> SRPEN

Pouťové farmářské trhy

Den s Krakonošem

Celodenní program pro děti s postavou Krakonoše a soutěžemi.
Janské Lázně, www.janskelazne.com

Dožínky

Tradiční oslava žní se soutěží o nejlepší dožínkový koláč.
Vrchlabí, www.krnap.cz

Dřevosochání

Tradiční ukázka zručnosti místních umělců u kapličky.
Benecko, www.benecko.info

Jablonecká hudební noc

Rockový open air festival v krásném prostředí městského
parku v Pilišťatech.
Jablonec nad Jizerou, www.jablonec-krkonose.cz

Keltská noc

Přijeďte si poslechnout pod světoznámým harrachovským
mamutím můstkem spoustu dobré muziky.
Harrachov, www.keltskanoc.cz

Krkonošská 50

Královský horský běh ze série Trail running Cup.
Špindlerův Mlýn, www.trailrunningcup.cz

Krkonošské klání

Koňské závody - křížkový parkur, ZM, Z a ZL, napínavý skok
mohutnosti a westernové disciplíny, soutěže pro diváky.
Lánov, www.lanov.cz

Krkonošské pivní slavnosti

Krkonošské pivní slavnosti se konají každoročně druhý
srpnový víkend a těšit se můžete na ochutnávku
lahodného sladového moku z minimálně 6 pivovarů
z celé České republiky a bohatý hudební program.
Vrchlabí, www.krkonosskepivnislavnosti.cz

Pasecké hudební slavnosti

Tradiční třídenní série koncertů Svatováclavského sboru
a jeho hostů.
Paseky nad Jizerou, www.paseky.cz

Můžete těšit na známé prodejce z farmářských trhů, kteří budou
prodávat v pouťové atmosféře s živou hudbou, tvořivými dílnami, tradičními pouťovými atrakcemi či řemeslnými stánky.
Jilemnice, www.trhyjilemnice.cz

Svatovavřinecká pouť

Tradiční pochod na Sněžku spojený se mší na vrcholu naší
nejvyšší hory.
Pec pod Sněžkou, www.pecpodsnezkou.cz

Vysocká pouť

Tradiční pouťová zábava a bohatý doprovodný kulturní program.
Vysoké nad Jizerou, www.vysokenadjizerou.cz

Krkonošská 70MTB

Závod tříčlenných družstev na horských kolech.
Janské Lázně, www.krkonosska70mtb.cz

Krkonošská šlápota

Turistická hlídková soutěž pro tří až pětičlenné hlídky
(i rodiče s dětmi).
Rokytnice nad Jizerou, ddm@ddmrokytnice.cz

Kulinářský den

Celodenní akce plná lákavých dobrot, regionálních potravin
a výrobků od místních farmářů s hudebním doprovodem.
Janské Lázně, www.janskelazne.com

Závody v běhu do vrchu Janské Lázně – Černá hora

Ža c léř sk á sedmdesátk a , Ža c léř

Veřejný závod v běhu do vrchu.
Janské Lázně, www.maratonstav.cz

Jazzový Listopad

Šlapu na čáru

Jízda na kole do vrchu z Horního Maršova do Malé Úpy
na Pomezní Boudy.
Malá Úpa, www.malaupa.cz

Trutnovský jarmark

Tradiční jarmark každoročně rozkvétá pr vní neděli v září se
vším, co k takovému počinu patří: řemesla, výrobky, mlsoty,
dobrá nálada a doprovodný program.
Trutnov, www.uffo.cz

Tuláčkovy slavnosti – perlařské
Poniklá, www.ponikla.cz

Žacléřská sedmdesátka

Cyklistický závod pro jednotlivce i týmy.
Žacléř, www.zaclerska70.cz

> ŘÍJEN

> ZÁŘÍ

Pohádkové Krkonoše
Jak představit dětem nejvyšší české hory? Přeci pohádkou
a bytostmi, které v Krkonoších žijí. Krakonoš, Hančí, Pan lesní
a sojka otevírají náruč příležitostí k využití volného času se
zábavou, poznáním a poučením. Zahrajte si razítkovací hru,
zkuste questy, bavte se!

Vánoční jarmark

Pečení vánoček, tvorba adventních věnců a svícnů, prodej
drobných řemeslných výrobků, doprovodný program.
Vrchlabí, www.krnap.cz

Vánoční stan

Vánoční koledy, taneční zábava, koncerty, dětské odpoledne
plné her a soutěží, Silvestrovská diskotéka.
Černý Důl, www.cernydul.cz

Vánoční trhy

Bohatý výběr vánočních dekorací, originálních dárku
a doprovodný kulturní program.
Rokytnice nad Jizerou, www.mesto-rokytnice.cz

Medové slavnosti

FOOD Festival NA DVOŘE

Lidový řemeslný jarmark pod šir ým nebem, podzimní dílny
pro děti a hudba k poslechu i tanci.
Špindlerův Mlýn, www.mestospindleruvmlyn.cz

Jídlo nás spojuje. Je příležitostí k setkání.
Vrchlabí, www.spoleknadvore.cz

HETOS – Hlídková etapová turistická orientační hra
Soutěž pro skupiny 3-5 účastníků, kteří musí celý den
spolupracovat jako tým a společně řešit jak trasu,
tak i úkoly, které na každou hlídku na trase čekají.
Rokytnice nad Jizerou, www.kct-rokytnice.com

H E TO S – H l í dková e t ap ová t ur i s t i c k á o r i e nt ač ní
hra, R o k y t ni ce nad Ji ze ro u

Maloúpská vařečka

Maloúpští kuchtíci představí krkonošské speciality
a budou soutěžit o nejlepší krkonošskou polévku.
Proběhne také soutěž o největšího Ohniváka a největšího
Jedlíka borůvkových knedlíků.
Malá Úpa, www.malaupa.cz

Okolo Pece

Tradiční vinobraní

Ochutnávky vín od vinaře z Moravy a posezení s živou
hudbou a tancem.
Dolní Lánov, www.dolnilanov.cz

Trutnovský podzim

Tradiční ale každoročně něčím neotřelým obohacený
Mezinárodní festival (nejenom) komorní hudby.
Trutnov, www.uffo.cz

Rozloučení s kolem před zimní přestávkou pro všechny přátele cyklistiky.
Pec pod Sněžkou, www.pecpodsnezkou.cz
Tradiční a oblíbený pochod pro pěší a cyklisty.
Hostinné, www.hostinne.info

Závody v horském běhu a trekingu pro jednotlivce, dvojice
nebo jednotlivce se psem.
Pec pod Sněžkou, www.horskavyzva.cz

Krakonošovy toulky

Tradiční a velice oblíbená akce ku příležitosti otevření
Pohádkové stezky v Malé Úpě.
Malá Úpa, www.malaupa.cz

Krakonošův guláš

Deset družstev vaří z 18 kg masa na každém kotli. Dvě soutěžní kategorie - o pohár starosty města od odborné poroty
a cena veřejnosti Jardy Dostálka.
Pec pod Sněžkou, www.pecpodsnezkou.cz
> ZÁŘÍ

Rokytnická pouť

Tradiční Svatomichaelská pouť s bohatým doprovodným programem.
Rokytnice nad Jizerou, www.mesto-rokytnice.cz

Sundávání draka

Slavnostní sundávání draka z věže Staré radnice a jeho
uložení k zimnímu spánku.
Trutnov, www.trutnovmestodraka.cz

Svatováclavská pouť Paseky nad Jizerou

Běh Buďárkou = běh do vrchu, sousedské posezení
na Hermíně, slavnostní mše svatá (Svatováclavský sbor).
Paseky nad Jizerou, www.paseky.cz

Závody postaru

Závod na historických lyžích a v kostýmech. Tradiční akce
spojená s vrchlabským vánočním jarmarkem.
Vrchlabí, www.ddmvrchlabi.cz

> PROSINEC
Malé adventní trhy

Tradiční předvánoční výtvarná dílna pro dospělé a děti
zaměřená na výrobu šperků, triček, malování hrnečků,
výrobu svíček a jiné.
Vrchlabí, www.krnap.cz

Proč je hořec hořký
Horská výzva

www.pohadkove.krkonose.eu

Mějme dárky od Bosorky

Pochod řídícího učitele Jana Buchara

Exkurze pro širokou veřejnost vedená Michalem Skalkou
v rámci programů Nás učí příroda.
Krkonoše, www.krnap.cz

Zpívání u vánočního stromu, Dolní D vů r

Kde se tradice setkává s dneškem – klasické rukodělné
výrobky nakoupíte v supermoderní budově.
Trutnov, www.uffo.cz

Pochod na 6, 12, 22, 30 a 50 km.
Jilemnice, www.turistika-jilemnice.cz

> SRPEN

Trhy spojené s rozsvěcením vánočního stromu, bohatým
kulturním programem a závěrečným ohňostrojem.
Vysoké nad Jizerou, www.vysokenadjizerou.cz

Jilemnice, www.sdjilm.cz

Přehlídka venkovských divadelních souborů z celé České
republiky, rozborové semináře k inscenacím, tematické
besedy a setkání s profesionálními herci.
Vysoké nad Jizerou, www.kdpvysoke.cz

Pouštění draků na „dračí louce“ na Medvědíně, kde do povětří
vzlétne rej pestrobarevných draků a bohatý doplňkový
program nejen pro děti.
Špindlerův Mlýn, www.mestospindleruvmlyn.cz

Vysock á po u ť, Vyso ké n a d J i zero u

Původně františkánská slavnost se zajímavým kulturním
programem a Půlnočním rozhovorem obrů zakončeným
překrásným ohňostrojem.
Hostinné, www.porciunkule.cz

Svatokateřinské trhy

Vánoční jarmark

Krakonošův divadelní podzim

Drakiáda

Pochod podzimní přírodou Podkrkonoší

Porciunkule

Série jazzových koncertů na velkém sále a v klubu Kotelna.
Vrchlabí, www.strelnicevrchlabi.cz

Staročeské Vánoce v muzeu v Domě pod jasanem
K ra kono šův diva delní p odzim, Vyso ké na d J izerou

Magickou atmosféru vánočního tvoření doplní koledy
a tradiční pohoštění.
Trutnov, www.dumpodjasanem.cz

Svatoštěpánská koleda

> L I S TO PA D
Adventní trhy v Kolonádě

Víkend s řemeslnými stánky v prostoru secesní Kolonády,
tvořivé dílny pro malé i velké, doprovodný kulturní program.
Janské Lázně, www.janskelazne.com

Český řemeslný trh pod obry (17.11.)

Široký sortiment řemeslníků z měst, obcí a vísek z celých
Čech i Moravy.
Hostinné, www.hostinne.info
> ŘÍJEN

Tradiční celodenní putování koledníků a zpívání koled
pro „dobrou věc“.
Studenec, www.studenec.cz

Krkonošská
informační centra
Benecko · www.benecko.info
Černý Důl · www.cernydul.cz
Harrachov · www.harrachov.cz
Horní Maršov · www.veselyvylet.cz
Hostinné · www.hostinne.info
Janské Lázně · www.janskelazne.cz
Jilemnice · www.ic.mestojilemnice.cz
Kořenov · www.jizerkyprovas.cz
Lánov · www.lanov.cz
Malá Úpa www.malaupa.cz
Pec pod Sněžkou · www.turistapec.cz, www.veselyvylet.cz
Rokytnice nad Jizerou · www.mesto-rokytnice.cz
Strážné · www.strazne.eu
Svoboda nad Úpou · www.svobodanadupou.eu
Špindlerův Mlýn · www.mestospindleruvmlyn.cz
Trutnov · www.ictrutnov.cz
Vítkovice v Krkonoších · www.vitkovicevkrk.cz
Vrchlabí · www.mestovrchlabi.cz
Vysoké nad Jizerou · www.vysokenadjizerou.cz
Žacléř · www.infocentrum-zacler.cz

Zpívání u vánočního stromu

Horská služba ČR
+420 1210, +420 602 448 338 (Špindlerův Mlýn)
www.hscr.cz

Zpívání koled u vánočního stromu se skupinou Naváhutě,
jarmark a betlémské světlo.
Dolní Dvůr, www.dolnidvur.cz

Polski GOPR
+48 985, +48 601 100 300
www.gopr.pl

Krkonošské cyklobusy
Od května do září křižují nejvyššími českými horami
cyklobusy, přepravují turisty i cykloturisty s koly.

Jízdní řády na www.krkonose.eu

NAJDETE NÁS
i na sociálních sítích

> LISTOPAD

Vydal: Krkonoše – svazek měst a obcí v roce 2018
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www.krkonose.eu
www.pohadkove.krkonose.eu

www.krkonose.eu

Zahájení zimní sezóny ve Skiareálu Špindlerův Mlýn.
Špindlerův Mlýn, www.skiareal.cz
Krkonose.eu

Tradiční vánoční koncert na Štěpána.
Vrchlabí, www.krnap.cz

#krkonoseeu

Tradiční kulturní, sportovní
a společenské akce v Krkonoších

@Krkonose_eu

www.krkonose.eu

w w w. kr ko n o se .e u
> PROSINEC

Přijďte pobejt na akce
do KRKONOŠ

IC Správy KRNAP www.krnap.cz - Harrachov, Paseky nad
Jizerou, Pec pod Sněžkou, Špindlerův Mlýn, Vrchlabí

Špindl Ski Opening

Štěpánský koncert

Krkonoše –
jedinečné navenek,
přátelské uvnitř

Finančně podpořeno Libereckým krajem

> LEDEN

> BŘEZEN

Horská slavnost Tříkrálová

Březen – měsíc divadla

Měsíc březen patří v Jilemnici v oblasti kultur y již tradičně
divadelnímu umění.
Jilemnice, www.sdjilm.cz

Připomínka putování Tří králů za hvězdou.
Špindlerův Mlýn, www.erlebachovabouda.cz

Jilemnická 50

Krakonošovi lyžníci

Veřejný závod seriálu Stopa pro život.
Jilemnice, www.skijilemnice.cz

Celodenní oslavy, závody na dobových lyžích v dobových
maskách.
Malá Úpa, www.malaupa.cz, www.skimu.cz

Memoriál Jindry Axmana

Vzpomínkový běžkařský přejezd s různými propozicemi.
Hostinné, www.hostinne.info

Krkonošská 70

Veřejný závod v běhu na lyžích ze série závodů Stopa pro
život.
Špindlerův Mlýn, www.lokotrutnov.cz, www.skiareal.cz

Noc tuleních pásů

Skialpový závod.
Pec pod Sněžkou, www.noctulenichpasu.cz

Novoroční výstup na Štěpánku

K ar neval s K rako no š e m , Strá žné

Kořenov - Příchovice, www.kct.cz

Špindlerovská Buď Fitka

Přebor Královehradeckého kraje a veřejný závod v běžeckém
lyžování. Krásný závod na nenáročné trati vedené údolím
Labského dolu je určen i široké sportovní veřejnosti.
Labský důl, www.mestospindleruvmlyn.cz

Historický trojboj na ski

Závod na historických lyžích a v dobovém oblečení.
Žacléř, www.muzeum-zacler.cz

Chinese Downhill MTB

World Snowboard Day vol.13

Desítky neohrožených bikerů řítících se po sjezdovce.
Špindlerův Mlýn, www.skiareal.cz

Oslava světového dne snowboardingu.
Snowpark Horní Mísečky, www.skiareal.cz

Závody rohaček

Jazzinec (únor-duben)

Závody a jiné legrace a disciplíny na saních rohačkách.
Malá Úpa, www.malaupa.cz

Mezinárodní festival jazzové hudby.
Trutnov, www.jazzinec.cz

Zimní Sherpa Cup

Závod horských nosičů.
Pec pod Sněžkou, www.postovnasnezka.cz/snezka-sherpa-cup

Karneval s Krakonošem

Akce plná zábavy na sněhu, na lyžích, v kostýmech
s bohatým doprovodným programem.
Strážné, www.strazne.eu

Moopstock - maloúpský Woodstock

Šílený happening, závod v přejezdu jezírka, woodstock
karneval, DJ, venkovní bar, soutěže pro děti.
Malá Úpa, www.malaupa.cz, www.skimu.cz

Never Summer

Akce nabitá adrenalinem, snowboardingem, freeski
a spoustou hudby a dobrého jídla s nádherným výhledem
na vrcholky Krkonoš.
Rokytnice nad Jizerou – Dvoračky, www.dvoracky.cz

O dřevěného Krakonoše

Skialpinistický závod v krásném prostředí západních Krkonoš.
Rokytnice nad Jizerou, www.alpin-rokytnice.cz

Snow Splash

Tradiční jarní akce u sjezdovky Kejnos plná zábavy, muziky
a soutěží.
Benecko, www.benecko.info

Velikonoční řemeslný jarmark

Tradiční jarmark ve Františkánském klášteře.
Hostinné, www.klasterhostinne.cz

Velikonoce v muzeu v Domě pod jasanem
Tvořivé dílny pro malé i velké, kluky a holky.
Trutnov, www.dumpodjasanem.cz

Velikonoční veselí

Rej velikonočních masek, chůdařů, akrobatů a bohatá
pomlázka v centru města. Víkend nabitý společenskou
zábavou a sportovními zážitky pro širokou veřejnost.
Špindlerův Mlýn, www.mestospindleruvmlyn.cz

Slavnostní společenský večer s hudebně tanečním programem,
bohatou tombolou, občerstvením i půlnočním překvapením.
Janské Lázně, www.janskelazne.com

Areál harrachovského biatlonového „Kolečka“ bude patřit
dospělým a dorostu.
Harrachov, www.harrachov.cz

Zima a zejma v Krkonoších

Hero Season Trophy

Exkurze pro širokou veřejnost zaměřená na sníh, led, větr y
a vše, co dělá z Krkonoš hor y s nejdrsnějším podnebím
ve střední Evropě.
Pec pod Sněžkou, www.krnap.cz

Závod v obřím slalomu pro veřejnost, přihlásit se může
kdokoliv.
Špindlerův Mlýn, Svatý Petr, www.skiareal.cz
> LEDEN

> ÚNOR

Psí agilit y z ávod y, Čistá v K rkonoších

Májový jarmark

Tradiční řemeslné trhy s tradicí trvající přes 500 let.
Jilemnice, www.sdjilm.cz

Motorkářské požehnání

Na Sněžku pro …

Charitativní pochod na Sněžku, který pořádá Nadační fond
Kateřiny Klasnové a Jaroslava Petrouše.
Nadační fond každý rok vybere jedno postižené dítě, které mu připadne výtěžek akce.
Pec pod Sněžkou, www.klapeto.eu
Vítá ní p ta č ího zp ěvu, Vrchlabí
Vo zlá ma nou grešli, R o k ytnice na d J izerou

Dvoudenní lyžařský závod pro širokou veřejnost – sjezd,
obří slalom.
Paseky nad Jizerou, www.paseky.cz

Příjezd Krakonoše

Vítání jara s Krakonošem a jeho početnou družinou, zábavný
program na celé odpoledne.
Harrachov, www.harrachov.cz

Snowend

Netradiční den plný adrenalinu a zábavy k ukončení zimní
sezony.
Rokytnice nad Jizerou, www.snowend.cz
> BŘEZEN

Ojedinělá slavnost připomenutí legend o založení města
s bohatou nabídkou kulturních pořadů, ukázek tradičních
řemesel a mnohými dalšími atrakcemi nejenom pro děti.
Trutnov, www.trutnovmestodraka.cz

Pochod Karla Klíče

Pochod podkrkonošskou přírodou pro pěší turisty,
cyklisty, rodiče s dětmi.
Hostinné, www.hostinne.info

Psí agility závody
Vítání ptačího zpěvu (duben, květen)

Poslech ptačích hlasů, objevování ptačích hnízd,
kroužkování opeřenců a hr y pro děti.
Vrchlabí, www.krnap.cz

> KVĚTEN

Závody agility s pejsky různých plemen.
Čistá v Krkonoších, www.agility-vrchlabi.weebly.com

Slavnostní zahájení cyklistické sezóny

Tradiční cyklistický výlet příznivců tohoto sportu.
Žacléř, www.muzeum-zacler.cz

Studenecká míle

Cirk-UFF (květen – červen)

Unikátní festival nového cirkusu, během kterého se nejenom
divadelní sál v UFFU a přilehlé šapitó, ale i ulice města
zaplní kejklíři, artisty i akrobaty, prostě všemi, kteří
k novému cirkusu patří.
Trutnov, www.cirkuff.cz
> DUBEN

Medobraní ve Františkánském klášteře

Včelařský kroužek Vám ukáže, jak se stáčí med a spoustu
dalšího.
Hostinné, www.klasterhostinne.cz

Pivofest

Jeden z nejoblíbenějších českých nápojů v mnoha variantách
a k tomu ještě pořádná dávka kultury v podobě koncertů hvězd
českého showbyznysu.
Trutnov, www.pivofest.cz

Po stopách krkonošských ledovců

Exkurze pro širokou veřejnost zaměřená na skály a kamení atd.
Krkonoše, www.krnap.cz

Soutěž historických vozidel, O pohár starosty Obce Studenec.
Studenec, www.studeneckamile.cz

Špindlerovské otevírání léta

Zahájení letní sezóny ve Skiareálu Špindlerův Mlýn.
Špindlerův Mlýn, www.skiareal.cz
> KVETEN

Jablonecký country festival

Open air festival plný táborových písní, dovednostních
soutěží a dobré nálady.
Jablonec nad Jizerou, www.jablonec-krkonose.cz

Klášterní struny (červen – srpen)
Sobotní podvečery věnované hudbě.
Hostinné, www.hostinne.info

Jablone ck ý cou ntr y fe stival, Jablone c nad Jize rou

Pouť v Horních Štěpanicích

Pouťové atrakce a živá hudba.
Horní Štěpanice, www.benecko.info

Sněžka Sherpa Cup

Závod horských nosičů.
Pec pod Sněžkou, www.postovnasnezka.cz/snezka-sherpa-cup

Svatojánská noc v muzeu

Připomínka tradic spojených s oslavou Sv. Jana – pálení ohně,
stlaní svatojánské postýlky, sběr devatera bylin pletení věnečků.
Vrchlabí, www.krnap.cz
Poniklá, www.ponikla.cz

Tradiční závod s mezinárodní účastí – pěší, cyklo, běžecký.
Vrchlabí, www.k100.ddmvrchlabi.cz

KRAKONOŠŮV CYKLOMARATON

Tradiční silniční cyklistický závod na tratích různých
obtížností včetně dětských.
Trutnov a okolí, www.krakonosuvcyklomaraton.cz

Krkonošské pivní slavnosti

Těšte na bohatý kulturní program, lahodná piva z regionu,
dětský koutek a další.
Jilemnice, www.krkonosskepivnislavnosti.cz

> ČERVEN

Můžete ochutnat piva z lokálních minipivovarů, poslechnout si přednášku o pivu či vyhrát hodnotné ceny v soutě žích a pivních degustacích.
Velká Úpa, www.pecpodsnezkou.cz

Letní slavnosti ve Strážném
Strážné, www.strazne.eu

> ČERVENEC
Benecká pouť

Tradiční pouťová zábava s živou hudbou, atrakcemi pro
děti a občerstvením.
Benecko, www.benecko.info

Český pohár v běhu do vrchu na horskou chatu Dvoračky
s převýšením 750 m.
Rokytnice nad Jizerou, info@spartak-rokytnice.cz

Svatojakubská pouť

Krakonošova stovka

Krkonošský festival minipivovarů

Ř emes l n i cké l éto, Vrch l a b í

Horský běh na Dvoračky

Fotofest

Hudební festival českých kapel a muzikantů.
Horní Kalná, www.hajenkafest.cz

Celodenní dobově stylizovaná událost, vystoupení umělců
na dvou pódiích, speciální program pro děti, silniční
vláček, řemeslné stánky a slavnostní společenský večer
v secesní Kolonádě.
Janské Lázně, www.janskelazne.com

Tradiční krkonošské speciality pro milovníky dobrého
jídla a pití.
Rokytnice nad Jizerou, www.mesto-rokytnice.cz

Den lidových řemesel

Dračí lodě na Dolcích

Hájenkafest

Zahájení lázeňské sezóny

Krkonošská kuchyně

Tradiční lidový jarmark s bohatým kulturním programem
pro děti i dospělé, který vrcholí večerním koncertem
a ohňostrojem.
Žacléř, www.muzeum-zacler.cz

Hudební, divadelní, taneční a jinak kulturní festival
v ekocentru DOTEK.
Horní Maršov, www.sever.ekologickavychova.cz

Mezinárodní festival horské fotografie. Setkání českých
a polských fotografů.
Malá Úpa, www.malaupa.cz

Zahájení cyklistické sezony v Krkonoších se společným
cyklistickým výletem s průvodcem.
Krkonoše, www.krkonose.eu

Ukázka „ochutnávka“ tradičních řemesel.
Trutnov, www.dumpodjasanem.cz

Doteky

Originální závod o putovní pohár města Trutnova v jízdě
na dračích lodích.
Trutnov, www.kemp-dolce.cz

Zahájení provozu krkonošských cyklobusů

Den krkonošských řemesel v Domě pod jasanem

Vzpomínková akce na vítěznou bitvu na severním bojišti
prusko-rakouské války 1866 za účasti Klubu vojenské
historie Trutnov.
Trutnov, www.trutnov.cz, www.trutnov.1866.cz

Krkonošští přátelé jedné stopy zvou všechny příznivce
motocyklů na motorkářské požehnání, zahájení sezony.
Vrchlabí, www.srdcemirozumem.cz

Prdecká lyže

Už ho nesou – legenda draka

Celodenní akce plná jarmareční zábavy, hudby, programu
pro děti, dobrého jídla a na závěr koncert.
Malá Úpa, www.malaupa.cz

Den bitvy 27.6.1866

Zakončení zimní sezóny závodem v přejezdu bazénu.
Špindlerův Mlýn, Svatý Petr, www.skiareal.cz

Kombinace 2 sportů – obří slalom a parašutistická disciplína
s přesností přistání.
Vrchlabí-Herlíkovice, www.paraski.cz

Vezměte masky, zapojte se do průvodu a užijte si veselí!
Vrchlabí, www.krnap.cz, www.spoleknolimits.cz

Trutnovské vinařské slavnosti

Ochutnávka vín s posezením u cimbálové hudby a večerní
zábava na náměstí.
Trutnov, www.vinaritrutnov.cz

Maloúpský jarmark

Dvoudenní hudební festival.
Žacléř, https://zacler-rock.webnode.cz/

Melting Down

Paraski závod světového poháru ČR

Masopust

Program z cyklu Nás učí příroda o jednom z mála
endemických živočichů.
Krkonoše, www.krnap.cz

> ČERVEN

Horní Maršov, www.sever.ekologickavychova.cz

Tradiční zimní přejezd Rýchor.
Žacléř, kct-zacler@volny.cz

Český pohár v biatlonu

Tradiční slavnost.
Černý Důl, www.cernydul.cz

Tajemství vřetenovky utajené krkonošské

Bornfloss rock

Lyžařský přejezd Rýchor

Reprezentační lázeňský ples

Den Městyse

Den Země

Výjimečný závod psích spřežení s mezinárodní účastí.
Dolní Dvůr, www.ledovajizda.cz

> ÚNOR

Memoriál.
Pec pod Sněžkou, http://dejwyhobeh.cz/

> DUBEN

Ledová Jízda – Memoriál Dr. Václava Vojtěcha

Tradiční akce plná masopustního veselí a zábavy.
Rokytnice nad Jizerou, www.mesto-rokytnice.cz

Dejwyho horský běh

Celovíkendová akce pro lyžníky z celé republiky.
Rokytnice nad Jizerou, www.vozlamanougresli.cz

Návštěva Krakonoše a sjezd na čemkoliv.
Černý Důl, www.spolekkrakonos.cz

Pašeráckej vejkend

Pomoc Krkonoším s úklidem po dvounohých čunících.
Krkonoše, www.krnap.cz

Vo zlámanou grešli

Krakonošův maškarní rej

Horsk á slavno st Tří k rá lová , Š pi n d le rů v Mlý n

Čisté Krkonoše (květen, říjen)

Krakonošova tržnice

Tradiční prodejní výstava drobného domácího zvířectva,
prodej rozličných druhů rostlin a zahradní techniky.
Roztoky u Jilemnice, www.roztoky-u-jilemnice.cz

Krakonošovy letní podvečery

Čtyřdenní kulturní přehlídka s vystoupením regionálních
kapel, divadelních spolků, se stánky řemeslných výrobků,
občerstvením i dětským animačním koutkem.
Jilemnice, www.jilemnicko-so.cz

Krkonoše Amerikou

Sraz amerických historických vozidel a doprovodný
kulturní program.
Vrchlabí, www.krkonoseamerikou.cz

Mlynářovy toulky

Pohádková trasa po stopách špindlerovského mlynáře
se spoustou úkolů, soutěží, odměn a bohatého programu
pro malé i velké výletníky.
Špindlerův Mlýn, www.mestospindleruvmlyn.cz

Pivní slavnosti

Prostě pohodová letní akce pro pijáky i nepijáky piva.
Harrachov, www.sklarnaharrachov.cz

Posezení s Krakonošem

Poudačky a zpěvy - pravidelné hudební čtvrtky v malém
sále divadla Krakonoš.
Vysoké nad Jizerou, www.vysokenadjizerou.cz

Promenádní koncerty (červenec–srpen)

Každou letní neděli se konají pravidelné hudební produkce
na venkovním podiu před Kolonádou.
Janské Lázně, www.janske-lazne.cz

Řemeslnické léto (červenec–srpen)
K rkonošsk ý fe stival minipi vova r ů, Vel k á Ú p a

Špindlerovská pouť

Celé léto budete mít možnost v podloubí historických
domků nakouknout pod ruce mnohým řemeslníkům a vyzkoušet si některá řemesla v rámci připravovaných kurzů.
Vrchlabí, www.krnap.cz

Svatoanenské dřevosochání

Den nabitý pouťovou zábavou, bohatým kulturním programem, řemeslnými stánky a výtečným občerstvením.
Součástí programu je i „Pouťový běh“ do vrchu.
Špindlerův Mlýn, www.mestospindleruvmlyn.cz

Ukázka práce zručných dřevosochařů s bohatým doprovodným programem.
Harrachov, www.harrachov.cz

Vrchlabí - Špindl - Tour ŠKODA AUTO (Kolo pro život)

Trutnovské hudební léto (červenec – srpen)

Veřejný závod horských kol pro různé věkové kategorie
na různých tratích, bohatý doprovodný program na letišti.
Vrchlabí, www.koloprozivot.cz

Odpolední koncerty trutnovských kapel.
Trutnov, www.uffo.cz

Vrchlabské hudební léto (červenec-září)

Výstup Lánovských na Sněžku

Série koncertů klasické hudby v prostorách barokního augustiniánského kláštera s návštěvou i světově známých interpretů.
Vrchlabí, www.strelnicevrchlabi.cz

Turistický pochod na 20 nebo 44 km.
Lánov, www.lanov.cz
> ČERVENEC

