
letní       slavnost        

16. – 18. srpna 2013
Smržovka v Jizerských horách

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Časy jsou pouze orientační.

www.smrzovka.cz
tel.: 483 369 325

pátek 16. srpna neděle 18. srpnasobota 17. srpna

Lesopark
10.00 – 15.00

  Lanolezení, horolezecká stěna 
s poplatkem 60 Kč (navíc 
obdržíte zdarma jednu vstupenku 
v hodnotě 50 Kč na pouťovou 
atrakci)
  Jízda na koních
 Stánky s občerstvením 
i maličkostmi pro radost

10.00 – 15.00
Naboso – k tanci i poslechu zahraje 
krkonošská country skupina

Po oba dny se o průvodní slovo 
postará Petr Kumpfe

Pivrncova jízda 
veteránů – 3. ročník
www.automuzeum.cz

9.30–11.00
příjezd veteránů k Parkhotelu 
(registrace, občerstvení)

11.00 – 12.30
výstava vozidel, divácká soutěž 
o nejhezčí vozidla

12.30
start odpolední malé orientační jízdy 
po okolních rozhlednách (Slovanka, 
Bramberk, Nisanka), jízdu 
odstartuje Iva Hüttnerová

14.30 – 15.30
příjezd na náměstí T. G. Masaryka 
a zakončení

22. ročník

Parkhotel
Hudební festival 19.30 hodin
Jiří Schmitzer
Odvážní bobříci
Mucha
Ladě

Hlavní mediální partner:
Hudební server Freemusic.cz

Mediální partneři:

Vstupné: 
předprodej/na místě 220/270 Kč
Předprodej: 
Knihkupectví Serius, Jablonec n. N.,
Tipsport Smržovka, IC Tanvald od 31. 7.
Více: www.parkhotel-smrzovka.cz, 
www.smrzovka.com, 
facebook.com/festival.eurion

sobota, neděle
Zámeček – Muzeum místní historie:
slaví 10. výročí svého vzniku 
9.00 – 16.00
Zámeček – Výstavní síň:
výstava – Smržovské lázeňství aneb Očista 
těla i duše, slavnostní zahájení v sobotu 
17. 8. v 14.00 s Ivou Hüttnerovou
Místní hřbitov:
slavnostní odhalení opraveného hrobu 
Josefa Meissnera 
v sobotu 17. 8. v 9.30
Kostel sv. Archanděla Michaela:
prohlídka pro veřejnost 10.00 –14.00

Vyhlídkový vláček
na trase Lidické náměstí – Komenského – Kostelní, 
zpátky Kostelní – Lidické náměstí. Odjezd z Lidického 
náměstí v 10 hodin a pak vždy v půl a v celou hodinu, poslední 
vláček odjede do lesoparku v 17.30. 
Cena jízdného 10 Kč/osoba malá i velká s výjimkou batolat.

Lesopark
10.00 – 11.00 
František Lamač a Věra Poláchová-Kavanová 
s programem Housle vážně i nevážně
11.30 – 12.45 Apple Spice 
hudební vystoupení dívčí skupiny – country a folk
13.30 – 15.00 Hrátky s pohádkou 
program pro malé i velké v podání Hudebního divadla 
Hnedle vedle Tomáše Bartáka
15.30 – 16.30 Medicimbal – lidové moderně/moderní lidově 
– písně nad cimbálem zasazeným v moderní rytmice
17.00 Lenka Filipová – vystoupení známé české zpěvačky 
a hráčky na klasickou kytaru
20.00 Večerní taneční veselení pod širým nebem 
se skupinou Hudba Tanvald

V mezičase: Exhibice na trampolínách a vystoupení tanečnic  
z Orientálního studia Tasmina

10.00–18.00
   Lanolezení, trampolína, horolezecká stěna s poplatkem 
80 Kč na dva dny (navíc obdržíte jednu vstupenku v hodnotě 
50 Kč na pouťovou atrakci)

  Jízda na koních
  Jablonečtí záchranáři
  Malování na obličej
  Stánky s občerstvením i maličkostmi pro radost

Kinoklub Smržovka
9.00 – 9.30 Prezentace závodníků (symbolické startovné)
10.00 Start závodu v běhu Smržovská 5

Střelecký areál LOYD
(areál za benzinovou pumpou Smržovka/Nová Ves)

10.00 – 16.00 Sportovní střelecký klub mládeže Loyd
Střelecká soutěž z malorážné pušky vleže a soutěž  
„Vystřel si ze svého starosty“. Startovné 20 Kč, 
pouze pro neregistrované střelce, kategorie jednotná, odměna 
pro pět nejlepších, vyhlášení výsledků v lesoparku v cca 17.00


