
 

 

 

Pozvánka 
 

Vážení,  

Město Hejnice (Liberecko) pořádá v termínu 1. a 2. července 2023 tradiční kulturní akci - Hejnické 

slavnosti, které nabízejí stánkový prodej, řemeslný jarmark, lunapark a hudební festival.  

Prostor pro pódium s kulturním programem v centru Hejnic nabízí také sousední lokalitu parčíku 

vyhrazenou pro řemeslníky a výrobce, dále pak ulici Klášterní a Lázeňskou, které vedou od kostela 

k prostoru kolotočů vedle základní školy, kde je umístěn stánkový prodej. Návštěvnost akce se 

pohybuje za oba víkendové dny dohromady mezi 12 až 15 tisíci lidmi, kteří hlavně korzují stánkovými 

uličkami a část jako alternativu volí návštěvu kulturního pódia. Bezplatný vstup platí pro prostory 

řemeslného jarmarku i stánkového prodeje. Kulturní program nabídne pestrá jména účinkujících a žánrů 

jako třeba Lenny, O5 a Radeček, Cimbal Brothers, Pavel Čadek a další. Akce bude medializována 

v tisku, rozhlase, na billboardech a internetu. Prodejci mohou u registrace na akci získat výhodnější 

vstupenku na kulturní program. 

Stánky budou jako obvykle umístěny dle sortimentu a dispozic prostor prodejních ulic. V letošním roce 

je nutné v závazné přihlášce uvést kompletní informace včetně povinných příloh, na základě 

těchto informací bude pořadatelem rozhodnuto, kteří stánkaři budou zaregistrováni a na které 

místo.   

Cena jednoho prodejního místa (3,5m šířka x 3m hloubka) pro řemeslníky a tradiční výrobce činí 400 

Kč/den, ostatní prodejci platí 600 Kč/den, prodejci nabízející občerstvení platí 1100 Kč/den.  

K registraci se vybírá vratná kauce 500 Kč, vizte přiložený Organizační řád. Stánky nenabízíme, je 

nutné si přivézt vlastní. 

Registrace a platba předem za prodejní místo a kauce je nutnou podmínkou Vaší účasti. 

K registraci vyplňte přiloženou přihlášku a zašlete elektronicky nebo poštou na naši adresu, případně 

doručte osobně nejpozději do 28. února 2023.  

Poplatek za prodej je vratný pouze při zrušení rezervace do 14ti dnů před konáním akce. Platbu 

proveďte až po zveřejnění Vašeho jména na webových stránkách Města Hejnice dle instrukcí 

uvedených na přihlášce. 

Těšíme se na setkání s Vámi na slavnostech. Více informací včetně map a organizačního řádu můžete 

průběžně sledovat na webových stránkách slavností města Hejnice – www.mestohejnice.cz či případně 

na Facebooku – Hejnické slavnosti.  

S pozdravem,    Lenka Hradilová, organizátorka stánkového prodeje  

http://www.mestohejnice.cz/
http://www.facebook.com/pages/Hejnick%C3%A9-slavnosti/263071887097364

