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

občanským sdružením Michael,
základní školou a Penzionem U Potůčku

a s finanční podporou Libereckého kraje na

Prolínání
Sen o Jizerských horách 2012

aneb
Smržovský jarmark a den jizerskohorských jídel

Sobota 19. května, lesopark u Parkhotelu od 9 hodin, vstup volný

	9–16 hodin – Zámeček – Muzeum místní historie a výstava kresleného humoru Jiřího Srny
	9–15 hodin – Program ZO ČSOP Merlin/Společnost ochrany dravců a sov – kontaktní letové 

ukázky, půjčení dravce na ruku, výklad sokolníků; v 11 a 14 hodin „Dravci a sovy v letu“
	10–15 hodin – Jízda na koních
	10–15 hodin – Prohlídka kostela sv. Archanděla Michaela
	11–15 hodin – „Tajemný svět hmyzu“ a „Na návštěvě u žížal“ – SEV Český ráj/Sedmihorky
	12–15 hodin – Setkání s vílou Izerínou i vládcem hor Krakonošem – poznávejte stromy, 

květiny, léčivé byliny a kameny
	Den jizerskohorských jídel
	Výrobky se značkou Regionální produkt Jizerské hory – www.jizerske-vyrobky.cz
	Značka Regionální potravina – Královéhradecký kraj KOLEKCE HRADECKÉ PRALINKY 

Rudolf Papírník, Cukrárna u Rudolfa
	„Na návštěvu za vílou Nisou k rozhledně Nisanka v Nové Vsi nad Nisou“ v rámci akce Jarní 

slavnost u rozhledny
	Ukázky řemesel, prodej řemeslných výrobků a dřevěných hraček
	Rudolf Papírník – ruční pražení jedlých kaštanů, ořechů a kávy na replice historické pražírny 

z roku 1911 a Petr Klamt – mačkání perlí na Kopalově mačkadle
	Chráněné a terapeutické dílny – o. s. Pochodeň, o. s. Tulipan a Domov Maxov
	Výtvarné techniky pro děti i dospělé

	Pohlednice Smržovky – vymalovánky od Nadi Jaškové/Smržovka
	„Liberečtí papíráci“ – skládačky z papíru: káně lesní, sojka obecná, kukačka obecná a další
	„Jak žijí včely a jak vzniká med“ – úl s živými včelami
	Živá zvířátka – ovce, krávy, prasátka, husy, kachny, slepice, kozy, poník, králík…
	Hledáme jména pro telátka – přijďte a pomozte najít jména pro telátka (holku a kluka), která 

spolu s mámou Veronikou a Valentýnou přijedou z lučanské Farmy Na Gruntě
	„Kdo ví, kam se co hází, bez odměny neodchází“ a pohlednice/vymalovánky „Pošli to dál“
	KNIHA-HA-HA – kupte si knihu „jen tak pro radost“ a tím prosím podpořte vydání knihy o víle 

Izeríně
	„Přineste prosím s sebou svoji buchtu“ nebo koláč, štrúdl, makovec, kompot, víno, špek, 

kořaličku, med, klobásku, křížalu či jakoukoli jinou dobrotu, podpoříte tak finanční sbírku 
na opravy v kostele sv. Archanděla Michaela

	Stánkový prodej, občerstvení slané i sladké
	K tanci i poslechu hraje 18–24 hodin statečné Naboso z Krkonoš
	Celý den vstup volný

Mediální podpora: Rádio Contact Liberec, Jablonecký deník, Český rozhlas SEVER www.smrzovka.cz


