodých pro-
jektů budou moci účastníci načerpat inspiraci k zařazení ekologické 
výchovy do školní i mimoškolní výuky. Velmi důležité bude vzájemné 
sdílení zkušeností.

Program naleznete v průběhu září na www.zooliberec.cz/divizna.
 
TIP NA VÝLET
Vydejte se za pohádkou do skalního města Českého ráje v Hruboskal-
sku. Potkáte zde skálu Dračí zub, na kterou lezl malý Vašek s tatínkem 
v české komedii Jak dostat tatínka do polepšovny či prostředí, kde se 
natáčela filmová pohádka Princ Bajaja. Pěší výlet začíná v Lázních Sedmi-
horky, poté se dostanete k Hrubé Skále (zde probíhaly rytířské souboje 
v pohádce Princ Bajaja), pak dojdete přes Mariánskou vyhlídku a Anto-
nínův pramen zpět do Lázní Sedmihorky. Celý výlet je dlouhý necelých  

5 km, není náročný a je vhodný pro rodiny s dětmi. Více na 
http://6b.cz/8dk

Datum 6.–8. 10. 2016
Místo konání Kemp Sedmihorky
Pořadatelé DIVIZNA - Městské středisko ekologické výchovy 

při Zoologické zahradě Liberec, Liberecký kraj

Environmentální výchova
- nové cesty

akce: 27
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- Výuková stanoviště
- Výtvarné a tvůrčí dílny
- Smyslové stezky
- Ukázky sokolnictví
- Komentované prohlídky přírodovědných expozic muzea

Péče o volně žijící handicapovaná zvířata bude tématem již třináctého 
ročníku této tradiční akce ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě, 
která je pořádána pro děti z mateřských, základních a středních škol i ro-
diny s dětmi.
Pestrý celodenní program bude připraven ve spolupráci se stanicemi pro 
handicapované živočichy z Libereckého a Ústeckého kraje a státním pod-
nikem Lesy ČR. V areálu bývalého augustiniánského kláštera a přilehlých 
zahradách návštěvníci najdou výuková stanoviště, tvůrčí dílny i tematické 
smyslové stezky.
Každý se může těšit na celodenní volný vstup do expozic Vlastivědného 
muzea a galerie v České Lípě.

Více informací můžete před akcí nalézt na www.muzeumcl.cz.

TIP NA VÝLET
Vydejte se z České Lípy pěšky nebo na kole do nedalekého Kamenického 
Šenova, kde se nachází přírodní výtvor Panská skála. Čedičový vrch s výš-
kou 597 m ležící na okraji Kamenického Šenova je nejznámější geologic-
kou rezervací u nás. Panská skála je národní přírodní památkou a unikát-
ním geologickým útvarem. Více na http://6b.cz/vSy

Datum 6. 10. 2016, od 9.00 do 15.00 hod.
Místo konání Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě včetně při-

lehlé klášterní zahrady
Pořadatelé Liberecký kraj, Ekoporadna ORSEJ, Vlastivědné muze-

um a galerie v České Lípě, Lesy České republiky, s.p., 
stanice pro handicapované živočichy, DDM Libertin 
Česká Lípa, SOŠ a SOU Česká Lípa, 28. října p.o.

Den zvířat v České Lípě

akce: 28
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- Tematicky zaměřené tvůrčí dílny
- Přírodovědná expozice Jizerky všemi smysly
- Divadelní představení
- Hudební vystoupení
 
Den stromů můžete již tradičně oslavit v Oldřichově v Hájích. V míst-
ním areálu ekologické výchovy a jeho okolí bude opět připraven celo-
denní program. Letos se zblízka podíváme na souvislosti mezi stromy 
a zemskou atmosférou.
Každý bude mít možnost obohatit své vědomosti, vyzkoušet si svou 
zručnost a odpočinout si v příjemném prostředí ekocentra a jeho okolí.
Připraveny budou opět tvůrčí dílničky. Nebude chybět ani kulturní 
program. K zakoupení budou mimo jiné i dřevěné výrobky od místních 
řemeslníků.

Více informací můžete najít před akcí na www.strevlik.cz.
 
TIP NA VÝLET
Vydejte se na necelých 10 km vzdálenou přehradu v Bedřichově či k lo-
veckému zámečku Nová Louka. Okolní příroda chráněné krajinné oblasti 
Jizerské hory vás uchvátí svou rozmanitostí. Více na http://6b.cz/Ky6

Datum 22. 10. 2016, od 9.30 do 15.00 hod.
Místo konání Ekocentrum Oldřichov v Hájích
Pořadatelé STŘEVLIK, Liberecký kraj

Den stromů - Zahřej a neuškoď

akce: 29
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- Diskuse s odborníky na hlavní téma akce Les ve všech podobách
- Projekty z oblasti ekologické výchovy dětí a mládeže
- Nové metodické pomůcky a publikace pro ekologickou výchovu na 

základních a středních školách
- Tvůrčí dílny s řadou praktických ukázek

Každoročním vyvrcholením celorepublikového projektu Metodika a rea-
lizace komplexní ekologické výchovy (MRKEV), který je určen především 
pedagogům základních a středních škol, jsou krajské konference. Konfe-
rence k ekologické výchově na základních a středních školách v Liberec-
kém kraji se tento rok koná již pošestnácté.
Dopolední přednášky a prezentace projektů, metodických materiálů 
a výukových programů odpoledne vystřídají tvůrčí dílny. Příspěvky bude 
prolínat hlavní téma letošního konference Les ve všech podobách. Do-
tknou se samozřejmě aktuálních témat v environmentální výchově a dal-
ších důležitých problémů.

Podrobné informace naleznete před akcí na www.divizna.eu.

TIP NA VÝLET
Odpočiňte si v libereckém městském bazénu. Najdete zde nejdelší tobo-
gán mezi Mnichovem a Moskvou. Ten je dlouhý 150 metrů a je určen pro 
návštěvníky od 6 do 99 let. Druhý tobogán pak dosahuje délky 107 metrů. 
Navštívit ale můžete i divokou řeku s venkovní vířivkou a vodní jeskyní, 
wellness centrum či některou ze saun. Více na http://6b.cz/jaF

Datum 10. 11. 2016, od 9.00 do 17.00 hod.
Místo konání Kulturní a společenské centrum Lidové sady, Liberec
Pořadatelé DIVIZNA - Městské středisko ekologické výchovy 

při Zoologické zahradě Liberec, Liberecký kraj

Liberecká MRKEV

akce: 30
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PROGRAM

- Prezentace map, mapových aplikací a indoorových i outdoorových 
vzdělávacích mapových her, které jsou realizovány pod Geoportálem 
životního prostředí Libereckého kraje

- Stanoviště s praktickými ukázkami různých aplikací GIS
- Živé demonstrace přírodních jevů (proudění vody, zanášení koryt řek, 

vznik povodní) a na ně navazující informační systémy monitorující je-
jich stav)

- Odpolední přednášky (téma - Fenomén Google a Hry pro vzdělávání)
- Odborný seminář pro pracovníky povodňové ochrany
- Bloky pro školy věnované poznávání životního prostředí formou 
 “škola hrou”
- 3D svět a virtuální realita Oculus Rift
- Mobilní GIS aplikace a outdoorová hra
- Mapa vůní celého světa
- Strategická desková mapová hra Tierra Demonical
- Druhý ročník malování Země příběhů

Již šestnáctý ročník Dnů geografických informačních systémů (GIS) mů-
žete navštívit na tradičním místě konání v liberecké Krajské vědecké 
knihovně. Stejně jako při předchozích ročnících bude možné navštívit 
stanoviště, kde budou představeny různorodé možnosti využití GIS (váž-
né i zábavné).
Vedle poznávání životního prostředí prostřednictvím “živých” demon-
stračních zařízení a informačních systémů se můžete s mapami a GIS 
aplikacemi také pobavit. Každý se bude moci dotknout 3D mapy, nasa-
dit si brýle pro zprostředkování virtuální reality Oculus Rift, vyzkoušet si 
geohry, utkat se s démony ve strategické mapové deskové hře Tierra De-
monical nebo se pokusit co nejrychleji projít bludištěm ulic starého Liber-
ce a sesbírat body v počítačové hře Virtuální toulky Libercem. Na akci se 
bude také nonstop malovat - přijďte přidat svůj kousek k vysněné mapě 
Země příběhů! Akce, která je určena pro každého, je zdarma.

Aktuální informace naleznete před akcí na http://geoportal.kraj-lbc.cz  
a www.facebook.com/dnygisliberec.

Datum 14.–16. 11. 2016
Místo konání Krajská vědecká knihovna
Pořadatelé Liberecký kraj

Dny GIS - Liberec 2016

akce: 31
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PROGRAM

- Vědomostní testy z přírodovědných oborů se zaměřením na proble-
matiku ochrany životního prostředí Libereckého kraje

- Praktická část s plněním odborných úkolů

Při již dvacátém ročníku této soutěže budou tříčlenná družstva rozdělena 
do dvou kategorií - základní školy a gymnázia.
První část proběhne ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. Od-
borní pracovníci muzea připraví ve spolupráci s pedagogy Střední odbor-
né školy a Středního odborného učiliště Česká Lípa, 28. října různorodé 
otázky ze zoologie, botaniky, ekologie a geologie. Praktické úkoly pak 
budou soutěžící plnit v prostorách spolupořádající Střední odborné školy.
Bohatý, ale náročný program celého dne vyvrcholí oceněním nejlepších 
družstev a předáním věcných cen souvisejících s ochranou přírody.

Více informací můžete najít před akcí na www.muzeumcl.cz.

TIP NA VÝLET
Navštivte i další pobočky českolipského muzea: Víseckou rychtu v Krava-
řích či Památník K. H. Máchy v Doksech. Vísecká rychta, která byla posta-
vena v roce 1797 pro místního rychtáře Václava Kernera a patří k největ-
ším roubeným stavbám v Čechách, nabízí expozici lidového bydlení. Pět 
komor v patře a trojpodlažní půda byly určeny především k sušení chme-
le. Více na http://6b.cz/cUr

Datum 23. 11. 2016, od 8.00 do 13.00 hod.
Místo konání Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, SOŠ 

a SOU Česká Lípa, 28. října p.o., odloučené pracoviště 
Lužická 588, Česká Lípa

Pořadatelé Liberecký kraj, Ekoporadna ORSEJ, Vlastivědné mu-
zeum a galerie v České Lípě, SOŠ a SOU Česká Lípa, 
28. října p.o.

Ekologická soutěž žáků základ. škol
druhého stupně a víceletých gymnázií

akce: 32



36

Ekovýchova

PROGRAM

- Dopolední a odpolední blok promítání filmů
- Přednáška s diapozitivy
- Ekojarmark
 
Cílem akce je představit nové filmové snímky, které jsou zaměřeny na 
přírodu, životní prostředí, zdravý životní styl a další hodnoty s tím spo-
jené.
Zájemci budou moci shlédnout nejzajímavější snímky z brněnského 
festivalu Ekofilm i další podobně zaměřené filmy. Mezi dopoledním 
a odpoledním promítacím blokem bude připravena přednáška, kterou 
doprovodí zajímavý host promítáním diapozitivů.
V rámci programu proběhne také malý ekojarmark - prodej výrobků 
chráněné dílny, vánočních výrobků a včelařských produktů. Každý 
bude moci ochutnat vánoční pečivo a další dobroty.
 
TIP NA VÝLET
Městečko, ležící na úpatí Lužických hor, okouzlí přírodními a turistic-
kými zajímavostmi. Dominantou města je Bazilika minor sv. Vavřince 
a sv. Zdislavy. Neopomenutelnou pamětihodností je také barokní mo-
rový sloup z konce 17. století s bohatou sochařskou výzdobou. Více na 
http://6b.cz/jPr

Datum 26. 11. 2016, od 9.00 do 18.00 hod.
Místo konání Kulturní středisko v Jablonném v Podještědí
Pořadatelé Občanské sdružení přátel Lužických hor,

Správa CHKO Lužické hory, Liberecký kraj

Lužické ozvěny Ekofilmu

akce: 33



37

Ekovýchova

PROGRAM

- Tradice a zvyky v období Vánoc
- Příroda v zimě
- Tvůrčí vánoční dílny
- Divadelní představení
- Hudební vystoupení

Letošní Vánoce na statku budou probíhat v předvečer svátku sv. Barbory. 
Kdo to byla vlastně svatá Barbora? Jaké zvyky a tradice se ke svaté Bar-
boře váží?
Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalšího včetně nezbytné předvánoční 
atmosféry budete moci nalézt na neobvyklém večerním ekodni pro rodi-
ny s dětmi a nejen je. I tentokrát můžete očekávat tradiční vánoční tvoře-
ní a mnoho zábavy pro malé i velké. Nebudou chybět stánky regionálních 
výrobců, které budete moci svým nákupem podpořit.

Více informací najdete před akcí na www.strevlik.cz.

TIP NA VÝLET
Svezte své ratolesti na huculských koních v Ekocentru Oldřichov v Hájích. 
Děti do 12 let se mohou povozit buď v kruhové ohradě v areálu, nebo 
při půlhodinové až hodinové projížďce po okolí. Více na http://6b.cz/kxY

Datum 3. 12. 2016, od 14.30 do 19.00 hod.
Místo konání Ekocentrum Oldřichov v Hájích
Pořadatelé STŘEVLIK, Liberecký kraj

Vánoce na statku
- Odpoledne s Barborkou

akce: 34
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PROGRAM

- Vánoční a adventní tvůrčí dílny
- Staročeské tradice a zvyky
- Ukázky starých lidových řemesel a vánočních zvyků
- Příprava a ochutnávka tradičních pokrmů
- Pečení vánočního cukroví a zdobení medových perníků
- Prohlídka muzejních expozic a vystavených betlémů
- Vánoční divadelní pohádka

Čekání na Ježíška, akce určená především pro rodiče s dětmi, proběhne 
v českolipském Vlastivědném muzeu a galerii již po desáté. Návštěvníci 
si budou moci opět připomenout téměř zapomenuté tradice vztahují-
cí se k adventu a stejně tak zapomenutá stará lidová řemesla. Některá 
si budou moci sami vyzkoušet. Nebude chybět ani ochutnávka staro-
českých vánočních pokrmů a pečení vánoček či cukroví, které provoní 
prostory muzea.
Pro malé i velké bude připravena řada tvůrčích stanovišť vztahujících 
se k období zimy a Vánoc. Samozřejmě nebude zapomenuto na osvě-
tu v péči o zvířátka v zimě. Předvánoční atmosféru posílí zpívání koled 
i vánoční pohádka pro nejmenší.
Všichni budou moci také navštívit výstavu studentských prací Fakulty 
umění a designu UJEP Ústí nad Labem.

Více informací můžete najít před akcí na www.muzeumcl.cz.
 
TIP NA VÝLET
Již sedmadvacáté Vánoční trhy ve Vlastivědném muzeu a galerii v České 
Lípě budou připraveny od 2. do 7. prosince v prostorách klášterního am-
bitu, Biebrovy kaple a Lorety. Návštěvníci si budou moci ve více jak čty-
řiceti stáncích zakoupit ručně zhotovené výrobky i potraviny. Nebudou 
chybět ukázky tradičních řemesel, bohaté občerstvení, vystoupení žáků 
z MŠ, ZŠ a ZUŠ, Mikulášská nadílka ani divadelní představení. Více najdete 
před akcí na http://www.muzeumcl.cz/trhy_2016

Datum 17. 12. 2016, od 10.00 do 16.00 hod.
Místo konání Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Pořadatelé Liberecký kraj, Ekoporadna ORSEJ, Vlastivědné 

muzeum a galerie v České Lípě

Čekání na Ježíška

akce: 35
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Zemědělství

PROGRAM

- Prezentace zemědělských a potravinářských firem
- Vystoupení hostů
- Půlnoční překvapení
- Bohatá tombola

K únoru již tradičně patří Ples zemědělců a potravinářů Libereckého kra-
je. Tento ples je znám především díky nejbohatší tombole celé plesové 
sezóny. Své výrobky v ní totiž prezentují zemědělci a potravináři z celého 
kraje.
K tanci a poslechu budou hrát Bohemia Universal Band a Cimbálová mu-
zika Bohuslava Eliáše. Hostem letošního ročníku bude Viktor Dyk.
Ples, který se řadí mezi významné kulturní a společenské akce nejen v Li-
berci, ale v celém Libereckém kraji, je příležitostí k přátelskému setkání 
zemědělců, potravinářů a lesníků s nezemědělskou veřejností a předsta-
viteli veřejného života.

TIP NA VÝLET
Zamiřte do nejstarší zoologické zahrady v bývalém Československu, kte-
rá chová přes 170 druhů zvířat o celkovém počtu více než 1500 jedinců. 
Pouze v ZOO Liberec můžete spatřit bílou formu tygra indického či mo-
numentální takiny čínské, které zahrada odchovává jako jediná v Evro-
pě. Zcela výjimečná je rovněž jedna z nejucelenějších kolekcí dravců na 
starém kontinentu, v níž nechybí například orlosupi bradatí, supi hnědí 
i mrchožraví, orli královští, skalní, jestřábí i východní či mangy falklandské, 
žlutavé a horské. Více na http://6b.cz/jvC

Datum 19. 2. 2016, od 20.00 hod.
Místo konání Clarion Grandhotel Zlatý Lev Liberec
Pořadatelé Liberecký kraj, Regionální agrární rada Libereckého 

kraje, Okresní agrární komora Liberec 
a Jablonec nad Nisou

18. ples zemědělců a potravinářů 
Libereckého kraje

akce: 1
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Zemědělství

PROGRAM

- Změny v chování volně žijící zvěře a její ochrana před činností člověka
- Následky předkládání nevhodného krmiva srnčí zvěři
- Veterinární problematika v oblasti myslivosti
- Myslivecká statistika a dotace
- Diskuse

Program letošní myslivecké konference bude zaměřen např. na téma 
Změny v chování volně žijící zvěře a její ochrana před činností člověka. 
V současně době, kdy je příroda lidskou činností výrazně ovlivňována, se 
jedná o velmi aktuální problém. Z dalších témat to bude například mezi 
mysliveckou veřejností velmi diskutovaná problematika týkající se ná-
sledků předkládání nevhodného krmiva srnčí zvěři. Na programu bude 
také veterinární problematika v oblasti myslivosti, myslivecká statistika či 
dotace do myslivosti pro rok 2016.
Konference nabídne řadu užitečných informací, odborných poznatků 
a praktických zkušeností, které mohou být využity při řádném myslivec-
kém hospodaření v honitbách na území Libereckého kraje.
Program je již tradičně zaměřen na témata zvolená zástupci mysliveckých 
sdružení. Bude tak dán prostor otázkám, jejichž prodiskutování je v širo-
kém zájmu myslivecké veřejnosti.
 
TIP NA VÝLET
Méně známé místo pro pohled na město, Jizerské hory či Ještěd je takřka 
ve středu Liberce. Zájemci mohou využít jedinečnou šanci rozhlédnout 
se po okolí z nejvyšší výškové budovy v Liberci, kterou je sídlo Krajského 
úřadu Libereckého kraje. Nahoru se mohou návštěvníci dostat také oje-
dinělým výtahem pater noster, jedním z mála, který u nás ještě funguje. 
Více na www.kraj-lbc.cz či tel. 485 226 111 (v pracovní dobu).

Datum 16. 4. 2016
Místo konání Liberec, budova Krajského úřadu, multifunkční sál
Pořadatelé Liberecký kraj, Okresní myslivecký spolek Liberec
Spolupořadatelé Okresní myslivecké spolky v Libereckém kraji

Myslivecká konference 2016

akce: 2



41

Zemědělství

Datum 20.–21. 4. 2016
Místo konání Areál Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, 

Bělíkova 1387
Pořadatelé Liberecký kraj, Regionální agrární rada Libereckého 

kraje, Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant

Zemědělská olympiáda žáků
středních odborných škol

akce: 3

PROGRAM

- Soutěže v teoretických znalostech
- Jízda zručnosti
- Ovládání mechanizačních prostředků
- Práce se zvířaty
- Soutěže pro příchozí

Již po jedenácté si žáci učebních a studijních zemědělských oborů prověří 
své znalosti a dovednosti ve farmářských disciplínách. Tradičně se klání 
zúčastní i mladí farmáři ze Saska. Akce přispívá k upevnění spolupráce 
mezi zemědělskými školami a zemědělskou praxí.

TIP NA VÝLET
Severně nad Frýdlantem na Resselově vrchu stojí kamenná rozhledna 
z roku 1907. Tato stavba, vysoká 21 metrů, nahradila původní dřevěnou 
rozhlednu, která zde stávala již od roku 1890. Z jejího vrchu je možné vi-
dět Smrk, Hejnice, Ptačí kupy a řadu dalších míst kraje. Z Frýdlantu k ní 
dojdete pěšky po značené turistické stezce. Autem lze dojet až pod roz-
hlednu. Více na http://6b.cz/xy6
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Zemědělství

PROGRAM

- Chov koní na ekofarmě v chráněné krajinné oblasti
- Ukázky výcviku koní
- Zábavný program na koních
- Křtění hříběte
- Jízdy dětí na koních
- Divácká soutěž
- Občerstvení

Den koní je na Dvoře Borčice pořádán pravidelně od roku 1992. Tato 
akce je malou přehlídkou chovatelských úspěchů a výsledků výcviku 
koní místního jezdeckého klubu. Je to také příležitost k setkání milovníků 
a příznivců koní.
Zajímavý program bude připraven hlavně pro děti. Při příležitosti svátku 
koní se návštěvníci seznámí s jejich chovem. Nebude chybět odborný vý-
klad ani ukázky jezdeckého umění, zábavný program členů jezdeckého 
klubu, divácká soutěž či projížďky dětí na koni.
To vše bude zárukou, že se návštěvníci nejen pobaví, ale i seznámí s mož-
nostmi poznávání krás Českého ráje ve spojení s jezdeckým sportem a re-
kreací.
 
TIP NA VÝLET
Prohlédněte si pozůstatky původně rozsáhlého hradu Chlum ze 13. stole-
tí. Zachovaly se z něho dvě místnosti vytesané do skály a spodní část vě-
žové stavby. Ke zřícenině se dostanete ze Všeni po žluté turistické značce. 
Více na http://6b.cz/1lt

Datum 21. 5. 2016, od 13.00 hod.
Místo konání Dvůr Borčice, Všeň u Turnova
Pořadatelé Liberecký kraj, Regionální agrární rada Libereckého 

kraje, Ekofarma Dvůr Borčice, Jezdecký klub Dvůr 
Borčice

Den koní v Českém ráji

akce: 4
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PROGRAM

- Soutěžní dopoledne pro školy a zájmové kolektivy
- Vyhodnocení fotografické soutěže a výstava fotografií
- Malý ekojarmark
- Přírodovědná exkurze

Již dvanáctý ročník této zajímavé akce proběhne tradičně v Horní Světlé 
pod Luží. Cílem bude opět poukázat na potřebu šetrného zemědělského 
využití luk a pastvin i na význam a nutnost jejich údržby a ochrany.
Dopoledne bude připravena soutěž pro tříčlenná smíšená družstva střed-
ních škol, které se zabývají vzděláváním pracovníků pro zemědělství, les-
nictví a ochranu přírody. Zúčastnit se budou moci i různé zájmové kolek-
tivy.
Nebudou chybět tradiční soutěžní disciplíny, jako je sekání kosou, pozná-
vání rostlin či vázání kytic z lučních květin. Ty budou jako každoročně do-
plněny řadou dalších soutěží.
V rámci oslav proběhne také malý ekojarmark - prodej výrobků chráněné 
dílny, koření a včelařských produktů. Včelaři připraví zajímavé povídání 
o včelaření a významu včel v přírodě. 
Program ukončí přírodovědná exkurze do okolí Mysliven, Přírodní rezer-
vace Luž a Přírodní památky Brazilka.
Slavnosti lužickohorských luk jsou hojně navštěvovány veřejností a mají 
vždy velmi dobrý ohlas.

TIP NA VÝLET
Vystoupejte na nejvyšší vrchol Lužických hor Luž. Výlet kopírující hrani-
ce České republiky a Německa je dlouhý 8,5 km. Na trase se dostanete 
nejdříve na Luž, pak přes Dolní Světlou k přírodní památce Brazilka a přes 
Horní Světlou zpět k Myslivnám. Více na http://6b.cz/Sm4

Datum 28. 5. 2016, od 9.00 do 15.00 hod.
Místo konání Horní Světlá pod Luží - Myslivny
Pořadatelé Občanské sdružení přátel Lužických hor, Správa CHKO 

Lužické hory, Občanské sdružení Luž, Liberecký kraj

Slavnosti lužickohorských luk

akce: 5
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PROGRAM

- Výstava ovcí a koz
- Ukázka zpracování vlny
- Ochutnávky ovčích a kozích specialit

Pro děti všech věkových kategorií pořádá Svaz chovatelů ovcí a koz ve 
spolupráci s Armádou České republiky zajímavou oslavu jejich svátku. 
V areálu libereckých kasáren uvidí děti moderní vojenskou techniku 
v kontrastu s ukázkou tradičního zpracování vlny a dalšími zajímavostmi 
z chovu ovcí a koz.
Stejně jako v předchozích letech si budou moci děti prohlédnout několik 
plemen ovcí a koz, které se na farmách Libereckého kraje chovají. Nebu-
dou chybět ochutnávky ovčích a kozích specialit.
 
TIP NA VÝLET
Vydejte se po turistickém okruhu rodu Liebiegů, který nejvýznamněji 
ovlivnil průmysl v Liberci. Na trase se nachází Liebiegův zámeček, Lie-
biegovo městečko, Liebiegova hrobka a Liebiegova Textilana. Procházku 
je ideální začít u liberecké radnice, poté sejít k Oblastní galerii Liberec 
a Severočeskému muzeu a dále pokračovat k dnešní poliklinice. Více na 
http://6b.cz/VZS

Datum 1. 6. 2016, od 9.00 hod.
Místo konání areál libereckých kasáren
Pořadatelé Liberecký kraj, Regionální agrární rada Libereckého 

kraje, Svaz chovatelů ovcí a koz v České republice, 
krajská organizace, Armáda České republiky

Den dětí Svazu chovatelů ovcí a koz

akce: 6
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PROGRAM

- Slavnostní průvod koní a koňských spřežení centrem města
- Žehnání koním
- Představení jednotlivých plemen koní i jejich chovatelů
- Ukázky práce s koňmi v zemědělských a lesnických činnostech
- Královská hra koňské pólo
- Ukázky využití koní v historických vojenských situacích
- Westernová show a kaskadérské kousky
- Vozatajské umění dvoj i čtyřspřeží
- Drezura fríských koní
- Spřežení minikoní a jejich výcvik
- Ukázky a osvěta hipoterapie
- Ukázka souhry člověka, koní a dravců
- Oblastní přebor v drezuře o pohár Českého ráje (od 13.30 hod.)
- Vyhlášení nejkrásnějšího koně a křest hříbat

V Lomnici nad Popelkou bude připraven již dvanáctý ročník této veřejnos-
tí hojně navštěvované společenské akce pro všechny věkové kategorie. 
Cílem bohatého programu bude připomenout mnohostranné a po sta-
letí využívané spojení člověka a koně tak, jak probíhalo v minulosti a kam 
směřuje v současné době. Tradičně se Krajský den koně, který svojí účastí 
obohacují zajímavé osobnosti, setkává s velkým diváckým zájmem. Ani 
letos nebude chybět řada novinek a překvapení.
Program nabídne pestré vyžití celým rodinám. Pro děti budou připraveny 
projížďky na koních v sedle, kočáře i na žebřiňáku, soutěže i dětské atrak-
ce. Celodenní akce bude doplněna stylovým hudebním doprovodem.

Při akci proběhne prezentace soutěže Regionální potravina Libereckého kra-
je. Návštěvníci budou mít možnost ochutnat a zakoupit potraviny oceněné 
v této soutěži.

Datum 4. 6. 2016, od 9.30 hod.
Místo konání Lomnice nad Popelkou, Tyršův park a dětské hřiště 

v centru města
Pořadatelé Město Lomnice nad Popelkou, Liberecký kraj, 

Regionální agrární rada Libereckého kraje

Krajský den koně Libereckého
kraje - Já mám koně

akce: 7
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PROGRAM

- Ukázky živých včel - skleněný úl, chov matek
- Přednášky o včelách a jejich chovu nejen pro včelaře
- Možnost konzultací pro začínající i stávající včelaře
- Výstava a prodej včelařských potřeb
- Představení včelích produktů a jejich prodej
- Tvůrčí dílničky pro děti i dospělé
- Tematické soutěže a hry pro děti

Včelařství je významné odvětví, které bezprostředně ovlivňuje zeměděl-
skou produkci. Nemalou měrou se podílí na zachování kulturní krajiny. 
Bez opylování by planě rostoucí i kulturní rostliny z výrazné části vymize-
ly. Chov včel je nenahraditelný i z hlediska zdravé výživy.
Již dvanáctý ročník akce k prezentaci včelařství bude sloužit zároveň jako 
pocta a podpora lidem, kteří se tomuto krásnému, ale náročnému oboru 
věnují.
Den včely bude připraven pro včelaře, ale i pro rodiny s dětmi, které chtě-
jí strávit příjemný den a poznat mnoho zajímavého ze života opylovačů 
rostlin i z práce včelaře. 

Program najdete před akcí na www.ovcsvliberec.cz a www.strevlik.cz.

Při akci proběhne prezentace soutěže Regionální potravina Libereckého kra-
je. Návštěvníci budou mít možnost ochutnat a zakoupit oceněné potraviny.
 
TIP NA VÝLET
Objevte zajímavý čedičový výchoz Kodešova skála. Najdete jej v Heřma-
nicích, přímo u silnice z Dětřichova. Tento skalní útvar zaujme především 
varhanovitými čedičovými sloupky jakoby poskládanými do vějíře. V Heř-
manicích můžete navštívit i sklářský ateliér Spiderglass a nahlédnout do 

výroby skleněných šperků a užitkového skla. Návštěvu ate-
liéru je třeba domluvit předem. Více na http://6b.cz/Nau

Datum 11. 6. 2016, od 9.30 do 15.00 hod.
Místo konání Ekocentrum Oldřichov v Hájích
Pořadatelé Okresní organizace Českého svazu včelařů Liberec, 

STŘEVLIK, Liberecký kraj, Regionální agrární rada 
Libereckého kraje

12. krajský den včely
a mladých včelařů

akce: 8
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PROGRAM

- Ukázky výcviku koní - základní dovednosti v ovládání koní,
 lehké skákání
- Cowboy Race pro pokročilé i začátečníky
- Parkur pro začátečníky včetně skákání dvojic
- Divácká soutěž - hlasování diváků o nejsympatičtější dvojici
 jezdec a kůň
- Večerní posezení s hudbou u ohně

Soutěžní klání koňských nadšenců s jejich miláčky se již po čtvrté usku-
teční na Selském dvoře manželů Němcových v Raspenavě. Zajímavý pro-
gram bude připraven pro malé i velké diváky.
Večer pak budou všichni zváni na posezení u ohně. Občerstvení bude 
připraveno pro všechny jezdce, diváky i koně, které bude možné ustájit 
v ohradách.

Další informace je možné získat na tel. 730 543 960, 606 913 163. Přihlášky 
je nutné posílat na e-mail selsky.dvur.rasp@quick.cz.

TIP NA VÝLET
Zajímá Vás, jak se dříve žilo na venkově? Navštivte podstávkový dům 
v Raspenavě. V rekonstruovaném objektu uvidíte expozici tradičního 
života na venkově - řemesla, zemědělství i školní vyučování. Je zde i do-
chovaná černá kuchyně, kde se při různých akcí peče ve funkční chlebové 
peci domácí chléb. Více na http://6b.cz/6Nu

Datum 11. 6. 2016, od 10.00 hod.
Místo konání Pension Selský dvůr, Raspenava
Pořadatelé Pension Selský dvůr, Liberecký kraj, 

Regionální agrární rada Libereckého kraje

Hopsinky

akce: 9
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PROGRAM

- Výsledky odrůdových zkoušek polních plodin
- Novinky v sortimentu povolených odrůd
- Výsledky zkoušek z oblasti výživy
- Prohlídka polních pokusů na pozemcích odrůdové zkušebny

Polní den na odrůdové zkušebně je tradiční akcí navštěvovanou agrono-
my z celého regionu. ÚKZÚZ Chrastava je jedinou odrůdovou zkušebnou 
v Libereckém kraji. Zemědělcům poskytuje cenné informace a nejnovější 
poznatky o odrůdách zemědělských plodin.

TIP NA VÝLET
Chrastava je také nazývána městem malířů. Najdete zde hrázděný rodný 
dům Josefa von Führicha, který je nejen typickou stavbou v této části po-
hraničí, ale dnes slouží také jako obrazárna chrastavských malířů, jako byli  
Führich, Kandler, Kratzmann a Site. Za návštěvu stojí i Muzeum hasičské 
techniky. Více na http://6b.cz/72W

Polní den Chrastava

Datum 16. 6. 2016, od 9.00 hod.
Místo konání Odrůdová zkušebna Ústředního kontrolního a zku-

šebního ústavu zemědělského, pobočka Chrastava
Pořadatelé Liberecký kraj, Regionální agrární rada Libereckého 

kraje, Odrůdová zkušebna ÚKZÚZ Chrastava, Okresní 
agrární komora Liberec a Jablonec nad Nisou

akce: 10



49

Zemědělství

PROGRAM

- Přehlídka krav a jalovic českého strakatého skotu
- Výstava drobných hospodářských zvířat
- Výstava zemědělské techniky a strojů
- Prezentace firem poskytujících služby pro zemědělce
 i drobnochovatele
- Doprovodný společenský program

Regionální chovatelský den v Syřenově se letos koná již po deváté. Akce 
patří svým rozsahem k největším chovatelským setkáním v Libereckém 
kraji.
Hlavními body programu budou komentovaná přehlídka krav českého 
strakatého skotu a holštýnského plemene a prezentace firem nabízejících 
moderní zemědělskou techniku.
Pro tradičně početnou skupinu návštěvníků bude připraven bohatý od-
borný i doprovodný program. Akce je významnou příležitostí k propagaci 
zemědělství a potravinářství našeho kraje. Chovatelský den je zařazen do 
programu akcí podporovaných Svazem chovatelů českého strakatého 
skotu.

Při akci proběhne prezentace soutěže Regionální potravina Libereckého kra-
je. Návštěvníci budou mít možnost ochutnat a zakoupit potraviny oceněné 
v této soutěži.

TIP NA VÝLET
Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou sídlí v neoklasicistním 
Šlechtově „Hrubém domě“ na Husově náměstí. Muzeum se zaměřuje 
na historii a národopis Lomnicka, mineralogické bohatství Českého ráje 
a Podkrkonoší a v galerijní oblasti na díla významných regionálních vý-
tvarníků. Samostatnou kapitolou je Památník rodu Šlechtů s ukázkami 
různých slohů, militárií, porcelánu a obrazů klasiků české malby. Najdete 
zde i jednu z nejnovějších kolekcí malovaného lidového nábytku v Če-
chách, která je zaměřena na bohatě zdobený podkrkonoš-
ský typ, dále podmalby na skle s motivy ze života a utrpení 
světců, polychromované plastiky, skříňkové a mechanické 
betlémy. Více na http://6b.cz/wjg

Datum 17. 6. 2016, od 10.00 hod.
Místo konání Syřenov, areál ZEOS Lomnice a.s.
Pořadatelé ZEOS Lomnice a.s., CHOVSERVIS a.s., Sdružení výcho-

dočeských chovatelů hospodářských zvířat, Liberecký 
kraj, Regionální agrární rada Libereckého kraje

Chovatelský den Syřenov 2016

akce: 11
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Mladý včelař

PROGRAM

- Ukázky včelaření na školní včelnici
- Botanika a zoologie vztahující se k chovu včel
- Soutěž ze získaných znalostí

Jedním z hlavních problémů současného včelařství je malý zájem nej-
mladších generací o tuto důležitou zájmovou činnost. V Libereckém kraji 
se v poslední době daří zvyšovat počet včelařských kroužků. Velký úspěch 
mají programy pro školní kolektivy, které probíhají přímo u včelaře. Dal-
ší vhodnou aktivitou s cílem podnítit zájem dětí a mládeže o včelaření je 
akce Mladý včelař. Ta proběhne ve Frýdlantu letos již po třetí.
Tamní Střední škola hospodářská a lesnická připraví pro žáky 2. stupně zá-
kladních škol program s ukázkami včelaření na školní včelnici. Žáci získají 
základní znalosti z botaniky a zoologie vztahující se k chovu včel. Dozví 
se, jaké včelařské byliny a dřeviny mohou najít ve svém okolí. Akce bude 
ukončena soutěží ze znalostí získaných během dne.
 
TIP NA VÝLET
Navštivte jeden z nejnavštěvovanějších historických objektů a to hrad 
a zámek Frýdlant. Z původního gotického hradu byl během staletí pře-
stavěn na rozlehlý renesanční zámek s bohatou výzdobou a sbírkami 
nesmírné historické a umělecké ceny. Již v roce 1800 bylo na zámku Frý-
dlant otevřeno první hradní a zámecké muzeum ve střední Evropě. Expo-
zice hradního muzea je zaměřena na třicetiletou válku a osobu Albrechta 
z Valdštejna. Více na http://6b.cz/D4t

Datum 17. 6. 2016
Místo konání Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, 

pracoviště Zámecká
Pořadatelé SŠHL Frýdlant, Regionální agrární rada Libereckého 

kraje, Okresní agrární komora Liberec 
a Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj

akce: 12
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PROGRAM

- Prezentace a přivítání účastníků rybářského klání
- Soutěž v chytání kaprů
- Vyhlášení výsledků

Čtyřiadvacetihodinový závod dvojic v chytání kaprů se tentokrát uskuteč-
ní na Hamerském jezeře již v druhé polovině června. Dvoučlenná družstva 
rybářů i nerybářů všech věkových kategorií jsou zvána do míst uprostřed 
překrásné nedotčené přírody s borovými lesy a výraznými pískovcovými 
útvary pod vrchem Děvín.
Všem kaprům uloveným během soutěže bude po jejich změření a zvážení 
udělena milost. Po skončení závodu však budou moci soutěžící rybařit na 
jezeře i následující den.
Péče o vodní plochy a rybářství mají významný vliv na vytváření rovno-
váhy v přírodě. Za touto činností se skrývají tisíce hodin práce dobrovolní-
ků. Cílem organizátorů je představit jejich práci a nabídnout každému se 
mezi ně zařadit. Odměnou jsou pak příjemně strávené chvíle s rybářskými 
pruty u vodních ploch.

Přihlášky je možné zasílat do 30. května 2016 na e-mail obec@obechamr.cz, 
popř. tel. 487 851 822.

Při akci proběhne prezentace soutěže Regionální potravina Libereckého kra-
je. Návštěvníci budou mít možnost ochutnat a zakoupit potraviny oceněné 
v této soutěži.

TIP NA VÝLET
Navštivte lanový park v Hamru na Jezeře a užijte si spoustu zábavy při 
zdolávání 328 m překážek a 7 lanovek. Po vyšplhání do korun stromů 
jsou návštěvníkům odměnou hezké výhledy do okolní krajiny. Více na 
http://6b.cz/8HY

Datum 24.–25. 6. 2016
Místo konání Hamr na Jezeře
Pořadatelé Obec Hamr na Jezeře, Liberecký kraj, 

Regionální agrární rada Libereckého kraje

24 kapřích hodin

akce: 13
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PROGRAM

- Soutěž o titul Mistr národního plemene králíků a drůbeže
- Soutěž o nejlepšího mladého chovatele králíků a drůbeže
- Mezinárodní setkání mladých chovatelů z Libereckého kraje a Saska
- Tombola s cca 500 cenami včetně živých cen

Cílem Krajské expozice národních plemen drůbeže a králíků je představit 
pestrou paletu chovaných plemen drobného domácího zvířectva. Celkem 
bude vystaveno kolem pětiset zvířat. Hlavním úkolem akce bude přiblížit 
široké veřejnosti práci drobných chovatelů včetně jejich šlechtitelských 
úspěchů a porovnat úrovně chovů chovatelů z Čech a ze Saska.
Program obohatí účast německých přátel ze tří chovatelských spolků. Již 
tradičně proběhne setkání mladých chovatelů z Libereckého kraje a Sas-
ka. Pro chovatelský dorost bude připraven celodenní program. Mladí 
chovatelé z Čech a ze Saska budou soutěžit o nejlepší umístění v soutěži 
v chovu králíků a drůbeže.
 
TIP NA VÝLET
Rozlehlý zámek Zákupy sloužil ve 2. polovině 19. století jako letní reziden-
ce rakouského císaře Ferdinanda I. Při prohlídce lze spatřit nejen apartmá 
císaře, ale i jídelnu či kapli, v níž se 1. července 1900 oženil následník ra-
kouského trůnu František Ferdinand d’Este s hraběnkou Žofií Chotkovou. 
K zámku přiléhá francouzská zahrada s geometricky sestříhanými keři 
a anglický park. Více na http://6b.cz/d7o

Datum 27. 8. 2016
Místo konání Zákupy, okres Česká Lípa
Pořadatelé Liberecký kraj, Regionální agrární rada Libereckého 

kraje, Základní organizace Českého svazu chovatelů 
Zákupy

Krajská expozice národních plemen 
drůbeže a králíků

akce: 14
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14. krajské dožínkové slavnosti

PROGRAM

- Staročeský jarmark
- Děkovná bohoslužba v kostele sv. Petra a Pavla
- Dožínkový průvod
- Vyhlášení výsledků soutěže Výrobek roku Libereckého kraje z odvětví 

potravinářství - zemědělství
- Představení regionálních výrobců potravin a ochutnávka produktů
- Výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky
- Dostihy 
- Folklórní soubory Dykyta z Krásné Lípy a Horačky ze Sychrova
- Westernový a country program
- Hvězdy 60. let - kapely Blue Effect, George and Beatovens, 
 Pavel Sedláček a Cadillac a další
- Soutěže pro návštěvníky, atrakce pro děti

Dožínky představovaly pro naše předky oslavu dobré sklizně obilovin, 
plodin nezbytných pro jejich živobytí. Pro hospodáře pak znamenaly ko-
nec období nouze a počátek dostatku potravin. I proto byl čas dožínek 
pokládán v mnoha společnostech za začátek nového roku.
Liberecký kraj obnovil tuto starodávnou tradici v roce 2002 dožínkami 
ve Frýdlantu. Místo konání se měnilo tak, aby akce postupně zavítala do 
všech koutů kraje. Letos tak Krajské dožínky poprvé zavítají do Ralské pa-
horkatiny do Města Mimoň.
Akce plná hudby a zajímavého programu je věnována nejen starodávné 
oslavě ukončení žní, ale představení celého odvětví zemědělství a potra-
vinářství. Je to příležitost k poděkování lidem pracujícím v zemědělství za 
jejich celoroční námahu, starost a péči o kulturní krajinu. Krajské dožínko-
vé slavnosti jsou dnem setkávání i příjemné zábavy. V zajímavém progra-
mu si to své najdou děti i ti dříve narození.

TIP NA VÝLET
Mimoní prochází turistická trasa na kopec Ralsko se zříceninou hradu 
stejného jména. Je značena Vranovskou lipovou alejí. Vede podél skalních 
pískovcových útvarů Vranovské skály s často navštěvovanou Juliinou vy-
hlídkou. Na trase lze také navštívit botanickou naučnou 
stezku. Více na http://6b.cz/cXS

Datum 3. 9. 2016, od 9.00 hod
Místo konání Mimoň, dostihové závodiště
Pořadatelé Liberecký kraj, Město Mimoň, Hřebčín Mimoň, Regio-

nální agrární rada Libereckého kraje, Okresní agrární 
komora Liberec a Jablonec nad Nisou

akce: 15
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- Ďolík fest - festival nejen začínajících umělců (pátek 9. 9.)
- Ekumenická bohoslužba
- Dožínkový průvod
- Výstavy hospodářských zvířat a zemědělské mechanizace
- Bohatý kulturní program pro všechny věkové kategorie

Ochutnejte Semilský pecen - již třináctý ročník tradičních slavností úrody. 
Různorodý program plný hudby bude věnován nejen úrodě samé, ale ce-
lému odvětví zemědělství a potravinářství.
Vedle prohlídky výstav hospodářských zvířat a zemědělských strojů zde 
bude moci každý ochutnat a nakoupit z nabídky místních produktů, popř. 
se zúčastnit slavnostního průvodu městem.
Kulturní program bude připraven pro všechny věkové kategorie. Děti 
určitě uvítají příležitost vyzkoušet si v tvůrčích dílničkách, co vše umí. 
Během sobotního programu budou vyhlášeny výsledky soutěží Semily - 
město kvetoucí a Podivíni naší přírody, což je klání o nejbizarnější plod.

TIP NA VÝLET
Vyšlápněte si na Kozákov, nejvyšší horu Českého ráje, kterou najdete ne-
daleko Semil. Z rozhledny se otevírá, samozřejmě za příznivého počasí, 
pohled od Českého středohoří přes Lužické hory, Ještědský hřbet, Jizer-
ské hory, Krkonoše, Broumovskou vrchovinu, Orlické hory až k výběžkům 
Českomoravské vrchoviny. Více na http://6b.cz/TBv

Datum 9.–10. 9. 2016 (hlavní program v sobotu 10. 9. )
Místo konání Semily, park Ostrov
Pořadatelé Město Semily, Liberecký kraj, 

Regionální agrární rada Libereckého kraje

13. Semilský pecen

akce: 16
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- Vazačská soutěž žáků zahradnických škol z České republiky a Německa
 16. září: 9.30 hod.  - zahájení soutěže
   15.35 hod.  - vyhlášení výsledků

- Výstava jiřinek pro veřejnost
 16. září: 11.00 hod.  - 17.00 hod.
 17. - 18. září: 9.00 hod.  - 17.00 hod.

Již sedmý ročník výstavy jiřinek proběhne v polovině září v Hejnicích. Své 
výpěstky zde opět představí přední pěstitelé a šlechtitelé z České repub-
liky, Polska a Německa.
Návštěvníci budou moci obdivovat krásné prostory Mezinárodního cen-
tra duchovní obnovy, které se rozzáří stovkami odrůd jiřinek naaranžo-
vaných žáky Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant. Barevnost 
a tvary jiřinek budou prezentovány také v nádherných kompozicích vy-
tvořených žáky zahradnických oborů středních odborných škol v šestém 
ročníku vazačské soutěže.
Výstava se setkává od samého počátku konání v roce 2010 s velkým zá-
jmem veřejnosti. Již v prvním roce ji navštívilo více než 800 návštěvníků. 
V následujících ročnících návštěvnost vždy překonala 1 500 obdivovatelů 
květinové krásy.

TIP NA VÝLET
Vystoupejte až do výšky 800 m. n. m. na skalní dominantu Ořešník ve Smě-
davské pahorkatině. Skalnatý štít Ořešníku nabízí mimořádnou vyhlídku 
do údolí Smědé, na majestátní Smrk či Paličník. Více na http://6b.cz/oTj

Datum 16.–18. 9. 2016
Místo konání Mezinárodní centrum duchovní obnovy Hejnice
Pořadatelé SZO ČZS DAGLA, Liberecký kraj, Regionální agrární 

rada Libereckého kraje, Okresní agrární komora Libe-
rec a Jablonec nad Nisou, SŠHL Frýdlant - pracoviště 
Hejnice, Mezinárodní centrum duchovní obnovy 
Hejnice

Mezinárodní výstava jiřinek
a vazačská soutěž studentů zahradnických škol

akce: 17



56

Zemědělství

PROGRAM

- Výstava drobného domácího zvířectva
- Posouzení a bonitace vystavovaných zvířat
- Vyhlášení výsledků a předání ocenění
- Ukázka výroby domácího nářadí

Zájem o chov drobných hospodářských zvířat se v posledních letech ne-
ustále snižuje. Výstavy tohoto druhu tak pomáhají k zachování existence 
zájmové činnosti s dlouholetou tradicí. Jedním z jejich cílů je totiž podní-
tit zájem o chovatelství mezi mladšími generacemi.
Nadšenci, kteří se touto náročnou zálibou zabývají, představují na výsta-
vách výsledky své celoroční činnosti. To je i cíl oblíbené Podještědské vý-
stavy drobného zvířectva. Akce místního charakteru, ale vysoké kvality, 
při které nebude chybět ani zajímavý doprovodný program.
 
TIP NA VÝLET
Navštivte Johanitskou komendu sv. Zdislavy a Havla z Lemberka, která se 
rozprostírá v podzemí nedaleko od Podještědského muzea. V Podještěd-
ském muzeu najdete rozsáhlé národopisné a historické sbírky spisovatel-
ky Karolíny Světlé. Více na http://6b.cz/Fm0

Datum 17.–18. 9. 2016
Místo konání Český Dub
Pořadatelé Základní organizace Českého svazu chovatelů 

Český Dub, Regionální agrární rada Libereckého 
kraje, Liberecký kraj

Podještědská výstava králíků,
holubů, drůbeže a okrasného ptactva

akce: 18
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- Regionální výstava ovcí a koz
- Bonitace a aukce beranů a kozlů
- Prodej chovatelských potřeb a odborné literatury
- Ukázky pasení a stříhání ovcí
- Prohlídka farmy a muzea zemědělských strojů
- Ukázka bourání a zpracování jehněčího masa
- Ochutnávka ovčích a kozích specialit
- Představení starých řemesel
- Prezentace a prodej výrobků z Libereckého kraje
- Soutěže pro děti, jízdy traktorem i na koni

Cílem bohatého programu již jedenáctého ročníku této akce bude opět 
propagace chovu ovcí a koz a přiblížení českého zemědělství a venkova 
lidem z měst.
V areálu kozí farmy budou připraveny stánky s chovatelskými potřebami, 
ovčími a kozími produkty i dalším občerstvením. Program zpestří soutěže 
pro děti, ukázky stříhání ovcí, zpracování vlny, pasení a další zajímavosti.

Při akci proběhne prezentace soutěže Regionální potravina Libereckého kra-
je. Návštěvníci budou mít možnost ochutnat a zakoupit potraviny oceněné 
v této soutěži.

TIP NA VÝLET
Vydejte se výletním vláčkem na vrchol Černé Studnice, kde najdete turis-
tickou chatu a kamennou rozhlednu. Ty byly postaveny v roce 1905 podle 
plánů jabloneckého architekta Hemmricha. Cestou můžete navštívit taju-
plné Kittelovsko. Více na http://6b.cz/rVt

Datum 28. 9. 2016
Místo konání Výletní areál Pěnčín u Jablonce nad Nisou
Pořadatelé Liberecký kraj, Regionální agrární rada Libereckého 

kraje, Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR, krajská organiza-
ce Libereckého kraje

11. svatováclavský nákupní trh
a výstava ovcí a koz

akce: 19
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- Požehnání jablku
- Představení regionálních producentů potravin a jejich produktů
- Regionální producenti jablek
- Biopotraviny
- Raw food - ukázky přípravy jídla bez tepelné úpravy, přednášky
- Program pro děti včetně dětské stezky
- Hudební workshopy a divadlo
- Vystoupení předních českých umělců

První říjnovou sobotu proběhne na zámku Sychrov již třetí ročník Slavnos-
tí jablka. V rámci multigeneračního a multižánrového programu budou 
návštěvníkům představeni regionální producenti potravin, jejich produk-
ty, region a v neposlední řadě zámek Sychrov. Akce se ponese v duchu 
dobrého jídla a jedinečného programu.
Slavnost jablka nezapomene ani na děti. Nebudou chybět hudební 
workshopy, dětská divadla, dětská stezka, různé soutěže i zázemí pro ma-
minky.

Podrobné informace naleznete před akcí na www.slavnostjablka.cz.

Při akci proběhne prezentace soutěže Regionální potravina Libereckého kra-
je. Návštěvníci budou mít možnost ochutnat a zakoupit potraviny oceněné 
v této soutěži.
 
TIP NA VÝLET
Při návštěvě zámku Sychrov vás uchvátí nejen nádherná zahrada s domi-
nantou, ale i další objekty, které se zde nacházejí - Vodárenská věž, Arthu-
rův hrad, Kamenná pumpa, Strážní domky, Holubník či Rudolfova vyhlíd-
ka. Poznejte je na naučné stezce. Více na http://6b.cz/o4a

Datum 1. 10. 2016, od 9.30 hod.
Místo konání Státní zámek Sychrov
Pořadatelé BPR - Bohemia Public Relation s.r.o., Národní památ-

kový ústav, Liberecký kraj, Regionální agrární rada 
Libereckého kraje

Slavnost jablka

akce: 20
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- Představení regionálních výrobců potravin - ochutnávky a možnost za-
koupení jejich produktů

- Vyhlášení výsledků sedmého ročníku soutěže Regionální potravina Li-
bereckého kraje

- Kuchařská show se soutěží o ceny od regionálních potravinářů
- Bohatý kulturní program
- Ochutnávka a prodej výrobků oceněných v soutěžích Regionální po-

travina Libereckého kraje a Výrobek roku Libereckého kraje z odvětví 
potravinářství - zemědělství

Podpora a propagace regionálních výrobců potravin dlouhodobě patří 
mezi priority Libereckého kraje a Regionální agrární rady Libereckého 
kraje.
Od roku 2010 je Ministerstvem zemědělství každoročně vyhlašována sou-
těž pod názvem Regionální potravina. Jejím cílem je podpora kvalitních 
produktů českých zemědělců a potravinářů. V Libereckém kraji je tato 
soutěž koordinována Regionální agrární radou Libereckého kraje. Vítězo-
vé letošního ročníku soutěže Regionální potravina v našem kraji budou 
opět slavnostně vyhlášeni na této prodejní a prezentační výstavě.
Akce nabízí možnost ochutnávek i nákupu potravinářských výrobků vy-
robených v Libereckém kraji. Navazování přímých kontaktů mezi spotře-
biteli a výrobci, poskytování informací o způsobu výroby i uzavírání ob-
chodních partnerství se na výstavách tohoto typu stalo samozřejmostí.
Součástí akce bude také bohatý doprovodný program včetně možnosti si 
zasoutěžit o zajímavé ceny.

TIP NA VÝLET
Pojďte si prohlédnout interiéry liberecké radnice a kouknout se z vrcholu 
její věže na dominantu Liberce Ještěd. Více na http://6b.cz/ewS

Datum 7. 10. 2016
Místo konání Náměstí Dr. E. Beneše v Liberci (před radnicí)
Pořadatelé Liberecký kraj, Regionální agrární rada

Libereckého kraje

Den regionálních potravin
Libereckého kraje

akce: 21
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- 19. října: 13.45 hod. - zahájení disciplín
 20. října:  9.30 hod. - slavnostní zahájení
  13.45 hod. - vyhlášení výsledků
- Soutěž žáků v práci s motorovou pilou dle mezinárodních pravidel
- Soutěž žáků s ručním dřevorubeckým nářadím
- Soutěž žáků v práci s vyvážecím traktorem
- Představení disciplín Timbersportu předními českými závodníky
- Soutěže pro děti z mateřských škol, žáky základních škol i dospělé

Již po devatenácté předvedou na tradiční dřevorubecké soutěži v Hejni-
cích žáci lesnických škol z České republiky, Slovenska i Německa své mis-
trovství a zručnost. Diváci se budou moci na vlastní oči přesvědčit o ná-
ročnosti lesnické práce a zhodnotit nasazení a um, se kterým soutěžící 
v jednotlivých disciplínách měří své síly. Žáci si také poměří dovednosti 
při práci s moderní lesnickou technikou - vyvážecím traktorem.
Při doprovodných soutěžích pro diváky, jako je například hod sekerou, 
řezání ruční pilou či znalostní test, budou mít návštěvníci příležitost si 
vyzkoušet zacházení s dřevorubeckým náčiním i prokázat své vědomos-
ti o lese. Také pro děti z mateřských a základních škol budou připraveny 
zajímavé tématické soutěže.
 
TIP NA VÝLET
Pohádkové království, idylka lázeňského života i dramatický příběh plný 
lidského utrpení, zrady, lásky, vášně i přátelství. Takový je pěší výlet po 
filmových místech Jizerských hor. Více na http://6b.cz/Hpt

Datum 19.–20. 10. 2016
Místo konání Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, areál 

pracoviště Hejnice
Pořadatelé Liberecký kraj, Regionální agrární rada Libereckého 

kraje, SŠHL Frýdlant

Hejnický dřevorubec

akce: 22
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- Představení výpěstků ovoce a zeleniny členů Českého zahrádkářského 
svazu i jejich německých kolegů

- Propagace zahrádkářské činnosti s ohledem na zlepšení stavu životní-
ho prostředí

- Informační činnost k vystavovaným exponátům
- Prodej kvalitních jablek, ovocných dřevin a růží
- Soutěže pro děti

Na této tradiční výstavě budou opět k vidění výpěstky našich zahrádká-
řů sdružených v jednom z největších zájmových svazů v České republice. 
Každý se bude moci ve Stráži nad Nisou seznámit se zájmovou činností, 
která má nemalý vliv na životní prostředí.
Členové Svazu rádi předají všem zájemcům své zkušenosti a doporučí 
tento způsob seberealizace. Již Karel Čapek prohlásil: „Zahrádkářem se 
člověk nerodí, ale stává se jím věkem.“

TIP NA VÝLET
Zamiřte do lesů obdivovat zapomenuté památky. Hrad Hamrštejn leží 
vysoko na skalnatém ostrohu nad Lužickou Nisou. Ve středověku chránil 
cestu z Liberce do Žitavy a blízké doly na vzácné kovy. Přesné datum zalo-
žení hradu není známo, v roce 1558 je však Hamrštejn uváděn již jako pus-
tý hrad. Dodnes se dochovala jen obvodová zeď vysoká téměř dva metry, 
zbytky dvou věží a zdi obytné budovy. Více na http://6b.cz/8KC

Regionální výstava ovoce a zeleniny

Datum 19.–23. 10. 2016
Místo konání Obecní dům ve Stráži nad Nisou
Pořadatelé Územní rada Českého zahrádkářského svazu Liberec, 

Liberecký kraj, Regionální agrární rada
Libereckého kraje

akce: 23
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- Výstava ovoce včetně výsledků šlechtění nových odrůd
- Výstava okrasného ptactva
- Včelařská expozice
- Výstava mysliveckých trofejí

Již čtrnáctý ročník výstavy ovoce, zeleniny, květin, okrasného ptactva 
a potravinářských výrobků z regionu proběhne na konci října v Pěnčíně 
u Turnova.
Akci doplní expozice včelařských pomůcek a včelích produktů. Nebudou 
chybět ani trofeje Mysliveckého sdružení Hlubočice. Návštěvníci si budou 
moci odnést cukrářské recepty, jejichž základ tvoří ovoce.
 
TIP NA VÝLET
Navštivte jeden z nejkrásnějších zámků v Čechách - zámek Sychrov. Pů-
vodní barokní zámek s věží a kaplí postavili na místě gotické tvrze v letech 
1690 - 93 Lamottové z Frintroppu. Od roku 1820 patří Sychrov významné-
mu francouzskému rodu Rohanů, kteří zámek v 2. polovině 19. století no-
vogoticky přestavěli. V interiérech najdete řezbářské práce a rohanskou 
galerii - největší sbírku francouzského portrétního malířství ve střední 
Evropě. Více na http://6b.cz/BOE

Datum 19.–23. 10. 2016
Místo konání Kulturní dům Pěnčín (u Turnova)
Pořadatelé Liberecký kraj, Regionální agrární rada Libereckého 

kraje, OÚ Pěnčín, Spolek zahrádkářů Pěnčín, ZO ČSCH 
Turnov II, ZO ČSV Sychrov

Svátek jablka

akce: 24
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PROGRAM

- Příjezd Svatého Huberta s družinou do areálu školy v 9.30 hod.
- Hubertská jízda městem
- Svatohubertská mše v MCDO od 10.15 hod.
- Svatohubertská veselice

Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, pracoviště Hejnice a hej-
nické Mezinárodní centrum duchovní obnovy letos opět připraví ve spo-
lupráci s řadou organizací tradiční Svatohubertské slavnosti jako hold 
patronu myslivců Svatému Hubertovi. Cílem akce, kterou hejničtí poprvé 
uspořádali již v roce 1992, je v duchu tradic poděkovat za práci všem, kteří 
se starají o přírodu, les i lesní zvěř.
Svatohubertské slavnosti v Hejnicích se každoročně těší velkému zájmu 
veřejnosti. Návštěvníci přijíždějící ze širokého okolí mohou shlédnout 
pestrou a početnou družinu Svatého Huberta v dobových krojích, ukázky 
sokolnictví, mši troubenou na lesní rohy a zpívanou pěveckým sborem 
i pasování nových mysliveckých adeptů. Slavnostní den bude zakončen 
Svatohubertskou veselicí s bohatou zvěřinovou tombolou.

TIP NA VÝLET
Vydejte se na cyklovýlet krajinou frýdlantského výběžku z Hejnic přes Frý-
dlant až na Andělku. Příjemná cyklotrasa vás povede kolem řeky Smědé 
a frýdlantského zámku, přes zalesněnou oblast podél Bulovského potoka 
až do obce Andělka. Více na http://6b.cz/lQM

Datum 4. 11. 2016
Místo konání Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, areál 

pracoviště Hejnice
Pořadatelé Liberecký kraj, SŠHL Frýdlant, Mezinárodní centrum 

duchovní obnovy Hejnice, Regionální agrární rada 
Libereckého kraje, Okresní agrární komora Liberec 
a Jablonec nad Nisou

akce: 25
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- Prezentace výsledků kontroly mléčné užitkovosti a reprodukce skotu 
v semilské oblasti

- Ocenění nejlepších chovatelů skotu
- Představení nabídky býků do připařovacích plánů na rok 2017
- Odborné přednášky, chovatelské novinky
- Diskuse a výměna chovatelských zkušeností

Program setkání chovatelů skotu bude zaměřen na zhodnocení pleme-
nářského roku a ocenění nejlepších chovatelů a chovatelských úspěchů. 
Součástí odborných příspěvků bude představení poskytovaných služeb 
včetně nabídky býků do připařovacích plánů dojených stád i chovu krav 
bez tržní produkce mléka. Účastníci budou seznámeni s aktuální proble-
matikou zemědělské prvovýroby nejen v oblasti okresu Semily. Tradičně 
hojně navštěvovaná akce je dobrou příležitostí k výměně zkušeností ze 
zemědělské praxe.
 
TIP NA VÝLET
Krkonošské muzeum v areálu zámku Jilemnice je zaměřeno především na 
historii a národopis západních Krkonoš a počátky českého lyžování. Na-
chází se zde tři expozice: Historicko-etnografická, Kavánova galerie a Bí-
lou stopou - kapitoly z dějin českého lyžování do roku 1938. Zvláštností je 
unikátní Metelkův mechanický betlém. Více na http://6b.cz/p6T

Setkání chovatelů skotu
- Jilemnice 2016
Datum 24. 11. 2016, od 10.00 hod.
Místo konání Kulturní dům Jilemnice
Pořadatelé Liberecký kraj, Regionální agrární rada Libereckého 

kraje, CHOVSERVIS a.s.

akce: 26
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Zemědělství

PROGRAM

- Odborné přednášky z oblastí plemenářství a zdraví zvířat
- Zhodnocení chovatelského roku 2016
- Nabídka býků do připařovacích plánů na rok 2017
- Diskuse a výměna chovatelských zkušeností

Toto tradiční setkání chovatelů skotu slouží k vzájemnému informování 
o dosažených výsledcích v mléčné užitkovosti a reprodukci.
Vedle odborného programu je akce také společenským setkáním země-
dělské veřejnosti nejen z Liberecka a Jablonecka, ale i Semilska a Mlado-
boleslavska s firmami zajišťujícími služby pro zemědělce.
V rámci akce bude připravena také exkurze do zemědělského podniku.

Datum 7. 12. 2016
Místo konání bude upřesněno
Pořadatelé Liberecký kraj, Regionální agrární rada Libereckého 

kraje, Natural, spol. s r. o.

Setkání chovatelů skotu
Libereckého kraje spolupracujících
s firmou Natural s. r. o.

akce: 27
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Zemědělství

PROGRAM

- Zábavný program
- Jízdy dětí na koních
- Soutěž v kreslení koní o ceny
- Občerstvení

Již po osmé zpestří Dětský den na ekologické farmě Dvůr Borčice vánoční 
prázdniny těm dětem, které mají rády koně a chtějí se o nich něco do-
zvědět.
Zábavný program o koních, soutěž o ceny, jízdy dětí na koních a nejen to 
čeká na děti a jejich rodiče ve Všeni u Turnova na dvoře manželů Lyero-
vých. Na farmě je krytá jízdárna, akce se tedy koná za každého počasí.
Cílem Dětského dne je upevňovat u dětí kladný vztah k přírodě a zvířa-
tům a připravit jim příjemné odpoledne o vánočních prázdninách.
 
TIP NA VÝLET
Navštivte Muzeum Českého ráje v Turnově s expozicemi Archeologie Čes-
kého ráje, Drahé kameny a minerály z celého světa, Významné osobnosti 
regionu, Lidová architektura Pojizeří či Klenotnice. Více na http://6b.cz/JtL

Datum 26. 12. 2016, od 13.00 hod.
Místo konání Dvůr Borčice, Všeň u Turnova
Pořadatelé Liberecký kraj, Regionální agrární rada Libereckého 

kraje, Ekofarma Dvůr Borčice, Jezdecký klub Dvůr 
Borčice

Dětský den - Vánoce na koních

akce: 28
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akce:

MOBILNÍ PRŮVODCE
LIBERECKÝM KRAJEM

Liberecký kraj je regionem s bohatou historií a velkým množstvím pří-
rodních, kulturních a historických památek. Právem je označován jako 
ráj turistů, lyžařů, milovníků přírody i obdivovatelů historie a vyznavačů 
regionálních produktů.
Liberecký kraj není jen o historii a kultuře, je také velmi vhodným mís-
tem pro strávení aktivní dovolené. Pro milovníky sportu jsou zde ideální 
terény pro letní i zimní sporty. Nechybí ani široká nabídka nejrůznějších 
adrenalinových aktivit.

Při návštěvě kraje mohou návštěvníci využít nové mobilní aplikace Prů-
vodce Libereckým krajem. Ta umožňuje získat informace o turistických 
zajímavostech v blízkosti konaných akcí, o možnostech ubytování či 
stravování, ale i o různých kulturních a sportovních akcích. S pomocí apli-
kace si můžete naplánovat výlety napříč celým krajem. Prostřednictvím 
virtuálních prohlídek si prohlédnete interiéry zámků či přírodní atraktivi-
ty. Díky tzv. rozšířené realitě umožňuje průvodce zobrazit zájmové body, 
které jsou viditelné z jeho aktuální polohy pomocí fotoaparátu v telefonu.

Aplikace je zdarma dostupná přes tento QR kód nebo
na webových stránkách www.liberecky-kraj.cz.
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AGRÁRNÍ PORADENSKÉ
A INFORMAČNÍ CENTRUM

LIBERECKÉHO KRAJE

www.apic.cz
Liberecký kraj a Regionální agrární rada Libereckého kraje poskytují více 
jak deset let prostřednictvím tohoto rozsáhlého projektu aktuální infor-
mace pro agrární sektor.
Vedle denních zpráv o dění v odvětví můžete získat informace o změnách 
v legislativě. Portál umožňuje obchodovat, na TV APIC nabízí vlastní zpra-
vodajství, je zde také fotogalerie z odborných, společenských i kulturních 
akcí. Agrárním subjektům je k dispozici katalog, jehož prostřednictvím se 
mohou prezentovat mezi odbornou i širokou veřejností.
Zájemcům je zasílán elektronický zpravodaj s přehledem aktualit.

Liberecký kraj každoročně přispívá na činnost tohoto projektu. APIC je 
díky udělení statutu Krajského informačního střediska pro zemědělství 
a venkov podporován také z rozpočtu Ministerstva zemědělství České 
republiky.

Staňte se i Vy dopisovatelem APIC
Přispívat svými články, odkazy na jiné webové stránky nebo například fo-
tografiemi může každý. Nenechávejte si informace, které mohou pomoci 
i ostatním, pouze pro sebe.

Kontaktovat nás, popř. i požádat o zasílání zpravodaje můžete
na e-mailu info@apic.cz

Kontaktní osoby:
Vladimíra Pachlová,
Ing. Robert Erlebach

tel. 485 108 040 (pracoviště APIC)
Adresa: APIC LK, U Nisy 745/6a, 460 02 Liberec
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BLIŽŠÍ INFORMACE K ZEMĚDĚLSKÝM AKCÍM:

Vladimíra Pachlová
Regionální agrární rada LK

U Nisy 745/6a
460 02 Liberec

e-mail: info@apic.cz
tel.: +420 485 108 040

BLIŽŠÍ INFORMACE K AKCÍM Z EKOLOGICKÉ VÝCHOVY:

Ing. Tomáš Komrzý
Odbor životního prostředí a zemědělství

Krajského úřadu Libereckého kraje
U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

e-mail: tomas.komrzy@kraj-lbc.cz
tel.: +420 485 226 353

mobil: +420 739 541 552

další informace k akcím najdete na 

www.kalendar-akci-lk.cz
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