1. FLERJARMARK
Termín akce: 1. září 2018, 9:00-17:00
Místo konání: Vrchlabí, nábřeží Marie Kubátové
Více informací: www.fler.cz
Srdečně vás zveme na 1. vrchlabský FLERJARMAK. K vidění bude spousta krásných ručně
dělaných výrobků, které můžete zakoupit jenom na Fléru. Součástí jarmarku budou
i dětské dílničky pro naše nejmenší. Přijďte si užít skvělou atmosféru náplavky a vybrat
třeba dárek pro vaše nejbližší.

2. NAVIJÁKOVÝ DEN-DEN LÉTÁNÍ PRO VEŘEJNOST
Termín akce: 8. září 2018
Místo konání: Vrchlabí, letiště
Více informací: www.kavr.cz
Podívejte se s námi do vzduchu a zažijte prudké stoupání při startu 20m/sec do výšky
250m a poté si vychutnejte pětiminutový klidný let ve větroni nad krajinou Vrchlabska.
K dispozici budou lety na větroni se startem navijákem a lety motorizovaným větroněm.
Podrobnosti a rezervaci letu získáte na Facebooku a webu. Do vzduchu se tímto způsobem
za nevšedním zážitkem dostane zhruba 100 lidí.

3. POCHOD ŘÍDÍCÍHO UČITELE JANA BUCHARA
Termín akce: 8. září 2018, 5:00-19:00
Místo konání: Jilemnice, Centrum zábavy
Více informací: www.turistika-jilemnice.cz
30. ročník známého pochodu, který je věnovaný památce řídícího učitele Jana Buchara,
jenž byl velkým propagátorem Krkonoše ve všech ročních obdobích. Čekají na vás trasy
6 km, 12 km, 25 km, 32 km, 50 km a cyklotrasa 50 km, které nevedou jen jeho cestou,
ale i jinudy, neboť i z dalších míst jsou krásné výhledy do našich hor i podhůří.
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4. KRAKONOŠOVY TOULKY
Termín akce: 8. září 2018, 9:00
Místo konání: Malá Úpa, Pomezní Boudy
Více informací: www.malaupa.cz
Tradiční a velmi oblíbená akce Krakonošovy toulky aneb Den plný pohádek, ku příležitosti otevření
pohádkové stezky v Malé Úpě, se bude konat druhou zářijovou sobotu. Děti s rodiči čeká veselé
putování za oživlými pohádkovými postavičkami z pohádek Marie Kubátové. Krásné masky
a aranžmá jednotlivých pohádkových zastavení se vám zaručeně budou líbit. Děti se mohou těšit na
spoustu zábavy, soutěží a samozřejmě také odměn. Start na parkovišti u Celnice od 9:00 do 11:30.
Přijďte s námi strávit pohádkový den.

5. HETOS
Termín akce: 15. září 2018, 8:00-17:00
Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, sportovní hala v Horní Rokytnici
Více informací: www.kct-rokytnice.com
Tato hlídková etapová turistická orientační superhra je určena pro 3-5 účastníků, kteří musí celý
den spolupracovat jako tým. Společně řeší jak trasu, tak i úkoly, které na každou hlídku na trase
čekají. Mezi úkoly, které je třeba vyplnit, patří například poznávání hmyzu, ptactva, kamenů, práce
s mapou, určování světových stran, vědomostní test a další. Den plný dobrodružství čeká na vás!

6. 90. NAROZENINY LANOVKY NA ČERNOU HORU
Termín akce: 15. září 2018
Místo konání: Janské Lázně
Více informací: www.skiresort.cz
Kabinková lanovka z Janských Lázní na Černou horu slaví 90. narozeniny. Přijďte tyto úctyhodné
kulatiny oslavit s námi. Zapište si do kalendáře datum 15. září a těšte se na zajímavý program pro
děti i dospělé, který na Černé hoře připravíme. Pro více informací sledujte naše webové stránky.
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7. LNĚNÁ SLAVNOST
Termín akce: 15. září 2018, 14:00-17:00
Místo konání: Horní Maršov, zahrada centra DOTEK
Více informací: www.sever.ekologickavychova.cz
Přijďte objevit zapomenutou rostlinu jménem len. Budete překvapeni, k čemu všemu se dá využít.
Vyzkoušíte si zpracování lnu na vřeténku, kolovrátku a tkalcovském stavu, tisk vzoru na lněné
plátno, lisování lněného oleje nebo výrobu lněných dárečků. Dále bude připravena výstavka
historických nástrojů ke zpracování lnu s odborným komentářem, prodej lněných výrobků, tradiční
zdravé občerstvení z naší kuchyně a dobroty ochucené lněným semínkem a také spousta zábavy
pro děti. Slavností nás budou provázet známé pohádky o lnu a jeho zpracování. Těšíme se na vás,
že s námi oslavíte svátek naší přírodní zahrádky.

8. KRAKONOŠŮV PŘESPOLNÍ BĚH
Termín akce: 23. září 2018, 9:00
Místo konání: Harrachov, stadion u hotelu Skicentrum
Více informací: www.harrachov.cz
Přespolní běh pro kategorie od předškoláků až po veterány. Závodí se dle pravidel lyžařských
závodů. Starty všech kategorií jsou hromadné. Těšit se můžete na občerstvení všeho druhu. Nejen
my, ale i Krakonoš se těší na vaši účast. Přijďte podpořit naše sportovce!

9. MALOÚPSKÁ VAŘEČKA
Termín akce: 29. září 2018, 11:00
Místo konání: Malá Úpa, Pomezní Boudy, parkoviště Celnice
Více informací: www.malaupa.cz
Maloúpští kuchtíci představí krkonošské speciality a budou soutěžit o Nejlepší krkonošskou polévku.
A to není zdaleka všechno. Soutěžit se bude také O největšího ohniváka v pojídání pálivých
papriček a O největšího pojídače borůvkových knedlíků. Pivo poteče proudem z místního pivovaru
Trautenberk a k tomu všemu zahraje skvělá hudba. Sejdeme se v sobotu na Pomezních Boudách.
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10. ŽACLÉŘSKÁ SEDMDESÁTKA
Termín akce: 29. září 2018
Místo konání: Žacléř
Více informací: www.zaclerska70.cz
12. ročník žacléřské sedmdesátky se ocitl v ohrožení, ale na konec vše klaplo a den po sv.
Václavovi se opět sejdeme na startu kultovního závodu tříčlenných týmů a jednotlivců na trati
závodu ŽACLÉŘSKÁ 70 MTB. Na programu budou opět dvě trasy, kdy trasa B (krátká) bude
vypsána pouze pro týmy. Závod jednotlivců je navíc zařazen do seriálu závodů Českého poháru
MTB v maratonu STRABAG MTB Cup Maraton a pojede se jako jeho finále. Laďte formu na konec
září, budeme se na vás těšit na startu.

11. DRAKIÁDA
Termín akce: 29. září 2018, 12:00
Místo konání: Špindlerů Mlýn, horní stanice lanovky Medvědín
Více informací: www.mestospindleruvmlyn.cz
Ve Špindlerově Mlýně proběhne 6. ročník špindlerovské DRAKIÁDY na Medvědíně. Pro malé i velké
bude připravena tradiční výtvarná dílna, kde si děti budou moci vyrobit vlastního papírového draka
do soutěže. Nebude chybět ukázka sokolnictví „Dotkni se křídel“ a mnohé další soutěže. K tomu
všemu se můžete těšit na speciální jízdné, které bude pro děti s drakem zdarma. Dobrý vítr!

12. SUNDÁVÁNÍ DRAKA
Termín akce: 29. září 2018, 14:00
Místo konání: Trutnov, Krakonošovo náměstí
Více informací: www.trutnovmestodraka.cz
Na vědomost se dává, že v sobotu, právě na den slavného drakobijce archanděla Michaela na
náměstí jemnostpána Rýbecála se uskuteční sundání draka z věže Staré radnice. Jak se už stalo
dobrou tradicí, tak od 14 hodin spustíme pro děti herní stanoviště, za splnění úkolů bude možno
získat drobný dárek. Připravena bude i historická střelnice a k dobré náladě nám zahrají pouli ční
muzikanti. Přesně v 16 hodin přijde bájný zakladatel našeho města pan Albrecht z Trautenbergu se
svojí družinou a sejmou draka z věže. Drak bude poté položen na velký dřevěný stůl, takže bude
možné udělat s ním památeční foto. V 17 hodin akci ukončíme a draka uložíme k zimnímu spánku.
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