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Vážení přátelé,

předkládáme Vám již osmnáctý Kalendář rezortu životního 
prostředí, zemědělství a rozvoje venkova Libereckého kraje, 
prostřednictvím kterého se můžete seznámit s akcemi z oblastí 
ekologické výchovy, zemědělství a souvisejících oborů, které 
budou v průběhu roku 2019 připraveny v různých koutech 
Libereckého kraje.  

V loňském roce Vám byl Kalendář představen ve zcela novém 
formátu. Jelikož jsme se setkali s celou řadou pozitivních reakcí, 
rozhodli jsme se toto uspořádání zachovat i pro rok 2019. 
Základní informace z Kalendáře jsou tak opět úzce propojeny s www.kalendar-akci-lk.cz a 
weby spolupracujících organizací. Tento systém umožňuje nabídnout konkrétní informace 
včetně fotodokumentace z předchozích ročníků, podrobností o místě konání, apod.        

Jedním z nosných témat Libereckého kraje pro rok 2019 je podpora řemesel s cílem zvýšit 
zájem mladé generace o jejich studium. Šetrné využívání místních zdrojů a tradiční řemeslná 
výroba patří zároveň mezi častá témata ekologické výchovy a osvěty. Prostřednictvím 
doprovodných fotografií Kalendáře se snažíme podpořit oba tyto cíle. U fotografií najdete 
QR kódy, pod kterými jsou pro Vás připraveny praktické informace ke konkrétním tématům 
představeným na fotografii.   

Tradičně 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 náš 
rezort vytváří v rámci svých možností zázemí pro jejich realizaci. 

Jmenovitě bych chtěl poděkovat koordinátorovi akcí s agrární tématikou Regionální agrární 
radě Libereckého kraje a rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libereckého 
kraje, jehož pracovnice se na přípravě Kalendáře podílely.

Věřím, že si z různorodé nabídky vyberete „to své“ a Váš čas věnovaný návštěvě akcí  
z Kalendáře bude příjemně a smysluplně využit. 

Jiří Löffelmann
člen Rady Libereckého kraje

pověřený řízením rezortu životního prostředí,
zemědělství a rozvoje venkova



Vážení přátelé,

spolupráce Libereckého kraje a Regionální agrární rady 
Libereckého kraje trvá nepřetržitě od roku 2001. Kalendář akcí 
z oblasti zemědělství, potravinářství a ekologické výchovy, které 
proběhnou na území našeho kraje v průběhu celého roku, je 
jedním z výsledků této spolupráce.   

V posledních měsících narůstá v agrárním odvětví neklid, který 
byl způsoben představami politiků Evropské Unie o budoucí 
podobě zemědělství v pomyslné jednotné Evropě. Opomíjení 
aktuální struktury zemědělství v České republice i dalších zemích 
EU je z jejich návrhů patrné. Neklid, nejen u našich zemědělců a 
potravinářů, by měla také vzbuzovat skutečnost, že jsme se stali 
zemí závislou na dovozu základních potravin. Těch, které byly ještě v nedávné minulosti 
pilířem našeho zemědělství a potravinářství a v nemalém množství jsme je naopak vyváželi. 

Bez podpory se popsaný stav může ještě zhoršovat. Akce, které jsou obsahem Kalendáře, 
jsou vedle těch vyloženě odborných zaměřeny také na propagaci agrárního odvětví  
u široké veřejnosti. Jejich cílem je ukázat, co vše v odvětví vzniká, že se jedná o moderní 
a perspektivní obor pro každého, kdo chce zde pracovat, popřípadě zde zahájit studium. 
Toto odvětví potřebuje pro svou budoucí existenci vedle selského rozumu i odpovídající 
prestiž u veřejnosti, snahu jednotlivců chránit si svého zemědělce, potravináře či lesníka.

Poděkování patří představitelům Libereckého kraje za podporu, které se našemu odvětví 
dostává, a stejně tak všem organizátorům připravovaných akcí. Věřím, že se na nich 
budeme setkávat a Váš zájem se tak zároveň stane odměnou za práci organizátorů.

 

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. 

Materiál je vytištěn na recyklovaném papíru. 

Liberecký kraj
- cestou necestou

@regionliberec

www.kalendar-akci-lk.cz



VYROBTE SI DŘEVĚNÉHO KRTEČKA
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17 Den otevřených dveří na SOŠ a SOU Česká Lípa
SOŠ a SOU, 28. října 2707, 
Česká Lípa

www.skolalipa.cz
seznámení se 
studijními obory
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LEDEN 2019
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ZA TRADICÍ VÝROBY PAPÍRU 
A PAPÍROVÝCH MASEK



ÚNOR 2019

1

2

3

4

5 

6 

7 

8 Seminář v rámci sítě Mrkvička Hejnice, budova STŘEVLIK
www.strevlik.cz, 
www.facebook.com/strevlik

inspirace pro učitelky 
z mateřských škol

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 Ples zemědělců a potravinářů Liberec, Clarion Grandhotel 
Zlatý lev

www.apic.cz
významná společenská akce 
nejen agrárního sektoru

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 Masopustní dílny Brniště, ekocentrum www.ekocentrumbrniste.cz
zvyky a tradice masopustního 
období

24 

25 

26 

27 

28 

www.kalendar-akci-lk.cz 



ZA ŘEMESLY DO MUZEÍ 
LIBERECKÉHO KRAJE



BŘEZEN 2019

1 Soví noc Česká Lípa, Holý vrch www.muzeumcl.cz/ekoporadna.html
noční ornitologická 
procházka

2

3

4

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 Euroregion Tour - do 16.3. Jablonec nad Nisou, Eurocentrum www.euroregiontour.cz veletrh cestovního ruchu 

15 

16 Vítání jara Hejnice, budova STŘEVLIK
www.strevlik.cz,  
www.facebook.com/strevlik

akce pro rodiny s dětmi

17 

18 

19 

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

21 Den vody 
Česká Lípa, Vlastivědné muzeum 
a galerie 

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

22 

23 Myslivecká konference 2019 Liberec, budova Krajského úřadu, 
multifunkční sál

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

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 Ukliďme příkopy Brniště, ekocentrum www.ekocentrumbrniste.cz úklidová akce pro každého

31
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OSLAVY DNE ZEMĚ 
V LIBERECKÉM KRAJI 



1
2
3 ZOORiskuj - finále Liberec, Lidové sady www.zooliberec.cz soutěž pro žáky 2. stupně ZŠ

4
5 
6 Otevírání Stezky hastrmanů Brniště www.stezkahastrmanu.cz tradiční otevírání naučné trasy

7 

8 Medové jaro - do 16.4.
Nové Město pod Smrkem, 
víceúčelový sál 

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

akce pro školní kolektivy  
i další zájemce

9 
10 
11 
12 
13 Velikonoční dílny Brniště, ekocentrum www.ekocentrumbrniste.cz staré lidové zvyky a tradice

14 Den Země - Opravit nebo vyhodit Liberec, Park Clam - Gallasů, 
u Grandhotelu Zlatý lev 

www.ekovychovalk.cz
akce pro každého na téma snižování 
množství odpadu

15 
16 
17 
18 
19 

20 Velikonoce na rychtě  Kravaře, Vísecká rychta
www.muzeumcl.cz/
ekoporadna.html

staročeské zvyky a tradice na akci 
nejen pro rodiny s dětmi

Papírové vzpomínky - do 5.6. 
Liberec, ZOO, budova 
ZooExpo

www.zooliberec.cz
dobové plakáty a tiskoviny  
ZOO Liberec

21 
22 
23 

24 Den Země v České Lípě - Tvoříme 
společně ekosystém

Česká Lípa, Vlastivědné 
muzeum a galerie 

www.muzeumcl.cz/
ekoporadna.html

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

Zemědělská olympiáda žáků 
středních škol - do 25.4.

Frýdlant, Střední škola 
hospodářská a lesnická 

www.sshlfrydlant.cz
soutěž v odborných znalostech 
a dovednostech

25 

26 Ekologická olympiáda - krajské kolo 
pro Liberecký kraj - do 28.4.

Hejnice, budova STŘEVLIK 
a okolí

http://souteze.zbojnici.cz
týmová soutěž studentů  
středních škol

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

Zlatá včela - oblastní kolo - do 28.4. Osečná, Základní škola
https:// 
vcelarizoosecna.webnode.cz/

soutěž dětí z včelařských kroužků

Brnišťský půlmaratón 2019
Brniště, ekocentrum,  
areál Lesní zátiší

www.ekocentrumbrniste.cz řada běžeckých kategorií

28 
29 
30 

DUBEN 2019
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CHCETE SI NAVLÉKNOUT 
VLASTNÍ NÁHRDELNÍK?



1
2
3
4

5 Vítání ptačího zpěvu 
Česká Lípa, sraz u Vlastivěd-
ného muzea a galerie

www.muzeumcl.cz/ 
ekoporadna.html 

ornitologická vycházka 

6 
7 Žabí noc Česká Lípa, obecní les www.muzeumcl.cz/ekoporadna.html program pro rodiny s dětmi

8 
9 

10 

11 Krajský den včely  
a mladých včelařů Liberec, Lidové sady http://oocsvliberec.cz

představení včelařství rodinám 
s dětmi i dalším zájemcům 

Zlatý list - krajské kolo  
pro Liberecký kraj

Křižany, Solvayův lom http://souteze.zbojnici.cz přírodovědná soutěž pro žáky ZŠ

Jezdecké drezurní závody Vrchovany, závodiště www.vrchovany.cz akce pro každého

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 Ukliďme Jizerky - do 19.5. Jizerské hory www.projizerky.cz tradiční akce pro dobrovolníky

19 
20 
21 Den pro ekologii Horní Světlá p. Luží, Myslivny www.luzicke-hory.cz soutěž pro žáky 2. stupně ZŠ

22 
23 
24 Fresh festival - do 25.5. Liberec http://festival.fresh.iprima.cz gastronomický festival 

25 Land art festival Proměny Ralsko, zaniklá obec 
Svébořice

www.festival-ralsko.com
land artové setkání plné tvůrčích 
dílen a workshopů

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

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

Jezdecké skokové závody Vrchovany, závodiště www.vrchovany.cz akce pro každého

26 
27 
28 
29 Chovatelský den Roprachtice Roprachtice www.naturalgen.cz akce pro odbornou i širokou veřejnost 

30 

31 Konference Mrkvička Liberec, Krajská vědecká 
knihovna

www.strevlik.cz,  
www.facebook.com/strevlik

konference k ekologické výchově 
v mateřských školách

Den dětí Svazu chovatelů 
ovcí a koz

Liberec, areál kasáren www.schok.cz netradiční oslava svátku dětí 

KVĚTEN 2019

www.kalendar-akci-lk.cz 



LIBERECKÝ KRAJ 
Z KOŇSKÉHO HŘBETU



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

www.kislomnice.cz bohatý celodenní program pro každého 

2
3

4

5 

6 

7 

8 Hopsinky
Raspenava,  
Penzion Selský dvůr 

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

9 
10 

11 

12 

13 Polní den Chrastava
Chrastava, Zkušební stanice 
ÚKZÚZ

www.ukzuz.cz akce pro odbornou veřejnost 

14 Krajské slavnosti  
a Den otevřených dveří 

Liberec, budova krajského 
úřadu a její okolí

www.kraj-lbc.cz
pestrý program nejen k seznámení 
s činností krajské úřadu

15 Slavnosti lužickohorských luk 
Horní Světlá p. Luží, 
Myslivny

www.luzicke-hory.cz různorodá akce pro děti i dospělé

Den otevřených dveří  
na Farmě Holany 

Farma Holany www.farmaholany.cz
moderní zemědělství a obnovitelné 
zdroje energie 

16 
17 

18 

19 

20 

21 Mladý včelař
Frýdlant, Střední škola 
hospodářská a lesnická 

www.sshlfrydlant.cz
představení včelaření  
pro kolektivy ze ZŠ

24 kapřích hodin - do 22.6. Hamr na Jezeře www.obechamr.cz 24hodinové rybářské závody dvojic 

22 
23 
24 

25 

26 

27 

28 Zlatá podkova - Jezdecké závody  
ve všestrannosti - do 30.6.

Vrchovany, závodiště www.vrchovany.cz oblastní kvalifikační kolo

29 
30 

ČERVEN 2019
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VÍTE, CO TO JE 
KARTOUNKÁŘSTVÍ?



1

2

3

4

5 

6 

7 Den pro přírodu Českého ráje Sedmihorky, autocamp www.sevceskyraj.cz ekoden pro rodiny s dětmi 

8 

9 

10 

11 

12  Motýlí noc Údolí Pryského potoka
www.muzeumcl.cz/ 
ekoporadna.html

program pro rodiny s dětmi  
i další zájemce 

13 Jezdecké drezurní závody Vrchovany, závodiště www.vrchovany.cz oblastní mistrovství

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 Hamaka den - S dětmi k přírodě blíž 
a častěji

Semily, park Ostrov www.seminkozeme.cz
pestrý program k poznávání přírody 
všemi smysly 

23 

24 

25 Benátská noc - do 28.7. Liberec, Sportovní areál Vesec www.benatska.cz
hudební festival s představením 
regionálních výrobců potravin 

26 

27 

28 Den Geoparku Český ráj Sedmihorky, autocamp www.sevceskyraj.cz ekoden pro rodiny s dětmi 

29 

30 

31

ČERVENEC 2019
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ZA ZDRAVÝM ŽIVOTEM A KVALITNÍM 
JÍDLEM NA FARMY V LIBERECKÉM KRAJI 



SRPEN 2018

1

2

3

4

5 

6 

7 

8 

9 

10 Lesní festival Brniště, Lesní zátiší www.ekocentrumbrniste.cz letní akce pro každého

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 Den řemesel Sedmihorky, autocamp www.sevceskyraj.cz ekoden pro rodiny s dětmi 

26 Veletrh ekologické výchovy  
- Bez vody to nejde - do 29.8.

Hejnice, budova STŘEVLIK
 www.strevlik.cz,  
www.facebook.com/strevlik

výměna zkušeností mezi středisky 
ekologické výchovy z celé ČR 

27 

28 

29 

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

www.muzeumcl.cz/ 
ekoporadna.html

seznámení s životem netopýrů

31 Dožínky Brniště Brniště, Lesní zátiší www.zodbrniste.cz bohatý program pro každého

Krajská výstava národních plemen 
drůbeže a králíků

Zákupy www.zakupy.cz
přiblížení práce chovatelů drobných  
hospodářských zvířat 

www.kalendar-akci-lk.cz 



KRAJSKÉ DOŽÍNKY 
VE STUDENCI 



ZÁŘÍ 2019

1

2

3

4

5 

6 

7 Krajské dožínky Studenec www.kraj-lbc.cz bohatý program pro každého

8 

9 

10 

11 

12 Výstava jiřinek - do 14.9. Hejnice, MCDO www.sshlfrydlant.cz výstava a vazačská soutěž studentů

13 Semilský pecen - do 14.9. Semily, park Ostrov www.semily.cz tradiční oslava ukončení sklizně

14 Oslavy Ještědu Ještěd www.jestedliberec.cz oslava 46. narozenin dominanty kraje

15 

16 Hejnický dřevorubec 
- do 17.9.

Hejnice, MCDO www.sshlfrydlant.cz soutěž žáků lesnických škol

17 

18 

19 Den regionálních 
potravin

Liberec, náměstí  
Dr. E. Beneše

www.apic.cz představení regionálních potravinářů

20 Výstava hub - do 22.9.
Česká Lípa, Vlastivědné 
muzeum a galerie

www.muzeumcl.cz/ 
ekoporadna.html

výstava a mykologická poradna

21 Land art park Česká Lípa, Městský park
www.geoparkralsko.cz/cs/ 
land-art-park-2019

land artové setkání v parku

Výstava drobného 
zvířectva - do 22.9.

Český Dub, chovatelský areál
www.cdub.cz/ 
spolky-a-sdruzeni

představení práce drobnochovatelů

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

23 

24 

25 

26 

27 

28 Svatováclavský trh Pěnčín u JBC, Výletní areál www.schok.cz trh a výstava ovcí a koz

29 

30 
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PŘIJEĎTE SI VYROBIT 
HRNEČEK 



ŘÍJEN 2019

1 Seminář v rámci sítě Mrkvička Hejnice, budova STŘEVLIK
www.strevlik.cz,  
www.facebook.com/strevlik

inspirace pro učitelky  
z mateřských škol

2 Den zvířat v České Lípě  
- Migrace živočichů

Česká Lípa, Vlastivědné 
muzeum a galerie 

www.muzeumcl.cz/ 
ekoporadna.html

různorodý program pro žáky  
všech typů škol včetně MŠ

3
4

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

Okresní výstava králíků,  
drůbeže a holubů

Frýdlant, ul. Kodešova, 
areál ČSCH

www.apic.cz přiblížení práce drobnochovatelů

Pour féliciter - do 10.1.
Liberec, ZOO,  
budova ZooExpo

www.zooliberec.cz
výstava dobových novoročenek  
ZOO Liberec 

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

www.muzeumcl.cz/ 
ekoporadna.html

ornitologická vycházka podél řeky 
Ploučnice 

7 
8 
9 

10 
11 

12  Den stromů Hejnice, budova STŘEVLIK
www.strevlik.cz,  
www.facebook.com/strevlik

ekoden pro rodiny s dětmi 

13 
14 

15 Mapy kolem nás 
- do 17.10. 

Liberec, Krajská vědecká 
knihovna

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

široké využití map na akci pro školy  
i širokou veřejnost

16 
17 

18 Jablka vzpomínek 
- do 19.10.

Mimoň www.geoparkralsko.cz 
seznámení nejen se starými odrůdami 
jablek

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31
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ZA VŮNÍ ČERSTVĚ 
UPEČENÉHO CHLEBA



LISTOPAD 2018

1
2
3
4
5 
6 
7 

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

9 Greenfest v KultiVARu
Liberec, KultiVAR, 
ul. Na Rybníčku

www.greenfest.cz akce plná workshopů a přednášek

Oblastní výstava králíků,  
holubů a drůbeže

Česká Lípa, výstavní hala  
ve Staré Lípě

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

Svatomartinské krůtí hody
Brniště, areál rostlinné 
výroby ZOD

www.zodbrniste.cz nejen gastronomické zážitky

10 
11 
12 
13 

14 MRKEV - krajská konference 
k environmentální výchově Liberec, Lidové sady www.zooliberec.cz

setkání k environmentální výchově 
na základních a středních školách

15 
16 
17 
18 
19 

20 Ekologická soutěž žáků základních 
škol 2. stupně a víceletých gymnázií

Česká Lípa, Vlastivědné 
muzeum a galerie 

www.muzeumcl.cz/ 
ekoporadna.html

praktické i teoretické klání  
tříčlenných družstev 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 Setkání chovatelů skotu  
- Jilemnice 2019

Jilemnice, Kulturní dům Jilm www.chovservis.cz tradiční setkání

Seminář v rámci sítě Mrkvička Hejnice, budova STŘEVLIK
www.strevlik.cz,  
www.facebook.com/strevlik

inspirace pro učitelky  
z mateřských škol

29 

30 Lužické ozvěny Ekofilmu
Jablonné v Podještědí, 
kulturní centrum

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

Česko - polské setkání chovatelů 
holubů a včelařů, Medový podzim

Nové Město pod Smrkem, 
víceúčelový sál

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

pestrá akce včetně včelařských 
tvůrčích dílniček

Adventní dílny a Mikuláš Brniště, ekocentrum www.ekocentrumbrniste.cz tradice adventu 

www.kalendar-akci-lk.cz 



STAŇTE SE NA CHVÍLI 
SKLÁŘSKÝM MISTREM



PROSINEC 2018

1

2

3

4

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 Setkání chovatelů skotu  
z Liberecka a Jablonecka 

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

12 

13  Vánoce se STŘEVLIKem Hejnice, budova STŘEVLIK
www.strevlik.cz,  
www.facebook.com/strevlik

tvůrčí dílničky s tématikou Vánoc 

14 Čekání na Ježíška
Česká Lípa, Vlastivědné 
muzeum a galerie 

www.muzeumcl.cz/ 
ekoporadna.html

různorodý program především  
pro rodiny s dětmi 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31
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Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV

www.kraj-lbc.cz


