
 

  

Regionální turistické informační centrum KRKONOŠE, Vrchlabí 

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

1) BŘEZEN, MĚSÍC DIVADLA 
Termín akce: 1. – 30. březen 2017 

Místo konání: Jilemnice, SD JILM 

Více informací: www.sdjilm.cz   

23. ročník divadelního festivalu Březen – měsíc divadla 2017. Festival neklade hranice mezi 

profesionální a amatérské divadlo. Hlavním smyslem je pěstování a upevňování vztahu k tomuto 

nejstaršímu uměleckému oboru jak u aktivních ochotníků, tak u nejširší divácké veřejnosti. Při 

přehlídce dostávají příležitost mj. také žánry a divadelní scény, které jsou v běžné nabídce 

programů obsazovány méně - např. divadla jednoho herce nebo oblastní divadla se svým často 

velmi zajímavým repertoárem. Program je sestaven z 12 divadelních představení různých typů, 

vč. divadel pro děti. Celý festival bude provázet výstava českých a polských fotografů nazvaná 

Vitrum, která mapuje sklářskou tradici. Festival zakončí filmové melodie, zpěv, tanec a hrané 

scénky Černobílého divadla Praha pod názvem “Hudba: Charlie Chaplin”.  

 

2) JAZZINEC 
Termín akce: 3. – 25. března 2017 

Místo konání: Trutnov 

Více informací: www.jazzinec.cz 

I v březnu se můžete těšit na skvělé hudební zážitky již 19. ročníku mezinárodního festivalu 

jazzové hudby. Festival slibuje doslova hromadu hvězdných osobností. Je opět žánrově velmi 

pestrý a nabízí nejeden projekt ušitý přímo na míru, tzn. tyto koncerty jsou uvedeny pouze 

a jedině na tomto festivalu. 

Přehled březnových koncertů: 

 3.3. v 19:00, Koncertní síň Bohuslava Martinů, Robby Marshall Quartet (USA/CZ)  

 9.3. v 19:00, Pod Hradem, Petra Börnerová Trio (CZ/SK); Ďura & Blues club feat. Fedor 

Frešo (SK) 

 18.3. v 19:00, Koncertní síň Bohuslava Martinů, Crystal Monee Hall Band (USA/CZ); Uriel 

Herman Quartet (Izrael) 

 25.3. v 19:00, Společenské centrum UFFO, Hadar Noiberg Trio (IZ/USA); Oz Noy Trio Feat, 

Jimmy Haslip & Keith Carlock (USA); Marius Neset Band (Norsko); Sarathy Korwar (USA) 
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3) VĚRA KLÁSKOVÁ – IRSKÉ BALADY  
Termín akce: 2. března 2017, 18:30 

Místo konání: Janské Lázně, sál Janského dvora 

Více informací: www.janskelazne.com 

Známé skladby i unikáty z folklorních sbírek a autentických zdrojů. Zpěvačka Věra Klásková 

(zpěv a kytara) je asi jedinou českou interpretkou tradicionálů z Britských ostrovů, která tyto 

písně zpívá v originálních anglických verzích. Zúčastnila se řady českých festivalů inspirovaných 

keltskou kulturou, pravidelně vystupuje v Rádiu Proglas. V roce 2007 účinkovala na festivalu 

Shamrock v Českých Budějovicích společně se skupinou Oró dublinského dudáka Martina 

Nolana, v roce 2011 vystoupila i na festivalu Rose of Tralee v Irsku. 

 

4) HASIČSKÝ BÁL  
Termín akce: 3. března 2017, 19:30 

Místo konání: Čistá v Krkonoších, tělocvična 

Více informací: www.cernydul.cz 

Sbor dobrovolných hasičů v Čisté v Krkonoších vás zve na již tradiční Hasičský bál. K tanci  

a poslechu bude hrát skupina Raj Music. Nebude chybět ani bohatá soutěž o ceny. Vstupné  

v předprodeji 50,-, na místě 100,-, rezervace z technických důvodů není možná. 

 

5) KING OF MAMUTH 2017  
Termín akce: 4. března 2017, 15:00 – 17:30 

Místo konání: Harrachov, Čertova hora 

Více informací a přihlášky: www.adrenalinerace.cz, tel.: 603579584 

Závod lyžařů s hromadným startem po vzoru Le Mans. Běh ke strojům, sjezd, freeride, 

tlačenice, sem tam brána...prostě závod plný adrenalinu. Sjezd z Čertovy hory s napojením na 

dopad skokanského můstku "Mamut" a s cílem u spodní stanice lanové dráhy Delta. Délka cca 

2,5 km. Kategorie King a Queen. Akreditace v Harrachově od 1.3. v čp.189 (půjčovna Čermák-
rent). Nutné - přilba a chránič páteře! Kombinéza zakázána!!! Startovné 200.- Nebrzděte... 

Regionální turistické informační centrum KRKONOŠE, Vrchlabí 
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6) MEMORIÁL DR. VÁCLAVA VOJTĚCHA - LEDOVÁ JÍZDA 

Termín akce: 4. – 6. března 2017, 18:00 

Místo konání: Dolní Dvůr – start a cíl, Ski areál Family 

Více informací: Musher‘s Club Vrchlabí, www.ledovajizda.cz 

Jubilejní 25. ročník závodu psích spřežení, který je pojmenován po Dr. Vojtěchovi, který jako 

první Čech stanul v r. 1929 na území Antarktidy. Výjimečný závod i s mezinárodní účastí, 

v němž družstvo tvoří musher se psím spřežením a lyžař, který může být připoután k saním, 

nebo jet samostatně, ale nesmí jet skijöring. Program je připraven již od 16:00, kdy na vás 

čekají rozhovory se závodníky, můžete si prohlédnout vybavení závodníků a jejich "psí" týmy. 

Závodníci vystartují ve vlnách hromadným startem do sjezdovky a ponoří se do temné noci 

Krkonoš. V neděli 5. března 2017 můžete závodníky nejlépe potkat kolem Tetřeví boudy a na 

Liščí cestě, dále kolem Chalupy na Rozcestí a po lyžařské magistrále. Ideální čas je mezi 12:00 – 

16:00. V pondělí 6. března se závodníci objeví kolem Pražské a Luční boudy mezi 10:00 - 12:00 

dopoledne. Cíl je opět v Dolním Dvoře u hotelu Ettel. 

 

7) Vo zlámanou grešli 
Termín akce: 10. – 12. března 2017 

Místo konání: Rokytnice nad Jizerou 

Více informací: Paraglide Club Rokytnice nad Jizerou, vozlamanougresli@seznam.cz 

Druhý březnový víkend bude v Rokytnici nad Jizerou ve znamení historického lyžování. Sejdou 

se zde 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 bude probíhat na jedinečném dobovém Jazzovém večeru. 

 

8) KRAKONOŠOVI LYŽNÍCI – 7. ROČNÍK 

Termín akce: 11. března 2017 

Místo konání: Horní Malá Úpa, sjezdovka Pomezky 

Více informací: Pomeski – škola zimních sportů, SKIMU, Obec Malá Úpa, www.malaupa.cz 

Krakonošovi lyžníci aneb sonda historií sportu lyžařského. Závody na historických lyžích  

a saních, závod ve skoku ladném, soutěž o nejlepší historický kostým. Tradiční veselice  

v dobových kostýmech na sjezdovce Pomezky v Horní Malé Úpě – soutěže, jarmark, nevšední 

zážitky – prostě uspokojení všech smyslů pro malé i velké. Závody lyžníků v dobových 

kostýmech na historických lyžích, pro zpestření soutěž ve skoku ladném. 

 

 

mailto:info@krkonose.eu
http://www.ledovajizda.cz/
mailto:vozlamanougresli@seznam.cz
http://www.malaupa.cz/


 

 

 

 

 

 

Regionální turistické informační centrum KRKONOŠE, Vrchlabí 

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

9) Radim Vizváry - solo 

Termín akce: 21. března 2017, 19:00 

Místo konání: Vrchlabí, KD Střelnice 

Více informací: www.strelnicevrchlabi.cz 

Od klasické pantomimy k butó! Od fyzické komedie až po současné mimické divadlo. Můžete 

čekat moderní, čistou a aktuální pantomimu. Radim Vizváry vám představí klasická i současná, 

poetická i komická díla. Smát se i brečet pak můžete bez jediného Radimova slova – k jeho 

umění totiž nejsou potřeba. Vyjádření je čistě tělesné a pojí pohybovou virtuozitu s herectvím. 

Zkrátka uvidíte, co dnes znamená pantomima. 
 

10) SNOWJAM - FIS SNB World Cup 

Termín akce: 21. – 26. března 2017 

Místo konání: Špindlerův Mlýn, Skiareál Svatý Petr 

Více informací: www.snowjam.cz, www.skiareal.cz, tel.: 499 467 101 

Finále Světového Poháru ve freestyle snowboardingu opět v Čechách! Světová snowboardová 

elita na nejdůležitějším závodě sezóny – Audi Snowjam ve Špindlerově Mlýně. Domácí diváci tak 

budou moci po roční pauze opět vidět na vlastní oči nejen souboj o vítězství v samotném 

závodě, ale i o vítězství v celém seriálu Světového poháru a dekorování vítězů křišťálovými 

glóby. Dle mezinárodních standardů se tohoto podniku zúčastní 60 mužů a 30 žen ze všech 

národních týmu.  

 

11) Krakonoš – postava mýtická i literární  

Termín akce: 28. března 2017 

Místo konání: Hostinné, Františkánský klášter 

Více informací: www.klasterhostinne.cz 

Přednáška jak název napovídá, bude věnována mytickému vládci Krkonoš a jeho rozličným 

podobám. Postava Krakonoše prošla v běhu staletí mnohými změnami. Dnešní, mezi lidmi 

rozšířená představa o pánu Krkonoš je více než jasná: urostlý, starší muž v zeleném kabátu, 

tvář porostlou dlouhým vousem, na hlavě široký klobouk, v ruce třímá hůl. Je tato představa 

původní podobou Krakonoše? Do jaké míry je skutečně tradiční? Na tyto a další otázky se 

přednáška pokusí odpovědět. Přednášet a promítat bude Matěj Hanč, pracovník Městského 

muzea Hostinné. 
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