
Město Smržovka pořádá a srdečně vás zve
ve spolupráci s Patrikem Bonnanem – Parkhotel Smržovka,

Spolkem Michael, Základní školou Smržovka
a Penzionem U Potůčku na

Prolínání
Sen o Jizerských horách 2017

aneb
Smržovský jarmark a Den jizerskohorských jídel

sobota 20. května, lesopark u Parkhotelu od 9 hodin, vstup volný

9.30–15 hodin – Program o. s. Penthea – kontaktní letové ukázky, půjčení 
dravce na ruku, výklad sokolníků; v 11 a 14 hodin „Dravci a sovy v letu“

10–12 a 13–15 hodin – Setkání s vílou Izerínou – vyzkoušejte si,
jak dobře znáte přírodu Jizerských hor

10–15 hodin – Jízda na koních
10–15 hodin – Bosoviště – bosá stezka – vnímejte svět skrze bosá 

chodidla
10–15 hodin – Prohlídka kostela sv. Archanděla Michaela
13–16 hodin – Zámeček – Muzeum místní historie a výstava

„Francie“ – fotografi e Petra Šimra
13.30 hodin – Vystoupení tanečního kroužku ZŠ Smržovka

pod vedením Lucie Rakušanové
Stan jizerskohorských jídel
Myslivecká kuchyně od 11 hodin v Myslivecké chalupě,

od 14 hodin Dětský den u Myslivecké chalupy
Osvětový program – ekovýchova se zaměřením na třídění odpadů
Ukázky řemesel – výroba fujar; kovář, košíkář, paličkování, tkalcovství, 

výroba vinutých perlí, mačkání skleněných perlí, ruční zpracování ovčí 
vlny, pletení z pedigu a proutí, zdobení perníčků

Výrobky se značkou Regionální produkt Jizerské hory
– www.jizerske-vyrobky.cz

Značka Regionální potravina – Liberecký kraj
Chráněné a terapeutické dílny – o. s. Tulipan, Domov Maxov,

Domov Harcov
Jak žijí včely a jak vzniká med – úl s živými včelami
Živá zvířátka – ovce, krávy, prasátka, drůbež, koně, králíci
Hledáme jména pro telátka – přijďte a pomozte najít jména pro dvě 

telátka, která přijedou z lučanské Farmy Na Gruntě
Smržovské hledačky – seznámení se čtvrtou hledačkou „Zdraví 

z jizerskohorské přírody“
KniHA-HA-HA – kupte si knihu „jen tak pro radost“, zakoupením knihy 

podpoříte děti, které letos objevily kouzlo čtení
Buchta pro svatého Michaela – přineste buchtu, koláč, štrúdl, makovec, 

kompot, víno, špek, kořaličku, med, klobásku, křížalu či jakoukoli 
jinou dobrotu, podpoříte tak fi nanční sbírku na další opravy v kostele 
sv. Archanděla Michaela

Výtvarné techniky pro děti i dospělé
Stánkový prodej, občerstvení slané i sladké
K tanci i poslechu hraje 15–20 hodin Naboso z Krkonoš

Mediální podpora:
Rádio Contact Liberec, Jablonecký deník, Český rozhlas Liberec

www.smrzovka.cz
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