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1) PARASKI ZÁVOD SVĚTOVÉHO POHÁRU ČR 

Termín akce: 2. – 4. března 2018, 9:00  

Místo konání: Vrchlabí, Herlíkovice / Bubákov 

Více informací: www.paraski.cz 

 

Pod názvem Paraski se skrývá kombinace 2 sportů. První lyžařskou disciplínou je obří slalom, 

druhou parašutistická disciplína s přesností přistání. Skáče se z v horském terénu z vrtulníku 

z výšky 1000 m nad terénem na doskočiště. Přijďte o víkendu podpořit naše reprezentanty     

a užít si paraski.  

2) FIS MASTERS CUP SP VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ 

Termín akce: 3. – 4. března 2018  

Místo konání: Pec pod Sněžkou, sjezdovka Javor 

Více informací: www.sjski.cz, www.skiresort.cz/informace/akce/ 

Letos se můžete těšit na přibližně 200 účastníků z tradičních, ale i ze vzdálených a lyžařsky 

mnohdy exotických zemí. Sobotní dvoukolový slalom na kratší trati Javor III a nedělní 

jednokolový obří slalom na delší trati Javor I. Doprovodný program, sobotní slavnostní 

vyhlášení výsledků slalomu v hotelu Horizont a následná párty s možností setkání se 

závodníky.   

3) HALÍŘ TRIO A VIVALDI MORZIN VRCHLABÍ 

Termín akce: 9. března 2018, 18:00  

Místo konání: Vrchlabí, Kulturní dům Střelnice 

Více informací: www.strelnicevrchlabi.cz 

 

Hudební večer pro milovníky klasické hudby a historie. Těšit se můžete na koncert Halíř tria, 

který na úvod večera zahraje Sonátu D dur Antonia Vivaldiho Eduardo García Salas / housle, 

Radek Hanuš / cembalo a Jana Podolská / violoncello. Uvidíte dokumentární film Vivaldi 

Morzin Vrchlabí / Čtvero ročních dob ve Vrchlabí podle Vivaldiho. V dokumentárním filmu o 

hudebním přátelství hraběte Václava Morzina a skladatele Antonia Vivaldiho uslyšíte 

samozřejmě hudbu tohoto italského génia. 
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4) HASIČSKÝ BÁL 
 

Termín akce: 9. března 2018, 19:30  

Místo konání: Čistá v Krkonoších, tělocvična 

Více informací: Sbor dobrovolných hasičů Čistá v Krkonoších 

 

Kdo se chce pobavit a provětrat plesovou róbu, nesmí chybět na tradičním hasičském 

plese v Čisté. K tanci a poslechu zahraje kapela Benny-Q, přichystáno bude pestré 

občerstvení a bohatá tombola. 

5) SNOW SPLASH 2018 A PEAK2BEER 2018 
 

Termín akce: 9. – 11. března 2018  

Místo konání: Benecko, skiareál  

Více informací: www.goo.gl/cCvcqo, www.benecko.info/zima/skiareal-benecko/ 

 

Tradiční vítání jara na Benecku. Zažijete víkend plný zábavy a soutěží (vyřazovací závod  

v paralelním slalomu za umělého osvětlení, závody ve slalomu pro děti, závody ve 

skikrosu, freestylová exhibice, bumperball, testování lyží, snowboardů, skialpů). Připraven 

je bohatý doprovodný program pro děti, hudební program s kapelou S/NAD/VÁHOU a na 

závěr ohňostroj…. A nebojte, přejezd jezírka nebude chybět! Vždyť Snow splash je závod, 

ve kterém jde o to, co nejrychleji projet ledovou vodou. 

Součástí bude i sobotní Peak2Beer - závod v netradičním horském triatlonu. Unikátní 

kombinace disciplín, sjezd na lyžích, běh a horské kolo a k tomu benecká příroda.  

 

6) ANASTASIA – LÉČIVÉ DIVADLO GABRIELY FILIPPI 
 

Termín akce: 14. března 2018, 19:00  

Místo konání: Jilemnice, SD Jilm 

Více informací: www.sdjilm.cz 

 

Představení, které vám změní život, tak jako tvůrcům samotným. Nevšední příběh lásky, 

ve které se setkávají lidé dvou světů. Úspěšný městský podnikatel a žena, která žije 

uprostřed přírody. Ze setkání těchto dvou lidí se narodí nejenom syn, ale také hluboké   

a čisté poselství pro šťastný život na zemi. 

Podle stejnojmenného bestselleru Vladimira Megreho. Účinkují: Gabriela Filippi a Mário 

Kubec. Za doprovodu hudební alchymie vokálního improvizátora Patrika Kee.  
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7) KRAKONOŠOVI LYŽNÍCI 
 

Termín akce: 17. března 2018, 10:00  

Místo konání: Horní Malá Úpa, SKI areál Pomezky 

Více informací: www.malaupa.cz/krakonosovi-lyznici, tel. 775 580 395 
 

Tradiční veselice, na kterou se sjíždějí závodníci z celých Krkonoš a okolí. Těšit se můžete 

na závody v dobových kostýmech na historických lyžích a saních, závod ve skoku ladném, 

soutěž o nejlepší historický kostým. Stánky s jarmarečním zbožím, venkovní bar a gril, 

hudba, program pro děti a dobrá nálada na rozdávání.  

 

 

8) VO ZLÁMANOU GREŠLI 
 

Termín akce: 16. – 18. března 2018  

Místo konání: Rokytnice na Jizerou, Horská bouda Dvoračky 

Více informací: vozlamanougresli@seznam.cz, www.rokytnice.com 

Celovíkendová akce, která se tentokrát uskuteční na horské boudě Dvoračky v nadmořské 

výšce 1.140 m n. m. u Rokytnice nad Jizerou. Během akce se sejdou lyžníci z celé 

republiky, aby poměřili svoje síly v lyžnických disciplínách s historickým vybavením. Slalom 

vyřazovací, skok daleký, slalom se startem hromadným a možná i něco navíc. Sobotní 

vyhlášení výsledků probíhá na jedinečném dobovém Jazzovém večeru. 
 

9) VELIKONOČNÍ ŘEMESLNÝ JARMARK 
 

 

Termín akce: 17. března 2018, 9:00 – 16:00  

Místo konání: Hostinné, Františkánský klášter 

Více informací: klaster@kthostinne.cz, tel. 604 639 743 

Další ročník tradičního řemeslného jarmarku s ne tak docela tradiční koncepcí. Prodej řady 

certifikovaných výrobků doplňují různorodé dílničky pro nejmenší, občerstvení a možnost 

návštěvy muzea či knihovny. Většina prodejců vlastní certifikát KRKONOŠE originální 

produkt®.  

 

10) DĚTSKÝ KARNEVAL  
 

 

Termín akce: 17. března 2018  

Místo konání: Mladé Buky, Areál - Kidpark  

Více informací: www.areal-mladebuky.cz, tel. 775 599 226 

Zakončení hlavní sezony tradičním karnevalem na lyžích i bez nich, zábava, hry a soutěže. 
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11) MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V ALPSKÝCH 

DISCIPLÍNÁCH 
 

Termín akce: 23. – 25. března 2018  

Místo konání: Špindlerův Mlýn, Skiareál sv. Petr 

Více informací: www.skiareal.cz 

Mezinárodní mistrovství České republiky v alpských disciplínách slibuje atraktivní závody 

po celý březnový víkend. Přijedou se ukázat naše domácí reprezentace a naše domácí 

špičky.   

 

12) VELIKONOCE V MUZEU V DOMĚ POD JASANEM  
 

Termín akce: 24. března 2018, 13:00  

Místo konání: Trutnov – Voletiny 

Více informací: Tkalcovské muzeum, www.dumpodjasanem.cz 

Tvořivé dílny pro malé i velké, pro kluky i holky. V příjemné předsváteční atmosféře na 

vás čekají lektoři, s jejichž pomocí snadno vykouzlíte pomlázku, velikonoční květinovou 

dekoraci, nazdobíte jarní perníčky, vyrobíte rozmanité dekorace a zápichy pro oživení 

květináčů. Nezbytnou součástí příjemného půldne je připomenutí krkonošských 

velikonočních zvyků a tradic, samozřejmostí je ochutnání zvykoslovného pečiva. Kdo má, 

přinese si vyfouknutá vajíčka. 

 

13) VELIKONOČNÍ DĚLÁNKY 

Termín akce: 24. března 2018  

Místo konání: Janské Lázně, Obchodní akademie Olgy Havlové 

Více informací: www.svc.oajl.cz, tel. 499 862 444, 773 282 082, email: alina@oajl.cz 

Veselá a voňavá akce plná jarního a velikonočního tvoření je určena dětem všech 

věkových kategorií a jejich rodičům. 
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