1) XXIII. VRCHLABSKÉ HUDEBNÍ LÉTO
Termín akce: 1.-29. července 2018, 19:00
Místo konání: Vrchlabí, klášterní kostel sv. Augustina
Více informací: www.strelnicevrchlabi.cz, tel. 499 422 126
Sérii letních koncertů zahájí Elizabeth Pitcairn (USA) – Stardivarus koncert. Dále se můžete
těšit na koncert Eben Tria (Terezie Fialová - klavír / Roman Patočka - housle / Jiří Bárta violoncello), komorní hudbu klasických žánrů zahraje OK DUO (Tomáš Olšer - housle / Blanka
Karnetová – viola). Červencové koncerty uzavřou Vrchlabští varhaníci Michaela Beránková
a Ondřej Mejsnar.

2) DŘEVO-SOCHO-KOVÁNÍ
Termín akce: 3.-7. července 2018, 14:00
Místo konání: Františkov u Rokytnice nad Jizerou, Muzeum a galerie Starý kravín
Více informací: www.rokytnice.com, tel. 775 970 180, broza.jana@seznam.cz
Nenechte si ujít již poslední ročník řezbářského a kovářského sympozia ve Františkově.
Uvidíte stará řemesla, jako jsou výroba košťat, tkaní na stavu, zdobení perníčků apod.
Zpřístupněny budou historické prostory Buřanského mlýna, včetně sobotního slavnostního
pečení chleba. Čeká vás tradiční hasičská slavnost "Upálení mistra Jana Husa", zahájení
výstavy fotografií Mgr. Petra Luniaczka "Kouzlo lidových chaloupek v Rokytnici nad Jizerou"
a pro děti dílničky, poudačky, historická kola, motocykly, automobily, a to vše za doprovodu
vydatného hudebního programu.

3) DEN LIDOVÝCH ŘEMESEL
Termín akce: 5. července 2018, 8:30
Místo konání: Žacléř, Rýchorské náměstí
Více informací: www.zacler.cz
Šikovné ruce řemeslníků vykouzlí rozmanité výrobky, které si můžete zakoupit na jarmarku.
Nebudou chybět ani stánky s občerstvením. Bohatý program potěší i děti, dětská scéna bude
připravena ve dvorku budovy muzea. Na hlavní scéně vystoupí hudební kapely různých
žánrů. Program trvá až do půlnoci a bude zpestřen ohňostrojem ve 23:00.
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4) POHÁDKOVÁ CESTA
Termín akce: 5. a 19. července 2018, start: 10:00 až 13:00
Místo konání: Benecko, Štěpanická Lhota 46, U hotelu Star
Více informací: www.benecko.info
Chcete prožít pohádku na vlastní kůži? Projděte si pohádkovou stezku, kde se potkáte
s čertem, čarodějnicí, princeznou a mnoha dalšími pohádkovými bytostmi. Kdo zvládne
všechny úkoly a nástrahy, čeká ho pěkný dárek a opékání buřtů. Startovné je 70 Kč za dítě.
Cesta má asi 2 km a je sjízdná s kočárkem s většími kolečky.

5) KRKONOŠSKÝ FESTIVAL MINIPIVOVARŮ
Termín akce: 7. července 2018
Místo konání: Velká Úpa, parkoviště
Více informací: Sdružení SCPR, www.pecpodsnezkou.cz, tel. 728 502 738
Kvůli horským pivním speciálům na stezku nemusíte, piva můžete ochutnat na festivalu
minipivovarů. Navíc si poslechnete přednášku o pivu, potkáte se se sládky z pivovarů, nebo
si zasoutěžíte v pití piva či slepých degustacích o hodnotné ceny. Celé odpoledne zpříjemní
živá hudba kapely Patrola a Robert Hlavatý & band. Vaše ratolesti potěší bohatý program
společně se SkiResort Live, Monkey Parkem a jejich zkušenými animátory. Přijďte si užít
příjemné sobotní odpoledne a pozvěte i své hosty, těšit se na Vás budou krkonošští sládci.

6) MLYNÁŘOVY TOULKY
Termín akce: 7. července 2018, 10:00–18:00
Místo konání: Špindlerův Mlýn, městský park (u hotelu Savoy)
Více informací: www.mestospindleruvmlyn.cz
Pohádkový den pro malé i velké děti se špindlerovským mlynářem. Letos nás vezme mlynář
na výšlap za „Princeznou ze mlýna“, po 3 km trase budou děti plnit různé lehké či zapeklité
úkoly, potkají se s princeznou, čertem, vodníkem a další pohádkovou havětí… Užijí si
spousty legrace, zábavy a pohádek s Divadlem eMILLIon.
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7) KLÁŠTERNÍ STRUNY V HOSTINNÉM
Termín akce: 7.–21. července 2018, 19:30
Místo konání: Hostinné, Františkánský klášter
Více informací: www.klasterhostinne.cz
Město Hostinné připravilo sérii koncertních večerů v krásných prostorách Františkánského
kláštera. Tři soboty v měsíci klášter ožije zpěvem a zvukem hudebních nástrojů. Těšit se
můžete na skupinu Yellow Sisters, která svým zpěvem prochází s lehkostí napříč žánry,
folkovou skupinu Neřež, dále na setkání dvou hudebních osobností a také dvou hudebních
světů Šuranská a Uvira a na netradiční nástroje vám zahraje Tlupa Tlap. The Brownies a EKG
Jazz ukončí etapu rozmanitých letních koncertů.

8) KRAKONOŠOVY LETNÍ PODVEČERY
Termín akce: 11.-14. července 2018
Místo konání: Jilemnice, Masarykovo náměstí, nádvoří zámku
Více informací: www.ic.mestojilemnice.cz
Jilemnické podvečery nabídnou mnoho kulturních zážitků a zábavy. V bohatém programu
jsou zařazeny vystoupení napříč hudebními žánry, uslyšíte country, dechovku, cimbálovku,
blues, rock, pop, ale i hudbu klasickou. Děti potěší pohádky, loutkové divadlo, dílničky
a animační koutek. Náměstí provoní tradiční sejkory a jiné dobroty a na zdárný chod akce
bude dohlížet sám Krakonoš.

9) OSLAVY 100 LET ČESKÉ REPUBLIKY
Termín akce: 13.-14. července 2018, pátek 15:00, sobota 13:00
Místo konání: Vysoké nad Jizerou, náměstí, knihovna, divadlo Krakonoš
Více informací: www.vysokenadjizerou.cz, www.ds-krakonos.cz, tel. 481 593 408
Oslavy začnou v pátek besedou o Karlu Kramářovi, následovat bude koncert Táboranky,
vernisáž výstavy v muzeu a slavnostní den uzavře divadelní představení. V sobotu uvidíte
čtyři hraná zastavení s Karlem Kramářem na různých místech města, odpoledne si užijete
koncert sester Havelkových a probíhat bude výstava prací žáků ZŠ a mítinky na Petruškových
vrších s výstavou na půdičce divadla Krakonoš.
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10) VRCHLABSKÝ JARMARK
Termín akce: 21. července 2018, 10:00-16:00
Místo konání: Vrchlabí, zámecký park
Více informací: www.strelnicevrchlabi.cz
V sobotu se ve stínu zámeckých stromů můžete potkat na dalším jarmarku pohádek, tance
a řemesel s dobovými tanečnicemi, kejklíři, zhlédnout několik pohádek a koupit si dárek
pro někoho, na kom vám záleží. Součástí pohádkového jarmarku je i prezentace
Oceněných regionálních potravin královehradeckého kraje.

11) DEN KRKONOŠSKÝCH ŘEMESEL NAŠICH PŘEDKŮ
Termín akce: 21. července 2018, 11:00-16:00
Místo konání: Trutnov-Voletiny, Tkalcovské muzeum v Domě pod jasanem
Více informací: www.dumpodjasanem.cz
Již 9. ročník prezentace lidových řemesel opět přinese workshopy, během kterých se
šikovné ruce potkají s košíkářstvím, plstěním ovčí vlny, soustružením na pružinovém
soustruhu a tkaním, můžete vyrábět z vlny, textilu, korálek. Na všechny tak čeká pohodový
den a pro zájemce také prohlídka muzea se zhotovením provázku, při tom si vyzkoušíte
práci na všech dobových strojích. Vstupné: dospělí 75 Kč, děti 50 Kč. V ceně je jedna dílna.
Další groše na další dílny lze zakoupit v hodnotě 25 Kč.

12) PIVNÍ SLAVNOSTI
Termín akce: 28. července 2018, 10:00-23:30
Místo konání: Harrachov, Sklárna a minipivovar Novosad & syn
Více informací: www.sklarnaharrachov.cz
Slavnost plná nejen senzačního, Zlatou pečetí ověnčeného harrachovského piva, ale také
pestrého výběru všelijakých dobrot k tomuto lahodnému moku, hudby všech možných
žánrů, soutěží a atrakcí pro děti i dospěláky s možností vyzkoušet si práci sklářů a v bohaté
tombole vyhrát i hodnotné ceny. Prostě pohodová letní akce pro pijáky i nepijáky piva.
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