
  

Zpracovalo: Regionální turistické informační centrum KRKONOŠE, Vrchlabí 

Email: info@krkonose.eu, tel: +420 499 405 744 

1) BŘEZEN, MĚSÍC DIVADLA 
 

Termín akce: březen 2020 

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 dvacáté. 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. 
 

2) TRADIČNÍ HASIČSKÝ BÁL 
 

Termín akce: 6. března 2020, 20:00 

Místo konání: Čistá v Krkonoších, tělocvična 

Více informací: www.cernydul.cz 
 

Plesová sezona je v plném proudu. Mnoho z vás jistě vidělo film Hoří, má panenko. Tento film je 

již minulostí, ale atmosféru hasičského plesu si můžete připomenou v Čisté v Krkonoších, kde 

Sbor dobrovolných hasičů srdečně zve na tradiční hasičský bál, který se koná v místní tělocvičně. 

Promenáda v plavkách sice nebude, ale občerstvení, bohatá soutěž o ceny a skvělá hudba 

v podání skupiny VzHáčka bude jistě tou pravou zábavou.  
 

3) KRKONOŠSKÁ 70 
 

Termín akce: 7. března 2020, 8:00 

Místo konání: Špindlerův Mlýn, Svatý Petr 

Více informací: www.stopaprozivot.cz 
 

Nejstarší závod na běžkách v České republice, který patří mezi nejstarší lyžařské podniky 

v Evropě i na světě, má před sebou 65. ročník. Výjimečný je nejen dlouhou a úspěšně pokračující 

tradicí, ale také pojetím, kdy se na několikahodinovou pouť po horách vydávají pětičlenná 

družstva. Vedle hlavního závodu hlídek na 70 kilometrů jsou vypsány také další kategorie, včetně 

individuálních, i na kratších tratích 50 a 25 km. 
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4) BRATŘI EBENOVÉ 
 

Termín akce: 12. března 2020, 19:00 

Místo konání: Trutnov, Společenské centrum UFFO 

Více informací: www.uffo.cz 
 
Bratři Ebenové, synové skladatele Petra Ebena, jsou jednou z nejzvláštnějších skupin v historii 

české populární hudby, neboť spolu 17 let soustavněji nekoncertovali. Jejich hudba také 

nezapadá do žádného hudebního proudu. Spojení Markovy kytary, Kryštofova klarinetu a flétny 

s Davidovým klarinetem a soprán saxofonem tak vytváří ojedinělý ebenovský sound.  Chcete-li 

se přesvědčit na vlastní uši, pak zavítejte za bratry Ebenovými do trutnovského Uffa. 

 

5) SNOW SPLASH 
 

Termín akce: 14. března 2020 

Místo konání: Benecko  

Více informací: www.benecko.info   
 
Při zábavné soutěžní akci Snow splash na Benecku se nabízí lyžovat nejen na sněhu, ale i na 

vodě. Jde o to, kdo se co nejrychleji rozjede a profrčí ledové jezírko. Připraven je bohatý 

hudební program kapel pro velké i malé. Přijďte podpořit odvážné závodníky, kteří se ledové 

vody nebojí a rozloučit se tak se zimou a přivítat s námi jaro. 

 

6) KRAKONOŠOVI LYŽNÍCI 
 

Termín akce: 14. března 2020, 10:00 

Místo konání: Malá Úpa, Areál Pomezky 

Více informací: www.malaupa.cz   

 
Závody na historických lyžích a saních jsou tu. Závod ve skoku ladném, soutěž o nejlepší 

historický kostým – Nejkrásnější lyžník nebo lyžnice. Takové bude setkání nadšenců z celých 

Krkonoš a okolí. Každý lyžník v historickém kostýmu, který se nahlásí u kasy, získá celodenní 

skipas s 50% slevou. Doprovodný program nabídne jarmark, gril, venkovní bar i program        

a soutěže pro děti.  
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7) NO A! SIMONA BABČÁKOVÁ A JEJÍ IMPROVIZAČNÍ SKUPINA 
 

Termín akce: 14. března 2020, 19:00 

Místo konání: Hostinné, Národní dům 

Více informací: www.hostinne.info   
 

Improvizace Simony Babčákové jsou freestylové, takže nikdo nic neví, není připravený žádný 

bodový scénář ani témata, vše vzniká přímo na jevišti. Hráči mají připraveny kostýmy, ale 

nevědí, které a zda vůbec použijí, hudebníci mají připraveny nástroje, ale nevědí, co budou hrát 

a osvětlovač má připravená světla, ale až při vyprávění příběhu zjistí, jaká chce použít a z tohoto 

kotle možností se tká příběh, který je neopakovatelný a nikdy není náhoda, jaká témata 

vyplouvají na povrch. Vznikají příběhy, které v divácích i hráčích doznívají v dalších dnech... 

týdnech... i letech. Nenechte si ujít tuto nevšední show. Akce není vhodná pro děti. 
 

8) 6. REPREZENTAČNÍ LÁZEŇSKÝ PLES 
 

Termín akce: 14. března 2020, 20:00 

Místo konání: Janské Lázně, Kolonáda 

Více informací: www.janskelazne.com 
 

Slavnostní společenský večer s hudebně tanečním programem, bohatým rautem a s půlnočním 

překvapením se chystá v Janských Lázních. Předtančí Spolek historických tanců. O hudbu se 

postará nejen BRAND NEW BAND z Prahy, ale také Kamila Nývltová. Mlsným jazýčkům přijdou 

vhod vídeňské speciality a molekulární koktejly. Nevšední občerstvení jistě nebude jediným 

příjemným zážitkem tohoto večera. 
 

9) PŘÍJEZD KRAKONOŠE 
 

Termín akce: 21. března 2020, 10:00 

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 2020 oslaví již 

neuvěřitelných 74 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) VRCHLABSKÝ JARNÍ FLERJARMARK 
 

Termín akce: 28. března 2020, 9:00–17:00 

Místo konání: Vrchlabí, náměstí Míru 

Více informací: www.mestovrchlabi.cz   
 
Jaro je tu! Přijďte ho oslavit nákupem nových ručních výrobků přímo od jejich autorů. A že 

bude z čeho vybírat. Třicítka tvůrců vám nabídne své produkty. Ať už v podobě nějaké 

dobroty, drobnosti pro radost nebo něčeho hezkého na sebe. Přijďte udělat radost sobě nebo 

svým blízkým. 

 

11) NEVER SUMMER 
 

Termín akce: 28. března 2020, 11:00 

Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, Horská bouda Dvoračky a hotel Štumpovka 

Více informací: www.mesto-rokytnice.cz   

 
Tato oslava zimních freestyle sportů a zároveň legendární ukončení zimní sezóny proběhne    

v již známém duchu z minulých let. Připravena je celá řada soutěží o super ceny. Koncert 

kapely Superhero Killers, která vás rozhýbe svými funky rytmy, je již samozřejmostí. 

Celodenní jízdné opět za symbolickou cenu 100 Kč. Den plný 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. 

 

12) KONCERT MŇÁGA A ŽĎORP 
 

Termín akce: 28. března 2020, 21:00 

Místo konání: Pec pod Sněžkou, KlonDike Music Club 

Více informací: www.klondikeklub.cz   

 
KLONDIKE je multižánrově zaměřený hudební klub a kulturně–sportovní prostor v centru Pece 

pod Sněžkou. Letos již po šesté přivítá kapelu Mňága a Žďorp. Tato česká rocková hudební 

skupina, pocházející z Valašského Meziříčí, zahraje nejen svoje největší hity, ale i písně 

z nového alba Třecí plochy, které vyšlo v loňském roce. Příjemná hudba, výborný drink, 

známka skvěle stráveného večera. 
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Email: info@krkonose.eu, tel: +420 499 405 744 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_soubor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_soubor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vala%C5%A1sk%C3%A9_Mezi%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD
mailto:info@krkonose.eu

