
Z LIBERCE  
DO FRÝDLANTU (a zpět)  

HISTORICKÝM AUTOBUSEM 
Odjezd v 9:00 z Rybníčku 

SLAVNOSTI SÝRA 
SOBOTA 13. ZÁŘÍ 2008  

FRÝDLANT 
 
 

Trh – sýry, místní speciality, občerstvení 
 

Zábava na celý den a pro celou rodinu 
 

ŠTRŮDLOVÁNÍ  
– příležitost pro Váš rodinný recept! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Slavnosti sýra pořádají 

 
 
 

Liberecký kraj, Regionální agrární rada Libereckého kraje, Místní akční 
skupina Mikroregionu Frýdlantsko a Město Frýdlant 

 
 
 

 
Prezentace místních akčních skupin  
je součástí propagace MASiF podpořené z Programu rozvoje venkova  

Putování za vodou 
Naučnou stezku 
připravili  
Město Frýdlant a FVS a.s. 

Turistický průvodce 
Frýdlantsko 
Vydání podpořil DSO 
Mikroregion Frýdlantsko 

Oslavy 140. výročí 
založení hasičského 
sboru ve Frýdlantě 

Žijící skanzen, naučná stezka Okolím Jindřichovic za výšinami ideálů a do údolí duše: o.s. Lunaria 
Muzeum úzkokolejky: Spolek Frýdlantské okresní dráhy   http://hermanicka.wz.cz 
Sklárna Spiderglass  

Mediální partnerství: Český rozhlas Sever   

 

Další informace: www.masif.cz a www.frydlantsko.cz 

Program na druhé straně – otočte  ���� 



SLAVNOSTI SÝRA 
SOBOTA 13. ZÁŘÍ 2008  

FRÝDLANT 
          

Program 
 

Trh na náměstí (od 9 do 16 hodin) 
� Sýry a sýrové speciality 

Místní produkce z Frýdlantska, ukázky produkce z dalších venkovských 
regionů, občerstvení a dobroty k nákupu i ochutnání 

� Hudba – Swinget ZUŠ Frýdlant, Heřmánek, Subulcus 

� Divadlo – Panoptikum Maxe Fische, Uličník 

� Ukázky zpracování ovčí vlny (Svaz chovatelů ovcí a koz) 

� Život včel, výroba medu (Český svaz včelařů) 

� Prezentace místních akčních skupin (MAS Mikroregionu Frýdlantsko, MAS 
Šluknovsko, MAS Český Západ, MAS Kyjovské Slovácko v pohybu) 

Program v parku na nábřeží Smědé 
� Lanolezení – vysoké i nízké lanové překážky, trampolína 

� Soutěže a programy pro děti  

Doprovodné programy ve Frýdlantě 
� Křest turistického průvodce Frýdlantsko (10:00, u radnice) 

(Mikroregion Frýdlantsko, vydavatelství Soukup a Daněk) 
� Otevření nové naučné stezky Putování za vodou (10:15, u radnice)  
    Pro návštěvníky budou otevřeny vodojemy v ulicích Strmá, Březinova a Supí vrch 

(Město Frýdlant, FVS, a.s.) 
� Oslavy 140. výročí založení hasičského sboru ve Frýdlantě  

(SDH Frýdlant) 
� Železniční muzeum – expozice Heřmaničky, počítačová simulace jízdy 
     úzkorozchodnou tratí Frýdlant - Heřmanice 

(Spolek Frýdlantské okresní dráhy 
Putování historickým autobusem za místním dědictvím 
� Sklárna Spiderglass v Heřmanicích (odjezd 12:30 z náměstí, od radnice; návrat 14:30) 
� Jindřichovice pod Smrkem – otevření nové naučné stezky Okolím Jindřichovic 
    za výšinami ideálů a do údolí duše, zahájení projektu Žijící skanzen  
    (odjezd ve 13:00 z náměstí, od radnice; návrat 16:30) 

 

ŠTRŮDLOVÁNÍ: přineste s sebou na Slavnosti sýra domácí štrůdl 
(náplň libovolná, recept vítán – není však povinný) 

9 – 13:30 skládání nejdelšího frýdlantského štrůdlu, 13:30 přeměření a ochutnávka 

 


