1) FESTIVAL JÍDEL ANEB JAK SE VAŘÍ V KRKONOŠÍCH
Termín akce: 1. – 3. září 2017
Místo konání: Město Špindlerův Mlýn
Více informací: www.festivaljidel.cz, www.mestospindleruvmlyn.cz
Letošní třetí ročník oblíbeného kulinářského festivalu s názvem „Jak se vaří v Krkonoších“,
proběhne první zářijový víkend. Krkonošští restauratéři a hoteliéři připraví řadu místních
specialit a tím umožní všem návštěvníkům podniknout zábavnou, poučnou, a především
chutnou výpravu do dějin krkonošské gastronomie po celý víkend. Třešničkou na dortu bude
hlavní program festivalu v sobotu 2. 9. na náměstí Špindlerova Mlýna: kuchařská show
grilování v podání Honzy ŘEPY, finalistek soutěže MasterCherf Česko Alice Vaciková & Jana
Podaná a doprovodný program koncerty kapel BEAT BRTEWSKI a CREEDENCE Revival Czech.

2) ROZLOUČENÍ S LÉTEM
Termín akce: 3. září 2017, od 12:00
Místo konání: Jilemnice, Masarykovo náměstí
Více informací: SD Jilm, tel.: 481 544 070
Město Jilemnice a SD Jilm Vás zve na Rozloučení s létem na Masarykově náměstí
v Jilemnici. Zahrají kapely Fous, Medůzy a Vzháčka. Součástí programu bude skákací hrad
a dílničky pro děti.
Program: 12:00 - Zahájení chytání pstruhů z kašny, 13:00 - Ukázky hasičské techniky,
14:00 – Fous, 16:00 – Medůzy, 17:30 – Vzháčka.

3)TRUTNOVSKÝ JARMARK
Termín akce: 3. září 2017
Místo konání: Trutnov, Krakonošovo náměstí
Více informací: www.uffo.cz
Sice už v září, ale téměř ještě jako součást dozvuků prázdnin probíhá vždy první zářijovou
neděli na největším náměstí v Trutnově tradiční rukodělný jarmark doprovázený odpovídajícím
veselím a nabídkou dobrot. Nedílnou součástí je i pestrý kulturní program po celý den.
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4) VII. HOMMAGE Á KAREL HALÍŘ 2017
Termín akce: 8. září 2017, 19:00
Místo konání: Vrchlabí, Klášterní kostel sv. Augustina
Více informací: www.mestovrchlabi.cz
Na závěr 21. ročníku koncertů klasické hudby v srdci Krkonoš - Vrchlabského hudebního
léta - si můžete poslechnout koncert k poctě vrchlabského muzikanta Karla Halíře: Josef
Špaček / housle a Miroslav Sekera / klavír.

5) DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V ŽACLÉŘI
Termín akce: 9. září 2017, 14:00
Místo konání: Žacléř, Městské muzeum
Více informací: www.zacler.cz
Navštivte zajímavé a některé běžně nepřístupné objekty v Žacléři - jímací štolu dlouhou
135 m ve vodojemu Spodní porcelánky, kostel Nejsvětější Trojice, vodojem spodní Bobr
a jiné. V Městském muzeu Žacléř proběhne od 14 h vernisáž výstav Pří roda pohledem
mladých umělců a Česko-polské hranice ve 3D fotografii. Akce bude zakončena v 18 h
pěveckým souborem staré hudby Alla Breve v žacléřském kostele.

6) KRAKONOŠOVY TOULKY - 9. ROČNÍK
Termín akce: 9. září 2017, 9:00
Místo konání: Horní Malá Úpa
Více informací: www.malaupa.cz, tel.:604 268 827
Čeká váš 6 km dlouhá trasa plná oživlých postaviček z pohádek Marie Kubátové a také
mnoho překvapení a odměn pro děti. Těšíme se na malé i velké turisty, děti v kočárku, na
rodinné výletníky nebo babičky a dědy s vnoučaty.
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7) DEN S ANTIKOU
Termín akce: 9. září 2017, 10:00-17:00
Místo konání: Františkánský klášter Hostinné
Více informací: matehanc@gmail.cz, tel.: 732 957 064
Rádi bychom Vás pozvali na akci, která se uskuteční v areálu našeho kláštera. Nese název
„Den s antikou“ a klade si za cíl zábavnou formou seznámit veřejnost s antickou kulturou
a uměním prostřednictvím dílniček, her, soutěží atd. Připravena bude také unikátní
audiovizuální projekce, která probudí k životu jeden z reliéfů, vystavených ve stálé
expozici antického sochařství. Pro zájemce budou probíhat komentované prohlídky antické
expozice. Program je vhodný pro rodiny s dětmi.
Akce je výsledkem spolupráce Františkánského kláštera Hostinné a Ústavu pro klasickou
archeologii FF UK v Praze.

8) 42. HETOS - HLÍDKOVÁ ETAPOVÁ TURISTICKÁ
ORIENTAČNÍ SUPERHRA (MEMORIÁL PANA UČITELE
JANA MACHA)
Termín akce: 9. září 2017, 8:00
Místo konání: Rokytnice nad Jizerou
Více informací: www.rokytnice.com, tel. 481 523 492, 732 889 801
Jedná se o výlet do údolí Ryzího potoka.
Kdy: start - sobota 9. září 2017 od 8:00 do 9:00 hodin
Kde: start u sportovní haly v Rokytnici nad Jizerou, Horní Rokytnice 461 (auta účastníků
mohou parkovat na parkovišti před halou).
Cíl: restaurace U Mojmíra (350 m od sportovní haly)
Trať: délka 15 km, převýšení 760 m
Výstroj: do horského terénu, je třeba počítat i s možností již podzimního počasí
Účastní se: 3 až 5-ti členné hlídky bez rozdílu věku (i rodiny)
Vybavení pro hlídku: tužka, poznámkový blok, první pomoc, svačina a dobrá nálada
Startovné: 30,- Kč za hlídku
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9) 7 POHOŘÍ (ZÁVOD TRAIL - RUNNING)
Termín akce: 10. září 2017
Místo konání: Pec pod Sněžkou
Více informací: www.pecpodsnezkou.cz, www.7pohori.cz
RaidLight a Horská služba představuje trailovou sérii 7pohoří. Seriál závodů vás provede
postupně 7 horskými lokalitami v České republice. Organizace série, trasování a výběr
lokalit proběhne v úzké spolupráci se členy Horské služby ČR. Byly vybrány trasy
výhradně v členitém horském terénu. Na vybraných trasách poběžíme mimo asfaltové
a zpevněné cesty, v přírodě! Věříme, že trailový ráz, společně s horským klimatem našich
hor, osloví zdatné trailové běžce a běžkyně, ale také širokou veřejnost. Připraveny máme
vždy 2 varianty: trasy 10+ km s převýšením 500+ m a trasy 20+ km s převýšením
1000+ m! Prověřte své schopnosti na trasách, které absolvují členové horské služby, při
svých fyzických testech.

10) KAML CUP
Termín akce: 16. září 2017, 9:30
Místo konání: Harrachov, areál skokanských můstků
Více informací: www.harrachov.cz, Stanislav Slavík tel.:603 470 113
Tradiční závod žactva ve skoku na lyžích a severské kombinaci pro děti od 5 do 14 let.,
areál Kaml – skokanské můstky K8, K18 a K26. Start běhu pro severskou kombinaci
v 13:30 hodin za nájezdem můstku. Nebude chybět ani občerstvení, hudba nebo tombola.
Pořadatel Ski klub Harrachov .
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