1) PROSIT! NA ZDRAVÍ! – HISTORIE HOSTINCŮ NA ŽACLÉŘSKU
Termín akce: 2. 5. – 30. 8. 2020, 9:00–16:00
Místo konání: Žacléř, Městské muzeum Žacléř
Více informací: www.muzeum-zacler.cz
Přijměte pozvání na novou výstavu věnovanou historii pohostinských zařízení na Žacléřsku –
v Žacléři samotném, Bobru, Černé Vodě, na Rýchorách, Křenově, Bernarticích a dalších místech.
Výstavu doplní zajímavé exponáty kupř. oblek hostinského pana Raucha, socha medvěda, která
lákala hosty do hostince U Medvěda na náměstí, dobová škrtátka na sirky, kuchařka s recepty
paní Miny Nimschové z hostince U Města v Žacléři a Šulcovny v Bernarticích ad. Pro děti budou
připraveny interaktivní prvky i výtvarná dílna.

2) SOCHÁNÍ NA HÁSKOVĚ
Termín akce: 2.–6. července 2020, čt 20:30
Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, Františkov
Více informací: www.mesto-rokytnice.cz
Volné setkání s kováři, dřevosochaři a malířem Robertem Konečným se uskuteční ve
Františkově u Rokytnice nad Jizerou. Po celou dobu bude probíhat prodej řemeslných výrobků,
prezentace a prodej vín. Spolu s touto akcí, která má bohatý kulturní program v podobě
několika hudebních kapel a zábavy pro děti i dospělé, probíhá i výstava starých hraček
a prodejní výstava obrazů mistra Roberta Konečného v Galerii Starý kravín.

3) VII. LETNÍ SLAVNOSTI
Termín akce: 4. července 2020, 8:00
Místo konání: Strážné, parkoviště u obecního úřadu
Více informací: www.strazne.eu
I letos bude ve Strážném připraven bohatý kulturní program na parkovišti u obecního úřadu.
Těšit se můžete na fotbalový turnaj v malé kopané, zábavné odpoledne pro děti – malování na
obličej, kolotoč, diskotéka, vyjížďky na koních, soutěže, lanovka a skákací hrad. Něco do
žaludku jistě nabídne gurmánský podvečer – spousty dobrého jídla, grilované klobásy, steaky,
langoše a velká nabídka drinků z Victory Club Baru. K poslechu zahraje kapela The Flangers,
Japato a Jam&Bazar. A ti, kterým se ještě nebude chtít domů, mohou pokračovat s DJ a
diskotékou.

Zpracovalo: Regionální turistické informační centrum KRKONOŠE, Vrchlabí
Email: info@krkonose.eu, tel: +420 499 405 744

4) PRÁZDNINOVÝ VÝSTUP NA BÍLOU SKÁLU
Termín akce: 4. července 2020, 10:00
Místo konání: Paseky nad Jizerou, Bílá skála
Více informací: www.vysokenadjizerou.cz
Bílá skála se nachází jihovýchodním směrem od rozhledny “Štěpánka“ u Kořenova přibližně
1 km. Jedná se o hvězdicový výstup z libovolného místa. Na vrcholu je kontrola od 10 do
14:30 hodin. Zde získáte razítko výstupu a po vyplnění přihlašovací karty dostanete za
poplatek 20 Kč na Turnovské chatě hezký pamětní list. Zde budou také připraveny soutěže pro
děti i dospělé.

5) LETNÍ KINO BOJIŠTĚ
Termín akce: 4., 11., 18., 25. července 2020, 21:00
Místo konání: Trutnov, Bojiště
Více informací: www.bojistetrutnov.cz
Máme tu něco pro milovníky letního kina a starých filmů. V Trutnově na Bojišti letos připravili
retrospektivní filmovou přehlídku. V červenci můžete každou sobotu zhlédnout jeden
z připravených retro filmů. Z těch zahraničních např. Když komedie byla králem (1960), nebo
Tenkrát na Západě (1968). Z Československé produkce filmy Ikarie XB1 (1963), nebo
Tajemství hradu v Karpatech (1981). Mlsání k filmům zajištěno a promítá se za každého
počasí.

6) ZAHÁJENÍ PRÁZDNIN
Termín akce: 5. července 2020, 13:00
Místo konání: Dolní Dvůr, Chata u Jirky
Více informací: www.lanov.cz
Prázdniny jsou tu! Přijďte je zahájit s dětmi do Dolního Dvora. Těšit se můžete na spoustu
zábavy a her a také na jízdu na koni. K vidění bude hasičská technika, takže v parném počasí
se budete moci i zchladit. Večer zahraje kapela Suffering Souls s NIKITOU. Vstupné je
dobrovolné.

Zpracovalo: Regionální turistické informační centrum KRKONOŠE, Vrchlabí
Email: info@krkonose.eu, tel: +420 499 405 744

7) MTB BIKE VÍKEND
Termín akce: 10.–12. července 2020
Místo konání: Pec pod Sněžkou
Více informací: www.biketourkrkonose.cz
Bike víkend MTB v Peci pod Sněžkou bude i v roce 2020 a navíc se tu pojede o tituly mistrů
republiky MTB XCO a do vrchu! Letošní sezona, a především její start byl z velké části ovlivněn
událostmi okolo epidemie koronaviru. S postupným zlepšováním situace však přišla dobrá
zpráva a to, že závod ČP MTB XCO se v Peci pod Sněžkou v rámci Bike Víkendu MTB uskuteční
v původně plánovaném termínu a pojede se navíc jako mistrovství ČR MTB XCO a do vrchu!
Takže se na vás budeme těšit. O adrenalin tu nebude nouze.

8) RYBIČKY 48 VE VRCHLABÍ
Termín akce: 15. července 2020, 16:00
Místo konání: Vrchlabí, Letní kino TRIPSI
Více informací: www.krkonosskepivnislavnosti.cz
Další koncert ze série letních Krkonošských koncertů je tu! Areál letního kina TRIPSI rozezní
Rybičky 48. A nejen oni vás večerem provedou. Těšit se můžete také na kapelu The Flangers
a Street 69. Areál, kterému dominuje kaple Černínů–Morzinů, se otevírá už v 16 hodin.
Atmosféra bude jistě stát za to.

9) KRAKONOŠOVY LETNÍ PODVEČERY
Termín akce: 16.–18. července 2020, čt, pá 16:00, so 14:00
Místo konání: Jilemnice, Masarykovo náměstí
Více informací: www.jilemnicko-so.cz
A je to tady! Oblíbené Krakonošovy letní podvečery, které jsou kulturní přehlídkou pro
všechny věkové skupiny návštěvníků. Spousta hudby v podání známých kapel, tanec, loutkové
divadlo pro děti, a navíc v pátek a v sobotu vyhlídkové projížďky v kočáře, to vše vás letos
čeká a nemine. Mlsné jazýčky uspokojí tradiční krkonošské sejkory a regionální pivo.

Zpracovalo: Regionální turistické informační centrum KRKONOŠE, Vrchlabí
Email: info@krkonose.eu, tel: +420 499 405 744

10) JARMARK POHÁDEK
Termín akce: 18. července 2020, 13:00
Místo konání: Vrchlabí, zámecký park
Více informací: www.strelnicevrchlabi.cz
Jarmark pohádek je tradiční akcí, která vám přináší činoherně loutkové pohádky pro děti –
O třech neposlušných kůzlátkách a O Palečkovi, hudební dílnu Muzicírek, vystoupení kapely
Mustang a chybět nebudou řemeslné výrobky ani regionální potraviny. Akce se opět uskuteční
v zámeckém arboretu před roubenkou u náměstí TGM.

11) BENECKÁ POUŤ
Termín akce: 25.–26. července 2020
Místo konání: Benecko
Více informací: www.benecko.info
Tradiční hasičská pouť u kapličky na Benecku. Ani letos nebude chybět hasičská sranda
soutěž, střelnice, houpačky, obří skluzavka a soutěže pro děti. Občerstvení, živá
i reprodukovaná hudba je samozřejmostí. Letos se můžete těšit na kapelu 2dle (Túdle).

12) PORCIUNKULE „PO SOUSEDSKU“
Termín akce: 31. 7. – 2. 8. 2020
Místo konání: Hostinné, louka Za Mlýnem, náměstí
Více informací: www.hostinne.info
V letošním roce se bude Porciunkule konat v „komornějším“ rozsahu, po sousedsku. Budeme
se muset obejít bez kolotočů, stánků a vystoupení řady hudebních skupin, ale i tak bude
program stát za to. V pátek se sejdeme na louce Za Mlýnem, kde staré pecky roztančí vaše
kecky, hraje Sláva Šmíd a kapela ŽIBR. V sobotu na náměstí potěšíme nejmenší divadélkem,
a ty větší potěší kapely Jam&Bazar a Driák. Nebudou chybět stánky s občerstvením
a s regionálními produkty.

Zpracovalo: Regionální turistické informační centrum KRKONOŠE, Vrchlabí
Email: info@krkonose.eu, tel: +420 499 405 744

