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Podrobný program



Oslavy 45. výročí Ještědu
Podrobný program 15/9/2018

*  divadelní a loutková představení 
se konají v restauraci Hotelu Ještěd

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Areál vysílače a horského hotelu Ještěd
10–18.00  prohlídky vysílače Ještěd (vstup na 

časové vstupenky)

10–18.00 prohlídky Hotelu Ještěd 

10–18.00  prohlídky strojovny kabinové lanov-
ky v horní stanici na Ještědu

10–18.00 kreativní dílna pro děti 

10–18.00  Vesmírný foto koutek

10–18.00  prodej regionálních výrobků

10–17.00  animátoři na chůdách

10.30 Imaginárium – hudební vystoupení

10.30  Tři přadleny – loutkové představení 
pro děti od Naivního divadla *

11.30  slavnostní vyhlášení výsledků závodu 
ve vynášení sudů piva na vrchol 
Ještědu

11.45  Čáry Kluk – kouzelnické představení*

12.15  společné focení ve vesmírných 
převlecích před hotelem Ještěd

13.00 Envej – hudební vystoupení

13.00   Bajky – představení pro děti od 
Divadla Studna

14.15  Tři přadleny – loutkové představení 
pro děti od Naivního divadla*

15.00 HitFakers – hudební představení

15.30 Čáry Kluk – kouzelnické představení*

16.30 Těla – hudební představení

16.45  Princ Jaromír – představení pro děti 
od Divadla Studna*

20.30  ohňostroj – v případě příznivého 
počasí

Areál skokanských můstků a spodní 
stanice kabinové lanovky
10.00  start závodu ve vynášení sudů piva 

na vrchol Ještědu (místo startu – 
začátek sjezdovky Pod lany)

10–15.00  prohlídky areálu skokanských můstků 
s doprovodem bronzového medailisty 
ZOH 1992 Františka Ježe (každou 
celou hodinu – registrace nutná na 
email rezervace@skijested.cz)

9–18.00   prohlídky stanice Horské služby 
a záchranářské techniky – ukázka 
a nácvik resuscitace

Areál konečné tramvaje 
Horní Hanychov
10.00   Vesmírně nesmírná Science show 

iQLANDIA 

10–18.00  ukázky science centra iQLANDIA 
a iQPARKU  

10–18.00  outdoorové aktivity pro děti 
i dospělé (za absolvování pro každé 
dítě malý dárek)

8–19.00  provoz kabinové lanovky Českých 
drah za zvýhodněné ceny 

9–19.00  provoz sedačkové lanovky Skalka 
za zvýhodněné ceny (přeprava 
kočárků, kol a zvířat zdarma)

9.30–18.00  jízdy historickými autobusy od 
spodní stanice kabinové lanovky 
k Chatě Ještědka a zpět 

9–18.00  jízdy historickou tramvají na trase 
Fügnerova – Horní Hanychov 

Podrobné informace
na www.jestedliberec.cz

VSTUP ZDARMA


