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1) GALERIE SLAVÍ DVACETINY 
 

Termín akce: 1. – 21. ledna 2017 

Místo konání: Trutnov, Galerie města Trutnova 

Více informací: Galerie města Trutnov, www.galerietu.cz 

Dvacet let od svého založení oslaví 1. ledna Galerie města Trutnova. Tato instituce patří mezi 

nejmladší svého druhu, přesto se po dvaceti letech může pochlubit nejen hodnotným sbírkovým 

fondem, ale také celou řadou divácky atraktivních i odborně cenných výstav. Při příležitosti 

dvacátého výročí jejího založení je veřejnosti představen výběr ze sbírkových fondů, který je 

zaměřen nejen na ukázku těch nevýznamnějších artefaktů, včetně obrazu „V růžové světnici“ od 
Josefa Čapka.  

2) YOUTH CUP 

Termín akce: 7. – 8. ledna 2017 

Místo konání: Harrachov 

Více informací: Úsek SK Svazu lyžařů, www.harrachov.cz 

Harrachov bude v tomto termínu patřit juniorům FIS, kteří k nám zavítají v rámci 2. ročníku 

juniorského závodu YOUTH CUP poměřit své síly v severské kombinaci. Bude se jednat o jediný 

závod FIS v této sezoně a budou to závody mezinárodní, takže uvidíme mladé a nadějné hvězdy 

této disciplíny nejen z koutů České republiky, ale i z dalších 15 zemí. Účastnit by se mělo cca 80 
závodníků. Přijďte podpořit naše skokany a skokanky.  

3) ZIMNÍ HRY SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD 2017  

Termín akce: 8. - 13. ledna 2017 

Místo konání: Malá Úpa, středisko Pomezní boudy 

Více informací: tel. 257 313 008, office@specialolympics.cz 

Cílem již XXVI. ročníku olympiád je umožnit co největšímu počtu lidí s mentálním postižením 

pravidelně sportovat a účastnit se sportovních soutěží bez ohledu na absolutní výkonnost. Výkon je 

ve Speciálních Olympiádách chápán jako kategorie individuální, sportovci jsou při sportovních 

soutěžích rozdělení zásadně do skupin dle výkonnosti, vyhrát tak mohou i sportovci s těžkým 

stupněm mentálního postižení. Celý program SO má tedy vedle vlastní sportovní hodnoty i velký 

význam sociální, někteří prožijí pocit úspěchu a radosti poprvé v životě. 
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4) SNĚŽKA SHERPA CUP  

Termín akce: 21. ledna 2017 

Místo konání: Pec pod Sněžkou, Sněžka 

Více informací: www.postovnasnezka.cz/snezka-sherpa-cup 

Závod horských nosičů. Vynést na zádech 40 kg je pěkná dřina. A co teprve, když je nesete z Pece 

pod Sněžkou až na Sněžku. Závod je dlouhý 6,4 km, závodníci překonají převýšení 754 m. Ti 

nejlepší zvládnou trasu doslova uběhnout za 1 hodinu a 15 min. Od roku 2014 existuje i kategorie 

EXTRÉMNÍ zátěž, při které nosiči vynesou 60 kg. Závod je otevřen i ženám, které nesou zátěž 20 

kg. Vyzkoušet si staré nosičské řemeslo si na vlastní kůži přijde každoročně třicítka těch 
nejodvážnějších. 

5) NULOVÁ GRAVITACE 

Termín akce: 25. ledna 2017, 18:00 

Místo konání: Vrchlabí, KD Střelnice 

Více informací: www.strelnicevrchlabi.cz 

Celovečerní komponované pásmo jednoaktových, pohybově i obsahově hutných, děl na kvalitní 

hudbu, většinou původně nebaletní. Představení tak vždy garantuje jedinečnou pestrou 

a proměnlivou atmosféru, stejně tak i různorodý pohybový slovník a hudební motivy. Autory 

choreografií jsou obvykle zahraniční tvůrci –převážně z Maďarska, Belgie nebo Ameriky.  

 

6) FREERIDE.CZ JUST RIDE! 

Termín akce: 28. ledna 2017 

Místo konání: Špindlerův Mlýn, skiareál Svatý Petr 

Více informací: Skiareál Špindlerův Mlýn – Melida a.s., www.skiareal.cz  

 

Již 9. ročník série snowboardových happeningů FREERIDE.CZ JUST RIDE!  Opět na vás čeká 

spousta zábavy na kopci i mimo něj. Můžete se těšit na test centrum vybavení většiny 

snowboardových značek dostupných na českém trhu, výuku začátečníků i freestylu zcela zdarma, 

závody pro různé věkové kategorie, chill-out zónu s barem a DJem přímo na kopci a samozřejmě 

nebude chybět afterparty. 
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