LÉTO V ROKYTNICI N/JIZ. a OKOLÍ
DLOUHODOBÉ AKCE
Rokytnice n/Jiz.
ŠACHY NA NÁMĚSTÍ
Šachy k zapůjčení v kavárně Pralinka na náměstí, po-pá 8 - 18hod, so-ne 9 - 17hod

Rokytnice n/Jiz., Františkov, Muzeum Starý Kravín
VÝSTAVA VYSOCKÁ NEMOCNICE

Jilemnice, Krkonošské muzeum
NÁŠ KRAKONOŠ
Výstava přibližuje pána našich hor v mnoha rovinách – historické, výtvarné, literární atd. Největší z
vystavených figur Krakonoše měří přes dva metry a je stará zhruba 90 let
DUŠE PLNÁ KOLEČEK – tajemství mechanických hraček a figur
Poznejte výběr kuriózních předmětů, jejichž podoba i neuvěřitelně komplikované mechanismy nás
dodnes díky svým pohybům nechává žasnout…
TŘI DEKLARACE
Nová výstava přibližuje deklarace části české šlechty, jež se v roce 1938 a 1939 postavila za republiku.
Toto odvážné a málo známé vystoupení samozřejmě neuniklo Hitlerově pozornosti a signatáři akce
neušli tvrdému pronásledování
ZÁMECKÉ AUTOMOBILY
Historické vozy české šlechty

Vysoké nad Jizerou, Vlastivědné muzeum
BEDNÁŘSKÁ VÝSTAVA

Kořenov, Muzeum ozubnicové dráhy - denně od 10 do 17 hodin
Modely různých druhů ozubnic, ozubnicové dvojkolí a další technické zajímavosti

Harrachov, Expozice ŠINDELKA
denně mimo pondělí 9–12 a 13–17 hodin

Paseky n/Jiz., Památník zapadlých vlastenců
VYROBENO PODOMÁCKU - výstava domáckých prací typických pro Paseky a okolí, které
poskytovaly možnost skromného přivýdělku horalům od konce 19. stol. leckdy až po současnost, např.
návleku korálků, pletení košíků, zhotovování košťat, foukání skleněných perlí a montování vánočních
ozdob z nich, mačkání benglí a knoflíků a šití vysockých baček.
út – so: 9–12 a 13–16 hodin

Lomnice nad Popelkou, Lomnický zámek
Výstava FENOMÉN IGRÁČEK se Seváčkovou zámeckou herničkou

Vrchlabí
PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM - 4. 7. – 29. 8. 2016
o každé pondělí a čtvrtek
o Čas: 12:00, 14:00, 16:00 pro skupinky 2 – 20 osob, 50Kč, tel. 499 405 744, info@krkonose.eu
o věž kostela sv. Vavřince, interiér klášterního kostela, zámku a Morzinské kaple
ŘEMESLNICKÉ LÉTO - 5. 7. - 28. 8. 2016, úterý - neděle 9:00-17:00
Krkonošské muzeum Správy KRNAP čtyři historické domy
Uvidíte pletení, vyšívání, paličkování, výrobu loutek, keramiky, šperků a nejrůznějších dekorací,
malování na textil i sklo, drátování, broušení kamenů a mnoho dalších řemeslných činností. Chybět
nebude ani možnost si některá řemesla vyzkoušet a blíže se tak s nimi seznámit.
AUGUSTIÁNSKÝ KLÁŠTER - 11. 7. - 30. 10. 2016 – Výstava Turistické mapy Krkonoš, moderní
expozice o Krkonoších
úterý - neděle 9:00-17:00, tel. 499 456 704, 499 456 708, www.krnap.cz
KLÁŠTERNÍ ZAHRADA
Nabízí stromy v sadě starých ovocných odrůd, geologickou expozici Horniny Krkonoš pro negeology,
útulek pro poraněná divoká zvířata, různé povrchy na nášlapné stezce, bylinkové záhony a záhony
krkonošské přírody nebo odpočinek v altánu ekologické výchovy
tel. 499 456 761 (čtyři domky), tel. 499 456 704 (klášter)
VRCHLABSKÉ HUDEBNÍ LÉTO - Nedělní koncerty vážné hudby v kostele sv. Augustina
Program v červenci:  3.7.2016 J.Ostrý - flétna, E.Keglerová - cembalo  10.7.2016 Duo Nana: H.
Hozová - soprán, I.Babáčková - kytara  24.7.2016 H.Medková - soprán, K.Houdek - trubka, V.Uhlíř varhany  31.7.2016 J.Thuri - hoboj, O.Michal - violoncello Program v srpnu:  7.8.2016
E.Balabánová - kytara, E.Velíšková - cembalo  14.8.2016 La Gambetta: E.Machová - housle, viola da
gamba, V.Mikulášková - viola da gamba, L.Fišerová - cembalo  21.8.2016 Halíř Trio: V.Mácha klavír, P.Malíšek - violoncello, E.García - housle  28.8.2016 VIVALDI & MORZIN IN
MEMORIAM - Albipolis Ensemble - Sólisté: V.Veverka - hoboj, J.Vávrová - hoboj, J.Vávrová zobcová flétna
KRKONOŠSKÉ MUZEUM VRCHLABÍ – výstava
Nechte na hlavě - čepice, čepce, klobouky, přilby - prostě pokrývky hlavy od pol. 19. stol.
KRKONOŠSKÉ CYKLOBUSY

