1) NAD HORAMA VYŠLA HVĚZDA
Termín akce: do 12. ledna 2020
Místo konání: Horní Maršov
Více informací: www.dotek.eu
Nahlédněte do hlubin vesmíru. Na DOTEKu v Horním Maršově právě probíhá výstava, která je
tentokrát zaměřena na naši sluneční soustavu. Výstava úžasných fotografií z vesmíru se
zamyšlením, co to vlastně zářilo nad Betlémem. Děti si zde pohrají s velkým loutkovým
divadlem nebo s pohyblivým modelem krkonošské krajiny. U nás si užije celá rodina.

2) SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ NOVOROČNÍ ČESNEČKU
Termín akce: 1. ledna 2020, 12:00
Místo konání: Harrachov
Více informací: www.harrachov.cz
Harrachovské Krakonošovy trhy vyvrcholí na Nový rok soutěží o nejlepší česnečku. Do této
soutěže se může přihlásit nejen provozovatel restaurace, ale každý, kdo je ochoten uvařit 10
litrů česnečky. O tom, kdo ze soutěžících uvaří nejlepší česnečku rozhodují návštěvníci z řad
veřejnosti a výherce získá putovní cenu v podobě skleněné vařečky, tzv.“ Řád novoroční
harrachovské vařečky“. Přijďte i vy ochutnat a rozhodnout, kdo v letošním roce připravil
nejlepší česnečku v Harrachově a okolí.

3) CZECH NATURE PHOTO
Termín akce: 9. ledna 2020, 18:00
Místo konání: Vrchlabí, KCEV Krtek Správy KRNAP
Více informací: www.krnap.cz
Czech Photo Centre – milovníci přírody, kteří prostřednictvím fotografií uchovávají její krásu
pro další generace. Sílu vizuálního sdělení a zásahu, který může mít. Takový zážitek si pro vás
nachystala Správa KRNAP ve Vrchlabí. Vernisáž výstavy nominovaných i vítězných fotografií
z prestižní fotografické soutěže Czech Nature Photo, které budou k vidění do 26. 2. 2020.

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

4) TRUTNOFORTE
Termín akce: 11.–21. ledna 2020, 19:00
Místo konání: Trutnov, Koncertní síň Bohuslava Martinů
Více informací: www.trutnoforte.cz
Zpříjemněte si začátek nového roku krásným hudebním zážitkem. Nově vzniklý festival klasické
hudby potěší své milovníky v lednu opět dvěma koncerty. První z nich se rozezní klavírní tvorbou
Ludwiga van Beethovena a při druhém se ponoříte do melodických tónů Franze Schuberta.
Koncertní síň Bohuslava Martinů dodá všemu tu správnou atmosféru.

5) ZDENĚK POLACH A MATÝSEK
Termín akce: 12. ledna 2020, 15:00
Místo konání: Jilemnice, Společenský dům Jilm
Více informací: www.sdjilm.cz
V Jilemnici bude o zábavu postaráno. Vtipná podívaná na českého břichomluvce Zdeňka Polacha
bude stát jistě za shlédnutí. Je jediným českým břichomluvcem, který vystupuje s několika
postavami, z nichž největší celebritou je Matýsek. Finalista Česko Slovensko má talent a držitel
“zlatého buzzera” vás určitě nezklame.

6) DO HROBKY TANEČNÍM KROKEM
Termín akce: 18. ledna 2020, 19:00
Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, kulturní dům
Více informací: www.mesto-rokytnice.cz
Volné pokračování detektivní parodie „Hrobka s vyhlídkou“ připravují v Rokytnici nad Jizerou.
Napínavý děj se odehrává za podzimního večera v rozpadající se knihovně, kam se na pozvání
rodinného právníka a jeho sekretářky sjíždí potomci zesnulých profesionálních zabijáků, aby zde
projednali dědické záležitosti. V domě se odehrává řada záhadných věcí. Každý podezírá
každého. Zvláště poté, co jednotliví přítomní začnou za podezřelých okolností umírat. Spadne
nad vraždícími monstry klec? Až do konce není jisté, zda vůbec někdo přežije. A kdo je tu
vlastně tím vraždícím monstrem?

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

7) ZÁVODY ROHAČEK – MEMORIÁL JOSEFA TYLŠE
Termín akce: 25. ledna 2020, 10:00
Místo konání: Malá Úpa, Ski areál U kostela
Více informací: www.malaupa.cz
Historický závod rohaček je již tradiční zimní zábavou, která baví nejen soutěžící ale také diváky.
V roce 2020 se pojede poprvé jako Memoriál Josefa Tylše – otce rohaček v Krkonoších. I letos
se budete moci zúčastnit historického závodu, který se skládá ze sjezdu na rohačkách, svozu
slámy, přeříznutí polínka starou pilou ale také z hodnocení nejhezčího historického kostýmu
celého týmu. A krom toho na vás čekají místní krkonošské pokrmy, hudba a spousta další
zábavy!

8) MEMORIÁL JINDRY AXMANA
Termín akce: 25. ledna 2020
Místo konání: Hostinné
Více informací: www.hostinne.info
Klub Českých turistů Hostinné pořádá 36. ročník memoriálu Jindry Axmana. Vzpomínkový
lyžařský přejezd, který nabídne trasy pro lyžaře v délce 16, 24 a 32 km i pro pěší v délce 10
a 16 km. Zdravý pohyb po vydatných vánočních svátcích přijde jistě vhod.

9) WORLD SNOWBOARD DAY
Termín akce: 26. ledna 2020
Místo konání: Špindlerův Mlýn, Horní Mísečky
Více informací: www.skiareal.cz
Přijďte si do Špindlerova Mlýna užít sníh na Mezinárodní den snowboardingu. Nejen dospělí, ale
i děti se budou moci zúčastnit. Dětský snowboardový závod v rámci série Kidz Tour 2020 je tu
pro ně. A nejen to, spoustu zábavy, cen, a hlavně pohodu a radost z jízdy na snowboardu bude
hlavním tématem akce. Vezměte prkna a vzhůru na svah!

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

