1) DANIEL MACH – VÝSTAVA AUTORSKÝCH OBRAZŮ
Termín akce: 18. 1.–12. 4. 2019, 9:00–16:00
Místo konání: Žacléř, Městské muzeum
Více informací: www.muzeum-zacler.cz
V tomto roce si v Žacléři připomínají 20 let od znovuzřízení místního muzea. Původní muzeum,
založené ve 20. letech 20. století po II. světové válce zaniklo. U obnovení muzea stál v 90. letech
spolu s panem Wernerem Baierem pan Daniel Mach, který se stal vedoucím této instituce.
Žacléřské muzeum se proto rozhodlo uspořádat symbolicky u příležitosti tohoto výročí výstavu
děl Daniela Macha. Výstavu obrazů a kreseb můžete zhlédnout v Městském muzeu Žacléř až do
12. dubna 2019, denně, kromě pondělí, od 9 do 16 hodin.

2) BŘEZEN, MĚSÍC DIVADLA
Termín akce: 26. 2.–28. 3. 2019
Místo konání: Jilemnice, SD Jilm
Více informací: www.sdjilm.cz
Měsíc březen patří v Jilemnici v oblasti kultury již tradičně divadelnímu umění a festival Březen –
měsíc divadla proběhne letos již po pětadvacáté. Během festivalu se v jilemnickém divadle
představí vždy celkem 5 ochotnických a 2 profesionální divadla. Budete mít možnost shlédnout
různé druhy žánrů, od komedie pro zasmání, až po dramatické příběhy k zamyšlení. Srdečně
zveme do Společenského domu Jilm nejen všechny příznivce divadelního umění, ale i ty, kteří
mají rádi nevšední večery.

3) KRAKONOŠŮV MAŠKARNÍ REJ
Termín akce: 2. březen 2019, 13:30
Místo konání: Černý Důl, Skiareál
Více informací: www.spolekkrakonos.cz
Vezměte masky, lyže nebo nějaký jiný vehikl a přijďte si užít maškarní rej do Černého Dolu.
Stanete se součástí družiny pána hor Krakonoše. Ten bude po celou dobu svým bystrým zrakem
dohlížet na soutěže – sjezd na čemkoliv, skok s kufrem, hod polenem nebo válečkem, běh dvojic
s rohačkama i soutěž o nejpovedenější masku. Ty nejlepší odmění hodnotnými cenami.
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4) DESKOVÝ STATEK
Termín akce: 2. březen 2019, 19:30
Místo konání: Vysoké nad Jizerou, Divadlo Krakonoš
Více informací: www.ds-krakonos.cz
Tato dnes už sto let stará komedie Václava Štecha poněkud relativizuje náš sklon k idealizování
"starých zlatých časů", neboť jsou v ní účinně propojeny rovina privátu s podnikáním a podnikání
s politikou, a tedy i privátu s politikou. Na scéně se odehrávají stejně bouřlivé scény milostné jako
lstivá úřední jednání a v neposlední řadě i politické předvolební schůzky a zasedání, jež
v zárodečné a ještě značně naivní podobě poukazují k dnešním, daleko rozvinutějším
a rafinovanějším "demokratickým" praktikám. Tuto zajímavou hru, v podání hostujícího DS Vicena
z Ústí nad Orlicí, můžete shlédnout ve Vysokém nad Jizerou.

5) AUDI FIS SKI WORLD CUP
Termín akce: 8.–9. březen 2019
Místo konání: Špindlerův Mlýn, Skiareál Svatý Petr
Více informací: www.worldcup2019.cz
Zlatý hřeb zimní sezóny 2018/19 v podobě závodu Světového poháru v alpských disciplínách.
Do Špindlerova Mlýna přijíždí světová špička v dámské kategorii, aby si rozdělila body ze závodu
na místních svazích. Na černé sjezdovce ve Svatém Petru změří své síly v disciplínách, jako jsou
slalom a obří slalom. Na start se postaví i zlatá dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká .
Přijďte fandit s námi!

6) KRAKONOŠOVI LYŽNÍCI
Termín akce: 9. březen 2019, 10:00
Místo konání: Horní Malá Úpa, Skiareál Pomezky
Více informací: www.malaupa.cz
Setkání nadšenců z celých Krkonoš a okolí. Závody na historických lyžích a saních, závod ve skoku
ladném, soutěž o nejlepší historický kostým – nejkrásnější lyžník nebo lyžnice to vše můžete zažít
v Malé Úpě. Doprovodný program nabídne jarmark, dobroty z grilu, venkovní bar a soutěže pro
děti. Prezentace závodníku bude probíhat od 9:00.
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7) SNOW SPLASH
Termín akce: 16. březen 2019, 12:00
Místo konání: Benecko, Skiareál
Více informací: www.benecko.info
Zábavná soutěžní akce Snow Splash nabízí lyžování nejen na sněhu ale i na vodě. Přejezd
ledového jezírka to je to, oč tu běží. Připraven bude bohatý doprovodný program, kapely
pro malé i velké, sportovní aktivity ski-kros a slalom, dětský animátor a testování lyží.
Zveme malé i velké na den plný zábavy.

8) MAGDA MALÁ
Termín akce: 16. březen 2019, 18:00
Místo konání: Hostinné, Městský Hotel Dorinka
Více informací: www.hostinne.info
Přijďte si užít nevšední hudební zážitek se známou muzikálovou zpěvačkou Magdou Malou
do městského hotelu Dorinka v Hostinném. Zpěvačku malého vzrůstu a velkého hlasu si
mnozí z vás vybaví ze slavných muzikálů Bídníci, Dracula a mnoha dalších. Magda Malá vás
jistě upoutá nejen svým osobitým pěveckým projevem, ale i svou upřímnou lidskostí.

9) PŘÍJEZD KRAKONOŠE
Termín akce: 16. březen 2019
Místo konání: Harrachov
Více informací: www.harrachov.cz
Tento den přijede se svou početnou družinou opět přivítat do Harrachova jaro sám pán hor
Krakonoš. Akce Příjezd Krakonoše má v Harrachově dlouholetou tradici a v roce 2019 oslaví
již neuvěřitelných 73 let od svého vzniku. Návštěvníci uvidí nejen samotného jemnostpána
Krakonoše, ale i jeho policii, čertiska, která nenechají bez povšimnutí žádného hříšníka
a mnoho dalších roztodivných bytostí. V cíli Krakonošova příjezdu čeká na všechny bohatý
kulturně – zábavný program na celé odpoledne.
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10) OHROŽENÍ ŽIVOČICHOVÉ KRKONOŠ
Termín akce: 18. březen 2019, denně 9:00–17:00
Místo konání: Horní Maršov, Ekocentrum DOTEK
Více informací: www.sever.ekologickavychova.cz
Interaktivní výstava o zvířatech, která člověk v minulosti vyhubil, a o tom, co můžeme udělat pro
záchranu zvířat, která dnes člověk svou činností vážně ohrožuje. Zážitek pro celou rodinu, drobné
hry a úkoly pro děti. Vstupné je dobrovolné. Výstava potrvá do 1. května 2019.

11) JARNÍ FLERJARMARK
Termín akce: 23. březen 2019, 9:00–16:00
Místo konání: Vrchlabí, Náměstí Míru
Více informací: www.fler.cz
Přijďte oslavit začínající jaro nákupem nových ručních výrobků přímo od jejich tvůrců. Ať už koupí
něčeho hezkého na sebe, nebo třeba na děti, tak i do jarně naklizených bytů a domků. Během
prohlížení zboží a nákupů se budete moct občerstvit kávou, čajem a nějakou dobrotou.

12) JARNÍ DEN VÍNA
Termín akce: 23. březen 2019, 10:00–18:00
Místo konání: Janské Lázně, Kolonáda
Více informací: www.janskelazne.com
Oslava dobrého vína v secesní Kolonádě, kde se můžete setkat s několika vinaři a prodejci vín,
kteří nabídnou vína jak tuzemská, tak i zahraniční, sýry či klobásy. Atmosféru doplní hudební
doprovod.

13) NEVER SUMMER
Termín akce: 30. březen 2019
Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, Dvoračky
Více informací: www.rokytnice.com
Oblíbená akce na konci zimy nabitá snowboardingem, freeski nebo jízdou v připraveném funparku.
Den plny zábavy, adrenalinu, jídla, pití i hudby s nádherným výhledem na vrcholky Krkonoš
a báječnou atmosférou. Kde jinde se rozloučit se zimou než právě v Rokytnici nad Jizerou.
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