
Kalendář
akcí 2018



Vážení přátelé,

dostává se Vám do rukou již sedmnáctý Kalendář akcí rezortu 
životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova Libereckého 
kraje, který vám letos předkládáme ve zcela novém formátu.  

Kalendář jsme uspořádali přehledněji a maximálně prakticky. 
Základní informace o akcích jsou úzce propojeny s webovou 
aplikací Libereckého kraje www.kalendar-akci-lk.cz a také weby 
spolupracujících organizací. Tam před vlastním konáním najdete 
plakáty, pozvánky, programy, bližší informace o místě konání  
i fotodokumentaci z předchozích akcí. 

Ve spolupráci s rezortem kultury, památkové péče a cestovního ruchu byly do kalendáře 
připraveny různorodé náměty k výletům do krásné přírody Libereckého kraje a k návštěvě 
zemědělských i ekovýchovných akcí přímo z kalendáře. U každé fotografie najdete QR kód, 
jehož prostřednictvím se dostanete k řadě praktických informací.     

A jaké nové akce v letošním kalendáři najdete? Ekologická výchova byla obohacena 
především o aktivity českolipského Vlastivědného muzea a galerie. Zájemci z regionu, 
kde je omezená nabídka ekovýchovných aktivit, se budou moci zúčastnit např. Dne vody, 
Vítání ptačího zpěvu, Žabí či Motýlí noci. Zemědělská část je rozšířena zejména o nabídku 
libereckého Českého včelařského institutu, který zahajuje vzdělávací činnost pro včelaře.  

Opět se musím zmínit, že tak široká nabídka akcí by nebyla možná bez úzké spolupráce 
Libereckého kraje s celou řadou neziskových i podnikatelských subjektů. Jsem rád, že je 
kalendář znovu dílem dvou rezortů Libereckého kraje. Všem spolupracovníkům velice 
děkuji.   

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

Jiří Löffelmann
člen Rady Libereckého kraje

pověřený řízením rezortu životního prostředí,
zemědělství a rozvoje venkova



Vážení přátelé,

kalendář, který se Vám dostává do rukou, je jednou z mnoha 
forem, jimiž Liberecký kraj podporuje zemědělce, producenty 
potravin, řady dobrovolníků, kteří pečují o přírodu obklopující 
nás ze všech stran, a všechny podílející se na výchově mladé 
generace k ochraně přírody. 

Stejně jako v předchozích letech je mou milou povinností 
poděkovat představitelům Libereckého kraje za podporu, které 
se agrárnímu odvětví dostává. 

Kalendář je pro Vás zároveň pozvánkou na různorodou paletu 
akcí. To své si vybere určitě každý. Budeme se na Vás těšit.  

 
Ing. Robert Erlebach

předseda Regionální agrární rady Libereckého kraje

 

Vydal: 
Liberecký kraj, rezort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova ve spolupráci 

s rezortem kultury, památkové péče a cestovního ruchu. 

Fotografie: Miroslav Chmela a další

Materiál je vytištěn na recyklovaném papíru. 

Liberecký kraj
- cestou necestou

@regionliberec

www.kalendar-akci-lk.cz



Botanická zahrada 
kVete i V zimě
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21 Včelaření v kombinovaných úlech Vlčetín u Českého Dubu www.kurzy-pro-vcelare.cz celodenní  kurz
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27 
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31 Vliv moderních odrůd řepky a slunečnice na návštěv-
nost včelami a ovlivnění chování včel pesticidy

Liberec www.csvi.cz přednáška

LEDEn 2018

www.kalendar-akci-lk.cz 



rozhlédněte 
se po kraji 



1

2 Netradiční využití řemesel  
a lidových tradic 

Hejnice, budova STŘEVLIK www.strevlik.cz
seminář pro učitelky  
z mateřských škol 

3 Včelí  pastva a včelí nemoci Sedmihorky www.csvi.cz den plný přednášek

4

5 

6 

7 

8 

9 

10 Získávání a zpracování včelích produktů, 
ekonomika a daně ve včelařství

Vlčetín u Českého Dubu www.kurzy-pro-vcelare.cz celodenní  kurz

11 

12 

13 

14 

15 

16 Ples zemědělců a potravinářů Liberec, Clarion Grandhotel 
Zlatý Lev

www.apic.cz
významná společenská akce 
agrárního sektoru
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Vítání jara 
V pekle u České lípy 
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15 Euroregion Tour  - do 17.3. Jablonec nad Nisou, Eurocentrum www.euroregiontour.cz veletrh cestovního ruchu

16 

17 Vítání jara Hejnice, budova STŘEVLIK www.strevlik.cz akce pro rodiny s dětmi

Myslivecká konference 2018 Liberec, budova Krajského úřadu, 
multifunkční sál  

https://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz
aktuální informace  
z oboru

Biovčelaření v praxi Vlčetín u Českého Dubu www.kurzy-pro-vcelare.cz celodenní  kurz

18 

19 Medové jaro - trvá do 27.3.
Nové Město pod Smrkem, 
víceúčelový sál 

http://ddmnmps.webnode.cz/co-je-u-
-nas-noveho

akce pro školní kolektivy  
i další zájemce

20 

21 ZOORiskuj - základní kolo  Liberec, Lidové sady ww.zooliberec.cz
soutěž pro žáky  
2. stupně ZŠ

22 Den vody 
Česká Lípa, Vlastivědné muzeum 
a galerie

www.muzeumcl.cz/ekoporadna.html
program pro žáky všech 
typů škol 

23 

24 
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29 

30 

31

BřEZEn 2018

www.kalendar-akci-lk.cz 



oslaVy dne země 
V liBereckém kraji 



1

2

3

4

5 Živá školka 
Liberec, Krajská vědecká 
knihovna

www.strevlik.cz
konference k ekologické výchově  
v mateřské škole 

6 

7 Hornolužický včelařský den Neugersdorf (u Rumburku) www.csvi.cz zájezd na včelařskou konferenci

8 

9 

10 

11 ZOORiskuj - finále Liberec, Lidové sady ww.zooliberec.cz soutěž pro žáky 2. stupně ZŠ

12 

13 

14 Otevírání Stezky hastrmanů Brniště www.ekocentrumbrniste.cz naučná stezka pro rodiny s dětmi

15 

16 

17 

18 Zemědělská olympiáda žáků 
středních  škol - trvá do 19.4.

Frýdlant, Střední škola 
hospodářská a lesnická

www.sshlfrydlant.cz
soutěž ve znalostech  
a dovednostech

19 Den Země - Turistika po našem okolí
Česká Lípa, Vlastivědné 
muzeum a galerie

www.muzeumcl.cz/ekopo-
radna.html

akce pro žáky všech typů škol, 
rodiny s dětmi i další zájemce 

20 Den Země - Zero waste Liberec, Krajský úřad www.ekovychovalk.cz akce nejen pro školní kolektivy

Ekologická olympiáda - krajské kolo 
- trvá do 22.4.

Zákupy www.souteze.zbojnici.cz soutěž studentů SŠ

Zlatá včela - oblastní kolo 
- trvá do 21.4.

Jablonec nad Nisou, 
areál ZŠ Pasířská

www.vcelaricijbc.webnode.cz soutěž dětí z včelařských kroužků

21 Den Země v ZOO Liberec Liberec, Zoologická zahrada www.zooliberec.cz akce nejen pro rodiny s dětmi

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 Jak zvládnout rojení i při silných 
včelstvech 

Vlčetín u Českého Dubu www.csvi.cz celodenní  kurz

29 

30 

DUBEn 2018

www.kalendar-akci-lk.cz 



zapomenutý kraj 
kolem ralska 



1
2
3
4
5 Jezdecké drezurní závody Vrchovany, závodiště www.vrchovany.cz akce pro každého

6 Vítání ptačího zpěvu Česká Lípa, sraz u Vl. muzea www.muzeumcl.cz ornitologická vycházka

7 
8 
9 

10 
11 

12 Krajský den včely 
a mladých včelařů Liberec, Lidové sady http://ovcsvliberec.g6.cz

představení včelařství rodinám  
s dětmi i dalším zájemcům 

Ukliďme Jizerky - trvá do 13.5. Jizerské hory www.projizerky.cz tradiční akce pro dobrovolníky 

Zlatý list - krajské kolo Osečná www.souteze.zbojnici.cz dětská soutěž z ekologie 

Výstava k výročí založení Vče-
lařského spolku Č. Dub - do 22.6.

Český Dub, Podještědské 
muzeum

www.cesko-dubsko.cz
představení 110-ti let včelařství  
na Českodubsku

13 
14 
15 
16 
17 
18 Žabí noc Česká Lípa, obecní les www.muzeumcl.cz program pro rodiny s dětmi

19 Chov včelích matek Vlčetín u Českého Dubu www.kurzy-pro-vcelare.cz celodenní  kurz

Den koní v Českém ráji Všeň u Turnova, Dvůr Borčice www.borcice.cz přehlídka výcviku koní

20 
21 
22 Den pro ekologii Horní Světlá p. Luží - Myslivny www.luzicke-hory.cz soutěž pro žáky 2. stupně ZŠ

23 
24 
25 

26 Fresh festival - trvá do 27.5.
Liberec, park 
u plaveckého bazénu 

http://festival.fresh.iprima.cz
gastronomický festival také  
s regionálními potravinami

Festival Proměny 2018 Ralsko, část Jabloneček www.geoparkralsko.cz land artové setkání v krajině

 Festival Karoliny Světlé Světlá pod Ještědem www.karolinasvetla.cz připomenutí starých časů

Slavnosti lužickohorských luk Horní Světlá p. Luží - Myslivny www.luzicke-hory.cz různorodá akce pro děti i dospělé

Jezdecké skokové závody ZZ - L* Vrchovany, závodiště www.vrchovany.cz akce pro každého

27 
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30 
31

KVěTEn 2018
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liBerecký kraj 
z koňského hřBetu



1 Den dětí Svazu chovatelů ovcí a koz Liberec, areál kasáren www.schok.cz netradiční oslava svátku dětí

2 Krajský den koně - Já mám koně Lomnice nad Popelkou, 
Tyršův park

www.kislomnice.cz
bohatý celodenní program  
pro každého

3
4
5 
6 
7 
8 

9 Hopsinky
Raspenava, Pension 
Selský dvůr

http://selskydvur.onas.cz
amatérská soutěž v jezdeckých 
disciplínách

10 
11 
12 
13 

14 Víkend s haflingy, mistrovství haflingů  
v sedlových disciplínách - trvá do 17.6.

Vrchovany, závodiště www.vrchovany.cz
seznámení s malými, ale velmi 
odolnými koňmi

Polní den Chrastava
Chrastava, Zkušební 
stanice ÚKZÚZ

www.ukzuz.cz akce pro odbornou veřejnost

Seminář pro učitelky mateřských škol 
Hejnice, budova 
STŘEVLIK

www.strevlik.cz inspirace pro praktickou výuku

15 Greenfest - Ekofestival Liberec - do 16.6. Liberec, Lidové sady www.greenfest.cz akce plná workshopů a přednášek 

16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 Krajské slavnosti Liberec, krajský úřad www.kraj-lbc.cz
pestrý program k seznámení  
s Libereckým krajem 

Mladý včelař
Frýdlant, Střední škola 
hospodářská a lesnická

www.sshlfrydlant.cz
představení včelaření na školní 
včelnici

24 kapřích hodin - trvá do 23.6. Hamr na Jezeře www.obechamr.cz 24hodinové rybářské závody dvojic

Chovatelský den SYŘENOV 2018
Syřenov, Lomnice nad 
Popelkou

www.zeoslomnice.cz
setkání chovatelů hospodářských 
zvířat

23 
24 
25 
26 
27 
28 

29 Jezdecké závody ve všestrannosti, 
kvalifikační kolo Zlaté podkovy - do 1.7.

Vrchovany, závodiště www.vrchovany.cz oblastní mistrovství

30 

ČERVEn 2018
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s rodinou 
za poznáním



1

2

3

4

5 Den otevřených dveří na Včelí farmě Smržov Smržov u Českého Dubu www.vcelysmrzov.cz
prohlídka včelařského 
provozu

6 

7 

8 Den pro přírodu Českého ráje Kemp Sedmihorky www.sevceskyraj.cz ekoden pro rodiny s dětmi 

9 

10 

11 

12 

13 Motýlí noc Údolí Pryského potoka
www.muzeumcl.cz/ekopo-
radna.html

program pro rodiny s dětmi 
i další zájemce
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15 
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17 

18 

19 

20 

21 
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27 

28 

29 Den Geoparku Český ráj Kemp Sedmihorky www.sevceskyraj.cz ekoden pro rodiny s dětmi 
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ČERVEnEC 2018
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jak se žije 
na farmě 



1

2

3

4 Den spolků Brniště, Lesní areál Zátiší www.ekocentrumbrniste.cz představení zájmové činnosti z regionu

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 Den bez palmového oleje Liberec, Zoologická zahrada ww.zooliberec.cz
ekoden pro rodiny s dětmi k připomenutí 
velkého ekologického problému

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 Krajská výstava národních 
plemen drůbeže a králíků

Zákupy www.zakupy.cz
přiblížení práce drobnochovatelů široké 
veřejnosti

26 Den řemesel Kemp Sedmihorky www.sevceskyraj.cz ekoden pro rodiny s dětmi 

27 

28 

29 

30 

31 Noc pro netopýry
Skalice u České Lípy, před 
jeskyní ve Skalickém vrchu

www.muzeumcl.cz seznámení s životem netopýrů

SRpEn 2018

www.kalendar-akci-lk.cz 



krajské dožínky 
V Bílém kostele nad nisou 



1 Krajské dožínky Bílý Kostel nad Nisou www.kraj-lbc.cz bohatý program pro každého

Výstava k výročí založení Včelař-
ského spolku Č. Dub - do 30.9.

Liberec, Krajská vědecká 
knihovna

www.cesko-dubsko.cz
představení 110-ti let včelařství  
na Českodubsku

2

3

4

5 

6 

7 Semilský pecen - do 8.9. Semily, park Ostrov www.semily.cz tradiční oslava úrody 

8 Dožínky v Brništi Brniště, Lesní areál Zátiší www.ekocentrumbrniste.cz bohatý program pro každého

9 

10 

11 

12 

13 

14 Výstava jiřinek - trvá do 16.9. Hejnice, MCDO www.sshlfrydlant.cz vazačská soutěž a výstava jiřinek

Výstava hub - trvá do 16.9. Česká Lípa, Vl. muzeum www.muzeumcl.cz výstava a mykologická poradna

15 Oslavy Ještědu Ještěd www.jestedliberec.cz oslava 45. narozenin dominanty kraje

Výstava drobn. zvířectva - do 16.9. Český Dub, chovatelský areál www.apic.cz přiblížení práce chovatelů 

16 Cesta za duhou Lomnice n.P., SVČ Sluníčko www.svclomnice.cz prožitkový program pro každého

17 

18 

19 

20 Den regionálních potravin Liberec, nám. E. Beneše www.apic.cz představení regionálních potravinářů

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 Lesní slavnost u Alainovy věže Lomnice n. P., les pod Táborem lomnicenadpopelkou.cz lesnické a myslivecké aktivity

Svatováclavský trh Pěnčín u JBC, Výletní areál www.schok.cz bohatý program pro všechny

29 Land art park 2018 Česká Lípa, Městský park www.geoparkralsko.cz  land artové setkání v  parku 

30 

Září 2018
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podzim V jizerskohorských 
BuČinách 



1

2 Seminář pro učitelky mateřských škol Hejnice, budova STŘEVLIK www.strevlik.cz inspirace pro praktickou výuku

3

4 Den zvířat v České Lípě - Zvířata  
žijící kolem nás

Česká Lípa, Vlastivědné 
muzeum a galerie 

www.muzeumcl.cz
různorodý program pro žáky 
všech typů škol 

5 

6 Den zvířat v Zoo Liberec Liberec, Zoologická zahrada www.zooliberec.cz ekoden pro rodiny s dětmi 

Den otevřených dveří v ZOD Brniště Brniště www.zodbrniste.cz
představení jednoho z nejlepších 
zemědělských podniků v ČR 

7 Světový festival ptactva 
Česká Lípa, sraz u Vlastivěd-
ného muzea a galerie

www.muzeumcl.cz/ekopo-
radna.html

ornitologická vycházka kolem 
řeky Ploučnice

8 

9 Mapy kolem nás - trvá do 11.10.
Liberec, Krajská vědecká 
knihovna

http://geoportal.kraj-lbc.cz/
mapy-kolem-nas

široké využití map na akci 
pro školy i širokou veřejnost 

10 

11 Environmentální výchova 
- Nové cesty - trvá do 13.10.

Kemp Sedmihorky www.divizna.eu
pobytový workshop  
pro pedagogy

12 

13 

14 

15 

16 

17 Hejnický dřevorubec  - trvá do 18.10. Hejnice, MCDO www.sshlfrydlant.cz soutěž žáků lesnických škol

18 

19 

20 Den stromů - Království stromů Hejnice, budova STŘEVLIK www.strevlik.cz ekoden pro rodiny s dětmi 

21 

22 

23 

24 

25 Svátek jablka  - trvá do 28.10. Pěnčín u Turnova, kulturní dům www.pencin-obec.cz sedmnáctý ročník prodejní akce

26 

27 Včela a její  obydlí Vlčetín u Českého Dubu www.kurzy-pro-vcelare.cz celodenní  kurz

28 

29 

30 

31

říJEn 2018
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k nejhezČím Vodopádům 
liBereckého kraje 



1

2 Svatohubertské slavnosti Hejnice www.sshlfrydlant.cz
tradiční oslava svátku 
patrona myslivců

3

4

5 

6 

7 

8 

9 

10 Svatomartinský jarmark - krůtí hody Brniště, Lesní areál Zátiší www.ekocentrumbrniste.cz
bohatý program plný gastro-
nomických zážitků

Oblastní výstava králíků, holubů a drůbeže
Česká Lípa, Výstavní hala  
ve Staré Lípě

www.cschcl.estranky.cz
přiblížení práce chovatelů 
široké veřejnosti

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 Nástavkové včelaření Vlčetín u Českého Dubu www.kurzy-pro-vcelare.cz celodenní  kurz

18 

19 

20 

21 Ekologická soutěž žáků základních škol 
druhého stupně a víceletých gymnázií

Česká Lípa, Vlastivědné 
muzeum a galerie  

www.muzeumcl.cz/ekopo-
radna.html

klání tříčlenných družstev

22 Setkání  chovatelů skotu - Jilemnice 2018 Jilemnice, Kulturní dům Jilm www.chovservis.cz tradiční setkání

23 

24 Lužické ozvěny Ekofilmu
Jablonné v Podještědí, 
kulturní centrum 

www.luzicke-hory.cz
nové filmové snímky  
s ekologickou tématikou

25 

26 

27 

28 

29 Česko-polské setkání chovatelů poštov-
ních holubů, medové Vánoce - do 1.12.

Nové Město pod Smrkem
http://ddmnmps.webnode.
cz/co-je-u-nas-noveho

pestrá akce včetně výstavy 
včelařského kroužku

30 Vánoce se STŘEVLIKem Hejnice, budova STŘEVLIK www.strevlik.cz ekoden pro rodiny s dětmi 

LISTOpAD 2018
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Čekání 
na ježíška 



1 Mikulášská výstava králíků Frýdlant, ul. Kodešova, areál ČSCH www.apic.cz představení drobnochovatelů

2

3

4 Seminář pro učitelky mateřských škol Hejnice, budova STŘEVLIK www.strevlik.cz inspirace pro praktickou výuku

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 Setkání chovatelů skotu Liberec. kraje 
spolupracujících s firmou Natural s.r.o.

Liberec, Lidové sady www.apic.cz tradiční setkání chovatelů skotu

13 

14 

15 Čekání na Ježíška
Česká Lípa, Vlastivědné  
muzeum a galerie 

www.muzeumcl.cz/
ekoporadna.html

různorodý program především 
pro rodiny s dětmi

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31

pROSInEC 2018

www.kalendar-akci-lk.cz 



Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
www.kraj-lbc.cz
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