1) KOUZLENÍ Z PERNÍKU
Termín akce: 23. 6.–31. 8. 2019
Místo konání: Horní Maršov, centrum DOTEK
Více informací: www.dotek.eu
Po celé léto probíhá v Horním Maršově voňavá výstava. Přijďte se potěšit krásou umělecky
zdobeného perníku PhDr. Dany Holmanové, která za své umění získala titul „Nositelka tradic“.
Autorka vám představí perníkářství nejen jako tradiční české řemeslo, ale především jeho bohaté
výtvarné možnosti. Každý prázdninový čtvrtek bude sama předvádět zdobení perníků a i vy si to
pod jejím dohledem budete moci vyzkoušet. Originální perníček bude možné také zakoupit.

2) PROMENÁDNÍ KONCERTY 2019
Termín akce: červenec–srpen 2019
Místo konání: Janské Lázně, Kolonáda
Více informací: www.janskelazne.com
Každou letní neděli v červenci a srpnu od 14 do 16 hodin se konají pravidelné hudební koncerty na
venkovním podiu před Kolonádou. Letos se můžete těšit na Táboranku, Podzvičinku, RELAX BAND,
Dechový orchestr VČE, ART JAZZ BAND, Krakonošku, BIG BAND Dvorský a JH BIG BAND. Za
nepříznivého počasí se koncerty přesunou dovnitř, takže ani déšť vám hudební zážitek nezkazí.

3) CO VYDALY HLUBINY ZEMĚ
Termín akce: léto 2019
Místo konání: Trutnov
Více informací: www.rybrcoul.com
Hra o dolování pokladu v Krkonoších pro ty, kteří se rádi toulají neznámými i známými místy, mají
rádi tajemno a pohádky. Hra spočívá v pátrání po správných odpovědích na otázky uvedené
v Odpovědníku, což je list papíru, který společně s měděnou mincí zakoupíte např. v infocentru
v Trutnově. Na každém listu je uvedena příslušná trasa, celá jednoduchá pravidla i otázky. Za
správně vyplněný Odpovědník získá hledač další tři originální mince. Zodpovíte-li tedy všechny tři
letošní Odpovědníky, získáte unikátní sbírku se čtyřmi mincemi s Rýbrcoulem, čtyřmi s vílou a
čtyřmi s permoníkem. A tak vám zdejší hlubiny země vydají skutečný poklad. Neváhejte tedy,
kupte Odpovědníky a hajdy hledat poklad!
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4) DEN LIDOVÝCH ŘEMESEL
Termín akce: 5. července 2019, 8:30
Místo konání: Žacléř, Rýchorské náměstí
Více informací: www.muzeum-zacler.cz
Tradiční lidový jarmark s bohatým kulturním programem pro děti i dospělé. Nebudou chybět
řemeslnické stánky, dobré jídlo a pití, ukázky řemesel, dětská scéna, za čp. 10 pro děti
zahrají loutkoherecké představení, sokolník, chůdaři a další. Vše vyvrcholí večerním
koncertem a ohňostrojem.

5) MLYNÁŘOVY TOULKY
Termín akce: 6. července 2019
Místo konání: Špindlerův Mlýn, městský park – u hotelu Savoy
Více informací: www.mestospindleruvmlyn.cz
První prázdninovou sobotu uvítá děti ve Špindlerově Mlýně špindlerovský mlynář a pozve
všechny malé i velké na letošní pohádkové Mlynářovy toulky na téma Putování za cirkusem. O
doprovodný program v městském parku se postará světoběžník a pouliční kejklíř v jedné
osobě Vojta Vrtek. Pro každého účastníka toulek je připravena malá odměna a zároveň
možnost využití akce na Bobové dráhy 1+1 zdarma a zvýhodněné jízdné lanové dráhy PLÁŇ.

6) PRAGUE PHILHARMONIA WIND QUINTET &
JAN ČENSKÝ
Termín akce: 7. července 2019, 19:00
Místo konání: Vrchlabí, Klášterní kostel sv. Augustina
Více informací: www.mestovrchlabi.cz
Zahajovací koncert XXIV. ročníku festivalu Vrchlabské hudební léto je tu. Prague Philharmonia
Wind Quintet byl založen v roce 2007 z podnětu sólistů dechové sekce orchestru PKF – Prague
Philharmonia. Členové tělesa jsou laureáty národních i mezinárodních interpretačních soutěží.
Jan Brabec – klarinet / Jiří Ševčík – flétna / Vladislav Borovka – hoboj / Václav Fürbach –
fagot. Umělecký přednes – Jan Čenský.
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7) KLÁŠTERNÍ STRUNY
Termín akce: 6., 12. a 19. července 2019, 20:00
Místo konání: Hostinné, Františkánský klášter
Více informací: www.hostinne.info
Město Hostinné připravilo na měsíc červenec sérii koncertních večerů v krásných prostorách
Františkánského kláštera. Tři večery v měsíci klášter ožije zpěvem a zvukem hudebních
nástrojů. První sobota bude patřit Lucii Rédlové, následující pátek zahraje Jazz Elements
a o týden později se můžete těšit na Pavla Žalmana Lohonku.

8) KRAKONOŠOVY LETNÍ PODVEČERY
Termín akce: 19.–20. července 2019
Místo konání: Jilemnice, Masarykovo náměstí
Více informací: www.ic.mestojilemnice.cz
Čtyřdenní kulturní přehlídka, která je určena všem věkovým skupinám návštěvníků Jilemnice
a okolí. Součástí kulturního programu je malá tržnice, aktivity pro děti nebo rozšířené
prohlídky historické zóny v Jilemnici.

9) HIKE & FLY KRKONOŠE
Termín akce: 19.–20. července 2019
Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, náměstí
Více informací: www.hafkrkonose.wixsite.com/mysite
Závod pro všechny piloty, kteří mají rádi spojení paraglidingu a hikingu (pěší turistiky), ale
hlavně úžasná podívaná pro všechny diváky, kterým nad hlavami poletí desítky a možná
i stovka paraglidingových křídel. Akce bude zakončena slavnostním ceremoniálem a velkou
afterparty s hudbou pro všechny.
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10) 16. HARRACHOVSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
Termín akce: 20. července 2019, 10:00
Místo konání: Harrachov, sklárna a minipivovar Novosad & syn
Více informací: www.sklarnaharrachov.cz
Ve sklářské huti bude celý den probíhat foukání skla s možností vyfouknout si vlastní
výrobek a v dětských dílnách si děti budou moci vyrýt a namalovat různé skleničky
z místní sklárny. Nádvoří se opět zaplní stánky s širokou nabídkou občerstvení a lahodným
pivem. Součástí slavností je i bohatá sklářská tombola a pivní soutěže o ceny. Po celý den
vás bude provázet hudební program a od 20 hodin se můžete těšit na kapelu ELÁN
TRIBUTE, REVIVAL SK.

11) KRAJEM ZAPADLÝCH VLASTENCŮ
Termín akce: 27. července 2019
Místo konání: Vysoké nad Jizerou, Šachty
Více informací: www.vysokenadjizerou.cz
KČT Vysoké nad Jizerou pořádá 43. ročník pochodu Krajem zapadlých vlastenců. Startuje
se na trasy 12 km, 14 km, 25 km, 35 km a 50 km pro pěší a na trasu 30 km, 55 km a 60
km pro cyklisty. Čekají vás překrásné výhledy na naše hory a v cíli každý účastník obdrží
pamětní list.

12) KRKONOŠSKÁ KUCHYNĚ A JINÉ SPECIALITY
Termín akce: 27. července 2019
Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, Dolní náměstí
Více informací: www.mesto-rokytnice.cz
Přijďte ochutnat, jak se v Rokytnici nad Jizerou vaří, poznejte zdejší kuchaře, setkejte se s
přáteli a užijte si společně letní den. K dobrému jídlu a pití zahrají skvělé kapely mnoha
žánrů, malé i velké potěší kouzelník Bublinář, skákací hrad a spousta dílniček pro děti.
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