
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) DEN DĚTÍ S EMILEM A EMILKOU 
 

Termín akce: 1. června 2020 

Místo konání: Janské Lázně, Stezka korunami stromů 

Více informací: www.stezkakrkonose.cz 

Přijďte s dětmi oslavit mezinárodní den dětí na Stezku korunami stromů do Janských Lázní.            

Z podzemního naučného centra vystoupáte se zastávkami na zábavných stanicích až na 

vyhlídkovou věž. Zpestření vám poskytne také množství adrenalinových prvků. Těší se na vás 

maskot veverčák Emil s kamarádkou Emilkou! 
 

 

2) HISTORICKÉ TEXTILIE  
 
Termín akce: červen 2020, út–so, 10:00–16:00 

Místo konání: Trutnov Voletiny, Dům Pod jasanem – Tkalcovské muzeum  

Více informací: www.dumpodjasanem.cz  

 
Originální, ekologické a hlavně ručně vyráběné výrobky se značkou Originální krkonošský produkt 

představuje nová výstava Historické textilie. Návštěvníci uvidí síťované, háčkované, vyšívané, 

tkané, pletené, krosienkované, paličkované a další textilní výrobky, které dělaly ženy v různých 

koutech republiky a zachycují dobu od počátku 20. stol. Zájemci si mohou vyzkoušet textilní 

řemesla v samostatných workshopech. 

 
 

3) TÓNY V PARKU 
 

Termín akce: 6. a 27. června 2020, 16:00–22:00 
Místo konání: Hostinné, Tyršovy sady  

Více informací: www.hostinne.info 

Všechny příznivce minifestivalu Tóny v parku jistě potěší letošní pestrý výběr interpretů.                

V programu najdete jak kapely, které zde ještě nehrály, tak i ty, jež se objeví pro velký úspěch 

znovu. A koho letos uslyšíte? 6. 6. zahrají skupiny The Last Revolution, Moment a Bandit. V dalším 

termínu 27. 6. vás potěší Blues to Morous, Starý kmen a 20 deka duše. Přijďte si užít zábavné 

odpoledne, občerstvení zajištěno. Při špatném počasí se akce ruší. 

 

 

 

 

 

 

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

Termín akce: 6.–7. června 2020, 09:00–18:00  

Místo konání: Horní Maršov, areál DOTEK 

Více informací: www.dotek.eu, tel. 739 203 205 

 

Svátek otevírání zahrad veřejnosti vznikl v roce 1998 ve Velké Británii. Otevírá běžně nepřístupné 

zahrady a těm ostatním dává novou dimenzi poznání a netradičních zážitků. V České republice se do 

Víkendu otevřených zahrad zapojují jak běžně nepřístupné zahrady, tak i parky a veřejná 

prostranství, které se v průběhu dvou dní snažíme veřejnosti představit jiným způsobem. Obvyklou 

formou jsou komentované prohlídky doplněné dalším kulturním programem. 10:00–15:00 program 

pro předškoláky, 15:00 prohlídka s průvodcem 

 

5) MUŽ NA VODÍTKU  
 

Termín akce: 11. června 2020, 19:00  

Místo konání: Jilemnice, SD Jilm 

Více informací: www.sdjilm.cz, tel. 481 544 070 

 

Divadelní spolek PODIO ze Semil vás zve na představení Muž na vodítku. Na scéně uvidíte mladý 

pár, který má před sebou romantický večer se žádostí o ruku. Místo zásnub, ale hrozí rozchod. Do 

záchrany vztahu se pustí obě matky. Sami uznejte, že to nemůže skončit špatně, navíc když jedna 

je dokonalá žena a druhá feministka…  
 

 

6) NOC KOSTELŮ 
 

Termín akce: 12. června 2020, 18:30–21:00 

Místo konání: Špindlerův Mlýn, kostel sv. Petra 

Více informací: www.nockostelu.cz/kostel/6486/ 

 

Srdečně vás zveme na Noc kostelů do Špindlerova Mlýna. Čekají vás prohlídky kostela, varhanní 

koncert Lukáše Kuříka a chvilky pro modlitbu zpestřené písničkami. Tento den můžete také navštívit 

kostely v Peci pod Sněžkou – Velké Úpě a modlitebnu Českobratrské církve evangelické ve Vrchlabí.  

Další kostely, které jsou zapojeny naleznete: 

https://www.nockostelu.cz/kostely/kraj/kralovehradecky/13/detail  
 
 

 
 

 
 

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

 

7) KRAKONOŠOVA PĚTADVACÍTKA  

Termín akce: 13. června 2020 

Místo konání: Vrchlabí, mám. T. G. M., DDM Pelíšek 

Více informací: www.k100.ddmvrchlabi.cz 

54. ročník dálkového pochodu Krakonošova stovka se letos mění na pětadvacítku. Zrušení tras 

K100, K55, K10 a KJ60 je definitivní. Zachovány budou pouze trasy: Běh na 25 km (B25) a Pěší 

pochod na 25 km (K25). Letos to bude pravděpodobně bez občerstvení, případné změny dle dalšího 

vývoje opatření vyhlášených vládou ČR. 

 

 

8) IVA BITTOVÁ – KONCERT  
 

Termín akce: 19. června 2020, 18:30  

Místo konání: Horní Maršov, kostel Carla Valmadiho  

Více informací: www.dotek.eu, tel. 739 203 205 

 

Hudební vystoupení Ivy Bittové a předkapely Joyfull v renesančním kostele Carla Valmadiho. 

Koncert pořádá nezisková organizace SEVER ve spolupráci s OU Horní Maršov v rámci zahájení 

Slavnosti tvůrčího ducha DOTEKY 2020.   
 

 

9) SLAVNOST TVŮRČÍHO DUCHA DOTEKY 2020 

 

Termín akce: 20. června 2020, 14:00  

Místo konání: Horní Maršov, areál DOTEK 

Více informací: www.dotek.eu, tel. 739 203 205 

 

Slavnost propaguje zajímavé hudební proudy a myšlenku trvale udržitelného života. Koncerty, 

workshopy, občerstvení. Letošní ročník je věnován venkovnímu umění (malba na plátno, land art, 

tvorba z hlíny, stone balancing atd.).  Čeká vás okružní procházka pro starší děti a dospělé, hrátky 

pro předškolní děti v přírodní zahradě, společný průvod k řece a slavnostní pouštění svatojanských 

věnečků po vodě, večer zapálení svatojanského ohně, hudební doprovod a společné posezení. Celý 

den výstava snímků z fotosoutěže Voda a sucho v Krkonoších. Prodej BIO dobrot připravených 

v kuchyni na DOTEKu. 
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Zpracovalo: Regionální turistické informační centrum KRKONOŠE, Vrchlabí 
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10) GASTRO FEST DK 
 

Termín akce: 20. června 2020, 10:00  

Místo konání: Dvůr Králové nad Labem, areál letiště Žireč 

Více informací: www.dvurkralove.cz 

 

Milovníci dobrého jídla se mohou těšit na gastrospeciality. Vystoupí známé osobnosti z oblasti 

gastronomie Zdeněk Pohlreich, Radek Šubrt, Dalibor Navrátil a Lukáš Uher + juniorský národní tým 

AKC ČR. Pobaví vás hudební vystoupení PORTLESS feat. HENRY D a celým programem vás provede 

Josef Mádle. 

 

 

11) KONCERT SKUPINY WOHNOUT  
 

Termín akce: 26. června 2020, 16:00–23:00  

Místo konání: Vrchlabí, areál letního kina Tripsi 

Více informací: www.facebook.com/Krkonosskepivnislavnosti/ 

 

Léto bez zábavy a hudby není pořádné léto. Krkonošské pivní slavnosti nejen ve Vrchlabí se bohužel 

letos nekonají, ale těšit se můžete na sérii letních krkonošských koncertů. Červnovým koncertem 

odstartuje tuto sérii skvělá kapela WOHNOUT. 

 

 

12) ZAHÁJENÍ SEZÓNY NA ZUBAČCE 
 

Termín akce: 27. června 2020 

Místo konání: Tanvald – Kořenov – Harrachov, nádraží 

Více informací: www.zubacka.cz, tel. 603 179 136 

 

Železniční společnost Tanvald připravuje jako každý rok nostalgické jízdy po unikátní ozubnicové trati 

z Tanvaldu do Kořenova a Harrachova. 27. června zahájí jízdy zvláštní vlaky Tanvald–Kořenov          

a zpět, Kořenov–Harrachov a zpět. Vozidla: motorová ozubnicová lokomotiva T426.001, motorový 

vůz M240.056, vozy Balm, Ce. Připraveny budou prohlídky Výtopny Kořenov a Muzea ozubnicové 

dráhy. A nebude chybět doprovodný program pro děti a jízdy historického autobusu v Kořenově. 
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