Keltská noc
2. - 5. 8. 2018, Harrachov
Open air festival Keltská noc, který v letošním roce
oslaví již neuvěřitelných 23 let od svého vzniku, má
díky svému místu konání punc nejvýše pořádaného
festivalu v Čechách, a tudíž se může pyšnit
i nejhezčím výhledem. Přijeďte se o tom přesvědčit
a poslechnout si pod světoznámým harrachovským
mamutím můstkem spoustu dobré muziky.
Pořadatel: www.keltskanoc.cz
Porciunkule 2018
3. - 5. 8. 2018, Hostinné
Původně františkánská slavnost je ve městě
pořádána nepřetržitě už od roku 1684. Kromě stánků
s nabídkou nejrůznějšího zboží zde na návštěvníky
čeká zajímavý kulturní program. V sobotu o půlnoci
probíhá tzv. Půlnoční rozhovor obrů zakončený
překrásným ohňostrojem.
Pořadatel: Město Hostinné a Informační centrum,
www.porciunkule.cz, tel. 499 404 746
Den na MaXXimum
4. 8. 2018, Špindlerův Mlýn, Svatý Petr
Rozběhni to a bav se! Den spojený se spoustou
zábavy, hudby a sportu. Na běžce čeká velmi
populární běh – Krkonošská padesátka.
Pořadatel: www.dennamaxximum.cz,
www.skiareal.cz

Krkonošské pivní slavnosti
11. 8. 2018, Vrchlabí, nám. TGM
Krkonošské pivní slavnosti se konají každoročně
druhý srpnový víkend ve městě Vrchlabí na
náměstí. Každý návštěvník se může těšit na
ochutnávku
lahodného
sladového
moku
z minimálně 6 pivovarů z celé České republiky.
Každoročně je připraven bohatý hudební program,
aby byl každý návštěvník naladěn na tu správnou
hudební notu.
Pořadatel: www.krkonosskepivnislavnosti.cz
Mezinárodní memoriál o putovní pohár ve
stolním tenisu
18. 8. 2018, Hostinné
19. ročník o putovní pohár Pepíka Šína ve stolním
tenisu na mezinárodní úrovni.
Pořadatel: TJ Tatran KRPA Hostinné,
www.stolnitenishostinne.cz
Svět květin
17. a 18. 8. 2018, Trutnov, Horní Staré Město
Aranžmá gladiol a jiřin, sukulenty a kaktusy,
bonsaje, skalničky a jehličnany a další samostatné
výstavy nejenom rostlin, ale také širokého spektra
doplňkového sortimentu k jejich správnému
pěstování
Pořadatel: Český zahrádkářský svaz Trutnov,
www.svetkvetin.eu

Krkonošské klání
4. 8. 2018, Lánov
15. ročník koňských závodů v Horním Lánově na
hřišti. Soutěží se v parkuru, včetně napínavého
skoku mohutnosti i ve westernových disciplínách.
Účastní se všechna plemena koní s malými i velkými
jezdci. Po slavnostním nástupu a dekorování
zábavné soutěže pro diváky, např. hod kládou.
Pořadatel: Přátelé koní z Ranče na Kopečku

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí.
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30.11.2017.

Dance festival Trutnov
20. - 26. 8. 2018, Trutnov
Stále oblíbenější taneční open workshopy pro
veřejnost s možností seznámit se se zajímavými
tanečními technikami a poznat lektory z několika
zemí. Navíc účastníci skupinově chystají
závěrečnou taneční show pro veřejnost. Na
vybrané lekce je nutné si předem rezervovat
místo: dance.festival@seznam.cz
Pořadatel: ZUŠ Trutnov,
www.zustrutnov.cz/dance.aspx.
Žoldnéřské dožínky
25. 8. 2018, Vrchlabí, Čtyři historické domky na
náměstí Míru
Tradiční oslava žní se soutěží o nejlepší
dožínkový koláč. Hry a tvoření pro děti,
vystoupení Špindleráčku a ochutnávky místních
dobrot.
Pořadatel: Správa KRNAP

Závody v běhu do vrchu Janské Lázně – Černá
hora
srpen 2018, Janské Lázně
34. ročník veřejného závodu v běhu do vrchu se
startem od Kolonády.
Pořadatel: Maratonstav Úpice, tel. 602 152 296,
www.maratonstav.cz
Nazdar léto!
konec srpna 2018, Rokytnice nad Jizerou,
skiareál Horní Domky
Již šestý ročník open air festivalu potěší všechny
příznivce rockové hudby. Vystoupí známé i méně
známé kapely tohoto žánru. Festival se koná i za
nepříznivého počasí a trvá až do ranních hodin.
Občerstvení zajištěno.
Pořadatel: U Udatných, Horní Domky, Rokytnice
nad Jizerou, tel. 731 459 447

Třicetiletá válka a Krkonoše
od 25. 8. 2018, Vrchlabí, Čtyři historické domky
na náměstí Míru
400 let uplynulo od vypuknutí velkého evropského
konfliktu, který také na dlouho a výrazně zasáhl
do dějin Krkonoš, citelně se dotkl jejich obyvatelod
prostých poddaných po majitele panství.
Pořadatel: Správa KRNAP
Den s Krakonošem
26. 8. 2018, 9:00-16:00, Janské Lázně,
kolonáda, Dětská léčebna Vesna
Celodenní program pro děti s postavou Krakonoše
a soutěžemi.
Pořadatel: Státní léčebné lázně Janské Lázně s.p.
a firma RESPECT, s. r. o., www.janskelazne.com,
tel. 499 860 106

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí.
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30.11.2017.

