1) UŽ HO NESOU! ANEB SPĚCHEJTE NA HODOKVAS
Termín akce: 4. – 5. května 2018
Místo konání: Trutnov, náměstí a Nábřeží Václava Havla
Více informací: Trutnov-město draka, www.trutnovmestodraka.cz
Velikými městskými dračími slavnostmi ožije opět celé centrum města. V pátek slavnosti zahájí
koncerty v dočasné tvrzi Albrechta z Trautenbergu. V sobotu na Krakonošově náměstí od 10:00
až do odpoledne bude střídat jedno představení druhé, v tvrzi poběží řada koncertů. Atraktivity
pro děti a ukázky tradičních řemesel najdete na Nábřeží Václava Havla a na Dolní Promenádě.
Chybět nebude pouliční hraní, dětská divadelní scéna a hlavně... ve 21 hodin tradiční průvod
záhadných bytostí vedených rytířem Albrechtem na koni, který přinese pověstného trutnovského
draka, aby ho vyzdvihli na věž Staré radnice. Tak neváhejte a spěchejte na hodokvas!

2) SEJKOROVÉ SPECIALITY A PARADEMARCHE
Termín akce: 4. – 8. května 2018
Místo konání: Rokytnice nad Jizerou - Františkov, Penzion a hostinec u Hásků
Více informací: www.hasan.cz, 736 759 197, haskov@hasan.cz
V penzionu s domácí pohostinností, se koná vícedenní sejkorová akce, jejíž součástí je sobotní
koncert pražské kapely ParadeMarche se zajímavým hostem, zpěvákem Jindrou Vobořilem.

3) MOTORKÁŘSKÉ POŽEHNÁNÍ A FMX SHOW
Termín akce: 5. května 2018, 9:00 – 18:00
Místo konání: Vrchlabí, náměstí TGM
Více informací: Krkonošští přátelé jedné stopy, www.srdcemirozumem.cz
Krkonošští přátelé jedné stopy zvou příznivce motocyklů na již 15. motorkářské požehnání.
Havex předvede testovací jízdy s vozy ŠKODA, SEAT a JEEP, v programu jsou soutěže o zajímavé
ceny a moto-tombola. Požehnání bude probíhat v kostele sv. Vavřince a na náměstí. Spanilou
jízdu si jistě užijí jak diváci, tak motorkáři. Uchvátí vás také FMX exhibice mladých jezdců pod
vedením legendárního Petra Kuchaře. Těšit se můžete i na autogramiádu Ondřeje Záruby, Matěje
Česáka a Petra Piláta.

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

4) 43. POCHOD KARLA KLÍČE
Termín akce: 19. května 2018, 7:00 – 17:00
Místo konání: Hostinné, Restaurace „U Bicana“
Více informací: KČT Hostinné, 736 754 186, znaceni.tu@seznam.cz
Již 43. Pochod Karla Klíče, na počest hostinského rodáka, malíře, fotografa, grafika a vynálezce.
Akce nabízí příjemnou procházku nádhernou přírodou obklopující město.

5) MÁJOVÝ JARMARK
Termín akce: 19. května 2018, 8:30 – 17:00
Místo konání: Jilemnice, Masarykovo náměstí, Budova bývalého pivovaru 1
Více informací: SD Jilm Jilemnice, www.sdjilm.cz, 481 544 070
Tradiční májový jarmark láká pestrým programem všechny věkové skupiny. Akci zahájí děti
základních škol, ZUŠ, zatančí skupina Paul-Dance Jilemnice a všichni se mohou těšit na
pohádky. Uvidíte Jilemnický spolek paní a dívek, Jilemničanku, Jeleniogórzanie, Libora Fišera a
Petra Dvorského s hosty a koncert Alibi Rock zakončí celou akci na náměstí. Program pro děti je
také připraven v Informačním centru pro mládež a zváni jste i na návštěvu Tržnice řemesel
v budově Starého pivovaru.

6) 8. ROČNÍK POCHODU HRÁDEČEK
Termín akce: 19. května 2018, 9:00 – 11:00
Místo konání: Mladé Buky, Areál parkoviště u bobové dráhy
Více informací: www.facebook.com/events/445443719225311/
Tradičního Pochod Hrádeček vede naučnou stezkou Okolo Pekelského vrchu. Dozvíte se o historii
kraje, o dějinných událostech naší republiky, seznámíte se také s historií lyžování v Mladých
Bukách nebo s místem pobytu bývalého prezidenta Václava Havla. Stezka pokračuje přes
zříceninu hradu Břecštejn, Pekelské rybníky a skály nad Peklem až na vrchol Pekelského vrchu,
odkud je nádherný výhled na východní Krkonoše. Trasa o délce 10,4 km s časovou náročností
3-4 hodiny.

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

7) DEN MĚSTYSE ČERNÝ DŮL
Termín akce: 19. května 2018, 10:00
Místo konání: Černý Důl, parkoviště skiareálu
Více informací: www.cernydul.cz, 499 429 618, infocentrum@cernydul.cz.
Slavnost odstartuje starosta přivítáním všech návštěvníků, následovat bude bohatý celodenní
program pro velké i malé návštěvníky. Den zpestří vystoupení hudebních kapel různých
hudebních žánrů, výstavy obrazů, turnaje, dílničky, jarmark, vyhlídkové jízdy vláčkem,
vystoupení akvabel z Rudníku a mnoho dalšího. Nebude chybět lákavá nabídka občerstvení
a různých pamlsků. Večer zakončí punk-rockový orchestr Tři sestry Banditos a ohňostroj.
Bonus pro obyvatele Černého Dolu – volný vstup na Stezku v korunách stromů následující den.

8) NOC KOSTELŮ 2018
Termín akce: 25. května 2018, 18:00 – 21:00
Místo konání: Harrachov, Kostel sv. Václava
Více informací: www.nockostelu.cz
Harrachovský kostel sv. Václava se opět zapojí do celorepublikové akce Noc kostelů. Akce
započne Harrachovským concertinem v rámci ZUŠ Open 2018 s dětmi z hudebního a tanečního
oboru ZUŠ. Dále uslyšíte vyprávění o Ježíšově době, čtení textů proložené zpěvem
mezzosopranistky Ivany Housové. Společné zpívání při svíčkách a modlitba. Noc kostelů probíhá
také ve Vrchlabí, Dolním Dvoře, Dolním Lánově, Hostinném, Špindlerově Mlýně a Trutnově.

9) OSLAVA DNE DĚTÍ A HISTORICKÁ VOZIDLA NA KOLONÁDĚ
Termín akce: 26. května 2018, 9:00 / 13:00
Místo konání: Janské Lázně, Horní promenáda / Kolonáda – náměstí
Více informací: www.janske-lazne.cz, 608 622 156, studeneckemile@email.cz,
Zábavné dopoledne začne oslavou dne dětí, které potěší soutěže a atrakce, hudba, jízdy
vláčkem a pohádka v kině. Odpoledne na kolonádě mohou návštěvníci obdivovat 200
historických automobilů i motorek. 11. ročník úspěšné soutěže historických vozidel
STUDENECKÁ MÍLE povede tentokrát přes Janské Lázně. Soutěží se i v disciplínách jako je třeba
elegance, nejlepší dobový oděv, doplňky apod. Odpoledne zahraje kapela Regioband
a moderátor vás obeznámí s vozidly a jejich značkami.
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10) NA SNĚŽKU PRO MATÝSKA A HANDICAP FEST
Termín akce: 26. května 2018, 9:00 – 21:00
Místo konání: Pec pod Sněžkou, centrální parkoviště
Více informací: KlaPeto, www.klapeto.eu
Šestý ročník charitativní akce výstupu na Sněžku, letos poprvé proběhne společně s hudebním
festivalem HendicapFest, na kterém vystoupí Janek Ledecký, kapela The Tap Tap a další
interpreti. Benefiční akci bude moderovat Martin Zach a Saša Rašilov. Na Sněžku se jde tentokrát
pro podporu rok a půl starého Matýska Sivaka, který ve dvou měsících onemocněl a přišel
o nožičku a ručičku. Koupí trička, které můžete zakoupit přímo na akci, nebo na stránkách
KlaPeto, podpoříte nejen Matýska, ale i další handicapované děti.

11) FESTIVAL ÚSMĚVŮ- ŠPINDLEROVSKÉ OTEVÍRÁNÍ LÉTA
Termín akce: 27. května 2018, 10:00
Místo konání: Špindlerův Mlýn, Skiareál Svatý Petr
Více informací: SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, www.skiareal.cz
Špindlerovské otevírání léta a zahájení letní turistické sezóny doprovázené bohatým programem
pro vás připravil Skiareál Špindlerův Mlýn ve spolupráci s rádiem Impuls. Zažijte den plný hudby,
zábavy, aktivit a turistiky ve Svatém Petru. Těšit se můžete na vystoupení Davida Deyla. Akci
moderuje Ivo Apfel.
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