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Pašeráckej
vejkend
15. – 17. 2. 2013

Pátek 15. 2. 2013
Dolní náměstí
10.00 hodin / Zahájení Pašeráckýho vejkendu. 
Prodej místních a regionálních výrobků. 
Tvořivý stánek pro děti. Vepřové hody (jitrni-
ce, jelítka, ovar, tlačenka, zabijačkový guláš, 
prdelačka a sulc).
11.00 – 16.30 hodin / Doprovodný program 
s živou hudbou v podání studentské kapely 
VACANCY, divadélko pro děti, zimní a jarma-
reční písně v podání sólistek ze ZUŠ Jablonec 
nad Jizerou, polská skupina Wojcieszowianky,  
kerkonošská poudačka v podání Slávky Hubačí-
kové, příchod Krakonoše.
14.00 hodin / Zahájení výstavy s názvem 
„ Secesní rokytnická radnice rukama žáků“ ke 
110. výročí otevření radnice. Výstava proběhne 
v zasedací místnosti Městského úřadu.
16.30 – 17.00 hodin / Přivítání pašeráků a pa-
šeraček na Dolním náměstí.

17.00 hodin / Odchod průvodu na Studenov.
V odpoledních hodinách proběhne sněhoso-
chání v podání dětí z Rokytnice a Wojcieszówa. 
Jejich dílnou bude prostranství u školy.

Skiareál Studenov
17.00 – 17.30 hodin / Hry a soutěže s Horskou 
službou.
17.30 hodin / Příchod pašeráků z Dolního ná-
městí, rozcvička pod vedením pana řídícího.
18.00 – 18.30 hodin / Výjezd na kopec a ohňo-
vá show.
18.30 – 19.00 hodin / Sjezd pašeráků.
19.00 hodin / Ohňostroj a volná zábava na 
sněhu.
Občerstvení zajišťuje SDH Rokytnice nad Jize-
rou a Horská služba Rokytnice nad Jizerou.
Po dobu doprovodného programu hraje víchov-
ská kapela ŽOLD (classic rock).

Sobota 16. 2. 2013
Skiareál Horní Domky
Lyžníci:
9.00 – 9.45 hodin / Přivítání lyžníků 
na dolní stanici Lanové dráhy Horní 
Domky.
10.00 – 16.00 hodin / Sraz lyžníků 
u restaurace Kokrháč – módní pře-
hlídka – soutěž o nejlepší dobové 
oblečení, poté výstup na Lysou horu – 
termácení po sjezdovkách a boudách.

Nedele 17. 2. 2013
Skiareál Horní Domky
10.00 hodin / O supercenu – dětské 
závody na vleku „Křížek“.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu 
programu.


