letní

slavnost
14. – 16. srpna 2009
Smržovka v Jizerských horách

Pátek 14. srpna

Sobota 15. srpna

Neděle 16. srpna

Parkhotel

náměstí T. G. Masaryka

náměstí T. G. Masaryka

17.30 hodin Mňága a Žďorp, Garage
a Tony Ducháček, Andrew
McCubbin and the Hope
Addicts (Autrálie), Nuck Chorris
Gang, Myši, Dva, Čoko Voko

10.00 ROKKAJL

Finanční podpora: Ministerstvo kultury ČR
a NADACE ŽIVOT UMĚLCE
Hlavní mediální partner: hudební server
Freemusic.cz
Mediální partner: Rádio Contact 101,4 FM
Vstupné: předprodej/na místě 190/220 Kč
Předprodej: IC Liberec, Areál Billa – prodejna
mobilních telefonů Jablonec n. N., Tipsport
Smržovka, IC Tanvald, Střelnice Turnov
od 20. 7., více: www.smrzovka.cz/eurion

12.45 IRSKÉ LIDOVÉ TANCE

Kinoklub

20.00 Taneční veselení

10.00 ROKKAJL
„Přejeme vám příjemnou zábavu“
11.10 JAK SE MLČÍ NAHLAS
pantomima pro malé i velké
12.20 SUPERHERO KILLERS
soul, funky, reggae band
s nákladem ohnivých melodií
a podmanivých rytmů
13.30 EXHIBICE
vystoupení kulturistů: Jan Pokorný
a Pavel Odvárko
FOOTBAG
show mistrů světa
14.30 OLYMPIC revival
koncert
16.30 PETRA JANŮ

Hudební festival

17.00 hodin Ivetka a hora
Film o spirituální zkušenosti jedné dívky na
slovenské hoře Zvir (cena pro nejlepší český
dokument 2008), 84 min.
Vstup volný, více: www.aeroﬁlms.cz.

velké pódium, vstup volný

„Vítáme vás ve Smržovce“

11.00 MIMUJ!

aneb Jak se dělá pohybové divadlo
12.15 ROKKAJL – evergreeny
ukázka a výuka, tanečníci: Irské sestry,
Keltský tygr, Divokej Ir

13.30 NEW DIXIE Liberec

tradiční dixieland

15.15 ZDENĚK BRADÁČ

kouzelník a nejúspěšnější český lamač
světových rekordů
16.15 CIMBÁLOVÁ MUZIKA DUŠANA
KOTLÁRA se sólistkou Evou Kostelencovou
pod širým nebem s kapelou KONTAKT

Kinoklub Smržovka

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

kostel sv. Archanděla Michaela

Doprovodné akce po
oba víkendové dny:

9.00–15.00 Prohlídka pro veřejnost,
spojená s výstavou fotograﬁí o historii
a prováděných opravách

Autosalon

Střelecký areál LOYD

Auto Pavlů Pa Pa, s. r. o. (KIA)
Auto Enge a. s. (VW)
Autosalon Astra (Škoda) a další

Zámeček

Muzeum místní historie: expozice
Výstavní síň: Egon Wiener – výstava
„To nejkrásnější z pohlednic Libereckého kraje“

pouť, stánky, občerstvení
Jízdy k Parkhotelu a zpět
koňským povozem
a hasičskou „kačenou“ Tatra 603
Z připravovaných akcí doporučujeme:
13. října

Slet bubeníků
www.sletbubeniku.cz

(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 na náměstí T. G. M. v cca 17.00

Lesopark u Parkhotelu

11.00–18.00 Outdoorový program,
s poplatkem (navíc obdržíte zdarma 1
vstupenku na jakoukoliv pouťovou atrakci):
Visutá kláda, magistr Kelly se svými pokusy,
bedničky - schody do nebe, astrologické
dalekohledy, trampolína se sítí a bungee
trampolína, vyfoťte se se Shrekem, lukostřelba,
jízdy na koních.

velké pódium, vstup volný

kostel
sv. Archanděla Michaela
9.00–15.00 Prohlídka
pro veřejnost,

spojená s výstavou fotograﬁí
o historii a prováděných opravách

Lesopark u Parkhotelu

11.00–17.00 Outdoorový program,

s poplatkem (navíc obdržíte
zdarma 1 vstupenku na jakoukoliv
pouťovou atrakci):
Visutá kláda, magistr Kelly se
svými pokusy, bedničky – schody
do nebe, astrologické dalekohledy,
trampolína se sítí a bungee
trampolína, vyfoťte se se Shrekem,
lukostřelba, jízdy na koních.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Časy jsou pouze orientační.

www.smrzovka.cz
tel.: 483 369 325

