TOP AKCE V KRKONOŠÍCH
ČERVEN 2021

1) CIRK-Uff
Termín akce: 2.–6. června 2021
Místo konání: Trutnov, Společenské centrum Trutnovska UFFO
Více informací: www.cirkuff.cz, tel. 499 300 999
S vírou, že se vše vrací ke svému normálnímu běhu, očekáváme začátek června. To se do Trutnova sjedou
špičkoví artisté z Česka (svět bude letos ze známých důvodů zastoupen o trochu méně), aby rozvířili své artistické
umění plné neskutečných lidských pyramid, skoků, tance a kouzel na již jedenáctém ročníku festivalu nového cirkusu
CIRK-Uff. Představení se konají v sále Společenského centra UFFO, na vedlejším šapitó i na venkovní backstage.
Navštívit kterékoliv představení, to je čistá radost!

2) Čtyři vraždy stačí, drahoušku
Termín akce: 5. června 2021, 19:00
Místo konání: Jilemnice, SD Jilm
Více informací: www.sdjilm.cz, tel. 481 541 008
Představení vzniklo na motivy filmové komedie z roku 1970, natočené podle scénáře Miloše Macourka a Oldřicha
Lipského, kteří se inspirovali detektivní knihou Mrtvým vstup zakázán chorvatského autora Nenada Brixyho. Komedii
vám zahrají herci Divadélka DIK – Divadélko Ivany Kozubové aneb Divadélko individuální kultury z Chotěboře.

3) Festival DOTEKY a rozkvetlé voňavé zahrady
Termín akce: 11.–12. června 2021, pátek 19:00, sobota 10:00
Místo konání: Horní Maršov, areál DOTEK
Více informací: www.dotek.eu, tel. 739 203 205
Dvoudenní festival zahájí v pátek ve starém kostele koncert Dana Bárty a Jaroslava Friedla. V sobotu se otevřou
DOTEKY kultury a rozkvetlé voňavé zahrady. Letos bude hudebně-divadelní program doplněn zajímavými workshopy
o přírodní zahradě. Těšit se můžete na Svatojánský koncert NaŽďár, vernisáž výstavy obrazů Esence Nadi Čichovské,
landartové tvoření, jedlé mandaly, malování na keramické květy, výrobu bylinkových mýdel, prohlídku přírodní zahrady,
zaplétání květin do vlasů nebo tetování hennou a jaguou. Program pro děti zahrnuje také divadelní pohádku Šípková
Růženka nebo Bylinkovou stezku. Celý den pro vás bude připravené výborné občerstvení včetně obědového menu!
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4) Vinná Stezka II.
Termín akce: 12. června 2021, 11:00–16:00
Místo konání: Janské Lázně, Stezka korunami stromů
Více informací: www.stezkakrkonose.cz
Ochutnávka našich a zahraničních vín od partnerských Stezek korunami stromů. Kromě domácích vín budete moci
ochutnat i vína z Německa, Rakouska, Slovinska a Slovenska. Degustační skleničky a jednotlivé vzorky budou
k zakoupení přímo na Stezce.

5) Fanatix závod z rodiny Predator Race
Termín akce: 12. června 2021, 10:00
Místo konání: Špindlerův Mlýn, skiareál Svatý Petr (černá sjezdovka)
Více informací: www.predatorrace.cz
Fanatix Up and Down – horská varianta, která maximálně prověří fyzičku a je extrémní výzvou pro každého borce.
Závod je určen pro lidi, kteří milují sport, pohyb, výzvy, hory, přírodu a chtějí cítit, že žijí. Jedná se o kratší závod
s vysokou intenzitou. Výběh černé sjezdovky a její seběhnutí, včetně 5 překážek (síla, balanc, technika). Každých 20
minut odstartuje 40 závodníků. V odpoledních hodinách budou startovat závody pro děti od 4–13 let.

6) Dny otevřených ateliérů
Termín akce: 12.–13. června 2021, 10:00–16:00
Místo konání: Janské Lázně – Kolonáda, Vrchlabí – IT Centrum, Trutnov – Dům pod Jasanem, Lánov – TIC
Více informací: www.impulshk.cz/ateliery/mas/
Dvoudenní výtvarný festival Dny otevřených ateliérů, během něhož mohou návštěvníci zavítat jak do renomovaných
galerií, tak i do dílen malířů, hrnčířů, sochařů, fotografů, řezbářů… V budově Kolonády v Janských Lázních se bude
prezentovat i regionální značka KRKONOŠE originální produkt s prodejní výstavou řemeslníků včetně ukázek výroby
a kreativní dílny pro veřejnost. Během akce proběhne autogramiáda Krkonošské kuchařky Danky Šárkové. Ve Vrchlabí
v IT Centru můžete navštívit krámek Dílny Hama – originální šitý a malovaný textil do domácnosti i pro radost. Do
Trutnova se vydejte do Tkalcovského muzea, které provozuje i výtvarnou dílnu. V neděli v prostorách MAS Krkonoše
v Lánově proběhne prodejní výstava řemeslných produktů regionální značky KRKONOŠE originální produkt®.
www.krkonose.eu
Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí
Email: info@krkonose.eu, tel: +420 499 405 744
.

TOP AKCE V KRKONOŠÍCH
ČERVEN 2021

7) Bornflossrock léto 2021
Termín akce: 18.–19. června 2021
Místo konání: Žacléř, areál za Texlenem
Více informací: www.zacler-rock.webnode.cz, tel. 605 514 213, 777 606 664
Dvoudenní rockový festival v příjemném prostředí s domácí atmosférou, dobrým jídlem a pitím, ale hlavně dobrou
hudbou v podání kapel: Vanaheim, Trilobit-Rock, Nanovor, To nechceš, Tinnitus, Epidemy, Urtica, V.V.Ú., Vision Days,
Čí je to vina? a další. Z pestré nabídky si vybere každý.

8) Tóny v parku
Termín akce: 19. června 2021, 18:00–23:30
Místo konání: Hostinné, Tyršovy sady
Více informací: www.hostinne.info
V příjemném prostředí parku zahrají kapely Bluehearts, Není zač a 2.0. Občerstvení zajištěno. Při špatném počasí,
či zhoršené epidemiologické situaci, se akce ruší. Vstupné dobrovolné. Změna programu vyhrazena.

9) Vrchlabský divadelní víkend
Termín akce: 24.–27. června 2021
Místo konání: Vrchlabí, zahrada KD Střelnice, nábřeží M. Kubátové, náměstí Míru
Více informací: www.strelnicevrchlabi.cz
Divadelní víkend nabízí pestrý program venkovních akcí pro děti a dospělé na různých místech města. Divadelní soubor
Krychličky z Vrchlabí předvede variaci na ryze renesanční téma. V rytmické dílně s Tomášem Kerlem zažijete
bubnování přibližující fascinující svět afrických rytmů. Loutková pohádka Brouček na motivy známé dětské knihy Jana
Karafiáta potěší nejen malé děti. Užijete si vystoupení českého folkového písničkáře a básníka Jiřího Smrže. Divadelní
víkend zakončí kočovné divadlo Ad Hoc, které předvede komediální operní drama Zmrazovač plné napětí a morálních
dilemat.
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10) Zahájení sezóny na Zubačce
Termín akce: 26. června 2021
Místo konání: Tanvald – Kořenov – Harrachov, nádraží
Více informací: www.zubacka.cz, tel. 603 179 136
Železniční společnost Tanvald vás zve na zvláštní jízdu na jediné ozubnicové trati v České republice. Mezi Tanvaldem
a Kořenovem bude nasazena ozubnicová lokomotiva T 426.0 a historické vozy Balm. Ve stanici Kořenov bude probíhat
doprovodný program, návštěvníci budou moci navštívit muzeum ozubnicové dráhy, Výtopnu Kořenov, kde jsou
vystaveny další exponáty a svézt se důlním vláčkem. Mezi Kořenovem a Harrachovem bude na pěti párech vlaků
nasazena parní lokomotiva 310.0134 přezdívaná Kafemlejnek s historickými vozy, kterému bude pomáhat malá
dieselová lokomotiva.

11) Na konci světa – výstava
Termín akce: červen–srpen 2021
Místo konání: Malá Úpa, Galerie Celnice
Více informací: www.malaupa.cz
Návštěvníky Malé Úpy zveme na výstavu malíře Jana Vytisky, který na svých obrazech představuje Krkonoše z trochu
jiného úhlu. Syrovost, přímočarost, energie, ale i silné emoce tvoří téměř existenciální prožitky z výstavy. Přijďte si ji
prohlédnout do Galerie Celnice, nejvýše položené galerie „na konci světa“. V infocentru si potom můžete na památku
koupit sadu pohlednic vystavených obrazů.
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