letní
21. ročník
pátek 17. srpna
Parkhotel
Hudební festival
19.30
Vypsaná ﬁXa
Solomon Bob
Vítkovo kvarteto
Gerda Blank

Hlavní mediální partner:
hudební server Freemusic.cz

Mediální partner:

slavnost
17. – 19. srpna 2012
Smržovka v Jizerských horách

sobota 18. srpna
Vyhlídkový vláček

na trase Zámeček – Lidické náměstí – Komenského – Kostelní,
zpátky Kostelní – Lidické náměstí – Zámeček
Odjezd od Zámečku v 10 hodin a pak vždy v půl a v celou hodinu,
poslední vláček odjede do lesoparku v 17 hodin. Cena jízdného
10 Kč/osoba malá i velká s výjimkou batolat.

Lesopark

10.00–11.00 Bluegrass trio z Jablonce n. N. – Jiří Srna, Ivo Horák,
Rudolf Baňas
11.30–12.45 Country Ladies – dámská skupina/country, spirituály,
národní a trampské písně
13.30–15.00 Robert Křesťan a Druhá tráva
15.45–17.00 Seven – Filip Šubr s kapelou
17.15 Monika Absolonová – písně z nejznámějších muzikálů
20.00 Taneční veselení pod širým nebem

V mezičase:
Exhibice na trampolínách, Zumba s Martinou a Verčou, kouzelník

Vstupné: předprodej/na místě
220/270 Kč
Předprodej: IC Liberec, Areál Billa prodejna mobil. telefonů Jablonec n. N.,
Tipsport Smržovka, IC Tanvald od 20. 7.
Více: facebook.com/festival.eurion,
www.smrzovka.com,
www.parkhotel-smrzovka.cz

sobota, neděle
Zámeček 9.00–16.00
Muzeum místní historie:
expozice a prodej knih a upomínkových
předmětů
Výstavní síň:
výstava – Smržovské pivo a hospůdky
(točené pivo, kořalička a něco na zub)
Obřadní síň:
bonsaje - výstava
Kostel sv. Archanděla Michaela 10.00–14.00
prohlídka pro veřejnost spojená s výstavou
fotograﬁí

10.00–18.00

 Lanolezení, trampolína, střelba z luku, horolezecká stěna s poplatkem 80 Kč

na dva dny (navíc obdržíte zdarma jednu vstupenku v hodnotě 50 Kč
na pouťovou atrakci)
 Jízda na koních, pouť
 Divadelní společnost AMORET – šerm
 Exponáty iQparku
 Základní kynologická organizace Smržovka – agility
 Sbor dobrovolných hasičů Smržovka
 Klub psích sportů Desná – poslušnost, zadržení, obrana
 Jablonečtí záchranáři
 Malování na obličej
 Poznávací soutěže a malování pro děti, stolní a deskové hry
a hlavolamy

Sál Parkhotelu:

14.30 Divadlo Hnedlevedle – Dětský kabaret

Salonek Parkhotelu:

www.smrzovka.cz
tel.: 483 369 325

Lesopark
10.00–17.00

 Lanolezení, střelba z luku, horolezecká

stěna s poplatkem 60 Kč (navíc obdržíte
zdarma jednu vstupenku v hodnotě 50 Kč
na pouťovou atrakci)
 Jízda na koních, pouť
 Exponáty iQparku
 Poznávací soutěže a malování pro
děti, stolní a deskové hry a hlavolamy

Pivrncova jízda
veteránů – 2. ročník
www.automuzeum.cz
9.30–11.00
příjezd veteránů k Parkhotelu
(registrace, občerstvení)

11.50
start 1. měřené jízdy pravidelnosti
do vrchu/„areál“ Nová Smržovka –
od Parkhotelu veteráni pojedou Kostelní
ulicí doprava, na křižovatce u domu
Krykorkových START, CÍL – křižovatka
Nová Smržovka/Sportovní; ulicí
Sportovní a Kostelní se veteráni budou
přesunovat znovu na start

12.30
start 2. měřené jízdy pravidelnosti

13.00–13.45
výstava vozidel u Parkhotelu

od 13.45
vyhlášení výsledků a předání cen/první
tři nejlepší časy v jízdě pravidelnosti
a vyhodnocení divácké soutěže

10.00–13.00 a 13.30–18.00 Mary Kay – Vaše cesta ke kráse

po skončení

Kinoklub Smržovka

odjezd do Jablonce trasou Kostelní –
Havlíčkova – Lidické náměstí – náměstí
T. G. Masaryka/Zámeček (zde zastávka
a program pro účastníky jízdy i veřejnost) –
Jablonec n. N./Galerie Belveder (zde program
pro účastníky jízdy i veřejnost)

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

Střelecký areál LOYD
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Časy jsou pouze orientační.

neděle 19. srpna

(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.

