
LEDEN
Jizerky mýma očima
výstava prací známých fotografů
Kdy: 25. 1.–24. 2.
vernisáž 24. 1. 2008 od 17 hodin
Kde: Severočeské muzeum Liberec
Pro koho: veřejnost
Spolupořadatelé: Severočeské muzeum Liberec

ÚNOR
Sovy do škol
ekovýchovný program o životě a ochraně sov
Kdy: 14. 2.–15. 2.
Kde: základní školy v Liberci
Pro koho: žáci ZŠ
Spolupořadatel: DDM Větrník

Soví škola
setkání se sovičkami ze stanice pro handicapované
živočichy
Kdy: 14. 2. od 17 hodin
Kde: V klub – ul. 5. května, Liberec
Pro koho: veřejnost, rodiče s dětmi
Spolupořadatel: DDM Větrník

Den otevřených dveří
na Správě CHKO Jizerské hory
ekovýchovný program o Jizerských horách
Kdy: 25. 2.–7. 3.
Kde: Správa CHKO Jizerské hory Liberec
Pro koho: žáci základních škol a nižších ročníků
gymnázií
Pozor – z důvodu omezené kapacity je třeba se
předem přihlásit

BŘEZEN
Expozice o Jizerských horách
v ZOO Liberec
slavnostní otevření stálé interaktivní expozice
Kdy: březen (datum bude upřesněno)
Kde: ZOO Liberec
Pro koho: veřejnost, rodiny s dětmi
Spolupořadatel: ZOO Liberec

Žabí festival
hry, zábava, poznání, pomoc přírodě… vše na
téma žáby a další obojživelníci
Kdy: sobota (upřesnění termínu na jaře)
Kde: Ekocentrum Oldřichov v Hájích a rybník
Šolcák
Pro koho: veřejnost, rodiny s dětmi
Spolupořadatelé: STŘEVLIK, Suchopýr. o. p. s.

DUBEN
Soví noc
hry, zábava, poznání, dobrodružná výprava,
setkání s živými sovami a dalšími opeřenci
Kdy: 18.–19. 4. (pá–so)
Kde: Jizerka čp. 2 – středisko ekologické výchovy
Společnosti pro Jizerské hory
Pro koho: veřejnost, rodiče s dětmi
Spolupořadatel: Společnost pro Jizerské hory
Pozor – z důvodu omezené ubytovací kapacity je
třeba se předem přihlásit

Vítání ptačího zpěvu
ornitologická vycházka do přírody
Kdy: 27. 4. (ne)
Kde: Liberec – Ruprechtice (lesík u cvičáku)
Pro koho: veřejnost, rodiny s dětmi
Spolupořadatel: Česká společnost ornitologická

�� Více informací o jednotlivých akcích 
naleznete na www.jizerkyslavi.cz 
nebo se můžete informovat na adrese
Správa CHKO Jizerské hory,
U Jezu 10, 460 01 Liberec,
tel: 482 428 999,
e-mail: jizhory@nature.cz

�� Na této adrese, e-mailu a telefonním čísle
se zároveň můžete přihlásit na akce, na které
je třeba se předem objednat!

�� Chcete přispět k oslavám vlastním nápadem?
Máte námět na zajímavou akci? 
Obraťte se na Blaženu Huškovou, 
tel. 602 684 718.



KVĚTEN
Jizerky slaví – konference ke 40. výročí 
vyhlášení CHKO Jizerské hory
Kdy: 14. 5.–17. 5.
Kde: Koloseum Liberec (Mezinárodní centrum 
Universium)
14.5. – Exkurze pro zvané odborníky
15.5. – Konference pro zvané odborníky
16.5. – Konference pro veřejnost
17.5. – Exkurze pro veřejnost
Pozor – více informací a přihlášku naleznete ¨
na www.jizerkyslavi.cz!

Jizerky slaví – večerní doprovodný 
program pro veřejnost
Kdy: 14. 5.–17. 5., vždy od 19 hodin
Kde: Koloseum Liberec (Mezinárodní centrum
Universium)
Pro koho: veřejnost
14. 5. – Beseda se známými osobnostmi
15. 5. – Večer jizerskohorských filmů
16. 5. – Narozeninová oslava

Jizerkám k narozeninám 
(výstava fotografií ze soutěže 
pro fotografy amatéry)
Kdy: 14.–16. 5. (v rámci konference)
16. 5. slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
Kde: Koloseum Liberec (Mezinárodní centrum
Universium)
Pro koho: veřejnost
Pozor – informace o podmínkách pro účast 
ve fotosoutěži najdete na www.jizerkyslavi.cz

KVĚTEN
Život v Jizerských horách 
aneb Kreslím dárek pro Jizerky 
Výstava dětských prací, představení pohlednic 
s vítěznými obrázky
Kdy: květen 
Kde: Oblastní galerie Liberec – nádvoří
Pro koho: žáci mateřských, základních 
a středních  škol
Spolupořadatelé: DDM Větrník Liberec, 
Oblastní galerie v Liberci

ČERVEN
Jizerky za humny
5. ročník celoročního ekovýchovného
projektu, téma „Mé oblíbené místo –
můj ostrov“
Kdy: září 2007 – červen 2008
Kde: Liberec
Pro koho: žáci základních škol 

ČERVENEC, SRPEN
Jizerkám k narozeninám (výstava foto-
grafií ze soutěže pro fotografy amatéry)
Putovní výstava po městech a obcích regionu
(místa budou upřesněna)

LISTOPAD
Setkání pamětníků
Kdy: listopad
Kde: Liberec
Pro koho: bývalí zaměstnanci, strážci přírody 
a příznivci Správy CHKO Jizerské hory

KALENDÁŘ AKCÍ
ke 40. výročí vyhlášení  
CHKO Jizerské hory
�� Znáte Jizerské hory? 

�� Chcete se o nich dozvědět víc?

�� Žijete v Jizerských horách 
či v podhůří?

�� Chodíte do přírody, na výlety?

�� Rádi  fotografujete nebo malujete?

�� Zajímáte se o ochranu přírody 
a krajiny?

�� Chcete svým dětem přiblížit 
zajímavosti a krásy Jizerských hor?
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