TOP AKCE V KRKONOŠÍCH
ČERVEN 2022

1) Cirk-UFF
Termín akce: 1.–5. června 2022
Místo konání: Trutnov, Společenské centrum UFFO
Více informací: www.cirkuff.cz
Cirk-UFF je mezinárodní festival nového cirkusu, jehož první ročník proběhl v roce 2011. Během své krátké existence si získal
značné renomé nejen v ČR, ale i v zahraničí. Cílem je každoročně přivést do Trutnova to nejlepší z českého prostředí a předvést
i progresivní zahraniční soubory, které určují směr vývoje současného cirkusu a pouličního umění. Představení se konají v sále
Společenského centra UFFO, na vedlejším šapitó i na venkovní backstage. Navštívit kterékoliv představení, to je čistá radost!

2) Zahájení sezony na Zubačce
Termín akce: 4. června 2022
Místo konání: Tanvald – Kořenov – Harrachov, nádraží
Více informací: www.zubacka.cz
Vydejte se na jízdu zvláštními vlaky na jediné české ozubnicové trati a na tradiční den dětí plný her a soutěží v Kořenově. Pro
děti je připraveno mnoho cen. V promítacím sále stanice Kořenov děti potěší divadelní představení „O kmotru zajíci“
od divadelního souboru Kordula. Bohaté občerstvení je tu samozřejmostí. Zvláštní vlaky mezi Tanvaldem a Kořenovem budou
tvořit historická motorová „Singrovka“ M240.056, vozy Balm a unikátní ozubnicová lokomotiva „Rakušanka“ T426.003. Mezi
Kořenovem a Harrachovem se svezete motorovým vozem „Orchestrion“ M152.0604 s vozy Balm a motorovou lokomotivou
„Rosnička“ T334.0866.

3) Zahájení lázeňské sezony
Termín akce: 4. června 2022, 10:00–18:00
Místo konání: Janské Lázně – centrum, Kolonáda
Více informací: www.janskelazne.com
Celodenní dobově stylizovaná událost, vystoupení umělců na dvou pódiích, program pro děti, silniční vláček, řemeslné stánky
a slavnostní společenský večer v secesní Kolonádě. Letošní ročník Zahájení lázeňské sezóny se ponese v duchu českopolského lázeňství. Na hlavním podiu vystoupí kapela SLZA ve 13 h. a zpěvačka LENNY s kapelou od 15.30 h. Na malém podiu
zahrají polské i české kapely Dominika & Band, Blues Menu a Blue Cimbal. Stánky s ukázkami řemesel z obou stran
Krkonoš. Nejmenší návštěvníci se zabaví před Dětskou léčebnou Vesna.
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4) Emilův Lesní svět a Hudební aréna Stezka
Termín akce: 4. června, 10:00–17:00, a 11. června 2022, 17:00
Místo konání: Janské Lázně, Stezka korunami stromů Krkonoše
Více informací: www.stezkakrkonose.cz
4. června se slavnostně otevře nové dětské hřiště. Čeká vás hudební a animační program pro děti, bavit vás bude Vosa
z Trutnova. Program zpestří tombola, ve které je možné vyhrát spoustu zajímavých cen. Na děti se budou těšit maskoti Stezky
Emil s Emilkou, kteří si samozřejmě tak výjimečný den nenechají ujít.
11. června vystoupí v Hudební aréně Stezka skupina Projekt 143, nadějná trutnovská kapela hrající chytlavý melodický poprock. Vystoupení se koná přímo ve věži Stezky.

5) Festival DOTEKY
Termín akce: 11. června 2022, 10:00
Místo konání: Horní Maršov, areál DOTEK
Více informací: www.dotek.eu
Celodenní festival, na kterém vás čekají workshopy (kruhové tance, vaření piva pod širým nebem), program pro děti – stezka,
tvoření z vinutých perlí, filcování, výroba loutek. Kulturní program – Tomáš Kočko & ORCHESTR, Malé divadélko Praha
s pohádkou O kohoutkovi a slepičce, Dechový orchestr ZUŠ Trutnov, NaŽďár, Hunky Funky. Navíc ve starém kostele budete
moci navštívit výstavu obrazů Roberta Fürbachera. Po celý den je zajištěno občerstvení z kuchyně Doteku, stánkový prodej
a večerní posezení u ohně s živou hudbou.

6) Pochod pro hospic Duha a Řepočetův výběh
Termín akce: 11. června 2022
Místo konání: Rokytnice nad Jizerou
Více informací: www.rokytnice.com
11. června se konají v Rokytnici hned dvě akce. 2. Pochod pro hospic, jehož cílem je podpořit službu domácí hospicové péče
a současně ukázat účastníkům něco z krás Krkonoš. Prezence a start 8:00–10:00 na parkovišti č. 4.
Druhou akcí je jedinečná sportovně společenská událost Řepočetův výběh, který vám ukáže Rokytnici ze všech světových
stran. Přijďte si projít či proběhnout tratí druhého ročníku. Start ve 14:00 v areálu přírodního divadla.
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7) Festival SůVIČKA
Termín akce: 11. června 2022, 10:00–17:00
Místo konání: Vrchlabí, zahrada KD Střelnice
Více informací: www.facebook.com/suvavrchlabi/
III. ročník multižánrového festivalu pro děti (i jiné dospělé) nabídne doslova nabitý kulturní program! Přímo do Vrchlabí za
námi přijedou tvůrci Hýbánek z Déčka Kristýna Štarhová (tanec) a Zdeněk Král (klavír). Dále se představí dvě kapely, U Tebe
a Mládí, zabývající se tvorbou hravých autorských písní nejen pro děti. Z Brna přijede soubor režiséra a performera Jiřího
Jelínka s divadelním představením Příběhy Lišky Bystroušky. Návštěvníky též čeká spoustu her, výtvarná dílna, sportovní
odpoledne se skauty sv. Vavřince, opičí dráhy, občerstvení z legendárního SůVA trakaře, a mnoho dalšího...

8) Na živo a na pohodu
Termín akce: 17. června 2022, 19:00–22:00
Místo konání: Vysoké nad Jizerou, Park básníků, u altánku
Více informací: www.vysokenadjizerou.cz
Večer s MUSIC MINI TEAM. Hudební uskupení z Desné zahraje k tanci i poslechu hity všech žánrů. Přijďte relaxovat
s muzikou.

9) Tóny v parku + Krkonošské dobroty a medobraní
Termín akce: 18. června 2022
Místo konání: Hostinné, Františkánský klášter a Tyršovy sady
Více informací: www.hostinne.info
V Hostinném můžete tento den navštívit hned 2 akce. Od 10. do 14. hodiny si užijete den s dobrým jídlem, pitím a medem
ve Františkánském klášteře na medobraní. Odpoledne, od 18 hodin, se zaposloucháte v Tyršových sadech do rockových
a punkových tónů českých i zahraničních hitů. Zahrají kapely NuBa, The Last Revolution a JAPATO. Občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné. Při špatném počasí se akce v parku ruší.
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10) Krakonošův cyklomaraton
Termín akce: 18. června 2022
Místo konání: Pec pod Sněžkou
Více informací: www.pecpodsnezkou.cz
Zveme vás na silniční cyklistický závod přes hřebeny Krkonoš a česko-polským pohraničím.

11) Leki Harrachov Skyrace a Gladiator Race
Termín akce: 18. června a 25.–26. června 2022
Místo konání: Harrachov
Více informací: www.gladiatorrace.cz
Leki Harrachov Skyrace se koná 18. 6. Start a cíl v areálu skokanských můstků pod Čertovou horou jasně určuje charakter
tohoto trailu. Podíváte se do nadmořské výšky nad 1000 metrů a jako finále výběh můstku K120. Bude to bolet, ale bude to
neskutečný zážitek. Tohle je ideální vrchol běžecké sezony, nově v roce 2022 také jako Mistrovství České republiky Skyrace
juniorů a U23.
Gladiator Race Harrachov zažijete ve dnech 25. a 26. 6. Pestré a různorodé trasy pro všechny úrovně, ojedinělé překážky,
nový terén v Krkonoších, skvělý servis, kvalitní běžecká trika pro každého, opravdu hodnotné startovní balíčky a speciální
medaile.

12) Výstup Lánovských na Sněžku
Termín akce: 25. června 2022
Místo konání: Lánov
Více informací: www.lanov.cz
Oblíbený turistický pochod na 10 nebo 44 km. Dárek pro pokořitele Sněžky a luštitele hádanky. Občerstvení v závěru.
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13) Špindlerovská pouť
Termín akce: 24.–26. června 2022
Místo konání: Špindlerův Mlýn, parkoviště P2/Hromovka
Více informací: mestospindleruvmlyn.cz

Třídenní špindlerovská pouť začíná tradičním pátečním „během do vrchu“ pro děti i dospělé. Podvečer zahrají kapely
BANDOR a AC&CZ revival. V sobotu se již můžete těšit na tradiční pouťové atrakce, stánky s řemeslnými a pouťovými
výrobky, bohatou nabídku občerstvení, a hlavně doprovodný hudební, kulturní a sportovní program. Malá ochutnávka,
co uvidíte a uslyšíte: kapely Podzvičinka, Špindleráček, Benjamin´s Clan, PETR BENDE & BAND, Ella s kapelou či místní
gymnastický kroužek, Flyingboys (akrobatická show). Perličkou pro vás bude jistě zážitek na „pouťových labutích“
(okružní jízda) na lanovce ve Svatém Petru. Mše svatá ke cti sv. Petra se slouží v neděli v kostele sv. Petra ve 14 hodin.

14) Krkonošský festival minipivovarů
Termín akce: 25. června 2022
Místo konání: Velká Úpa
Více informací: www.pecpodsnezkou.cz
Festival s velkým výběrem piv z lokálních minipivovarů, stánky s občerstvením a regionálními produkty. V průběhu celého
dne budou probíhat soutěže o ceny a degustace, dětský park, představení pivovarů a regionálních výrobců i další
zábava. Zahrají hudební kapely Nešlapeto, MyBand, Crazy dogs a Jam & Bazar. Novinkou oproti předchozímu ročníku
je autobus, který bude vozit návštěvníky kyvadlově mezi Pecí pod Sněžkou a Velkou Úpou, po celý den zdarma.

15) Projekt Oldfield
Termín akce: 26. června 2022, 18:00
Místo konání: Jilemnice, SD Jilm
Více informací: www.sdjilm.cz

Projekt Oldfield je skupina hudebníků z Vrchlabí, kteří hrají hudbu Mika Oldfielda. Projekt Oldfield slaví deset let svého
trvání. Soubor nastudoval ke svému výročí celé album Mika Oldfielda Tubular Bells 2.
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