JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ
STYL (JVS)
Jednotný vizuální styl je soubor
prvků vizuální prezentace subjektu,
který vytváří jeho jedinečný vzhled.
Je možné používat jen některé
prvky JVS. Ukázky použití JVS jsou
uvedené v tomto manuálu.

Text KRKONOŠE

Vlna – křivka/podkladová plocha

PRVKY JEDNOTNÉHO
VIZUÁLNÍHO STYLU
Text KRKONOŠE
Tento text je použitý z loga
destinační společnosti Krkonoše
a je dominantním vizuálním
prvkem. Barvy samostatného
textu je možné měnit do stejného
odstínu, který je použitý v tiskovině.
Vlna
Vlna se může používat jako dělící
křivka nebo jako podkladová plocha
se spodním zakřiveným okrajem.

Písmo nadpisů

Písmo textů

Písmo
Písmem pro nadpisy je Red Hat
Display. Písmem pro popisné
texty a poznámky je Roboto.
Logo
Logo destinační společnosti
není zpravidla velké a může být
použité v jedné z přípustných
barevných variant.
Webový odkaz v barevném poli
Tento prvek je umístěný na spodním
okraji tiskovin. Je možné uvádět
i jiné webové odkazy. Barva pole je
stejná s textem KRKONOŠE a vlnou.

Logo Krkonoše

Webový odkaz v barevném poli

VLNA
Vlna je grafický prvek, který
odděluje záhlaví nebo slouží jako
podkladová plocha pod textem
v záhlaví. Používá se na titulní
straně nebo jednostranných
aplikacích. Je ve variantě
tenké křivky nebo barevné
podkladové plochy se spodním
zakřiveným okrajem.

Vlna – křivka

Vlna – podkladová plocha

Aby byla použitelná v různých
formátech, lze vlnu výškově
deformovat. Minimální výška
vlny je 1:10, maximální výška je
1:5. Pravidla výšky platí pro obě
varianty vlny. Deformace zakřivení
není přípustná, proto používejte
originální zdrojový dokument.
Zdrojový dokument
vlna.eps

Minimální výška 1:10

Maximální výška 1:5

PÍSMO
Nadpisy
Písmem pro nadpisy je Red Hat
Display v řezech Bold nebo Black.
Popisné texty
Pro popisné texty a poznámky
je použitá rodina písma Roboto.
Pokud je potřeba umístit velké
množství textu do omezeného
prostoru, je možné použít rodinu
písma Roboto Condensed.
Zdroj písem
fonts.google.com

Nadpisy

Red Hat Display Bold

Red Hat Display Black

Krkonoše
Krkonoše

Popisné texty

Roboto Light
Roboto Regular
Roboto Medium
Roboto Bold
Roboto Black

Krkonoše
Krkonoše
Krkonoše
Krkonoše
Krkonoše
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod
tempor incidunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquid ex
ea commodi consequat. Quis aute
iure reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint obcaecat
cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim
id est laborum.

Roboto Condensed Light
Roboto Condensed Regular
Roboto Condensed Bold

Krkonoše
Krkonoše
Krkonoše
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisici elit,
sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure
reprehenderit in voluptate
velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat
non proident, sunt in culpa
qui officia deserunt mollit
anim id est laborum.

LETÁK DL –
TITULNÍ STRANA
Ukázky představují možné použití
barev a jedno i víceřádkové nadpisy.
Jazykové mutace nadpisů jsou
oddělené linkou.
Zdrojový dokument
DL titulni strana.pdf
1
Nadpis – Red Hat Display Bold,
18–28 b., bílá barva

1
2

3

2
Dělící linka – 20 mm, 1,25 b.
3
Vlna – 2,5 b.
4
Webový odkaz – Red Hat Display
Black, 12 b., bílá/černá barva dle
barvy pozadí

4

LETÁK DL –
VNITŘNÍ DVOUSTRANA
Ukázky představují možné řešení
uspořádání informací. Každá
jazyková mutace je na jedné straně.
Zdrojový dokument
DL vnitrni dvoustrana.pdf
1
Číslo – Red Hat Display Black, 15 b.,
bílá/černá barva dle barvy pozadí
2
Nadpis 1 – Red Hat Display Black,
13 b., černá barva
3
Text 1 – Roboto Regular/Roboto
Condensed Regular, 8–10 b.,
černá barva

1

2
3

4

5
3

4
Text 2 – Roboto Regular/Roboto
Condensed Light, 8–10 b.,
černá barva
5
Text 3 – Roboto Bold/Roboto
Condensed Bold, 9 b., černá barva
6
Nadpis 2 – Red Hat Display Bold,
9 b., černá barva
7
Text 4 – Red Hat Display Bold, 9 b.
8
Text 5 – Roboto Regular/Roboto
Condensed Regular, 8 b., černá barva
9
Text 6 – Roboto Regular/Roboto
Condensed Regular, 5 b.,
černá barva

6
7
8
9

Kalendář akcí A4 + ukázky barev pro jednotlivé sezóny (barva sezóny je stejná pro 3 měsíce)

KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář akcí se vytváří v programu
Word. Používejte zdrojový Word
dokument s již nastavenými
objekty a texty. Jednotlivé zdrojové
dokumenty mají nastavené barvy
pro odlišení jednotlivých ročních
období.
Zdrojový dokument
Kalendar akci_zima.docx
Kalendar akci_jaro.docx
Kalendar akci_leto.docx
Kalendar akci_podzim.docx

Jaro

Zima

Kalendář akcí A4 + ukázky barev pro jednotlivé sezóny (barva sezóny je stejná pro 3 měsíce)

KRKONOŠE KRKONOŠ
2020

KRKONOŠE 2020

KRKONOŠE 2020

KRKONOŠE 2020

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí

LEDEN

Kalendář kulturních,
společenských a sportovních akcí
ČERVENEC

ČERVENEC

Kalcouskej tumel

Kalendář akcí A4 + ukázky barev pro jednotlivé sezóny (barva sezóny je stejná pro 3 měsíce)

17. 5. 2020, Benecko
Hančův sportovní klub Benecko zve všechny příznivce přespolních běhů na 40. ročník běhu okolo Benecka a Žalého.
Přijďte si zazávodit nebo jen zafandit...
Pořadatel: Hančův sportovní klub Benecko, www.benecko.info

Pochod Karla Klíče

ČERVENEC

KRKONOŠE 2020
23. 5. 2020, Hostinné
45. ročník jarního pochodu.
Pořadatel: KČT Hostinné, www.hostinne.info

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí

LEDEN

Ochutnávka vín s příjemným posezením u cimbálové hudby a

30. 5. 2020, Studenec
Cirk-UFF
13. ročník soutěže historických vozidel, O pohár
starosty
Trutnovské
vinařské
květen 2020, slavnosti
Trutnov, UFFO, ulice města, šapitó
Obce Studenec.
Pro Trutnov již tradiční festival nového cirkusu, během
23. 5. 2020, Trutnov,
Krakonošovo náměstí
Pořadatel: Studenec, www.studeneckamile.cz
kterého se nejenom divadelní sál v UFFU a přilehlé šapitó, ale
Ochutnávka víni sulice
příjemným
cimbálové
hudby a
města, zaplníposezením
kejklíři, artisty i u
akrobaty,
prostě všemi,
Špindlerovské otevírání léta – Festival úsměvů
k novému cirkusu patří.
večerní zábava kteří
na
náměstí.
30. 5. 2020, Špindlerův Mlýn
Pořadatel:
Společenské
Kalcouskej
Na Sněžku
pro... centrum Trutnovska pro kulturu a
Zahájení
letní tumel
sezóny ve Skiareálu Špindlerův
Mlýn.
Pořadatel:
Přátelé
dobrého
vína,
o. s., www.vinaritrutnov.cz
volný
čas
UFFO,
www.cirkuff.cz
17. 5. 2020,
Benecko
30. 5.
2020,
Pec
pod Sněžkou
Pořadatel:
Skiareál
Špindlerův Mlýn, www.skiareal.cz
Hančův sportovní klub Benecko zve všechny příznivce přeSedmý ročník charitativního výstupu na Sněžku. Sněžka je
spolních běhů na 40. ročník běhu okolo Benecka
a Žalého.
nejvyšší horou Česka. Jaký jiný vrchol si tedy mohl Jaroslav
Peřimovská
dvacítka
Přijďte si zazávodit nebo jen zafandit...
Petrouš, medailista jak v přípravě kávy, tak v atletice handi24. 5. www.krkonose.eu
2020, Vrchlabí
Pořadatel: Hančův sportovní klub Benecko, www.benecko.info
capovaných sportovců, vybrat pro svou charitativní akci?
Pořadatel: KlaPeTo,
Závody na kolečkových
lyžíchwww.klapeto.eu
a in–linech, vložený závod pro

Osla

30. 5
Připra
jízdy
den.
Pořad

30. 5. 2020, Pec pod
Sněžkou
Den
večerní
zábava na náměstí.
květe
Pořadatel:
Přátelé dobrého
o. s., www.vinaritrutnov.cz
Kalendář
společens
Sedmý ročník charitativního
výstupukulturních,
navína,
Sněžku.
Sněžka
je
K disp
Peřimovská
nejvyšší horou Česka.
Jaký jinýdvacítka
vrchol si tedy mohl Jaroslav
(stou
24. 5. 2020, Vrchlabí
vaným
Petrouš, medailista jak
v přípravě
kávy,
tak
v atletice
handiZávody
na kolečkových
lyžích
a in–linech,
vložený
závod pro
Faceb
děti vybrat
v rámci Peřimovské
X. charitativní akci?
capovaných sportovců,
pro svou
Pořad
Pořadatel: DDM Pelíšek a obec Peřimov, www.ddmvrchlabi.cz
Pořadatel: KlaPeTo, www.klapeto.eu
Za tr

DUBEN
Jaro

Rybičky 48 a hosté

29. 5. 2020, Trutnov, Bojiště
Koncert.
Janské
Lázně,
promenáda
Pořadatel: Bojiště
s. r. o,Horní
www.bojistetrutnov.cz

30. 5. 2020, 9:00,
Připraveny budou zábavné
soutěže,
Studenecké
míle atrakce pro děti, hudba,
30. 5. 2020,
jízdy vláčkem nebo pohádka
v Studenec
kině. Oslavte s dětmi jejich
13. ročník soutěže historických vozidel, O pohár starosty
den.
Obce Studenec.
Pořadatel: Město Janské
Lázně,
www.janske-lazne.cz
Pořadatel:
Studenec,
www.studeneckamile.cz

KRKONOŠE 2020

KRKONOŠE 2020

LEDEN

DUBEN

Připraveny budou zábavné soutěže, atrakce pro děti, hudba,
jízdy vláčkem nebo pohádka v kině. Oslavte s dětmi jejich

Pořadatel: KČT Hostinné, www.hostinne.info

Trutnovské vinařské slavnosti

Špindlerovské otevírání léta – Festival úsměvů

Den létání pro veřejnost
30. 5. 2020, Špindlerův Mlýn

Kalcouskej
Zahájení
letní tumel
sezóny ve Skiareálu Špindlerův Mlýn.

Pořadatel: KČT Hostinné, www.hostinne.info

Za trutnovským drakem

Rybičky 48 aden.
hosté

23. 5. 2020, Trutnov, Krakonošovo náměstí
29. 5.hudby
2020,
Ochutnávka vín s příjemným posezením u cimbálové
a
večerní zábava na náměstí.
Koncert.
Pořadatel: Přátelé dobrého vína, o. s., www.vinaritrutnov.cz

Trutnovské vinařské slavnosti
květen 2020, Trutnov
23. 5. 2020, Trutnov, Krakonošovo náměstí
Turistické a cykloturistické
výlety
zajímavými
místy
v okolí
Ochutnávka
vín s příjemným
posezením
u cimbálové
hudby a
večerní zábava na náměstí.
města. Pěší trasy 10–50
km, cyklo 15–100 km. K osvěžení
Pořadatel: Přátelé dobrého vína, o. s., www.vinaritrutnov.cz
slouží buřtárny v parku.
Peřimovská dvacítka
Pořadatel: KČT Trutnov,
www.kcttrutnov.cz
24. 5. 2020, Vrchlabí

Pořadatel: Město Janské Lázně, www.janske-lazne.cz
Trutnov,
Bojiště

Den létání pro veřejnost

KRKONOŠE 2020

květen 2020 letiště Vrchlabí
Pořadatel: Bojiště
s. r. o,budou
www.bojistetrutnov.cz
K dispozici
lety na větroni se startem navijákem
(stoupání až 20 m/sec. do výšky 250 m) a lety motorizo24. 5. 2020, Vrchlabí
vaným větroněm, podrobnosti a rezervaci letu získáte na
Studenecké míle
Závody na kolečkových lyžích a in–linech, vložený závod pro
Závody na kolečkových lyžích a in–linech, vložený závod pro
Facebooku a webu.
30. 5. 2020, Studenec
děti v rámci Peřimovské X.
děti v rámci Peřimovské X.
Pořadatel: Krkonošský aeroklub Vrchlabí, www.kavr.cz
Cirk-UFF
Na Sněžku pro...
Kalcouskej tumel
Na Sněžku pro...
Pořadatel: DDM Pelíšek a obec Peřimov, www.ddmvrchlabi.cz
Pořadatel: DDM Pelíšek a obec Peřimov, www.ddmvrchlabi.cz
13. ročník
soutěže
historických vozidel, O pohár starosty
květen 2020, Trutnov, UFFO, ulice města, šapitó
30. 5. 2020, Pec pod Sněžkou
17. 5. 2020,
Benecko
30. 5. 2020, Pec pod Sněžkou
Za trutnovským drakem
Sedmý ročník charitativního výstupu na Sněžku. SněžkaRybičky
je
sportovní
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10–50 km, cyklo 15–100 km. K osvěžení
capovaných sportovců, vybrat pro svou charitativní akci?
sportovní
klubv Benecko,
capovaných sportovců, vybrat
pro svou
charitativní
akci?
Pořadatel: Bojiště s. r. o, www.bojistetrutnov.cz Pořadatel: Hančův
Pořadatel: Bojiště
s. r.io,akrobaty,
www.bojistetrutnov.cz
slouží
buřtárny
parku. www.benecko.info
i ulice
města,
zaplní
kejklíři,
artisty
prostě všemi,
Pořadatel: KlaPeTo, www.klapeto.eu
Pořadatel: KlaPeTo, www.klapeto.eu
Špindlerovské
otevírání
léta
– Festival úsměvů
Pořadatel:
KČT Trutnov,
www.kcttrutnov.cz

Peřimovská dvacítka

17. 5. 2020, Benecko
Hančův sportovní klub Benecko zve všechny příznivce přespolních běhů na 40. ročník běhu okolo Benecka a Žalého.

spolních běhů
40. ročník běhu okolo Benecka a Žalého.
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Sedm
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KRKONOŠ

Trutnovské vinařské slavnosti

5. 2020, Trutnov, Krakonošovo náměstí
Na Sněžku pro... 23.
Ochutnávka vín s příjemným posezením u cimbálové hudby a

Oslava dne dětí

Studenecké míle

17. 5. 2020, Benecko
30. 5. 2020, Pec
pod
Sněžkou
večerní zábava na náměstí.
Den
létání
pro veřejnost
Pořadatel:příznivce
Přátelé dobrého
vína, o. s., www.vinaritrutnov.cz
květen 2020 letiště
Vrchlabí
Hančův sportovní klub Benecko zve všechny
přeSedmý ročník charitativního
výstupu
na Sněžku. Sněžka je
K dispozici budou lety na větroni se startem navijákem
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letuvzískáte
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Přijďte si zazávodit nebo jen zafandit...24. 5. 2020, Vrchlabí
Petrouš, medailista
jak vpodrobnosti
přípravěa kávy,
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atletice
handicaZávody na kolečkových lyžích a in–linech, vložený závod pro
aNa
webu.
Kalcouskej
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Sněžku
pro...
Kalcouskej tumel
Pořadatel: Hančův sportovní klub Benecko,
www.benecko.info
povaných sportovců,
vybrat
pro svou
charitativní
akci?
děti v rámci
Peřimovské X.
Pořadatel:
Krkonošský
Vrchlabí, www.kavr.cz
17. 5. 2020, Benecko
30. 5. 2020,
Pec podaeroklub
Sněžkou
Pořadatel: DDM Pelíšek a obec Peřimov, www.ddmvrchlabi.cz
Pořadatel:
KlaPeTo,
www.klapeto.eu
Hančův sportovní klub Benecko zve všechny příznivce přeSedmý ročník charitativního výstupu na Sněžku. Sněžka je

Pochod Karla Klíče

Za trutnovským drakem

Pochod Karlakvěten
Klíče
2020, Trutnov
29. 5. 2020, Trutnov, Bojiště
Turistické a cykloturistické výlety zajímavými místy v okolí
23. 5. 2020, Hostinné
Koncert.
města. Pěší trasy 10–50 km, cyklo 15–100 km. K osvěžení
45. ročník jarního
pochodu.
Pořadatel: Bojiště s. r. o, www.bojistetrutnov.cz
slouží
buřtárny v parku.
KČTwww.hostinne.info
Trutnov, www.kcttrutnov.cz
Pořadatel: KČT Pořadatel:
Hostinné,
Rybičky 48 a hosté

23. 5. 2020, Hostinné
45. ročník jarního pochodu.
Pořadatel: KČT Hostinné, www.hostinne.info
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květe
Turis
měst
slouž
Pořad

Cirk-

květe
Pro T
které
i ulice
kteří
Pořad
Na S
volný
30. 5

květen 2020 letiště17.Vrchlabí
5. 2020,
Benecko
30. 5. 2020, 9:00, Janské Lázně,Kalendář
Horní promenáda
Pořadatel:
Skiareál
Špindlerův Mlýn, www.skiareal.cz
kulturních, společenských a sportovních akcí
Kalendář kulturních, společenských a sportovních
akcí
Hančův
sportovní se
klubstartem
Benecko zvenavijákem
všechny příznivce přeSedm
K dispozici budou lety
na větroni
spolních běhů na 40. ročník běhu okolo Benecka a Žalého.
nejvy
Připraveny budou zábavné soutěže, atrakce pro děti, hudba,
(stoupání až 20 m/sec.
do výšky 250 m) a lety motorizoPřijďte si zazávodit nebo jen zafandit...
Petro
jízdy vláčkem nebo pohádka v kině. Oslavte s dětmi jejich
Pořadatel: Hančův
sportovní klub
Benecko,
www.benecko.info
capov
vaným větroněm, podrobnosti
a rezervaci
letu
získáte
na www.krkonose
Pořad
Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí.
Sestavilo: Regionální turistické informační c
Facebooku a webu. Pochod Karla Klíče
den.
Pochod Karla Klíče
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2020.
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkono
děti v rámci Peřimovské
23. 5. 2020, Hostinné
Oslava dne X.
dětí
23.aeroklub
5. 2020, Hostinné
Osla
Pořadatel: Krkonošský
Vrchlabí, www.kavr.cz
Pořadatel: Město Janské Lázně, www.janske-lazne.cz
30.
5.
2020,
9:00,
Janské
Lázně,
Horní
promenáda
30. 5
45. ročník jarního pochodu.
45.
ročník
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Na Sněžku

ČERVENEC

Pochod Karla Klíče

KRKONOŠE 2020

Sedmý ročník charitativního výstupu na Sněžku. Sněžka je
nejvyšší horou Česka. Jaký jiný vrchol si tedy mohl Jaroslav
Petrouš, medailista jak v přípravě kávy, tak v atletice handicapovaných sportovců, vybrat pro svou charitativní akci?
Pořadatel: KlaPeTo, www.klapeto.eu

Oslava dne dětí

17. 5. 2020, Benecko
Hančův sportovní klub Benecko zve všechny příznivce přespolních běhů na 40. ročník běhu okolo Benecka a Žalého.
Přijďte si zazávodit nebo jen zafandit...
Pořadatel: Hančův sportovní klub Benecko, www.benecko.info

30. 5. 2020, 9:00, Janské Lázně, Horní promenáda
Připraveny budou zábavné soutěže, atrakce pro děti, hudba,
jízdy vláčkem nebo pohádka v kině. Oslavte s dětmi jejich
den.
23. 5. 2020, Trutnov, Krakonošovo náměstí
Pořadatel: Město Janské Lázně, www.janske-lazne.cz
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Kalendář kulturních, společenských
a sportovních akcí
30. 5. 2020, Pec pod Sněžkou

Pochod Karla Klíče

Kalcouskej tumel

30. 5. 2020, Pec pod Sněžkou
Sedmý ročník charitativního výstupu na Sněžku. Sněžka je
nejvyšší horou Česka. Jaký jiný vrchol si tedy mohl Jaroslav
Petrouš, medailista jak v přípravě kávy, tak v atletice handicapovaných sportovců, vybrat pro svou charitativní akci?
Pořadatel: KlaPeTo, www.klapeto.eu

Trutnovské vinařské slavnosti

Na Sněžku pro...

Hančův sportovní klub Benecko zve všechny příznivce přespolních běhů na 40. ročník běhu okolo Benecka a Žalého.
Přijďte si zazávodit nebo jen zafandit...
Pořadatel: Hančův sportovní klub Benecko, www.benecko.info

Na Sněžku pro...

Oslava dne dětí

23. 5. 2020, Hostinné
45. ročník jarního pochodu.
Pořadatel: KČT Hostinné, www.hostinne.info

KRKONOŠE 2020
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23. 5. 2020, Trutnov, Krakonošovo náměstí
Ochutnávka vín s příjemným posezením u cimbálové hudby a
večerní zábava na náměstí.
Pořadatel: Přátelé dobrého vína, o. s., www.vinaritrutnov.cz
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Závody na kolečkových lyžích a in–linech, vložený závod pro
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Pořadatel: DDM Pelíšek a obec Peřimov, www.ddmvrchlabi.cz
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30. 5. 2020, Studenec
13. ročník soutěže historických vozidel, O pohár starosty
Obce Studenec.
Pořadatel: Studenec, www.studeneckamile.cz

Špindlerovské otevírání léta – Festival úsměvů
30. 5. 2020, Špindlerův Mlýn
Zahájení letní sezóny ve Skiareálu Špindlerův Mlýn.
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Za trutnovským drakem

květen 2020, Trutnov
Turistické a cykloturistické výlety zajímavými místy v okolí
města. Pěší trasy 10–50 km, cyklo 15–100 km. K osvěžení
slouží buřtárny v parku.
Pořadatel: KČT Trutnov, www.kcttrutnov.cz

29. 5. 2020, Trutnov, Bojiště
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Pořadatel: Bojiště s. r. o, www.bojistetrutnov.cz
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květen 2020, Trutnov, UFFO, ulice města, šapitó
Pro Trutnov již tradiční festival nového cirkusu, během
kterého se nejenom divadelní sál v UFFU a přilehlé šapitó, ale
i ulice města, zaplní kejklíři, artisty i akrobaty, prostě všemi,
kteří k novému cirkusu patří.
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a
volný čas UFFO, www.cirkuff.cz

www.krkonose.eu
Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí.
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2020.
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30. 5. 2020, Studenec
13. ročník soutěže historických vozidel, O pohár starosty
Obce Studenec.
Pořadatel: Studenec, www.studeneckamile.cz

Špindlerovské otevírání léta – Festival úsměvů

30. 5. 2020, Pec pod Sněžkou
Sedmý ročník charitativního výstupu na Sněžku. Sněžka je
nejvyšší horou Česka. Jaký jiný vrchol si tedy mohl Jaroslav
Petrouš, medailista jak v přípravě kávy, tak v atletice handicapovaných sportovců, vybrat pro svou charitativní akci?
Pořadatel: KlaPeTo, www.klapeto.eu
30. 5. 2020, 9:00, Janské Lázně, Horní promenáda
Připraveny budou zábavné soutěže, atrakce pro děti, hudba,
jízdy vláčkem nebo pohádka v kině. Oslavte s dětmi jejich
den.
Pořadatel: Město Janské Lázně, www.janske-lazne.cz

Den létání pro veřejnost

květen 2020 letiště Vrchlabí
K dispozici budou lety na větroni se startem navijákem
(stoupání až 20 m/sec. do výšky 250 m) a lety motorizovaným větroněm, podrobnosti a rezervaci letu získáte na
Facebooku a webu.
Pořadatel: Krkonošský aeroklub Vrchlabí, www.kavr.cz

Za trutnovským drakem

květen 2020, Trutnov
Turistické a cykloturistické výlety zajímavými místy v okolí
města. Pěší trasy 10–50 km, cyklo 15–100 km. K osvěžení
slouží buřtárny v parku.
Pořadatel: KČT Trutnov, www.kcttrutnov.cz

Cirk-UFF

květen 2020, Trutnov, UFFO, ulice města, šapitó
Pro Trutnov již tradiční festival nového cirkusu, během
kterého se nejenom divadelní sál v UFFU a přilehlé šapitó, ale
i ulice města, zaplní kejklíři, artisty i akrobaty, prostě všemi,
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