1) CIRK UFF
Termín akce: 31. května – 3. června 2018
Místo konání: Trutnov, Uffo, šapitó
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. Vybraná představení se konají v Uffu, v šapitó u Uffa nebo na prostranství přímo
před Uffem. Těšit se můžete na fireshow, akrobacii, pantomimu, cirkusovou školu pro děti, mládež a dospělé,
hudbu a spoustu další zábavy.

2) ZAHÁJENÍ SEZÓNY NA ZUBAČCE
Termín akce: 2. června 2018
Místo konání: Kořenov, nádraží
Více informací: www.zubacka.cz
Železniční společnost Tanvald připravuje nostalgické jízdy na jediné české ozubnicové trati z Tanvaldu do
Kořenova a Harrachova. Těšit se můžete na zvláštní ozubnicové vlaky, parní vlaky a železniční modely. Zvláštní
vlaky po nejstrmější české trati bude dopravovat jedna ze dvou dochovaných unikátních motorových
ozubnicových lokomotiv řady T426.0 přezdívaných „Rakušanka“. Ve zvláštních vlacích budou řazeny osobní
vozy Balm z 60. let 20. století a bufetový vůz Balm Bistro. Připravený doprovodný program pro děti i dospělé
začne po příjezdu prvního zvláštního vlaku. Každé dítě obdrží diplom za účast. Nebude chybět ani občerstvení
nebo jízdy důlního vláčku v Kořenově.
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3) ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2018
Termín akce: 2. června 2018, 10:00 – 18:00
Místo konání: Janské Lázně, kolonáda
Více informací: www.janskelazne.com
Tématem letošního Zahájení lázeňské sezóny v Janských Lázních jsou „Lázně jako v Americe“. Slavnosti začnou po
desáté hodině již neodmyslitelným rituálem – svěcením pramene na kolonádě a budou probíhat celý den.
Z kulturního programu se můžete těšit na skupiny MIG 21 a Těžkej Pokondr a na noční Videomapping – oblíbené
audio vizuální umění – při kterém budete moci sledovat projekci historie Janských Lázní na fasádě Lázeňského
Domu.

4) KRKONOŠSKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
Termín akce: 2. června 2018
Místo konání: Jilemnice, Masarykovo náměstí
Více informací: www.krkonosskepivnislavnosti.cz
V Jilemnici na Masarykově náměstí se letos podruhé (první ročník Krkonošských pivních slavností se vyvedl na
jedničku) roztočí pípy lokálních i velkých pivovarů. Ochutnáte desítky lahodných piv všech možných značek,
chmelové skvosty z Krkonošské pivní stezky i nová neznámá piva. Součástí zábavy bude hravý dětský koutek se
skákacím hradem, atrakcemi, kreativními dílnami a malováním na obličej. Těšte se na bohatý kulturní program
v čele s oblíbeným muzikálovým zpěvákem Petrem Kolářem a mladým písničkářem Voxelem.

5) DĚTSKÝ DEN
Termín akce: 9. června 2018, 13:00
Místo konání: Černý Důl, náměstí
Více informací: www.spolekkrakonos.cz, tel. 601 251 772
Přijďte s dětmi oslavit jejich sváteční den. Přichystáno bude spousta her a zábavy. Zúčastnit se můžete branného
závodu, navštíví nás hasiči, můžete se projet na koni, nebude chybět trampolína ani šplh o ceny. Občerstvení je
zajištěno, tak přijďte pobejt.
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6) CZECH DOWNHILL TOUR 2018
Termín akce: 9. – 10. června 2018
Místo konání: Pec pod Sněžkou, Hnědý Vrch
Více informací: www.czech-downhill.cz
Jeden ze sedmi závodů 3. ročníku downhillového seriálu závodů na území České Republiky se koná i v Peci pod
Sněžkou. Jsou to závody ve sjezdu na kolech po trati dolů z kopce Hnědý Vrch, kam soutěžící doveze lanovka. Trať
obsahuje překážky jako jsou skoky, mostky, kořeny, skalky atd. O adrenalin tedy nebude nouze.

7) KRAKONOŠOVA STOVKA
Termín akce: 15. – 16. června 2018
Místo konání: Vrchlabí, DDM Pelíšek
Více informací: www.k100.ddmvrchlabi.cz
52. ročník dálkového pochodu na 100 km za 24 hodin se zrodil v roce 1966. Trasa stovky vede poměrně náročným
terénem, převýšení na 100 km bylo už od začátku přes 3000 metrů. Vychází se z Vrchlabí přes Valteřice, na Žalý,
Horní Mísečky, Harrachov, Vosecká bouda, Špindlerovka, Maly Staw, Bialy Jar, Polana, Domek laboranta, Soví
sedlo, Pomezní boudy, Pec pod Sněžkou a zpět do Vrchlabí.

8) ŠPINDLEROVSKÁ POUŤ
Termín akce: 22. – 24. června 2018
Místo konání: Špindlerův Mlýn, P2 Hromovka
Více informací: www.mestospindleruvmlyn.cz
27. ročník tradiční krkonošské pouti, den nabitý pouťovou zábavou – atrakce, řemeslné stánky, občerstvení,
kulturní a hudební program, vystoupí např. LILIPOPZ nebo Laura a její tygři a spousta další zábavy pro dospělé
a děti. Nedílnou součástí je páteční pouťový běh do vrchu a nedělní mše svatá v kostele sv. Petra. Užít si můžete
také vyhlídkovou jízdu za akční cenu na šestisedačkové lanovce ve Svatém Petru. Vyhlídkové jízdy pod taktovkou
Skiareálu budou probíhat od 14 do 18 hodin.
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9) KOLO PRO ŽIVOT
Termín akce: 23. června 2018
Místo konání: Vrchlabí, náměstí TGM
Více informací: www.koloprozivot.cz
Unikátní závod zasazený do našich nejvyšších hor Krkonoš. Vrchlabí – Špindl Tour ŠKODA AUTO. Z vrchlabského
náměstí, kde startují všechny trasy, vyrazí bikeři vstříc největšímu převýšení v seriálu Kolo pro život. Fitness
účastníkům ulehčí stoupání lanovky na Žalý a Na Pláni, které je i s kolem vyvezou do nejvyšších partií Krkonoš.
Odměnou za nastoupené kilometry budou rozkvetlé louky, zurčící potůčky a fantastické vyhlídky. Na vrchlabském
letišti, které je zázemím celé akce, si pak parádní závodní trasy užijí také děti každého věku!

10) MALOÚPSKÝ JARMARK
Termín akce: 23. června 2018, 10:00-18:00
Místo konání: Malá Úpa, kostela sv. Petra a Pavla
Více informací: www.malaupa.cz
Tradiční Maloúpský jarmark, oslavující staré krkonošské tradice, se koná v kouzelném okolí kostela sv. Petra
a Pavla v Malé Úpě. Těšit se můžete na jarmareční stánky, řemeslné dílny, klauna pro děti, ochutnat můžete
spoustu místních dobrot, připravena je dřevorubecká show, řezbáři a ukázka hasičské techniky a stříkání z hadice
na cíl. Na konec se představí hudební lahůdka – baterky vám dobije jedna z nejlepších romských kapel u nás, Terne
Chave. Máte se na co těšit.

11) NOČNÍ VÝSTUP NA SNĚŽKU ZA VÝCHODEM SLUNCE
Termín akce: 29. června 2018, 17:00-20:00
Místo konání: Dolní Kalná, Sokolovna
Více informací: www.nasnezku.wz.cz, TJ Sokol Dolní Kalná, tel: 721 621 197
TJ Sokol Dolní Kalná pořádá již 42. ročník tradičního nočního pochodu na Sněžku za východem Slunce. Zápis
účastníků pochodu se koná v pátek, 29. 6. 2018 mezi 17–20 hodinou před sokolovnou v Dolní Kalné. Pochod je
dlouhý přibližně 50 km a startovné činí 50 Kč. Trasa pochodu: Dolní Kalná – Horní Kalná – Kunčice nad Labem –
Fořt – Černý Důl – Lyžařská bouda – Rozcestí – Výrovka – Luční bouda – Sněžka. Na Sněžce vyjde Slunce přibližně
ve 4 hodiny a 45 minut. Ze Sněžky pokračuje pochod údolím Bílého Labe do Špindlerova Mlýna na Dívčí lávky, kde
se nachází CÍL., Bude připraveno malé občerstvení a autobusy, které účastníky pochodu odvezou zpět do Dolní
Kalné nebo do Vrchlabí.
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