1) DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA KAČÁKU
Termín akce: 1. září 2020
Místo konání: Vrchlabí, rybník Kačák, areál Vejsplachy
Více informací: www.kopretinavrchlabi.cz
Prázdniny končí, škola začíná. Ale to není důvod ke smutku. Přijďte na Kačák
a připomeňte si s námi, na co hezkého se můžete při čekání na prázdniny těšit. 10 měsíců
do prázdnin – 10 stanovišť s úkoly. První start bude v 16 hodin, poslední v 17:30. Nebude
chybět malování na obličej a v cíli na každého účastníka bude čekat odměna. Odpoledne
zakončí skupina FreeRide. Přijďte si s námi užít první školní den.

2) ZÁVODY AUTOMOBILŮ DO VRCHU
Termín akce: 4.–6. září 2020
Místo konání: Benecko
Více informací: www.benecko.info
Závody automobilů do vrchu opět na Benecku! Pořadatelé Edda Cupu pro letošní rok
zařadili Benecko jako 7. etapu. Tradice začala oblastním závodem již v roce 1982
a svazarmovci to zde dotáhli až na mistrovství ČSSR, naposledy v roce 1989. K obnovení
zdejších závodů přispěl měrou největší v roce 1996 jilemnický šampion Otakar Krámský.
Trať má délku necelé 3 km, má nový povrch a povětšinou svodidla. Depo bude za cílem na
centrálním parkovišti. Tady o adrenalin nouze nebude.

3) 45. HETOS
Termín akce: 12. září 2020, 8:00
Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, sportovní hala
Více informací: www.rokytnice.com
Hlídková Etapová Turistická Orientační Superhra. Soutěž pro 3 až 5–ti členné hlídky bez
rozdílu věku. Na startu se seznamte na nástěnce s pravidly hry a přesně je zachovejte.
Přispějete tím k radostnému průběhu akce. Trať je dlouhá asi 15 kilometrů s převýšením
555 metrů. Do horského terénu je potřeba počítat s pořádnou výstrojí v případě
sychravého počasí. S sebou vezměte tužku, poznámkový blok, svačinu a dobrou náladu.
Start je u sportovní haly, cíl v restauraci U Mojmíra. Občerstvení k zakoupení na trase.
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4) DEN S ANTIKOU
Termín akce: 12. září 2020, 10:00
Místo konání: Hostinné, Františkánský klášter
Více informací: www.klasterhostinne.cz
Vraťte se s námi v čase a poznejte život gladiátorů, staňte se svědky jejich lítých soubojů,
nebo vyzkoušejte zábavné sportovní disciplíny, a co třeba zkusit obléknout některý
z antických oděvů. Chybět nebude ani antické občerstvení. Zajímavá bude jistě
i přednáška: „Antické mýty a báje“.

5) ŠVESTKOVÁ SLAVNOST
Termín akce: 13. září 2020, 14:00
Místo konání: Horní Maršov, DOTEK zahrada
Více informací: www.dotek.eu
Přijďte strávit příjemné nedělní odpoledne do přírodní zahrady na DOTEK a ochutnat švestky
v různých podobách. Na programu bude ochutnávka různých odrůd z rukou odborníka, prodej
švestek, produkty ze švestek i dalšího ovoce z ovocnářské farmy Kareš, výroba švestkových
podzimních dekorací, hrátky a legrácky se švestkami. K tomu výborné švestkové občerstvení.
Praktická ukázka přípravy povidel se chystá také a chybět nebude ani přednáška „Ovocný
strom v zahradě“. Pro nejmenší bude připravena švestková loutková pohádka „Princezna
Rozmařilka“. Akci zakončíme slavnostním vysazením švestky v přírodní zahradě, které
doprovodí odborný komentář.

6) MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA JIŘIN
Termín akce: 18.–19. září 2020, 9:00–17:00
Místo konání: Horní Lánov, Kulturní dům – velký sál
Více informací: www.lanov.cz
4. ročník mezinárodní výstavy Jiřin se opět chystá v Lánově. Vystaveno bude dvě stě kusů
odrůd z deseti států (USA, Ruska, Polska, Japonska, Velké Británie, Německa, Nového
Zélandu a České republiky). Přijďte se pokochat krásou přírody a přivonět si. Občerstvení
zajištěno. Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude věnován Dětskému domovu v Dolním
Lánově.
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7) KRAKONOŠŮV GULÁŠ
Termín akce: 19. září 2020
Místo konání: Pec pod Sněžkou, u přehrady
Více informací: www.pecpodsnezkou.cz
Máte rádi guláš a hory? Pak vás zveme do Pece pod Sněžkou, kdy se chystá Krakonošův guláš.
Deset družstev bude vařit z 18 kg masa na každém kotli a utkají se tak ve dvou soutěžních
kategoriích – O pohár starosty města od odborné poroty a Cena veřejnosti Jardy Dostálka.
Přijeďte podpořit soutěžící a ochutnat, co pro vás v Peci navaří.

8) RUDOLFOVY SLAVNOSTI
Termín akce: 19. září 2020, 10:00
Místo konání: Svoboda nad Úpou, náměstí
Více informací: www.musvoboda.cz
Další výlet do historie vás čeká s Rudolfem II. Ten přijíždí každoročně do Svobody nad Úpou,
aby si společně se svými poddanými připomněl povýšení městyse na město. Dobové slavnosti
doprovodí historický průvod. Dále jsou na programu šermíři, dobové ležení, folklórní
vystoupení, dobová tržnice s řemesly, pouliční divadlo, žongléři, mučírna, dobová hudba, víno,
pivo, medovina, pochoutky na rožni a spousta další zábavy. Den plný zábavy si nenechte ujít.

9) ČERNÁ VZHŮRU NOHAMA
Termín akce: 20. září 2020, 9:30–16:00
Místo konání: Janské Lázně, Černá hora
Více informací: www.skiresort.cz
Vybalancovaný rodinný den na vrcholu Černé hory se chystá v Janských Lázních. Lepší neděli
nevymyslíte, leda byste se na hlavu stavěli. Na děti čekají hry a soutěže v Dětském parku
Kabinka. O pořádnou podívanou se postarají akrobati, ale také chlapci z Bike O´clock. Ukáží
skoky, dropy i parádičky na freestylových kolech. V rámci exhibice se vůbec poprvé v historii
pokusí přejet na kole retenční nádrž na slacklině. Dospělí si mohou vyzkoušet lyžařský trenažér
i závody na elektrokolech a koloběžkách. Soutěžit se bude o skipasy a hodnotné ceny.
Otevřeme také oblíbené výtvarné dílny. Kabinková lanovka na Černou horu bude v tento den
jezdit pro děti zdarma. Rovněž vstup do Dětského parku Kabinka bude bezplatný.
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10) CIRK–UFF
Termín akce: 23.–27. září 2020
Místo konání: Trutnov, společenské centrum UFFO
Více informací: www.uffo.cz
Mezinárodní festival nového cirkusu v Trutnově CIRK–UFF slaví už desátý ročník! Když
letošní pravidelný termín na přelomu května a června nevyšel kvůli pandemii, byli mnozí
velmi smutní. Podzimní představení ale určitě vše napraví. Česká scéna přiveze to nejlepší,
co má, o zahraniční se stále intenzivně jedná. Rozhodně se můžete těšit např. na
Vivaldiano, mezinárodně úspěšnou hudební show v nové verzi Vivaldiano Reloaded.
O novém cirkusu nemá smysl mnoho psát ani povídat, ten se musí vidět a prožít. Těšíme se
na vás v Trutnově!

11) MALOÚPSKÁ VAŘEČKA
Termín akce: 26. září 2020, 11:00
Místo konání: Malá Úpa, parkoviště u Celnice
Více informací: www.malaupa.cz
Další gastronomická akce je tu, vše, co se točí okolo jídla jistě každého potěší. Oblíbená
akce pod širým nebem v Malé Úpě. Soutěž o nejlepší maloúpskou polévku,
o největšího ohniváka, o největšího žrouta borůvkových knedlíků a o největšího pijáka
maloúpského piva Trautenberk. To je výzva nejen pro pořádné jedlíky.

12) DRAKIÁDA
Termín akce: 26. září 2020, 12:00
Místo konání: Špindlerův Mlýn, lanová dráha Medvědín
Více informací: www.mestospindleruvmlyn.cz
Den skvělé zábavy s draky v oblacích. Program startuje ve dvanáct hodin u dolní stanice
lanovky na Medvědín. Pro děti jsou připravené soutěže v kategoriích – nejlépe létající drak,
nejhezčí malovaný drak a vlastnoručně vyrobený drak. Na horní stanici lanovky Medvědín
proběhne pouštění draků, bohatý doprovodný program včetně opékání buřtů. Speciální
zlevněné jízdné na lanovku Medvědín pro děti i dospělé.
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