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Vážení přátelé,

životní prostředí a zemědělství patří mezi 
odvětví, která si bezesporu zaslouží naši vel-
kou pozornost. Bezprostředně se dotýkají 
každého z nás. Jakým směrem se vyvíjejí, 
záleží mimo jiné na dostatku kvalitních in-
formací mezi odbornou i širokou veřejností.

Poskytovat aktuální informace pokud mož-
no co nejpoutavější formou a umožňovat 
přímý kontakt s regionálními výrobci potra-
vin či s výsledky práce ochránců přírody pa-
tří mezi cíle aktivit, které nabízí Kalendář akcí rezortu životního prostředí, 
zemědělství a rozvoje venkova Libereckého kraje.

Letos připravuje náš rezort již šestnáctý Kalendář. Jeho nabídka každoroč-
ně prochází částečnou obměnou. Akce, o které byl malý zájem, se snažíme 
nahrazovat novými s aktuálními tématy. Letošními novinkami jsou napří-
klad Otevřené krajské mistrovství v orbě či Podzimní land artová dílna, je-
jímž cílem bude oživit českolipský městský park. Budeme se také podílet 
na organizaci Bosh Fresh festivalu. Tento gastronomický festival s šestile-
tou historií poprvé zavítá také do Liberce.

Za velmi pozitivní považuji skutečnost, že se za dobu vydávání Kalendáře 
vytvořila celá řada tradičních akcí, které nabízí obyvatelům kraje rozmanité 
možnosti k aktivnímu trávení volného času i k doplňování jejich znalostí.

Tak široká nabídka by určitě nebyla možná bez spolupráce s neziskovými 
i podnikatelskými subjekty. Dlouhodobá spolupráce veřejného, nezisko-
vého i soukromého sektoru při realizaci konkrétních aktivit je dalším po-
zitivem.
 
Většina akcí je v Kalendáři uveřejňována s velkým časovým předstihem. 
Pro získání bližších informací doporučuji před termínem jejich konání na-
vštívit příslušný webový odkaz či přímo aplikaci na adrese www.kalendar-
-akci-lk.cz.

Věřím, že si z naší nabídky akcí vyberete a váš čas věnovaný jejich návštěvě 
bude příjemně a smysluplně využit.

Jiří Löfelmann
člen Rady Libereckého kraje

pověřený řízením rezortu životního prostředí,
zemědělství a rozvoje venkova
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Vážení přátelé,

na podzim loňského roku uplynulo 16 let 
od prvních voleb do Zastupitelstva Libe-
reckého kraje. Přiznávám, že tehdy v roce 
2000 jsem nebyl v žádném přílišném oče-
kávání, že tato situace přinese zlepšení 
v odvětví zemědělství a potravinářství, 
a to ani při formulaci deinice tohoto nové-
ho územního uspořádání, na základě které 
je kraj územní společenství občanů.

Oněch šestnáct posledních let mě pře-
svědčilo o opaku. Liberecký kraj se zaslou-
žil o zvýšení prestiže agrárního odvětví 
v očích veřejnosti, která před jeho vznikem byla popravdě na velmi nízké 
úrovni v celé naší republice. Podpora zemědělství a potravinářství reali-
zovaná Libereckým krajem byla v nejednom případě příkladem pro ostat-
ní kraje České republiky.

Trvalé vzdělávání odborné veřejnosti včetně poskytování informací v re-
álném čase, akce směřující k podpoře zvyšování spotřeby potravin vy-
robených v našem kraji, přiblížení práce zemědělců a potravinářů laické 
veřejnosti i společenské akce s příležitostí setkání výrobců, spotřebitelů 
a zástupců kraje na každoročních Krajských dožínkových slavnostech či 
Dnu regionálních potravin Libereckého kraje. Toto je pouze hrubý výčet 
toho, co za uplynulých šestnáct let Liberecký kraj učinil a nám tím napo-
mohl ke zvýšení prestiže v očích široké veřejnosti.

To, že se vám do rukou dostává tento Kalendář akcí na rok 2017, svědčí 
o tom, že i po volbách v roce 2016 Liberecký kraj pokračuje v podpoře ze-
mědělského a potravinářského odvětví.

Je mou milou povinností za nás zemědělce a potravináře za toto poděko-
vat všem představitelům Libereckého kraje. Mou druhou milou povinnos-
tí je pozvat občany na akce, které jsou v Kalendáři zahrnuté a které spolu 
se zástupci Libereckého kraje připravují týmy z řad odborníků a dobro-
volníků.

Zemědělci a potravináři Libereckého kraje se těší na setkávání s vámi.

 
Ing. Robert Erlebach

předseda Regionální agrární rady Libereckého kraje
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Ekovýchova

akce: 1

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 pro všechny zájemce 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 bude možné odnést domů.

Cílem akce je seznámit širokou veřejnost s tímto zajímavým přírodním 

materiálem.

Více najdete před akcí na www.sevceskyraj.cz.

 

TIP NA VÝLET

Navštivte Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Letos se 

zde uskuteční Mezinárodní trienále skla a bižuterie JABLONEC 2017  

(od 24. 6. – 28. 10.). Muzeum bude představeno jako centrum prezentace 

sklářské a bižuterní výroby u nás. Doporučujeme také návštěvu největší 

prodejny bižuterie ve střední Evropě Palace Plus. Můžete si zde zkusit vy-

robit náhrdelník či náramek. 

Více na http://6b.cz/IYtJ.

Datum 11. 2. 2017, od 14.00 do 17.00 hod.

Místo konání Ekocentrum Jablonec nad Nisou (budova Eurocentra)

Pořadatelé Jablonecké kulturní a informační centrum o.p.s., 
Středisko ekologické výchovy Český ráj, Liberecký kraj

Vlněná dílna

akce: 1
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Ekovýchova

akce: 2

Datum 22. 3. 2017 - základní kolo
5. 4. 2017 - inále

Místo konání Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec

Pořadatelé Zoologická zahrada Liberec, Liberecký kraj

ZOORISKUJ

PROGRAM

- Vědomostní rozřazovací test z přírodovědných oborů

- Vlastní soutěž dle pravidel televizní soutěže

Liberecká soutěž ZOORiskuj je připravována již od roku 2010. Jejím cílem 

je porovnat a prohloubit znalosti ze zoologie, přírodopisu, udržitelného 

rozvoje, ekologie, ale také z historie a organizace Zoologické zahrady Li-

berec. Již poosmé se v ní utkají žáci 2. stupně základních škol a nižších 

ročníků gymnázíí z celého Libereckého kraje. Soutěž probíhá dvoukolově. 

Nejlepší absolventi rozřazovacího testu postupují do inále.

Vznik této soutěže byl inspirován populární televizní soutěží Riskuj, která 

byla vysílána v letech 1994 - 2006. Systém liberecké soutěže je té televizní 

velmi podobný.

V roce 2016 se již sedmého ročníku akce zúčastnilo 255 žáků a studentů 

z 24 škol. Z celkem 85 týmů jich 8 postoupilo do inále. Zde pak byly pro-

věřovány znalosti soutěžících v 7 okruzích otázek.

Více k soutěži naleznete před akcí na www.zooliberec.cz.

 

TIP NA VÝLET

Vydejte se po stopách proslulých Liebiegů. Rodina libereckých průmysl-

níků patřila k velmi významným občanům města, které považovali za své. 

Zakladatel textilního závodu světové úrovně Johann Liebieg byl mece-

nášem řady projektů. Nově vyznačená trasa vás provede nejen centrem 

Liberce, ale i jeho okolními a často opomíjenými částmi. Uvidíte zahradu 

vzpomínek, hrobku rodiny Liebiegů, přehradu Harcov a dalších 14 míst. 

Více na http://6b.cz/vPmr.
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Ekovýchova

akce: 3

Datum 1. 4. 2017, od 9.30 do 15.00 hod.

Místo konání nové sídlo Střediska ekologické výchovy Libereckého 
kraje (bývalý Domov mládeže na adrese Jizerská 190, 
Hejnice)

Pořadatelé STŘEVLIK, Liberecký kraj

Vítání jara - Za Aprílem se STŘEVLIKem

PROGRAM

- Velikonoční dílničky

- Velikonoční příběh

- Jarní pohádka

- Den otevřených dveří ve STŘEVLIKu

Přijďte se s námi rozloučit se zimou a přivítat jaro. Velikonoce pomalu kle-

pou na dveře a je zapotřebí se na ně důkladně připravit.

Budete si moci uplést pomlázku, vyrobit tradiční velikonoční ozdoby 

a připomenout jarní zvyky, tradice i velikonoční příběh. Nebude chybět 

ani loutkové divadýlko pro ty nejmenší.

Jarmark regionálních výrobků bude doplněn o přehlídku aprílových žertí-

ků, které budete moci využít na své kamarády.

Akce se koná v novém sídle STŘEVLIKu v Hejnicích. Jeho dveře pro vás 

budou otevřeny dokořán.

Více najdete před akcí na www.strevlik.cz nebo na Facebooku.

 

TIP NA VÝLET

Štolpišské vodopády jsou jedním z nejkrásnějších míst v Národní přírod-

ní rezervaci Jizerskohorské bučiny. Můžete se zde procházet kolem krás-

ného divokého potoka. Skalnaté údolí je porostlé původními bukovými 

a jehličnatými lesy. K vodopádům dojdete od kostela Navštívení Panny 

Marie po červené značce po cca 4,5 km. 

Více na http://6b.cz/ULHk.
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Ekovýchova

akce: 4

Datum 3. – 7. a 10. – 11. 4. 2017
(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 Smr-
kem, příspěvková organizace, Liberecký kraj

Medové jaro

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, tvůrčí dílny

- 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 pak budou moci 

návštěvníci odnést domů.

Po dopoledních tvůrčích dílnách bude od 13.00 do 15.00 hod. zpřístupně-

na výstava s tématikou včelařství dalším zájemcům.

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

Chcete si užít trochu adrenalinu? Zkuste Singltrek pod Smrkem, který 

má tři nástupní místa. Kola si můžete zapůjčit v Test Centru. Nachází se 

zde celkem jedenáct tras. Náročné jsou pouze tři, jedna je lehká a ostat-

ní středně obtížné. Trasy vás povedou nejen přes krásy Jizerských hor na 

české straně, zavedou vás i do Polska. 

Více na http://6b.cz/jmGJ.
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Ekovýchova

Datum 20. 4. 2017, 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 
muzeum a galerie v České Lípě, DDM Libertin Česká 
Lípa, SOŠ a SOU Česká Lípa, 28. října, p.o. 

Den Země v České Lípě  
- Přírodní krásy Libereckého kraje

akce: 5

PROGRAM

- Výtvarné a tvůrčí dílny

- Vědomostní a pohybová stanoviště

- Smyslové stezky

- Prohlídka přírodovědných expozic muzea

Tentokrát bude program tradiční akce v českolipském vlastivědném mu-

zeu zaměřen na speleologii, geologii a paleontologii. K našemu životu 

nezbytně patří voda. Její význam bude dalším tématem akce. Cílem po-

řadatelů bude prostřednictvím různorodých aktivit poukázat na nutnost 

ochrany naší modré planety.

V rámci programu budou představena nejbližší chráněná krajinná území 

se svými přírodními krásami. Zájemci se budou moci dozvědět mnohé 

o Lužických horách, Jizerských horách i Kokořínsku.

Vedle zajímavých odborných stanovišť s praktickými ukázkami budou 

v celém areálu muzea připraveny tvůrčí a vzdělávací dílny, pohybové ak-

tivity a různá zajímavá zastavení. Po celý den bude volný vstup do všech 

expozic vlastivědného muzea.

Různorodý program bude určen žákům všech typů škol i široké veřejnosti. 

Bude vhodný také pro rodiny s dětmi.

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

 

TIP NA VÝLET

Vydejte se z centra České Lípy po cyklostezce Varhany přes Manušice, Vol-

fartice, Nový Oldřichov až k Panské skále v Kamenickém Šenově. Celá 17 

km dlouhá trasa kopíruje zrušenou železniční trať. 

Více na http://6b.cz/Tixy.
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Ekovýchova

Datum 21. – 23. 4. 2017

Místo konání Sedmihorky, CHKO Český ráj

Pořadatelé 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory,
Liberecký kraj

Spolupořadatelé Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - regionální 
pracoviště Liberecko, Lesy ČR, s. p. - krajské  
ředitelství Liberec

Ekologická olympiáda - krajské kolo 
pro Liberecký kraj

akce: 6

PROGRAM

- Soutěžní test

- Poznávačka

- 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. Hlavním celostátním tématem letošního již dvaadva-

cátého ročníku budou Biokoridory a biobariéry.

Soutěž probíhá za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky. Účastní se jí tříčlenná družstva, která reprezentují školu 

či neziskovou organizaci. Je organizována na krajské úrovni. Vítězná druž-

stva z krajů pak postupují do národního kola.

Součástí akce bude také terénní přírodovědná exkurze pro pedagogy.

Aktuální informace najdete na www.ekolympiada.cz.

 

TIP NA VÝLET

Seznamte se s prameny Sedmihorek. Již v 19. století zde byly založeny vo-

doléčebné lázně. Pramenů je zde spousta, najdete zde například Barbo-

řin, Antonínův, Josefův, Zdeňkův, Kořenského I a Kořenského II. Zároveň 

si projdete část naučné stezky Hruboskalsko. 

Více na http://6b.cz/TNDF.
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Ekovýchova

Datum 22. 4. 2017, od 9.30 do 15.00 hod.

Místo konání Areál Střední školy hospodářské a lesnické, Hejnice

Pořadatelé STŘEVLIK, Liberecký kraj

Den Země - Co sluší ovzduší?

akce: 7

PROGRAM

- Čistá mobilita

- Tematické tvůrčí dílničky

- Pohádka pro děti

- Živá hudba

- Prodej výrobků drobných zemědělců a potravinářů

Hejnický Den Země 2017 bude věnován větru, dechu, kouři….prostě vše-

mu, co by v ovzduší poletovat mělo či nemělo.

Není vám lhostejné, co v Hejnicích či jinde dýcháme? Přijďte strávit Den 

Země s námi a uvidíte, co se s tím dá dělat. Jak se nejlépe dostat do práce, 

jak zatopit, abychom „nezatopili“ všem sousedům pod nos, případně kde 

na to vzít znalosti a třeba i peníze.

A nejen to, jako obvykle vás čekají tematické tvůrčí dílničky, pohádka pro 

děti, živá hudba, chutné občerstvení, budete moci nakoupit u regionál-

ních výrobců…

Tentokrát více než jindy platí naše heslo: Auto nechte doma. Pro odváž-

livce vyhlašujeme soutěž! Vyhraje ten, kdo se k nám dopraví nejzajímavěj-

ším bezmotorovým dopravním prostředkem.

Více informací můžete nalézt před akcí na www.strevlik.cz nebo na  

Facebooku.

 

TIP NA VÝLET

Jihovýchodně od Hejnic najdete hřeben Poledních kamenů, jejichž nej-

výraznější částí je Frýdlantské cimbuří s dřevěným křížem. K Poledním ka-

menům se dostanete od kostela Navštívení Panny Marie po žlutě značené 

trase. U Liščí chaty se napojíte na zelenou a pod Frýdlantským cimbuřím 

dojdete opět po žluté až k Poledním kamenům. 

Více na http://6b.cz/xjUK.
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Ekovýchova

Datum 22. 4. 2017

Místo konání areál Zoologické zahrady Liberec

Pořadatelé Zoologická zahrada Liberec, Liberecký kraj

Den Země v ZOO Liberec

akce: 8

PROGRAM

- Křtiny jarních mláďat narozených v zoologické zahradě

- Kvízová stezka

- Interaktivní a vzdělávací stanoviště

- Komentovaná krmení

- Doprovodný kulturní program

- Regionální zemědělci se svými produkty

Cílem tradiční akce v nejstarší zoologické zahradě u nás bude přivítání 

nové sezóny. Důležitá bude také oslava nově narozených mláďat chova-

ných druhů zvířat.

V areálu zoologické zahrady budou připraveny vzdělávací a zábavné 

aktivity nejen pro děti. Návštěvníci si budou moci prověřit své znalosti 

o zvířatech a také se přímo od chovatelů něco nového dozvědět. Nebu-

de chybět doprovodný kulturní program. Zájemci budou moci nakoupit 

u stánků místních zemědělců a potravinářů.

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

 

TIP NA VÝLET

Liberec není jen městem kultury, ale také místem, které je vyhledáváno 

ilmaři. Natáčel se zde seriál My všichni školou povinní, ilmy Obsluhoval 

jsem anglického krále, Jára Cimrman ležící spící a řada dalších. S přehle-

dem zde natáčených ilmů vám pomůže ilmová mapa s ilmovými tipy 

na výlet.

Více http://6b.cz/NMYe.
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Datum 2. 5. 2017

Místo konání Střední škola hospodářská a lesnická, Hejnice

Pořadatelé STŘEVLIK, Liberecký kraj

Liberecká Mrkvička - Setkání 2017

akce: 9

PROGRAM

- Aktivity na téma Polytechnická výchova v mateřské škole

- Nabídka středisek ekologické výchovy

- 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 něj zapojeno již 80 organizací. 

Setkání pedagogů mateřských škol na květnové „krajské konferenci“ je 

každoročním vyvrcholením projektu.

Účastníci se mohou těšit na různorodé tvůrčí dílny, tematické přednášky, 

ukázky výukových programů i seznámení s nejrůznějšími metodickými 

materiály a pomůckami. Letos bude akce zaměřena na polytechnické 

vzdělávání v prostředí mateřské školy a nejrůznější formy jeho začleňo-

vání do výuky. Vše bude zastřešeno společným sdílením zkušeností a pří-

jemnou atmosférou.

Akce je určena pedagogům z mateřských škol, které jsou zapojeny do sítě 

Mrkvička. Je však otevřena i dalším zařízením pro předškolní děti.

Je nutné se předem přihlásit na e-mailu objednavka@strevlik.cz nebo  

tel. 481 319 911. Podrobný program a organizační informace najdete před 

akcí na www.strevlik.cz i na Facebooku.

 

TIP NA VÝLET

Pokud by vás zajímal krásný výhled na Hejnice, určitě se vydejte na skal-

ní vyhlídku na Ořešníku. Jeho skalnatý štít uvidíte již z dálky od chrámu 

Navštívení Panny Marie. Na konci 19. století nechali členové Německého 

horského spolku u vrcholu vytesat 28 schodů se zábradlím, aby tím krás-

nou vyhlídku zpřístupnili veřejnosti. 

Více na http://6b.cz/Ozaf.
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Datum 13.–14. 5. 2017

Místo konání Jizerské hory

Pořadatelé Společnost pro Jizerské hory, o.p.s., Liberecký kraj

Ukliďme Jizerky

akce: 10

PROGRAM

- Vyzvedávání pytlů a rukavic v informačních centrech (8.–14. 5. 2017)

- Zapojení škol do úklidu Jizerek (9.–12. 5. 2017)

- Úklid hor s dobrovolníky (13.–14. 5. 2017)

- Nahlášení stanovišť s pytli s odpadem (do 15. 5. 2017)

- Svoz odpadu z hor do sběrných dvorů (dle potřeby)

Tradiční akce opět pomůže zbavit Jizerky od odpadu, který do těchto 

krásných hor nepatří. Letos to bude již devatenáctý rok, kdy dobrovolníci 

vysbírají velké množství odpadu, který zanechali neukáznění návštěvníci 

podél cest, popř. odhalí černé skládky.

Pytle na odpad a rukavice si bude možné vyzvednout v informačních 

centrech v Liberci, Jablonci nad Nisou, Bedřichově a Tanvaldu. Cestu po 

Jizerských horách si pak bude moci naplánovat každý sám. Plné pytle 

bude třeba zanechat na dopravně dobře přístupných místech (nejlépe 

u významných bodů, např. rozcestí) a organizátorům nahlásit jejich polo-

hu. Ti pak zajistí jejich svoz a likvidaci.

 

Více informací můžete získat na www.projizerky.cz, popř. tel. 734 206 747. 

Nahlásit stanoviště pytlů lze také na e-mailu bednarova@projizerky.org.

 

TIP NA VÝLET

Navštivte hejnické Muzeum horolezectví v Jizerských horách vybudo-

vané Horolezeckým oddílem Hejnice. V muzeu, které je otevřeno pouze 

v létě, najdete vedle dobových fotek i cepín Josky Čihuly či původní skoby 

z Nosu. 

Více na http://6b.cz/2xP3.
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Datum 20. 5. 2017

Místo konání Osečná

Pořadatelé 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory, 
Liberecký kraj

Spolupořadatelé Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - regionál-
ní pracoviště Liberecko, Lesy ČR, s. p. - krajské 
ředitelství Liberec, ZŠ a MŠ Osečná

akce: 11

Zlatý list - krajské kolo  
pro Liberecký kraj

PROGRAM

- Soutěžní stezka

- Prezentace celoroční činnosti kolektivů

- Představení plnění dobrovolných úkolů

- Ekohry

- Exkurze pro pedagogy a vedoucí zájmových oddílů

Zlatý list je tradiční přírodovědně - ekologická soutěž, kterou koordinuje 

Český svaz ochránců přírody a podporuje Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy České republiky. Jejím cílem je umožnit setkání dětí s hlub-

ším zájmem o přírodu. Šestičlenná družstva soutěží na okresní, popř. 

místní úrovni, odkud mohou postoupit do krajského kola a z něho ti nej-

lepší až do národního.

Na jednotlivých stanovištích soutěžní stezky prověří odborníci znalosti 

dětí z ekologie, ochrany přírody, geologie, zoologie, botaniky, ale i mete-

orologie či klimatologie. Družstvo je hodnoceno i dle praktické práce pro 

přírodu během celého roku. Další body je možné získat za plnění dob-

rovolných 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 45. ročník.

Více o soutěži můžete najít na www.zlatylist.cz.

 

TIP NA VÝLET

Navštivte Lázně Kundratice. Řadí se mezi nejstarší lázně u nás, ve kterých 

se používá jako přírodní léčivý zdroj slatina. Léčí se zde nemoci pohybo-

vého ústrojí. 

Více na http://6b.cz/Mxsu.
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Datum 23. 5. 2017, od 9.00 do 16.00 hod.

Místo konání Horní Světlá - Myslivny

Pořadatelé Spolek přátel Lužických hor, Liberecký kraj, Lesy České 
republiky, s. p. - krajské ředitelství Liberec, Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR - regionální pracoviště 
Liberecko, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, 
Občanské sdružení Luž a základní školy z Českolipska 
a Liberecka

Den pro ekologii

akce: 12

PROGRAM

- Kvízy a soutěže k poznávání přírody

- Výtvarná soutěž

Den pro ekologii bude opět koncipován jako prožitková a vědomost-

ní soutěž pro tříčlenné kolektivy studentů základních škol a víceletých 

gymnázií z Libereckého kraje. Ústředním tématem již patnáctého ročníku 

bude Ptačí svět přírody Lužických hor.

Soutěžní družstva budou plnit úkoly se zaměřením na botaniku, zoologii, 

ochranu přírody, lesnictví a myslivost Lužických hor. Konec 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

Vydejte se na horu Luž. Výchozím bodem je stejnojmenná chata Luž 

v Horní Světlé. Červené turistické značení vás zavede až na vrchol, kde se 

při dobrém počasí můžete pokochat i výhledy na vrcholky Krušných hor, 

do Německa a Polska. 

Více na http://6b.cz/WcpV.
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Datum 27. 5. 2017

Místo konání Světlá pod Ještědem

Pořadatelé Stopy v krajině, Liberecký kraj

Festival Karoliny Světlé

akce: 13

PROGRAM

- Průvod krajinou za doprovodu folklórní hudby

- Slavnostní odhalení dvou vyřezávaných laviček

- Dobová módní přehlídka

- Vystoupení folklórního souboru Horačky

- Koncert klasické hudby v kostele sv. Mikuláše

- Dobrodružná cesta pro děti za pokladem malé Johanky Rottové

- Prodej produktů regionálních výrobců

- Projížďka na koních (irských cobech) ze stájí v Žibřidicích

Již třetí ročník Festivalu Karoliny Světlé bude opět sjednocovat připome-

nutí živé pozůstalosti naší významné spisovatelky, kontakt s hudebně 

- divadelním dědictvím v podobě folklóru i uvědomění si různorodosti 

a kvality tradičních regionálních výrobků.

Spolek Stopy v krajině, který v roce 2014 vybudoval naučnou stezku 

a v roce 2015 založil tento Festival, tím literárně - přírodnímu dědictví 

krajiny Podještědí ušil nový kabát. Organizátoři Festivalu dávají svými ak-

tivitami jasně najevo, že spisovatelka z minulosti může dnešního člověka 

oslovit a obohatit. Prostřednictvím jejího vnímání krajiny Podještědí se 

můžeme i dnes přiučit důležitým věcem o vesnických tradicích, o našich 

předcích a tím tedy také o našich vlastních kořenech.

Nabídka regionálních produktů Podještědí se rok od roku rozrůstá (pro-

dukty z kozího mléka, včelí med, ručně dělaný papír, mošty, slivovice, mý-

dlo, bylinky, proutěné košíky, keramika…).

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

Organizátory můžete kontaktovat na e-mailu stopyvkrajine@gmail.com.

 

TIP NA VÝLET

Díky povídce Skalák proslavila Karolina Světlá vedle Světlé v Podještě-

dí také nedalekou jeskyni Skalákovna, kterou najdete na vrchu Mazova 

Horka (569 m). Skalákovna vznikla počátkem 19. století, kdy byly do skály 

vytesány dvě místnosti se třemi okny. 

Více na http://6b.cz/BM7Y.
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Datum 27. 5. 2017, 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: 14

PROGRAM

- 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

- Večerní happening - setkání s krajinou prostřednictvím umění - diva-

dlo 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.

Akce se bude konat v rámci Evropského dne parků, který slaví ochránci 

přírody po celé Evropě. Chtějí tak připomenout význam národních parků, 

chráněných krajinných oblastí i geoparků.

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

 

TIP NA VÝLET

Nazujte si kolečkové brusle a projeďte se po in-line trase z Hradčan do 

Kuřívod, podél bývalého vojenského prostoru Ralsko. Čeká vás 5 km as-

faltové cesty bez jakýchkoliv nerovností. 

Více na http://6b.cz/4OZA.
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Datum 3. 6. 2017, od 10.00 do 20.00 hod.

Místo konání Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec

Pořadatelé KPT, z.s. - Klub prosperity a tvořivosti, Zoologická 
zahrada Liberec, Liberecký kraj, Mabeko s.r.o.,
Propojení s.r.o.

Ekofestival Liberec - Greenfest

akce: 15

PROGRAM

Přednášky a workshopy na téma zdravá rodina a vše, co s tím souvisí:

- Vztah dítěte ke světu, který jej obklopuje

- Mezigenerační výměna - zapojení seniorů v rámci komunit, zahraniční

 trendy, sdílení zkušeností

- Zdravé vztahy v rodinách, rodinné konstelace

- Zahrada jako místo pro rodinu, kde každý má své místo

- Chov a společný život s domácími zvířaty

- Zdravá strava

- Původní odrůdy ovoce a plané rostliny k jídlu

- Přírodní ekostavitelství - materiály, projekty, možnosti

- Harmonie těla a duše - osobní rozvoj

- Hudební doprovod a program pro děti

Pátý ročník Ekofestivalu v libereckých Lidových sadech bude koncipován 

jako prožitkový celodenní program pro celou rodinu s možností načer-

pání nových vědomostí i zkušeností. Jeho součástí budou různorodé 

workshopy a přednášky. Ty budou letos zaměřeny především na proble-

matiku zdravé rodiny a všeho, co s tímto souvisí. Nebudou chybět stánky 

drobných řemeslníků ani program pro děti.

Cílem akce je seznámit širokou veřejnost s možnostmi v oblastech pří-

rodního stavitelství, energetické soběstačnosti, zdravého životního stylu 

a zdravých mezilidských vztahů, a to především prostřednictvím praktic-

kých přednášek a dílen. Ekofestival se stal důležitým místem setkávání 

a výměny informací. Počet jeho návštěvníků rok od roku roste.

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

 

TIP NA VÝLET

Prohlédněte si budovu novorenesanční radnice v Liberci, která byla po-

stavena podle návrhu vídeňského architekta F. Neumanna v roce 1893. 

Prohlídky jsou možné od května do října. Zajištuje je Městské informační 

centrum Liberec. 

Více na http://6b.cz/WbVy.
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Datum 30. 7. 2017, od 10.00 do 17.00 hod.

Místo konání Autocamp Sedmihorky

Pořadatelé Geopark Český ráj o.p.s., Středisko ekologické výchovy 
Český ráj, Autocamp Sedmihorky, Liberecký kraj

Den Geoparku

akce: 16

PROGRAM

- 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 Ge-

oparku Český ráj.

Vedle řady tvůrčích a smyslových aktivit si budou moci zájemci zkusit 

vybrousit a vyleštit polodrahokam. Seznámí se s historií vzniku pískovco-

vých skalních měst Českého ráje a budou moci zkoumat nerosty a horni-

ny z okolí.

Program bude doplněn divadelním představením pro děti a přednáškou 

o zajímavostech Geoparku Český ráj.

Akce 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 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
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Datum 5. 8. 2017, od 10.00 do 21.00 hod.

Místo konání Brniště, areál Zátiší

Pořadatelé Podralský nadační fond ZOD, Obec Brniště, Krásná 
jurta o.s., Centrum ochrany přírody Neukirch, IBZ St. 
Marienthal, Liberecký kraj

Festival jurt - Oheň, světlo, teplo
a život

akce: 17

PROGRAM

- Přednášky s tematikou ohně, světla, tepla, energie, alternativních 

úspor energie, globálního oteplování

- Workshopy k tématu oheň, výpal hliněných předmětů, foukání skla

- Tržiště tradičních řemesel

- Tvůrčí dílny, lanové prolézačky, staré způsoby rozdělávání ohně

- Vyhodnocení soutěže česko-německého kovosochání

- Dětský kout tvůrčích a prožitkových aktivit

- Koncert skupin Čankišou, F.L.I.P. a Ohnivé růže

- Divadla pro děti

- Zdravé občerstvení

Pátý ročník Festivalu jurt bude koncipován jako harmonický festival pro 

celou rodinu. Oheň a teplo jako živel, fenomén i zdroj života na Zemi - 

toto téma bude prolínat programem.

Festival bude mít 4 hlavní části: Tržiště tradičních řemesel, tvůrčí a prožit-

kové aktivity pro rodiny s dětmi, odborné přednášky a v neposlední řadě 

workshopy v jurtách. Nebude chybět bohatý doprovodný program.

Cílem festivalu bude předávání praktických zkušeností z oblastí života 

spojených s ohněm, teplem či úsporami energie. Důležitým cílem akce 

bude také propojování neziskových organizací, které se zabývají mimo-

školním vzděláváním a praktickou ochranou přírody.

Symbolem festivalu se staly jurty, protože se jedná o mobilní, ekologické 

stavby, které vytváří příjemné přístřeší jednotlivým workshopům.

Podrobný program akce naleznete před jejím konáním na webech

www. ekocentrumbrniste.cz a www.krasnajurta.cz.

 

TIP NA VÝLET

V Brništi naleznete Stezku hastrmanů. Celkem 6 km dlouhá poznávací tra-

sa pro pěší i cyklisty v blízkosti Panenského potoka vás zaujme vůní vody, 

mokřadů, mlýnů, hastrmanů i víl. Také díky 11 zastavením se 4 dětskými 

mini hřišti si výlet užije celá rodina. 

Více na http://6b.cz/rsAa.
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Datum 20. 8. 2017, od 10.00 do 17.00 hod.

Místo konání Autocamp Sedmihorky

Pořadatelé Středisko ekologické výchovy Český ráj, Autocamp 
Sedmihorky, Liberecký kraj

Den řemesel

akce: 18

PROGRAM

- Výroba ručního papíru

- Řezbářská dílna

- Drátkování

- Broušení drahých kamenů

- Vlněná dílna

- Výroba vinutých perlí

- Košíkářská dílna

 

Cílem Dne řemesel je umožnit dětem i jejich rodičům si vlastníma ruka-

ma vyzkoušet různé řemeslné činnosti. Ovčí vlna, dřevo, kameny či sklo 

- to vše projde rukama všech zájemců a promění se do podoby drobných 

dárků.

Akce je určena především rodinám s dětmi. Aktivity budou přizpůsobeny 

i těm nejmenším.

Den řemesel 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 se svými dětmi poznat přírodu všemi smysly? Pak právě na vás 

čeká Dětská lesní naučná stezka Sedmihorky. Na každém zastavení je pro 

děti připraven nějaký úkol. Mohou si zahrát na dřevěný xylofon či si ob-

kreslit listy stromů. 

Více na http://6b.cz/70N8.
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Datum 25. 8. 2017, od 20.30 hod.

Místo konání Skalice u České Lípy, před jeskyní ve Skalickém vrchu

Pořadatelé Liberecký kraj, Ekoporadna ORSEJ, Vlastivědné muze-
um a galerie v České Lípě

Noc pro netopýry

akce: 19

PROGRAM

- Přednáška o životě běžných i vzácných druhů netopýrů doplněná pro-

mítáním

- Ukázka odchytu netopýrů

Zájemci budou seznámeni s životem běžně se vyskytujících i vzácných 

druhů netopýrů. Budou podrobně informováni o způsobu jejich ochrany. 

Dozví se, jak a proč probíhá odchyt. Seznámí se se spoustou zajímavostí 

ze života těchto létajících savců.

Akce proběhne za jakéhokoliv počasí před jeskyní na úpatí Skalického vr-

chu v obci Skalice u České Lípy. Pro zájemce bude připravena řada tisko-

vin a informačních materiálů, tématické pohlednice i pamětní vstupenky. 

Je vhodné vzít si s sebou baterku, ideálně čelovku.

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

 

TIP NA VÝLET

Česká Lípa s jejím okolím patří mezi mnohá místa v Libereckém kraji, kde 

se natáčelo něco známého. Přímo ve městě se natáčely ilmy Jak se točí 

rozmarýny a Hořící keř. Nedaleká Skalice pak byla využita pro pohádky 

Z pekla štěstí a Peklo s princeznou. 

K putování za ilmovými místy můžete využít mapu ilmových míst na 

http://6b.cz/akir.
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Datum 16. 9. 2017, od 14.00 do 19.00 hod.

Místo konání Lomnice nad Popelkou, areál Střediska volného času 
Sluníčko a lomnické parky

Pořadatelé SVČ Sluníčko Lomnice nad Popelkou, Město Lomnice 
nad Popelkou, Liberecký kraj

Cesta za duhou aneb rodinné 
putování lomnickými parky

akce: 20

PROGRAM

- Naučné stezky parků Lomnice nad Popelkou

- Tvoření z přírodnin

- Ukázky včelařství

- Bylinkářství

- Ukázky starých řemesel

- Drumbeny

- Lanové dráhy

- Hry a soutěže

- Doprovodný kulturní program

 

Cesta za duhou aneb rodinné putování lomnickými parky je akce, jejímž 

cílem je seznámit rodiny s dětmi s ekosystémem města, ve kterém žijí. 

V Lomnici nad Popelkou proběhne tento program již počtvrté.

V parcích bude připraven prožitkový program, který nabídne nové vědo-

mosti i zkušenosti. V cíli pak bude na každého dětského účastníka čekat 

drobná odměna a pamětní list. V areálu Střediska volného času Sluníčko 

bude připraven doprovodný program.

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

 

TIP NA VÝLET

V centru Lomnice nad Popelkou najdete barokní zámek, který byl přesta-

věn z původního renesančního valdštejnského zámku. Zámek nemá kla-

sické prohlídkové okruhy. Jeho prostory jsou využívány pro kulturní akce 

a příležitostné výstavy. Zároveň zde sídlí Městská knihovna a Kulturní in-

formační středisko Města Lomnice nad Popelkou. 

Více na http://6b.cz/fdsQ.
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Datum 22.–24. 9. 2017

Místo konání Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

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

Výstava hub

akce: 21

PROGRAM

- Výstava hub

- Odborná mykologická poradna

- Tematické pracovní listy

- Tvůrčí dílna

Již tradičně bude v českolipském vlastivědném muzeu připravena ke 

shlédnutí řada druhů hub - exponátů nasbíraných na různorodých lokali-

tách Libereckého kraje. Po celou dobu trvání akce bude zájemcům k dis-

pozici tradičně velmi žádaná mykologická poradna.

Výstavu budou moci doplnit i samotní návštěvníci. Vlastní nálezy budou 

moci přinést před výstavou i v jejím průběhu.

Tvůrčí dílna, pracovní listy i zajímavý houbařský kvíz - to vše bude připra-

veno pro dětské návštěvníky. Vstup na akci je zdarma.

 

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

 

TIP NA VÝLET

Vydejte se na pěší výlet údolím Národní přírodní památky Peklo a to 

nejen v jarním období, kdy zde vykvétá bledule jarní, ale kdykoliv během 

roku. Z městské části Dubice vyrazíte po červené turistické značce. Brzy se 

ocitnete v krásné přírodě s několika rybníky. Za rybníky Dolní a Horní Pek-

lo vstoupíte u Skautské skály do Pekla. Po naučné stezce projdete údolím 

do Karby a pak až do Zahrádek. Zpátky můžete cestu absolvovat vlakem 

(trasa Česká Lípa - Lovosice). 

Více na http://6b.cz/5FmJ.
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Datum 30. 9. 2017, od 10.00 do 16.00 hod.

Místo konání Městský park v České Lípě

Pořadatelé Geopark Ralsko o.p.s., Město Česká Lípa, Liberecký kraj

Podzimní land artová dílna

akce: 22

PROGRAM

- Workshopy pro děti, dospělé i celé rodiny: Stone balancing, land art 

(tvorba land artových děl a práce s prostorem v parku), fotoworkshop 

(detaily přírody), bubnování (muzicírování pod širým nebem)

- Cesta do středu Země a možná i zpátky - hledací hra v parku pro rodiny 

s dětmi s využitím QR kódů

Podzim dává nové možnosti pro tvoření v přírodě - nové barvy, materiál, 

světlo. Městský park v České Lípě je málo využívaným krajinářským dílem, 

které je zapotřebí oživit aktivitou, hudbou, setkáním i uměním.

Akce bude připravena především pro rodiny s dětmi a teenagery (využití 

chytrých mobilů). Prostřednictvím prožitkových aktivit budou návštěvníci 

hravou formou seznamováni s myšlenkou významu geoparků a s potře-

bou ochrany přírody a krajiny.

Program naleznete před termínem konání na www.geoparkralsko.cz.

 

TIP NA VÝLET

Chcete vidět jednu z nejzajímavějších jeskyní u nás? Navštivte malebný 

kraj mezi Máchovým jezerem a Ploučnicí - Polomené hory. Najdete zde 

jeskyni s názvem Psí kostel, zvanou též Husův kostel. Nedaleko od ní pak 

můžete obdivovat ojedinělou Skalní bránu. 

Více na http://6b.cz/XnY.
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Datum 5. 10. 2017, 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, Lesy České republiky, s.p., 
DDM Libertin Česká Lípa, SOŠ a SOU Česká Lípa

Den zvířat v České Lípě 
- Zvířata našich lesů, luk a vod

akce: 23

PROGRAM

- Výuková stanoviště

- Výtvarné a tvůrčí dílny

- Smyslové stezky

- Prohlídky přírodovědných expozic muzea

Již čtrnáctý ročník akce v českolipském vlastivědném muzeu a galerii, 

která je opět pořádána pro děti z mateřských, základních a středních škol 

i rodiny s dětmi, proběhne pod tématem Zvířata našich lesů, luk a vod.

Pestrý celodenní program bude připraven v areálu bývalého augustini-

ánského kláštera a na přilehlé zahradě. Návštěvníci zde najdou výuková 

stanoviště, tvůrčí dílny i smyslové stezky. Bezplatně budou přístupné 

i veškeré expozice muzea včetně právě probíhajících výstav.

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

 

TIP NA VÝLET

Modlivý důl je asi 1 km dlouhé, pověstmi opředené, skalnaté údolí na se-

verovýchodním okraji obce Svojkov. Dříve zde bývalo hojně vyhledávané 

poutní místo, dnes zde najdete pozůstatky skalní kaple a výklenek orato-

ře. Své kouzlo mají i okolní kopce a četné pískovcové skály. Od České Lípy 

je Svojkov vzdálen necelých 10 km. 

Více na http://6b.cz/2PK4.
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Datum 7. 10. 2017

Místo konání areál Zoologické zahrady Liberec

Pořadatelé Zoologická zahrada Liberec, Liberecký kraj

Světový den zvířat v ZOO Liberec

akce: 24

PROGRAM

- Křtiny letních mláďat narozených v zoo

- Kvízová stezka

- Interaktivní a vzdělávací stanoviště

- Komentovaná krmení

- Doprovodný kulturní program

 

Světový den zvířat, který je v liberecké zoologické zahradě každoročně 

oslavován, připomíná patrona všech zvířat sv. Františka z Assisi. Tento 

světec proslul obrovskou láskou ke zvířatům.

V nejrůznějších koutech světa probíhá vždy kolem 4. října, kdy v roce 

1226 sv. František z Assisi zemřel, oslava života zvířat ve všech jeho po-

dobách. Lidé se zamýšlejí nad významem přátelství se zvířaty, která nám 

pomáhají, dávají smysl našemu životu a obohacují nás.

Aktivity spojené s tímto dnem budou v nejstarší zoologické zahradě 

u nás zaměřeny na informace z živočišné říše, ukázky zvířecích zajímavos-

tí, představení činnosti Záchranné stanice pro handicapované živočichy 

a útulku pro opuštěná zvířata ARCHA i výživu zvířat. V rámci bohatého 

programu budou připravena komentovaná stanoviště, návštěvníci budou 

moci shlédnout krmení zvířat či si popovídat přímo s ošetřovateli.

Program naleznete před akcí v kalendáři akcí na www.zooliberec.cz.

 

TIP NA VÝLET

V Liberci najdete nejstarší botanickou zahradu u nás, která se může poch-

lubit zhruba 8 500 pěstovaných druhů. Prohlédnete si zde velmi rozsáhlý 

skleníkový komplex, ve kterém jsou prezentována různorodá botanická 

témata. Pavilon akvárii je atrakcí zvláště pro děti, najdou zde například 

dospělého kajmana či vodní želvy. 

Více na http://6b.cz/GTaz.
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Datum 7. 10. 2017, od 10.00 do 11.00 hod.

Místo konání Kulturní a společenské centrum Lidové Sady Liberec, 
experimentální studio

Pořadatelé ARCHA - Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Liberec, 
Liberecký kraj

Výtvarná soutěž k Mezinárodnímu 
dni zvířat

akce: 25

PROGRAM

- Vyhodnocení soutěže a předání cen

- Den zvířat v ZOO Liberec

Již dvacátý ročník tradiční soutěže pro žáky základních škol Libereckého 

kraje proběhne ve znamení těžko uchopitelného tématu: Nechte nás žít 

a růst! Toto téma bylo vypůjčeno z mezinárodní kampaně Evropské aso-

ciace zoologických zahrad a akvárií, která si klade za cíl seznámit širokou 

veřejnost s problematikou ohrožených druhů zvířat a rostlin v našem 

okolí a udržet ekosystémy našich běžných původních druhů v rovnováze, 

tak aby nedocházelo k jejich vymírání. Přispět k tomuto těžkému cíli může 

každý z nás tím, že nebude lhostejný a bude chránit přírodu v místě svého 

bydliště.

Soutěž bude věnována živočichům, kteří se nám na první pohled mohou 

zdát zbyteční a mnohdy se jich i bojíme. Různý hmyz, hadi a jím podobní 

však mají v ekosystému nezastupitelnou roli.

Tato tradiční výtvarná soutěž s tematikou zvířat každoročně usiluje o za-

myšlení nad vztahem každého z nás k živé přírodě. Klade si za cíl poznávat 

živočichy různých biotopů a dává prostor vyjádřit své myšlenky v obrazech.

Výstava nejlepších prací vytvořených různými technikami pak bude 

k vidění od 6. do 31. října 2017 již tradičně v suterénu Krajské vědecké 

knihovny v Liberci.

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

 

TIP NA VÝLET

Liberecká zoologická zahrada je nejstarší v bývalém Československu. 

Pouze zde můžete spatřit bílou formu tygra indického či monumentální 

takiny čínské. ZOO je se svou rozlohou 13 hektarů ideálním výletním mís-

tem pro rodiny s dětmi. Projíždí zde i výletní vláček. 

 Více na http://6b.cz/nwNY.
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Datum 21. 10. 2017, od 9.30 do 15.00 hod.

Místo konání areál Střední školy hospodářské a lesnické v Hejnicích

Pořadatelé STŘEVLIK, Liberecký kraj

Den stromů - Stromek nebo domek?

akce: 26

PROGRAM

- Orlí hnízdo

- Kdo se ze stromu ozývá?

- Tvůrčí dílničky

- Pohádka pro děti

- Živá hudba

- Prodej výrobků od drobných zemědělců a potravinářů

Oslavte s námi svátek stromů, ve kterých žije spousta zvířat a rostlin. Při-

jďte objevit, kdo a kde se ukrývá, jak ve stromech žije a jak ho na své pro-

cházce v lese či jinde v přírodě můžete objevit. Budete překvapeni, kolik 

nájemníků jeden mohutný strom má. Budete se moci také seznámit s hla-

sy našich běžných ptáků, abyste poznali, kdo se „z budky ozývá.“

Nebudou chybět různorodé tvůrčí dílny. Ti odvážnější si budou moci vy-

zkoušet výhled z orlího hnízda. K zakoupení budou mimo jiné i dřevěné 

výrobky od místních řemeslníků a studentů hostitelské školy. Doprovod-

ný kulturní program a chutné občerstvení bude tradičním doplněním 

akce pořádané STŘEVLIKem.

Více můžete najít před akcí na www.strevlik.cz nebo na Facebooku.

 

TIP NA VÝLET

Vydejte se na necelých 10 km dlouhý pěší výlet z Hejnic na nejvyšší horu 

české části Jizerských hor Smrk (1 124 m n. m.). Na vrcholu najdete oce-

lovou rozhlednu, kterou tvoří dva lomené sloupy ve tvaru číslice 7. Mezi 

nimi jsou uloženy dvě vyhlídkové plošiny a spirálové schodiště opláštěné 

kovovou sítí. Vnitřek je vybaven informačními panely o historii staré roz-

hledny a výstavbě té nové. Z rozhledny jsou vidět Krkonoše, Jizerské hory 

i Lužické hory. Dohlédnete i do nedalekého Saska a Polska. Rozhledna je 

po celý rok volně přístupná. 

Více na http://6b.cz/KU2y.
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Datum 9. 11. 2017

Místo konání Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec

Pořadatelé Zoologická zahrada Liberec

Konference Zvířata v ohrožení

akce: 27

PROGRAM

- Odborné přednášky

- Panelová diskuse

- Diskuzní dílny

- Informační panely k tématu

Konference na téma Ohrožené druhy zvířat, zločiny v divočině, příčiny 

ohrožení a možná východiska bude určena zoologům, pedagogům i laic-

ké veřejnosti. Environmentální výchova a osvěta zde bude představena 

jako významný nástroj pro ochranu biodiverzity i ohrožených druhů.

Program formou přednášek, panelové diskuse a workshopů bude sesta-

ven tak, aby byl podnětný ze zoologického i pedagogického hlediska. 

Na lektorství se budou podílet odborníci z Unie českých a slovenských 

zoologických zahrad, pracovníci z akademické sféry i realizátoři terénních 

projektů.

Podrobné informace budou od září k dispozici na www.divizna.eu.

Konference je vedle Libereckého kraje podporována také Ministerstvem 

životního prostředí ČR a Státním fondem životního prostředí ČR.

 

TIP NA VÝLET

Zajděte si do některého z libereckých divadel na nevšední kulturní záži-

tek. Najdete zde hned tři. V Divadle F. X. Šaldy působí 3 soubory - opera, 

balet a činohra. Malé divadlo bylo otevřeno jako volná scéna Divadla F. X. 

Šaldy. Tím třetím je Naivní divadlo, jedno z prvních profesionálních lout-

kových divadel. 

Více na http://6b.cz/uCfk.
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Datum 22. 11. 2017, 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.

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

Ekologická soutěž žáků základních 
škol druhého stupně a víceletých 
gymnázií

akce: 28

PROGRAM

- Vědomostní testy z přírodovědných oborů se zaměřením na problema-

tiku ochrany životního prostředí Libereckého kraje

- Praktická část s plněním odborných úkolů

Tříčlenná družstva žáků základních škol a víceletých gymnázií z Liberec-

kého kraje se letos již potřinácté utkají v rámci této vzdělávací soutěže. 

První část proběhne ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě, kde 

odborní pracovníci muzea připraví ve spolupráci s pedagogy Střední od-

borné školy a Středního odborného učiliště Česká Lípa různorodé otázky 

ze zoologie, botaniky, ekologie i geologie. Praktické úkoly pak budou sou-

těžící plnit v prostorách spolupořádající Střední odborné školy. Program 

celého náročného dne vyvrcholí oceněním nejlepších družstev a předá-

ním věcných cen souvisejících s ochranou přírody.

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

 

TIP NA VÝLET

Navštivte Vodní hrad Lipý. Můžete si zde vyzkoušet historické i moderní 

techniky potiskování textilu. Za menší úplatu si můžete vlastnoručně vy-

zdobené tričko odnést domů. 

Více na http://6b.cz/uJ7f.
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Datum 25. 11. 2017, od 9.00 do 18.00 hod.

Místo konání Kulturní středisko v Jablonném v Podještědí

Pořadatelé Spolek přátel Lužických hor, Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR - regionální pracoviště Liberecko, 
Liberecký kraj

akce: 29

Lužické ozvěny Ekoilmu

PROGRAM

- Dopolední a odpolední blok promítání ilmů

- Přednáška s promítáním

- Ekojarmark

Cílem akce je představit nové ilmové snímky, které jsou zaměřeny na pří-

rodu, životní prostředí, zdravý životní styl a obdobná témata.

Zájemci budou moci shlédnout nejzajímavější snímky z festivalu Ekoilm 

i další podobně zaměřené ilmy. Mezi dopoledním a odpoledním promí-

tacím blokem bude připravena přednáška, kterou doprovodí zajímavý 

host promítáním.

V rámci programu proběhne také malý ekojarmark - prodej výrobků chrá-

něné dílny, vánočních výrobků i včelařských produktů. Každý bude moci 

ochutnat vánoční pečivo a další dobroty.

 

TIP NA VÝLET

Jablonné v Podještědí je opředeno pověstmi o české šlechtičně a zakla-

datelce špitálu Zdislavě z Lemberka, která byla prohlášena za blahosla-

venou a později za svatou. Od roku 2002 je sv. Zdislava také patronkou 

Libereckého kraje. Pod zámkem Lemberk má svou studánku, jejíž voda 

byla používána k léčení očních nemocí. Pramen studánky zdobí krásný 

empírový gloriet a osm toskánských sloupů. 

Více na http://6b.cz/0W8z.
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Datum 16. 12. 2017, 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: 30

PROGRAM

- Adventní a vánoční 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 včetně vystavených betlémů

- Vánoční divadelní pohádka

Zastavte se v předvánočním shonu a načerpejte novou inspiraci. Celo-

denní program v českolipském vlastivědném muzeu bude určen hlavně 

dětem, to své si ale dozajista najde i jejich doprovod.

Připomenete si tradice a zvyky krásného období, z nichž si budou moci 

zájemci mnohé sami vyzkoušet. Nebude chybět ani ochutnávka staročes-

kých vánočních pokrmů a pečení cukroví. Pro malé i velké bude připrave-

na řada tvůrčích stanovišť vztahujících se k období zimy a Vánoc. Domů 

si bude možné odnést dekorace, dobré nápady či různé drobnosti, které 

potěší. Nezapomeneme ani na osvětu v péči o zvířátka v zimě.

Předvánoční atmosféru doplní koledy a divadelní pohádka. V rámci akce 

si budou moci návštěvníci zdarma prohlédnout muzeum a galerii včetně 

vystavovaných betlémů.

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

 

TIP NA VÝLET

Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě najdete v krásném prostředí 

augustiniánského kláštera založeného začátkem 17. století. V západním 

křídle se nachází kaple Nejsvětější Trojice, uprostřed rajského dvora pak 

loreta. Návštěvníky neláká jen budova jako taková, najdete zde také za-

jímavé expozice, jako jsou např. Příroda Českolipska, Historie Českolipska 

od roku 1945, Zvířata celého světa či Svět moří a oceánů. 

Více na http://6b.cz/MFmb.
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Datum 17. 2. 2017, od 20.00 hod.

Místo konání Clarion Grandhotel Zlatý Lev Liberec

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

19. ples zemědělců a potravinářů 
Libereckého kraje

akce: 1

PROGRAM

- Prezentace zemědělských a potravinářských irem

- 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 Elvis Presley Revival 

Band Vladimíra Lichnovského.

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

Poznejte rodný dům Ferdinanda Porscheho. Světoznámý automobilový 

konstruktér se narodil 3. září 1875 ve Vratislavicích. Nynější podoba domu 

pochází z konce 19. století. Uvnitř vybudovaná expozice, jejíž součástí je 

i replika vozu Lohner-Porsche, přibližuje průmyslovou tradici. Je věnová-

na také samotnému konstruktérovi a jeho rodině. 

Více na http://6b.cz/wmxa.
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Datum 1. 4. 2017

Místo konání Liberec, budova Krajského úřadu, multifunkční sál

Pořadatelé Liberecký kraj, Okresní myslivecký spolek Jablonec 
nad Nisou

Spolupořadatelé Okresní myslivecké spolky v Libereckém kraji

Myslivecká konference 2017

akce: 2

PROGRAM

- Srnčí zvěř v teorii a praxi
- Přezimovací objekty pro jelení zvěř
- Legislativní trendy v myslivosti
- Vzpomínka na prof. Javůrka a jeho působení v našem kraji
- Myslivecká statistika a dotace
- Diskuse

Letošní myslivecká konference naváže na témata té loňské. V úvodu bude 
opět zaměřena na srnčí zvěř. Účastníci budou mimo jiné seznámeni s me-
todami odhadování věku živé i ulovené srnčí zvěře.
Další příspěvek shrne třicetileté zkušenosti s přezimovacími objekty pro 
jelení zvěř v Jizerských horách. Nebudou chybět aktuální informace týka-
jící se legislativních trendů v myslivosti, mezi myslivci často diskutované 
Směrnice evropské unie o zbraních či invazních druhů zvěře. Součástí 
programu bude vzpomínka na osobnost spjatou s naším krajem profe-
sorem Javůrkem.
Konference nabídne řadu užitečných informací, odborných poznatků 
i praktických zkušeností, které mohou být využity při řádném myslivec-
kém hospodaření v honitbách na území Libereckého kraje.
Program bude již tradičně zaměřen na témata zvolená zástupci myslivec-
kých sdružení. Ke konferenci bude vydán sborník.

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).
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Datum 19.–20. 4. 2017

Místo konání Areál Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, 
Bělíkova 1387

Pořadatelé Regionální agrární rada Libereckého kraje, Střední 
škola hospodářská a lesnická Frýdlant

Zemědělská olympiáda žáků 
středních odborných škol

akce: 3

PROGRAM

- Soutěž v zemědělských teoretických znalostech

- Jízda zručnosti

- Ovládání mechanizačních prostředků

- Sedlácký víceboj na školní farmě

- Práce se zvířaty

- Soutěže pro příchozí

 

Již podvanácté 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

Při návštěvě Frýdlantu nezapomeňte navštívit neorenesanční radnici 

vybudovanou koncem 19. století dle vídeňského architekta Franze Neu-

manna, tvůrce Liberecké radnice. Ve druhém patře radniční budovy sídlí 

Městské muzeum. Najdete tam mimo jiné krásné dílo řezbáře Kinderman-

na - velký model původní radnice. 

Více na http://6b.cz/nxE4.
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Datum 13. 5. 2017, od 9.30 do 15.00 hod.

Místo konání Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec

Pořadatelé Okresní organizace Českého svazu včelařů Liberec, 
STŘEVLIK, Regionální agrární rada Libereckého kraje

13. krajský den včely a mladých
včelařů

akce: 4

PROGRAM

- Ukázky živých včel - skleněný úl, chov matek

- Přednášky o včelách a jejich chovu nejen pro včelaře

- Možnost konzultací pro začínající i zkušené 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 třináctý 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 všechny zájemce, kteří chtějí strávit příjem-

ný den a poznat mnoho zajímavého ze života opylovačů rostlin i z práce 

včelaře. Program bude vhodný pro rodiny s dětmi.

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

 

TIP NA VÝLET

Ráj pro děti nebo dospělé? To už musíte posoudit sami po návštěvě mu-

zea stavebnice LEGO. Najdete zde na 1 000 továrních setů lego. Součástí 

muzea je i herní zóna plná kostiček. Jeho zajímavostí je obchod, kde lze 

zakoupit náhradní dílky na váhu. 

Více na http://6b.cz/LYHn.
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Datum 20. 5. 2017, od 13.00 hod.

Místo konání Dvůr Borčice, Všeň u Turnova

Pořadatelé Regionální agrární rada Libereckého kraje, Ekofarma 
Dvůr Borčice, Jezdecký klub Dvůr Borčice

Den koní v Českém ráji

akce: 5

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 budou moci zájemci seznámit s jejich chovem. Nebude chybět 

odborný výklad ani ukázky jezdeckého umění, zábavný program členů 

jezdeckého klubu, divácká soutěž ani 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

Vydejte se na výlet kolem statků v Příšovicích. V obci se nachází několik 

roubených domů, z nichž nejznámější jsou Bičíkův statek a Holánův sta-

tek. Jedná se o krásné ukázky lidové roubené architektury. Holánův statek 

dostal název po hospodáři, který zde hospodařil začátkem 20. století. Bi-

číkův statek má zděnou barokní branku a byl postaven během 15. století 

rodem Bičíků. V současnosti jsou oba statky kulturní památkou. 

Více na http://6b.cz/Mlsi.
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Datum 27. 5. 2017, od 9.00 do 15.00 hod.

Místo konání Horní Světlá pod Luží - Myslivny

Pořadatelé Spolek přátel Lužických hor, Správa CHKO Lužické 
hory, Občanské sdružení Luž, Liberecký kraj

Slavnosti lužickohorských luk

akce: 6

PROGRAM

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

Již třináctý ročník této zajímavé akce proběhne tradičně v Horní Světlé 
pod Luží. Opět bude cílem 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 jako každoročně doplní řada 
tematických 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 ex-
kurze do okolí Mysliven. Zájemci se budou moci seznámit s Přírodní rezer-
vací Luž a Přírodní památkou Brazilka.
Slavnosti lužickohorských luk jsou hojně navštěvovány veřejností a mají 
vždy velmi dobrý ohlas.

TIP NA VÝLET
Vydejte se na pěší výlet ke zřícenině hradu Milštejn, který byl postaven 
v první polovině 14. století Berky z Dubé na ochranu Žitavské stezky. 
Z Horní Světlé půjdete po zeleně značené trase kolem údolní nádrže Na-
děje a od ní po červené kolem Samperova obrázku k Milštejnu. 

Více na http://6b.cz/2kR1.
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Datum 27.–28. 5. 2017

Místo konání park Budyšínská, Liberec (nad Bunkr Rock Clubem, 
naproti bazénu)

Pořadatelé Motor AG s.r.o., Regionální agrární rada Libereckého 
kraje, Liberecký kraj

Bosh Fresh Festival

akce: 7

PROGRAM

- Soutěžní přehlídka nejlepších restaurací kraje
- Kuchařská show známých osobností
- Prezentace nových gastronomických trendů
- Kuchařské workshopy pod vedením známých osobností
- Regionální potraviny, farmářské trhy, delikatesy
 
Gurmánský Bosh Fresh Festival, festival dobrého jídla a pití, se v různých 
koutech naší republiky koná již od roku 2011. V roce 2017 zavítá poprvé 
do Liberce.
Návštěvníci se budou moci těšit na nevšední gastronomické pokrmy, na 
to nejlepší z klasické, molekulární či extrémní kuchyně. Při interaktivní 
workshop stage si budou moci s některou z kuchařských hvězd uvařit 
rozmanité speciality.
Pro milovníky lahodných moků - vína a piva, jež k jídlu neodmyslitelně pa-
tří, budou připraveny ochutnávky produktů nejlepších vinařství. Se svojí 
produkcí se představí velké i menší pivovary. 
Na festivalu nebude chybět množství stánků s delikatesami z celého světa.

Mnohem více najdete před akcí na www.freshfestival.cz.
 
TIP NA VÝLET

Vyšlápněte si na rozhlednu na Prosečském hřebeni Jizerských hor. Roz-
hledna Proseč se nachází ve výšce 593 m n. m. Na Prosečském hřebeni 
bylo postaveno několik věží, avšak všechny byly zničeny přírodními živly. 
Dnes je rozhledna o víkendech v letních měsících opět otevřená pro ve-
řejnost (po telefonické dohodě). 

Více na http://6b.cz/wxCh.
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Datum 31. 5. 2017

Místo konání Roprachtice

Pořadatelé Regionální agrární rada Libereckého kraje, ZOD 
Roprachtice, Natural spol. s r.o.

Chovatelský den Roprachtice

akce: 8

PROGRAM

- Přehlídka skotu
- Výstava drobných hospodářských zvířat
- Výstava zemědělské techniky
- Prezence firem poskytujících služby pro zemědělce
- Doprovodný společenský program

Cílem regionálního Chovatelského dne v Roprachticích, který se v roce 
2017 koná již potřetí, je seznámení široké veřejnosti s náročnou prací ze-
mědělců, především pak chovatelů hospodářských zvířat.
Hlavními body programu budou komentovaná přehlídka krav českého 
strakatého skotu a prezentace firem nabízejících moderní zemědělskou 
techniku a služby zemědělským podnikům.
Regionální výrobci potravin zde budou prezentovat výsledky své nároč-
né práce. Pro návštěvníky bude připraven bohatý odborný i doprovodný 
program.
Akce bude příležitostí k propagaci zemědělství a potravinářství mezi ši-
rokou veřejností.

TIP NA VÝLET
Krkonošské Roprachtice učarovaly filmaře. Mezi nezapomenutelné filmy 
zde natočené patří Zapomenuté světlo s Bolkem Polívkou a Veronikou Žil-
kovou. Velmi oblíbené jsou také Krakonoš a lyžníci nebo Kráva. 

Více na http://6b.cz/ZDjr.
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Datum 1. 6. 2017, od 9.00 hod.

Místo konání areál libereckých kasáren

Pořadatelé Regionální agrární rada Libereckého kraje, Svaz chova-
telů ovcí a koz v České republice, krajská organizace, 
Armáda České republiky

Den dětí Svazu chovatelů ovcí a koz

akce: 9

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 děti uvidí 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

Ve Vratislavicích nad Nisou, které jsou městskou částí Liberce, najdete 
krásný lesopark. Ten je určen jak k procházkám, tak i k piknikům či cviče-
ní. Najdete zde i posilovací věž se systémem hrazd a úchopů. V blízkosti 
parku se nachází multifunkční kulturní centrum 101010, kde se konají 
koncerty, divadelní představení i plesy. 

Více na http://6b.cz/DfKV.
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Datum 3. 6. 2017, od 9.30 hod.

Místo konání Lomnice nad Popelkou, Tyršův park a dětské hřiště 
v centru města

Pořadatelé Město Lomnice nad Popelkou, Regionální agrární rada 
Libereckého kraje

13. ročník Krajského dne koně
Libereckého kraje - Já mám koně

akce: 10

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
- Pivovarské koně
- 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
- Ukázka souhry člověka, koní a dravců
- Vyhlášení nejkrásnějšího koně a křest hříbat
- Oblastní přebor v drezuře o pohár Českého ráje (od 13.30 hod.)

V Lomnici nad Popelkou bude připraven již 13. ročník této veřejností hoj-
ně navštěvované společenské akce pro všechny věkové kategorie. Cílem 
bohatého programu bude připomenout mnohostranné a po staletí využí-
vané spojení člověka a koně tak, jak probíhalo v minulosti a kam směřuje 
v současné době. Tradičně se Krajský den koně, který svojí účastí oboha-
cují 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.

TIP NA VÝLET
Lomnice nad Popelkou je významným sportovním střediskem, ve kterém 
se mimo jiné narodilo 12 olympioniků. V městském muzeu a galerii na-
jdete expozici věnovanou historii a tradici sportu na Lomnicku. Můžete 
se také vydat přímo do Lyžařského areálu v Popelkách. Na skokanském 
můstku K-70 byla postavena rozhledna pro turisty. 

Více na http://6b.cz/7TnS.
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Datum 10. 6. 2017, od 10.00 hod.

Místo konání Pension Selský dvůr, Raspenava

Pořadatelé Pension Selský dvůr, Regionální agrární rada Liberec-
kého kraje

Hopsinky

akce: 11

PROGRAM

- Hry v anglickém a westernovém stylu jízdy na koni pro začátečníky 
i pokročilé

V jezdeckém sportu, který je velice oblíbený a elegantní, je nejdůležitěj-
ší dokonalý soulad jezdce a koně. Podle typu sedla rozlišujeme anglický 
a westernový styl jízdy na koni. Každý má trochu jiné požadavky na způ-
sob ovládání a pohyb koně, používají se jiná sedla i uzdění.
Při anglickém stylu je žádoucí vznosnější pohyb, který je ale zároveň 
plný kmihu a schopnosti maximálního prodloužení. Tento styl je u nás 
nejrozšířenější a vznikl z klasického evropského stylu. Westernový styl se 
vyznačuje málo vznosným, pohodlným chodem, zároveň je však nutná 
dynamičnost a obratnost. Tento u nás druhý nejrozšířenější styl je modii-
kací španělského stylu, který se vytvořil na základě odlišných pracovních 
podmínek na rančích.
Soutěžní klání koňských nadšenců s jejich miláčky, letos s cílem porovnat 
výše uvedené styly jízdy na koni, se již počtvrté uskuteční na Selském 
dvoře manželů Němcových v Raspenavě. Zajímavý program jistě zaujme 
malé i velké diváky.
Občerstvení bude připraveno pro všechny jezdce, diváky i koně. Ty bude 
možné ustájit v okolních ohradách.

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

V krásném zachovalém podstávkovém domě z 18. století se v Raspenavě 
nachází expozice řemesel, zemědělství a tradičního života na venkově. 
V rámci různých akcí se v dochované černé kuchyni peče domácí chléb. 

Více na http://6b.cz/EZeN.
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Datum 15. 6. 2017, od 9.00 hod.

Místo konání Odrůdová zkušebna Ústředního kontrolního a zkušeb-
ního ústavu zemědělského, pobočka Chrastava

Pořadatelé Regionální agrární rada Libereckého kraje, Odrůdová 
zkušebna ÚKZÚZ Chrastava, Okresní agrární komora 
Liberec a Jablonec nad Nisou

Polní den Chrastava

akce: 12

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
Při návštěvě Chrastavy stojí za zhlédnutí rodný dům malíře Josefa Führi-
cha, který byl postaven počátkem 19. století. V 1. patře nádherné hráz-
děné stavby jsou umístěny velký betlém a muzeum o životě a díle Josefa 
Führicha. 

Více na http://6b.cz/3ygS.
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Datum 16. 6. 2017

Místo konání Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, praco-
viště Frýdlant - Zámecká

Pořadatelé SŠHL Frýdlant, Regionální agrární rada Libereckého 
kraje, Okresní agrární komora Liberec a Jablonec nad 
Nisou

Mladý včelař

akce: 13

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 potřetí.
Střední škola hospodářská a lesnická připraví pro žáky 2. stupně základ-
ních 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

Viděli jste pohádku Peklo s princeznou? Právě Hrad a zámek Frýdlant 
propůjčil své prostory pro hrad krále Bedřicha. Pokud zámek navštívíte, 
připomenete si několik scén z této pohádky. 

Více na ilmové mapě Libereckého kraje http://6b.cz/aisE.
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Datum 23.–24. 6. 2017

Místo konání Hamr na Jezeře

Pořadatelé Obec Hamr na Jezeře, Regionální agrární rada 
Libereckého kraje

24 kapřích hodin

akce: 14

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 lze zasílat do 30. 5. 2017 na e-mail: obec@obechamr.cz,  
popř. tel. 487 851 822.

TIP NA VÝLET
Příjemná procházka vede z centra Hamru na zříceninu hradu Děvín. Po 
červené značce urazíte pouhé 2 km. Historie zříceniny hradu Děvín začíná 
ve 13. století, kdy byl ve vlastnictví Markvarticů. Je pravděpodobné, že 
před rokem 1250 byl právě tento rod zakladatelem hradu. Děvín je jedním 
ze čtyř hradů, které Václav II. postoupil Janovi z Michalovic. 

Více na http://6b.cz/VQlW.
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Datum 26. 8. 2017

Místo konání Troskovice - Semín

Pořadatelé Společnost pro orbu České republiky, z.s., Agroben 
Kacanovy, Regionální agrární rada Libereckého kraje

3. otevřené krajské mistrovství v orbě

akce: 15

PROGRAM

- Trénink soutěžní orby (9.00 hod.)
- Zahájení soutěže v orbě (11.00 hod.) v kategoriích: klasický pluh dvou-

radličný, dvouradličný pluh otočný, orba historickou technikou
- Vyhlášení výsledků (14.30 hod.)
 
Cílem akce je zvyšovat znalosti členů Společnosti pro orbu České repub-
liky i široké veřejnosti v oblasti zpracování půdy. Studenti zemědělských 
škol zde budou mít možnost získat zkušenosti od dlouholetých účastníků 
domácích i zahraničních soutěží.
Soutěž je zároveň praktickou přípravou pro případnou reprezentaci naší 
země. Česká republika je dlouholetým členem Mezinárodní společnosti 
pro orbu a pravidelně vysílá své zástupce na mistrovství Evropy i světa.
 
TIP NA VÝLET

Vydejte se na výlet k rybníkům v Podtroseckém údolí. Začnete-li u rybní-
ku Nebák, můžete po červené turistické značce projít kolem Podsemín-
ského rybníku a dále po zelené až k Věžickému rybníku. Ten je známý díky 
ilmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Odsud můžete dojít opět po čer-
vené ke Krčáku a Vidláku. 

Více na http://6b.cz/bgki.
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Datum 26. 8. 2017

Místo konání Zákupy, okres Česká Lípa

Pořadatelé Regionální agrární rada Libereckého kraje, Základní 
organizace Českého svazu chovatelů Zákupy

Krajská expozice národních plemen 
drůbeže a králíků

akce:16

PROGRAM

- Soutěž o titul Mistr národního plemene králíků a drůbeže
- Soutěž o nejlepšího mladého chovatele králíků a drůbeže
- Memoriál přítele Müllera - Soutěž pro chovatele králíků okresu 

Česká Lípa
- Memoriál přítele Kňoborta - Soutěž pro chovatele drůbeže
- Tombola s cca 500 cenami včetně těch živých

Cílem Krajské expozice národních plemen drůbeže a králíků je představit 
pestrou paletu chovaných plemen drobného domácího zvířectva. Celkem 
bude vystaveno kolem 500 zvířat.
Hlavním úkolem akce bude přiblížit široké veřejnosti práci drobných cho-
vatelů včetně jejich šlechtitelských úspěchů a porovnat úroveň chovů 
v Čechách a Sasku. Program bude totiž obohacen účastí německých přá-
tel ze tří chovatelských spolků.
Mladí chovatelé z Čech a Saska budou porovnávat své výsledky v chovu 
králíků a drůbeže.

TIP NA VÝLET
Navštivte ojedinělou expozici výroby masopustního a karnevalového 
zboží v Zákupech. Muzeum Eduarda Helda přibližuje historii výroby ma-
sek. Současná firma PVO pokračuje v dlouholeté tradici zakladatelské fir-
my Eduard Held při zachování původních výrobních postupů. 

Více na http://6b.cz/ViXv.



Zemědělství

50

Datum 8.–9. 9. 2017 (hlavní program v sobotu 9. 9. )

Místo konání Semily, park Ostrov

Pořadatelé Město Semily, Regionální agrární rada Libereckého 
kraje

14. Semilský pecen

akce: 17

PROGRAM

- Ďolík fest - festival nejen začínajících umělců (pátek 8. 9. )
- Ekumenická bohoslužba
- Dožínkový průvod
- Výstavy hospodářských zvířat a zemědělské mechanizace
- Bohatý kulturní program pro všechny věkové kategorie
 
Ochutnejte Semilský pecen - již čtrnáctý 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 si v tvůrčích dílničkách vyzkoušet, 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

Navštivte krásné semilské Muzeum a Pojizerskou galerii, jehož objekt je 
současně rodným domem Ivana Olbrachta. Pravidelně se zde konají růz-
norodé tematické výstavy. K Muzeu patří také červené roubenky v Jílo-
vecké ulici, kde najdete expozice Pilníkářství, Život v Semilech a Na Půdě. 

Více na http://6b.cz/9VSm.
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Datum 15.–17. 9. 2017

Místo konání Mezinárodní centrum duchovní obnovy Hejnice

Pořadatelé SZO ČZS DAGLA, Regionální agrární rada Libereckého 
kraje, Okresní agrární komora Liberec a Jablonec nad 
Nisou, SŠHL Frýdlant, Mezinárodní centrum duchovní 
obnovy Hejnice

Mezinárodní výstava jiřinek 
a vazačská soutěž studentů 
zahradnických škol

akce: 18

PROGRAM

- Vazačská soutěž žáků zahradnických škol z ČR a Německa
 15. září: 9.00  - zahájení soutěže
   16.00 - vyhlášení výsledků
- Výstava jiřinek pro veřejnost
 15. září: 11.00 - 17.00
 16. - 17. září: 9.00 - 17.00

Již osmý 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 centra 
duchovní obnovy, které se rozzáří stovkami odrůd jiřinek naaranžovaných 
žáky Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant. Barevnost a tvary ji-
řinek budou prezentovány také v nádherných kompozicích vytvořených 
žáky zahradnických oborů středních odborných škol v 7. 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
Vydejte se do Bílého Potoka. V prostorách bývalé textilní továrny zde mů-
žete navštívit Jizerskohorské technické muzeum. Jedním z jeho exponátů 
je i letecký trenažer TL-29 Delfín. Nově Muzeum nabízí expozice textilní 
výroby a letecké archeologie Jizerských hor, Krkonoš a Frýdlantska. Jeho 
součástí je i dětský koutek. 

Více na http://6b.cz/im0J.
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Datum 16. 9. 2017, od 9.00 hod.

Místo konání Sychrov

Pořadatelé Liberecký kraj, Regionální agrární rada Libereckého 
kraje, Okresní agrární komora Liberec a Jablonec nad 
Nisou, Obec Sychrov, Obec Radimovice

15. krajské dožínkové slavnosti

akce: 19

PROGRAM

- Staročeský jarmark
- Děkovná bohoslužba
- Dožínkový průvod
- Vyhlášení výsledků soutěže Výrobek roku Libereckého kraje z odvětví 

potravinářství - zemědělství
- Představení regionálních výrobců potravin
- Výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky
- Bohatý kulturní program
- 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 navštívila 
všechny kouty kraje. Letos Krajské dožínky zavítají již podruhé do sou-
sedství zámku, který sloužil jako rezidence francouzského rodu Rohanů.
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

Při návštěvě zámku Sychrov vás uchvátí nejen nádherná zahrada s do-
minantou, ale i další objekty, které se zde nacházejí - Vodárenská věž, 
Arthurův hrad, Kamenná pumpa, Strážní domky, Holubník či Rudolfova 
vyhlídka. Poznejte je na naučné stezce. 

Více na http://6b.cz/o4a.
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Datum 16.–17. 9. 2017

Místo konání Český Dub

Pořadatelé Základní organizace Českého svazu chovatelů Český 
Dub, Regionální agrární rada Libereckého kraje

Podještědská výstava králíků, holu-
bů, drůbeže a okrasného ptactva

akce: 20

PROGRAM

- Výstava drobného domácího zvířectva
- Posouzení a bonitace vystavovaných zvířat
- Vyhlášení výsledků a předání ocenění
- Možnost nákupu kvalitních čistokrevných zvířat
- Tradiční tombola

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.

TIP NA VÝLET
Navštivte sakrální památky Českého Dubu, například Svatyni Nejsvětější 
trojice či Kostel sv. Ducha. A nezapomeňte také na Podještědské muze-
um věnované Karolině Světlé s johanitskou komendou sv. Zdislavy a Hav-
la z Lemberka. Historie komendy sahá až do 13. století, kdy se Václav I. 
rozhodl zabezpečit obchodní stezku několika komendami rytířského 
a špitálního Řádu johanitů. Dlouho se věřilo, že komenda zanikla v době 
husitských válek. Při průzkumech v letech 1991 - 1993 však došlo ke zno-
vuobjevení původního kláštera a zpřístupnění románské kaple sv. Jana 
Křtitele. 

Více na http://6b.cz/ocXR.
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Datum 21. 9. 2017

Místo konání Náměstí Dr. E. Beneše v Liberci (před radnicí)

Pořadatel Regionální agrární rada Libereckého kraje

Den regionálních potravin 
Libereckého kraje

akce: 21

PROGRAM

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

- Vyhlášení výsledků 7. ročníku soutěže Regionální potravina Liberecké-
ho 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 spo-
třebiteli a výrobci, poskytování informací o způsobu výroby i uzavírání 
obchodních 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

Pamatujete si, jak jste při každém svátků nebo narozeninách sháněli po-
hledy? To je v posledních letech už spíše historií. Pojďte se vrátit zpět a po-
dívejte se do muzea papírové krásy v Liberci. 

Více na http://6b.cz/vdlJ.



55

Zemědělství

Datum 28. 9. 2017

Místo konání Výletní areál Pěnčín u Jablonce nad Nisou

Pořadatelé Regionální agrární rada Libereckého kraje, Svaz chova-
telů ovcí a koz v ČR, krajská organizace

12. svatováclavský nákupní trh
a výstava ovcí a koz

akce: 22

PROGRAM

- 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
- 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 dvanáctého 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.

TIP NA VÝLET
Ve výletním areálu Pěnčín si to své najdou jak děti, tak rodiče. Děti mají 
nejraději farmu s domácími zvířaty. Čeká tu na ně vyhlídkový vláček, který 
je vyveze až na Černou Studnici. Maminky si mohou prohlédnout výrobu 
skleněných perlí a tatínkové muzeum zemědělských strojů. 

Více na http://6b.cz/B4Ne.
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Datum 30. 9. 2017

Místo konání Frýdlant, chovatelský areál Základní organizace České-
ho svazu chovatelů Frýdlant, ul. Kodešova

Pořadatelé Regionální agrární rada Libereckého kraje, Základní 
organizace ČSCH Frýdlant, Základní organizace ČSCH 
Višňová, Okresní organizace ČSCH Liberec, Město 
Frýdlant

Okresní výstava králíků a drůbeže 
a Místní výstava holubů s expozicí 
okrasného ptactva

akce: 23

PROGRAM

- Výstava drobného domácího zvířectva
- Posouzení a bonitace vystavovaných zvířat
- Vyhlášení výsledků a předání ocenění
- Tombola s cca 500 cenami včetně těch živých
- Vynikající tradiční občerstvení šéfkuchaře Jiřího
 
Cílem výstavy bude představit široké veřejnosti pestrou paletu chovů do-
mácích zvířat, především pak králíků a drůbeže, a současně i práci drob-
ných chovatelů v oblasti udržení čistého genofondu národních plemen.
Všichni zájemci budou mít možnost zakoupit čistokrevná zvířata pro svůj 
chov. Důležitým cílem akce bude snaha o rozšíření počtu chovatelů drob-
ného zvířectva především z řad mládeže.
 
TIP NA VÝLET

Frýdlantský pohyblivý betlém Gustava Simona najdete v podstávkovém 
domě nedaleko náměstí T. G. Masaryka. Můžete v něm obdivovat více než 
100 igurek lidí a zvířat.

 Více na http://6b.cz/320t.
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Datum 18.–19. 10. 2017

Místo konání prostranství před zahradou Mezinárodního centra 
duchovní obnovy v Hejnicích

Pořadatelé Regionální agrární rada Libereckého kraje, SŠHL 
Frýdlant

Hejnický dřevorubec

akce: 24

PROGRAM

- 18. října: 13.45 hod. - zahájení disciplín
 19. 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 Stihl Timbersports předními českými závodníky
- Soutěže pro děti z mateřských škol, žáky základních škol i dospělé

Při již 20. ročníku tradiční dřevorubecké soutěže v Hejnicích předvedou 
žáci lesnických škol z České republiky, Slovenska i Německa svou zručnost 
i mistrovství. Diváci se budou moci na vlastní oči přesvědčit o náročnosti 
lesnické práce a zhodnotit nasazení a um, se kterým soutěžící v jednot-
livých disciplínách měří své síly. Žáci si také poměří dovednosti při práci 
s moderní lesnickou technikou - vyvážecím traktorem.
Všichni se budou moci seznámit s mistrovstvím předních českých a záro-
veň světových závodníků v disciplínách Stihl Timbersports.
Při doprovodných soutěžích pro diváky, jako je například řezání ruční pi-
lou či znalostní test, budou mít návštěvníci příležitost si vyzkoušet zachá-
zení s dřevorubeckým náčiním i prokázat své vědomosti 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 fil-
mových místech Jizerských hor. 

Více na http://6b.cz/Hpt.
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Datum 3. 11. 2017

Místo konání Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, areál 
pracoviště Hejnice

Pořadatelé SŠHL Frýdlant, Mezinárodní centrum duchovní obno-
vy Hejnice, Regionální agrární rada Libereckého kraje, 
Okresní agrární komora Liberec a Jablonec nad Nisou

Svatohubertské slavnosti

akce: 25

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 vidět pestrou 
a početnou družinu Svatého Huberta v dobových krojích, ukázky sokol-
nictví, mši troubenou na lesní rohy a zpívanou pěveckým sborem i paso-
vání nových mysliveckých adeptů. Slavnostní den bude zakončen Svato-
hubertskou veselicí s bohatou zvěřinovou tombolou.
 
TIP NA VÝLET

Chcete ochutnat pivo ze severu Čech? Pokud ano, vydejte se na Zámec-
ký pivovar Frýdlant, který poznáte díky dvěma zachovalým komínům už 
z dálky. Před znárodněním jej vlastnil rod Clam-Gallasů. 

Více na http://6b.cz/kjIO.
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Datum 23. 11. 2017, od 10.00 hod.

Místo konání Kulturní dům Jilemnice

Pořadatelé Regionální agrární rada Libereckého kraje, 
CHOVSERVIS a.s.

Setkání chovatelů skotu
- Jilemnice 2017

akce: 26

PROGRAM

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

- Ocenění nejlepších chovatelů skotu
- Představení nabídky býků do připařovacích plánů na rok 2018
- Odborné přednášky, chovatelské novinky
- Diskuse a výměna chovatelských zkušeností

Tradiční setkání chovatelů skotu si klade za cíl zhodnotit plemenářský rok 
a ocenit nejlepších chovatele a chovatelské úspěchy.
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 problematikou zemědělské prvo-
výroby nejen v oblasti okresu Semily. Tradičně hojně navštěvovaná akce 
je dobrou příležitostí k výměně zkušeností ze zemědělské praxe.

TIP NA VÝLET
Chcete poznat Jilemnici a její zákoutí? Vydejte se po 7,5 km dlouhé nauč-
né stezce Jilemnice známá neznámá. Trasou vás povede žluté turistické 
značení. Navštívíte nejzajímavější části krkonošského městečka, ke kte-
rým patří i Zvědavá ulička. Víte proč se nazývá zvědavá? 

Více na http://6b.cz/AZbD.
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Datum 13. 12. 2017

Místo konání bude upřesněno

Pořadatelé Regionální agrární rada Libereckého kraje, 
Natural spol. s r. o.

Setkání chovatelů skotu Libereckého 
kraje spolupracujících s irmou
Natural spol. s r. o.

akce: 27

PROGRAM

- Odborné přednášky z oblastí plemenářství a zdraví zvířat
- Zhodnocení chovatelského roku 2017
- Nabídka býků do připařovacích plánů na rok 2018
- 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 irmami zajišťujícími služby pro zemědělce.
V rámci akce bude připravena také exkurze do zemědělského podniku.
 
TIP NA VÝLET

Navštivte tzv. muzejní ostrov na krásné Masarykově ulici v Liberci. Na-
chází se zde Oblastní galerie Lázně, Severočeské muzeum a Technické 
muzeum. Oblastní galerie sídlí v původních revitalizovaných městských 
lázních. Jeho nynější prostory nemají v Libereckém kraji obdoby. Tech-
nické muzeum vám představí historické automobily, motocykly a celou 
řadu předmětů technického charakteru. V Severočeském muzeu najdete 
kromě bohaté knihovny i tři sbírková oddělení: Přírodovědecké, historic-
ké s archeologií a uměleckohistorické. 

Více na http://6b.cz/cn1K.
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Datum 30. 12. 2017, od 13.00 hod.

Místo konání Dvůr Borčice, Všeň u Turnova

Pořadatelé Regionální agrární rada Libereckého kraje, Ekofarma 
Dvůr Borčice, Jezdecký klub Dvůr Borčice

Dětský den - Vánoce na koních

akce: 28

PROGRAM

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

Již poosmé zpestří Dětský den na ekologické farmě Dvůr Borčice vánoční 
prázdniny těm dětem, které mají rády koně a chtějí se o nich něco dozvě-
dět.
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.
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STŘEVLIK A EKOLOGICKÉ 
VÝUKOVÉ PROGRAMY

Hlavní náplní činnosti Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje 
(STŘEVLIKu) jsou ekologické výukové programy pro mateřské, základní 
a střední školy.

Výukové programy probíhají v malebném městečku Hejnice v těsné blíz-
kosti nejcennějších částí Jizerských hor. K dispozici jim je areál Střední 
školy hospodářské a lesnické se včelí a lesní učebnou a lesoparkem. 

Programy jsou připravovány tak, aby podporovaly přirozené modely 
učení prostřednictvím vlastního prožitku a přímého kontaktu s přírodou. 
Jejich cílem je poskytovat účastníkům praktické znalosti a dovednosti, 
které jim pomohou pochopit úzký vztah člověka a životního prostředí 
a motivují je k environmentálně uvědomělému a odpovědnému jednání. 
Vybrat si lze z bezmála 60 programů, které je možné absolvovat ve formě 
dopoledního či odpoledního bloku, jednodenního programu či celotý-
denního pobytu. Aktuální nabídka je k dispozici na www.strevlik.cz.

STŘEVLIK
Jizerská 190, Hejnice
tel: 481 319  911
e-mail: info@strevlik.cz
www.strevlik.cz
facebook.com/strevlik

Další informace o STŘEVLIKu a ekologické výchově v Libereckém 
kraji můžete najít také na www.ekovychovalk.cz. 
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MOBILNÍ PRŮVODCE
LIBERECKÝM KRAJEM

Liberecký kraj má bohatou historii a velké množství přírodních, kultur-
ních a historických památek. Právem je označován za ráj turistů, lyža-
řů, 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 novou mobilní aplikaci Prů-
vodce Libereckým krajem. Ta umožňuje získat informace o turistických 
zajímavostech, o možnostech ubytování či stravování, ale i o různých 
kulturních a sportovních akcích. S její pomocí si můžete naplánovat 
výlety napříč celým krajem. Prostřednictvím virtuálních prohlídek si 
prohlédnete interiéry zámků či přírodní atraktivity. Díky tzv. rozšířené 
realitě umožňuje průvodce zobrazit zájmové body, které jsou viditelné 
z jeho aktuální polohy pomocí fotoaparátu v telefonu. 

www.liberecky-kraj.cz
Sledovat nás můžete i na Facebooku a Instagramu.

cestou necestou

@regionliberec
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ATLAS ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

V LIBERECKÉM KRAJI
Co Atlas řeší?
Hlavním jeho tematickým zaměřením je životní prostředí. Nevyhýbá se 
ale ani dalším souvisejícím oblastem. 

… a na jakém území?
Územní vymezení Atlasu je vztaženo k Libereckému kraji. Podle povahy 
tematiky se občas podívá na kraj v širším kontextu, občas se věnuje lo-
kálním problémům.

Kdo mu bude rozumět?
Každý. Atlas je určen pro žáky a studenty základních a středních škol i laic-
ké uživatele z řad široké veřejnosti.

Nějaké návaznosti?
Je připravována webová podoba. Ta bude rozšiřovat rozsah informací, 
které najdete v tištěné verzi. Bude umožňovat uživatelskou práci s Atla-
sem. Do elektronické verze bude možné se propojit z tištěné prostřednic-
tvím QR kódů, popř. ji bude možné vyhledat přímo na adrese http://atlas.
kraj-lbc.cz. Plné spuštění elektronické verze je plánováno na září 2017.

A co zvířátka?
Ale ano… Atlas má svou aplikaci pro chytré telefony. Ta jej obohacuje 
o prostor, pohyb a zvuky s využitím technologie rozšířené reality (aug-
mented reality). Můžete si prohlédnout některé hrady, zámky a rozhledny 
v Libereckém kraji, pokochat se majestátným pohybem zubra či zavytím 
vlka. 

Mobilní aplikace je ke stažení na Google Play pod názvem 

Atlas Libereckého kraje. 

http://atlas.kraj-lbc.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. 

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

Krajský úřad  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

Sestavil: Ing. Tomáš Komrzý
Vydal: Liberecký kraj, rezort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova

ve spolupráci s rezortem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, 2017
Graická úprava: PMH, s. r. o.

Tisk: Irbis s. r. o.
Materiál je vytištěn na recyklovaném papíru.

KONTAKTY
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