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Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí 

LEDEN 

Czech Snow Polo Masters  
leden 2021, Špindlerův Mlýn, Svatý Petr 
Koňské pólo na sněhu s neobyčejnou podívanou. 
Pořadatel: www.skiareal.cz 

 

Horská slavnost Tříkrálová 
leden 2021, Špindlerův Mlýn 
Připomínka putování Tří králů za hvězdou. 
Pořadatel: www.erlebachovabouda.cz 

 

Jilemnická 50 
leden 2021, Jilemnice 
Veřejný závod seriálu Stopa pro život. 
Pořadatel: www.skijilemnice.cz 

 

KAML CUP 
leden 2021, Harrachov 
V areálu skokanských můstků na Kamlu se bude soutěžit ve 
skoku a severské kombinaci.  
Pořadatel: www.harrachov.cz 

 

Memoriál Jindry Axmana  
leden 2021, Hostinné 
Vzpomínkový běžkařský přejezd. 
Pořadatel: www.hostinne.info 

 

Napříč Vrchlabím  
leden 2021, Vrchlabí  
Akčně dobrodružná přírodovědná hra pro děti do 15 let nebo 
rodiče s dětmi do 9 let.  
Pořadatel: www.krnap.cz 

 

Noc tuleních pásů 
leden 2021, Pec pod Sněžkou 
Skialpový závod. 
Pořadatel: www.noctulenichpasu.cz 

   

Novoroční nohejbalový turnaj trojic 
leden 2021, Čistá v Krkonoších 
Tradiční sportovní akce v tělocvičně v Čisté v Krkonoších. 
Pořadatel: www.spolekkrakonoc.cz 

O dřevěného Krakonoše 
leden 2021, Rokytnice nad Jizerou 
Skialpinistický závod v krásném prostředí západních 
Krkonoš.  
Pořadatel: www.alpin-rokytnice.cz 
 

Soutěž o nejlepší novoroční česnečku 
leden 2021, Harrachov 
Harrachovské Krakonošovy trhy vyvrcholí na Nový rok 
soutěží o nejlepší česnečku. 
Pořadatel: www.harrachov.cz 

 

SPEED WEEK – Mistrovství ČR dospělých a juniorů v 
alpském lyžování 
leden 2021, Špindlerův Mlýn, Svatý Petr 
Ve Svatém Petru proběhne první část mistrovství České 
republiky v disciplínách Super-G, sjezd a alpská kombinace.  
Pořadatel: www.skiareal.cz 

 

Špindlerovská Buď Fitka 
leden 2021, Špindlerův Mlýn, Labský důl 
Přebor KH kraje a veřejný závod v běžeckém lyžování, 
nenáročné trati vedené údolím Labského dolu. 
Pořadatel: www.mestospindleruvmlyn.cz 
 

World Snowboard Day vol.13 
leden 2021, Snowpark Horní Mísečky 
Oslava světového dne snowboardingu. 
Pořadatel: www.skiareal.cz 

 

YOUTH CUP 
leden 2021, Harrachov 
Juniorské závody v severské kombinaci.  
Pořadatel: www.harrachov.cz 
 

Závody rohaček – memoriál Josefa Tylše 
leden 2021, Malá Úpa, sjezdovka U kostela 
Zábavné závody a jiné legrace a disciplíny v historických 
kostýmech na saních rohačkách.  
Pořadatel: www.malaupa.cz 
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Český pohár v biatlonu 
únor 2021, Harrachov 
Areál harrachovského biatlonového „Kolečka“ bude patřit 
dospělým a dorostu. 
Pořadatel: www.harrachov.cz 

 
Exhibice Night Photo Session 
únor 2021, Benecko 
Pohodová akce v duchu ježdění, focení, gril baru, hudby         
a kamarádů u Little Trees Snowboard School u dolní stanice 
lanovky Kejnos. 
Pořadatel: www.benecko.info 

 
Chinese Downhill MTB 
únor 2021, Špindlerův Mlýn, Svatý Petr 
Tradiční adrenalinová akce, kde není nouze o napětí i skvělou 
podívanou. 
Pořadatel: www.skiareal.cz 

 
Hero Season Trophy  
únor 2021, Špindlerův Mlýn, Svatý Petr 
Závod v obřím slalomu pro veřejnost, přihlásit se může 
kdokoliv. 
Pořadatel: www.skiareal.cz 

 
Historický trojboj na ski  
únor 2021, Žacléř 
Závod na historických lyžích a v dobovém oblečení. 
Pořadatel: www.zacler.cz 
 
Hudební ples města Vrchlabí 
únor 2021, Vrchlabí 
Ples, jak má být – s waltzem, valčíkem, bílými rukavičkami    
a krásnými šaty... 
Pořadatel: wwww.strelnicevrchlabi.cz 

 

 
Jazzinec (únor–duben) 
únor–duben 2021, Trutnov 
Mezinárodní festival jazzové hudby.  
Pořadatel: www.jazzinec.cz 

 
Kroužkování u krmítka  
únor 2021, Vrchlabí 
Pod vedením odborníků budeme chytat ptáky do sítí, 
kroužkovat je a vyrábět tuková krmítka.  
Pořadatel: www.krnap.cz 

 
Ledová Jízda – Memoriál Dr. Václava Vojtěcha 
únor 2021, Pec pod Sněžkou, Dolní Dvůr 
Výjimečný závod psích spřežení s mezinárodní účastí. 
Pořadatel: www.ledovajizda.cz 

 
Lízátkové závody 
únor 2021, Jilemnice 
Tradiční závody na lyžích pro děti. 
Pořadatel: www.skijilemnice.cz 
 
Lyžařský přejezd Rýchor 
únor 2021, Žacléř 
Tradiční zimní přejezd Rýchor. 
Pořadatel: www.infocentrum-zacler.cz  

 
Masopust  
únor 2021, Vrchlabí 
Vezměte masky, zapojte se do průvodu a užijte si veselí!  
Pořadatel: www.krnap.cz, www.spoleknolimits.cz 

 
Masopust ve městě 
únor 2021, Hostinné 
Tradiční veselí, průvod masek a doprovodný program.  
Pořadatel: www.hostinne.info 
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Masopust v Horním Maršově 
únor 2021, Horní Maršov  
Veselý masopustní průvod, rej masek, sváteční vinšování      
a žertovné hrátky na náměstí, maškarní karneval pro děti, 
tradiční masopustní pochoutky. 
Pořadatel: www.dotek.eu 

 
MČR žactva v biatlonu 
únor 2021, Harrachov 
Areál harrachovského biatlonového „Kolečka“ bude patřit 
žactvu. 
Pořadatel: www.harrachov.cz 

 
Pašeráckej vejkend 
únor 2021, Rokytnice nad Jizerou 
Tradiční akce plná masopustního veselí a zábavy. 
Pořadatel: www.mesto-rokytnice.cz 

 
Ponikelský masopust 
únor 2021, Poniklá 
Poctivé domácí zabijačkové pochoutky na Tuláčkově návsi. 
Pořadatel: www.ponikla.cz 

 
Reprezentační lázeňský ples 
únor 2021, Janské Lázně 
Slavnostní společenský večer s hudebně tanečním 
programem, bohatou tombolou, občerstvením i půlnočním 
překvapením. 
Pořadatel: www.janskelazne.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retro karneval 
únor 2021, Benecko 
Karneval v retro zimních ohozech u Little Trees Snowboard 
School u dolní stanice lanovky Kejnos. 
Pořadatel: www.benecko.info 

 
Rudnický masopust 
únor 2021, Rudník 
Tradiční masopustní průvod, dětský karneval a zabíjačkové 
dobroty. 
Pořadatel: www.rudnik.cz 
 
SNOW TOUR 
únor 2021, Harrachov 
V harrachovském lyžařském areálu proběhne testování nové 
kolekce lyží. 
Pořadatel: www.skiareal.com 

 
Ve stopě první Středoevropské padesátky 
únor 2021, Vysoké nad Jizerou 
Lyžařsko-turistická akce. 
Pořadatel: www.vysokenadjizerou.cz 

 
Zima a zejma v Krkonoších  
únor 2021, Pec pod Sněžkou 
Exkurze pro širokou veřejnost zaměřená na sníh, led, větry    
a vše, co dělá z Krkonoš hory s nejdrsnějším podnebím ve 
střední Evropě.  
Pořadatel: www.krnap.cz 
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Jazzinec  
únor–duben 2021, Trutnov 
Mezinárodní festival jazzové hudby.  
Pořadatel: www.jazzinec.cz 
 
Březen – měsíc divadla 
březen 2021, Jilemnice 
Festival neklade hranice mezi profesionální a amatérské 
divadlo. 
Pořadatel: www.sdjilm.cz  

 
FIS Ski Alpine World Cup 
březen 2021, Špindlerův Mlýn, Svatý Petr 
Světový pohár ve sjezdovém lyžování žen v disciplínách obří 
slalom a slalom po osmi letech opět ve Špindlu. 
Pořadatel: www.skiareal.cz 

 
Hasičský bál 
březen 2021, Čistá v Krkonoších 
Taneční zábava s živou hudbou a bohatou tombolou. 
Pořadatel: www.cernydul.cz 

 
King of Mamuth 
březen 2021, Harrachov 
Závod lyžařů s hromadným startem po vzoru Le Mans. Běh 
ke strojům, sjezd, freeride, tlačenice, sem tam brána...prostě 
závod plný adrenalinu.  
Pořadatel: www.adrenalinerace.cz 
 
Krakonošovi lyžníci  
březen 2021, Malá Úpa 
Závody na historických lyžích v dobových kostýmech, 
nevšední disciplíny, jarmark. Prostě zábava pro všechny. 
Pořadatel: www.malaupa.cz, www.skimu.cz  

 
 
 
 

Slavnosti vína 
březen 2021, Hostinné 
Sklípek pod obry, povídání s vinařem.  
Pořadatel: www.hostinne.info 
 
Krkonošská 70 
březen 2021, Špindlerův Mlýn 
Veřejný závod v běhu na lyžích ze série závodů Stopa pro 
život. 
Pořadatel: www.lokotrutnov.cz, www.skiareal.cz 

 
MČR žáků a dorostu ve skoku a severské kombinaci 
březen 2021, Harrachov 
V areálu skokanských můstků proběhne Mistrovství ČR žáků 
a dorostu ve skoku a severské kombinaci. 
Pořadatel: www.harrachov.cz 

 
MMČR v alpských disciplínách 
březen 2021, Špindlerův Mlýn 
Mezinárodní mistrovství České republiky v alpském lyžování 
ve Svatém Petru. 
Pořadatel: www.skiareal.cz 

 
Moopstock – maloúpský Woodstock  
březen 2021, Malá Úpa 
Šílený happening, závod v přejezdu jezírka, woodstock 
karneval, DJ, venkovní bar, soutěže pro děti. 
Pořadatel: www.malaupa.cz, www.skimu.cz 

 
Never Summer 
březen 2021, Rokytnice nad Jizerou, Dvoračky 
Akce nabitá adrenalinem, snowboardingem, freeski                
a spoustou hudby a dobrého jídla s nádherným výhledem na 
vrcholky Krkonoš. 
Pořadatel: www.dvoracky.cz 
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Prdecká lyže 
březen 2021, Paseky nad Jizerou 
Lyžařský závod pro širokou veřejnost. 
Pořadatel: www.paseky.cz, www.skipaseky.cz 
 
Paraski závod světového poháru ČR 
březen 2021, Vrchlabí 
Pod názvem Paraski se skrývá kombinace 2 sportů. První 
lyžařskou disciplínou je obří slalom, druhou parašutistická 
disciplína s přesností přistání. 
Pořadatel: www.paraski.cz 

 
Ples města Špindlerův Mlýn 
březen 2021, Špindlerův Mlýn 
Hlavní společenskou událostí roku je již tradičně ples města 
Špindlerův Mlýn. Pestrý kulturní program, výtečné menu        
a bohatá tombola. 
Pořadatel: www.mestospindleruvmlyn.cz 

 
Příjezd Krakonoše 
březen 2021, Harrachov 
Vítání jara s Krakonošem a jeho početnou družinou, zábavný 
program na celé odpoledne.  
Pořadatel: www.harrachov.cz 

 
Snowend 
březen 2021, Rokytnice nad Jizerou 
Netradiční den plný adrenalinu a zábavy k ukončení zimní 
sezony.  
Pořadatel: www.snowend.cz 

 
SNOW JAM 
březen 2021, Špindlerův Mlýn, Svatý Petr 
Snowboardový a hudební festival…víkend plný sportu, 
adrenalinu a zábavy. Na startovním poli se ukáží nejlepší 
profíci z celého světa a poperou se o slavný křišťálový 
glóbus. 
Pořadatel: www.skiareal.cz , www.snowjam.cz 

Žabí námluvy  
březen 2021, Vrchlabí 
Netradiční výprava k trdlištím obojživelníků.  
Pořadatel: www.krnap.cz 
 
Snow Splash  
březen 2021, Benecko 
Tradiční vítání jara na Benecku. Den plný zábavy a soutěží, 
samozřejmě s přejezdem jezírka! 
Pořadatel: www.benecko.info  

 
Sportovec města Vrchlabí 
březen 2021, Vrchlabí 
Vyhlášení a ocenění nejlepších sportovců za uplynulý rok.  
Pořadatel: www.mestovrchlabi.cz 

 
Velikonoce v muzeu  
březen 2021, Vrchlabí 
Tradiční akce pro školy i veřejnost zaměřená na velikonoční 
zvyky – pletení pomlázek, zdobení vajíček apod.  
Pořadatel: www.krnap.cz 

 
Velikonoce v muzeu v Domě pod jasanem  
březen 2021, Trutnov 
Tvořivé dílny pro malé i velké, kluky a holky. 
Pořadatel: www.dumpodjasanem.cz 

 
Velikonoční řemeslný jarmark  
březen 2021, Hostinné 
Tradiční jarmark ve Františkánském klášteře. 
Pořadatel: www.klasterhostinne.cz 

 
Vo zlámanou grešli 
březen 2021, Rokytnice nad Jizerou  
Celovíkendová akce pro lyžníky z celé republiky. 
Pořadatel: www.vozlamanougresli.cz 
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Jazzinec  
únor–duben 2021, Trutnov 
Mezinárodní festival jazzové hudby.  
Pořadatel: www.jazzinec.cz 
 
Ceny ředitele Správy KRNAP  
duben 2021, Vrchlabí 
Již tradičně ředitel Správy KRNAP každý rok vyznamenává tři 
významné osobnosti Krkonoš.  
Pořadatel: www.krnap.cz 

 
Den nahoru a dolů 
duben 2021, Špindlerův Mlýn 
Skialpinistický den pro všechny a závod k ukončení zimní 
sezóny. Akce je oslavou síly i vytrvalosti.  
Pořadatel: www.skiareal.cz 

 
Den Země v Horním Maršově 
duben 2021, Horní Maršov 
Výprava do blízkého okolí s badatelskými úkoly pro malé        
i velké, pomoc přírodě a Krkonošský jarmark. 
Pořadatel: www.dotek.eu 

 
Jak jsou dobré lišejníky  
duben 2021, Krkonoše 
Exkurze pro širokou veřejnost po cestách lišejníků. 
Pořadatel: www.krnap.cz 

 
Krkonošské otvírání šoupátek 
duben 2021, Hostinné 
Tradiční zahájení motorkářské sezony. 
Pořadatel: www.hostinne.info 
 
Vítání ptačího zpěvu  
duben 2021, Vrchlabí 
Poslech ptačích hlasů, objevování ptačích hnízd, kroužkování 
opeřenců a hry pro děti.  
Pořadatel: www.krnap.cz 

Velikonoční veselí 
duben 2021, Špindlerův Mlýn 
Rej velikonočních masek, chůdařů, akrobatů a bohatá 
pomlázka v centru města. Víkend nabitý společenskou 
zábavou a sportovními zážitky pro širokou veřejnost. 
Pořadatel: www.mestospindleruvmlyn.cz 
 
Melting Down 
duben 2021, Špindlerův Mlýn, Svatý Petr 
Zakončení zimní sezóny závodem v přejezdu bazénu. 
Pořadatel: www.skiareal.cz 

 
Memoriál Františka Šoulavého 
duben 2021, Hostinné 
Krajský přebor v bleskovém šachu. 
Pořadatel: www.hostinne.info 

 
Pálení čarodějnic 
duben 2021, Černý Důl 
Na větrné hůrce u Skiareálu Černý Důl se sejdou děti i dospělí 
u ohně. 
Pořadatel: www.spolekkrakonos.cz 

 
Ski & Golf Czech championship 
duben 2021, Špindlerův Mlýn, Svatý Petr 
Otevřené mistrovství ČR v kombinaci lyže a golf. 
Pořadatel: www.skiareal.cz 

 
Lampionový průvod a pálení čarodějnic 
duben 2021, Rudník 
Tradiční akce pro rodiny. 
Pořadatel: www.rudnik.cz 
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KVĚTEN 

Běh vítězství 
květen 2021, Studenec 
Tradiční běžecký závod 8. května. 
Pořadatel: www.studenec.cz, sokol.studenec.cz 

 

Píďův běh 
květen 2021, Vrchlabí 
Závody v běhu do vrchu z Vrchlabí do Strážného. 

Pořadatel: www.mestovrchlabi.cz 
 

Cirk-UFF 
květen–červen 2021, Trutnov 
Unikátní festival nového cirkusu, během kterého se ulice 
města zaplní kejklíři, artisty i akrobaty. 
Pořadatel: www.cirkuff.cz 

 

Čisté Krkonoše  
květen 2021, Krkonoše 
Pomoc Krkonoším s úklidem po dvounohých čunících.  
Pořadatel: www.krnap.cz 

 

Dejwyho horský běh 
květen 2021, Pec pod Sněžkou 
Memoriál běhu o 20 a 8 km s převýšením až 1020 m. 
Pořadatel: www.dejwyhobeh.cz 

 

Den Městyse 
květen 2021, Černý Důl 
Tradiční slavnost u Skiareálu Černý Důl. 
Pořadatel: www.cernydul.cz 
 

Kalcouskej tumel 
květen 2021, Benecko 
Závody v přespolním běhu.  
Pořadatel: www.benecko.info 
 

Májový jarmark 
květen 2021, Jilemnice 
Tradiční řemeslné trhy s tradicí trvající přes 500 let. 
Pořadatel: www.sdjilm.cz 

Férová snídaně 
květen 2021, Horní Maršov 
Piknikový happening na podporu fair trade, který se koná 
druhou květnovou sobotu na celém světě.  
Pořadatel: www.dotek.eu 
 

Charitativní bleší trh s bleší kavárnou 
květen 2021, Vrchlabí 
Přijďte prodat či koupit hezké zbytečnosti, pobavit se             
a hlavně tím vším přispět na podporu dobré věci. 
Pořadatel: www.spoleknadvore.cz 

 

Kos horský – turek z hor  
květen 2021, Krkonoše  
Pojďte se zkušeným ornitologem kosa horského najít            
a dozvědět se o něm to, co se nikde nedočtete.  
Pořadatel: www.krnap.cz 

 

Motorkářské požehnání  
květen 2021, Vrchlabí 
Krkonošští přátelé jedné stopy zvou všechny příznivce 
motocyklů na motorkářské požehnání. 
Pořadatel: www.srdcemirozumem.cz 
 

Muzejní noc 
květen 2021, Žacléř 
Speciální prohlídky muzea a výstavy, výtvarné dílny a další 
pestrý program, vstupné zdarma. 
Pořadatel: www.muzeum-zacler.cz 
 

Na Sněžku pro … 
květen 2021, Pec pod Sněžkou 
Charitativní pochod na Sněžku, jehož výtěžek připadne 
vybranému dítěti se zdravotním postižením. 
Pořadatel: www.klapeto.eu 
 

Vrchlabský kros 
květen 2021, Vrchlabí 
Běh v terénu a po zámeckých cestách. 
Pořadatel: www.ddmvrchlabi.cz 
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Pochod Karla Klíče 
květen 2021, Hostinné 
Jarní pochod pořádaný KČT Hostinné. 
Pořadatel: www.hostinne.info 

 

Psí agility závody 
květen 2021, Vrchlabí 
Závody agility s pejsky různých plemen. 
Pořadatel: www.agility-vrchlabi.weebly.com 

 

Rozkvetlé podhůří 
květen 2021, Vrchlabí a okolí  
Pojďte s námi na botanickou procházku, kde se dozvíte 
zajímavosti nejen o orchidejích, ale i o jiných kvetoucích        
a nekvetoucích rostlinách.  
Pořadatel: www.krnap.cz 
 

Slavnostní zahájení cyklistické sezóny 
květen 2021, Žacléř 
Tradiční cyklistický výlet příznivců tohoto sportu. 
Pořadatel: www.zacler.cz 

 

Studenecká míle 
květen 2021, Studenec  
Soutěž historických vozidel, O pohár starosty Obce. 
Pořadatel: www.studeneckamile.cz 
 
Špindlerovské otevírání léta 
květen 2021, Špindlerův Mlýn 
Zahájení letní sezóny ve Špindlerově Mlýně. 
Pořadatel: www.skiareal.cz  

 

Tajemství vřetenovky utajené krkonošské  
květen 2021, Krkonoše 
Program z cyklu Nás učí příroda o jednom z mála 
endemických živočichů.  
Pořadatel: www.krnap.cz 
 
 

Benecko Freeride 
květen 2021, Benecko 
Závody na longboardech, které nabízí 4 km parádního 
beneckého asfaltu, 5 hairpin a topspeed 70. 
Pořadatel: www.benecko.info 
 

Už ho nesou – legenda draka  
květen 2021, Trutnov 
Ojedinělá slavnost připomenutí legend o založení města 
s bohatou nabídkou kulturních pořadů, ukázek tradičních 
řemesel a dalšími atrakcemi. 
Pořadatel: www.trutnovmestodraka.cz 

 

Vítání ptačího zpěvu  
květen 2021, Vrchlabí 
Poslech ptačích hlasů, objevování ptačích hnízd, kroužkování 
opeřenců a hry pro děti.  
Pořadatel: www.krnap.cz 

 
 

Výstup na Žalý 
květen 2021, Krkonoše 
Na 8. května připadá jedna z hlavních událostí historie.            
A v tento den se koná již tradiční výstup na Žalý. 
Pořadatel: www.krkonose.eu 

 

Zahájení sezony na Zubačce 
květen 2021, Kořenov 
Nostalgické jízdy na jedinečné ozubnicové trati Tanvald-
Kořenov-Harrachov a zpět. 
Pořadatel: www.zubacka.cz 

 

ZUŠ Open 
květen 2021, Vrchlabí 
Dny oslav a sdílení radosti z umění po celé České republice. 
Bohatý program pro širokou veřejnost napříč generacemi. 
Pořadatel: www.zus-vrchlabi.cz 
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Bornfloss rock 
červen 2021, Žacléř 
Dvoudenní hudební festival. 
Pořadatel: www.zacler-rock.webnode.cz 

 

Dětský den 
červen 2021, Černý Důl 
Branný závod a spousta soutěží pro děti. 

   Pořadatel: www.spolekkrakonos.cz 
 

Dětský den s přírodou 
červen 2021, Rudník 
Stezka soutěží pro děti od školy k vyhlídce U Křížku. 
Pořadatel: www.rudnik.cz 

 

DOTEKY 
červen 2021, Horní Maršov 
Festival hudebních směrů a alternativních divadel. Umělecké 
workshopy pro amatérské zájemce. 
Pořadatel: www.dotek.eu 

 

Dračí lodě na Dolcích 
červen 2021, Trutnov 
Závod o putovní pohár města v jízdě na dračích lodích. 
Pořadatel: www.kemp-dolce.cz 

 

Hartecká pouť 
červen 2021, Vrchlabí 
Tradiční pouť se koná druhý víkend v červnu. 
Pořadatel: www.mestovrchlabi.cz 

 

Jablonecký country festival 
červen 2021, Jablonec nad Jizerou 
Open air festival plný táborových písní, dovednostních 
soutěží a dobré nálady. 
Pořadatel: www.jablonec-krkonose.cz 
 

Jak nejít z bultu do šlenku  
červen 2021, Krkonoše 
Terénní exkurze z cyklu Nás učí příroda.  
Pořadatel: www.krnap.cz 

Kafe a Jazz 
červen 2021, Trutnov 
Festival se zaměřuje především na fenomén kávy, kavárnictví 
a pražíren a také na jazz. 
Pořadatel: www.kafejazz.cz 

 

Kolo pro život 
červen 2021, Vrchlabí 
Závod horských kol pro různé věkové kategorie. 
Pořadatel: www.koloprozivot.cz 

 

Krakonošova stovka 
červen 2021, Vrchlabí 
Tradiční závod s mezinárodní účastí – pěší, cyklo, běžecký. 
Pořadatel: www.k100.ddmvrchlabi.cz 

 

Krakonošův cyklomaraton 
červen 2021, Trutnov a okolí 
Tradiční silniční cyklistický závod na tratích různých 
obtížností včetně dětských. 
Pořadatel: www.krakonosuvcyklomaraton.cz 

 

Krkonošské pivní slavnosti 
červen 2021, Jilemnice 
Těšte se na bohatý kulturní program, lahodná piva z regionu, 
dětský koutek a další. 
Pořadatel: www.krkonosskepivnislavnosti.cz 
 

Krkonošský půlmaratón 
červen 2021, Žacléř 
Běžecký závod v horském terénu. 
Pořadatel: www.krkonosskypulmaraton.cz 

 

Maloúpský jarmark 
červen 2021, Malá Úpa 
Celodenní akce plná jarmareční zábavy, hudby a dobrého 
jídla. Program pro děti i dospělé a na závěr koncert. 
Pořadatel: www.malaupa.cz 
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Memoriál Antonína Plecháče 
červen 2021, Hostinné 
Fotbalový turnaj. 
Pořadatel: www.hostinne.info 

 

Pivofest 
červen 2021, Trutnov 
Jeden z nejoblíbenějších českých nápojů v mnoha variantách 
a k tomu ještě pořádná dávka kultury. 
Pořadatel: www.pivofest.cz 

 

Pohádkový les 
červen 2021, Paseky nad Jizerou 
Dětský den se spoustou zábavy a pohádkovými bytostmi. 
Pořadatel: www.paseky.cz 

 

Pohádkový les 
červen 2021, Poniklá 
Tradiční den s pohádkovými bytostmi pro děti. 
Pořadatel: www.ponikla.cz 

 

Pomáháme fotbalem 
červen 2021, Harrachov 
Charitativní den nabitý fotbalem a atrakcemi pro děti. 
Pořadatel: www.harrachov.cz 
 

Po stopách krkonošských ledovců  
červen 2021, Krkonoše 
Exkurze pro veřejnost zaměřená na skály a kamení.  
Pořadatel: www.krnap.cz 

 

Špindlerovská pouť 
červen 2021, Špindlerův Mlýn 
Den nabitý tradiční pouťovou zábavou. 
Pořadatel: www.mestospindleruvmlyn.cz 

 

Svatojánská noc v muzeu  
červen 2021, Vrchlabí 
Připomínka tradic spojených s oslavou sv. Jana.  
Pořadatel: www.krnap.cz 

Tóny v parku 
červen 2021, Hostinné, Tyršovy sady 
Koncerty probíhající v rámci hudebního léta. 
Pořadatel: www.hostinne.info 
 

Sobota na Zubačce 
červen 2021, Kořenov 
Nostalgické jízdy vlakem z Tanvaldu do Kořenova, 
Harrachova a zpět. 
Pořadatel: www.zubacka.cz 
 

Údolím Bobru 
červen 2021, Žacléř 
Cyklovýlet údolím řeky Bobr s noclehem v Polsku. 

Pořadatel: www.zacler.cz 
 

Víkend otevřených zahrad 
červen 2021, Vrchlabí  
Přijďte si poslechnout povídání o rostlinách.   
Pořadatel: www.krnap.cz 

 

Výstup Lánovských na Sněžku 
červen 2021, Lánov 
Turistický pochod na 20 nebo 44 km. 
Pořadatel: www.lanov.cz 

 

Zahájení lázeňské sezóny 
červen 2021, Janské Lázně 
Celodenní dobově stylizovaná událost. 
Pořadatel: www.janskelazne.com 

 

Zahájení provozu krkonošských cyklobusů 
červen 2021, Krkonoše 
Zahájení cyklistické sezony v Krkonoších. 
Pořadatel: www.krkonose.eu 

 

Zahradní slavnost 
červen 2021, Horní Maršov 
Komentované prohlídky certifikované přírodní zahrady.   
Pořadatel: www.dotek.eu 
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Řemeslnické léto  
červenec–srpen 2021, Vrchlabí 
Předvádění tradičních řemeslných technik.  
Pořadatel: www.krnap.cz 
 

Benecká pouť 
červenec 2021, Benecko 
Pouťová zábava s hudbou, atrakcemi pro děti. 
Pořadatel: www.benecko.info 
 

Bike víkend 
červenec 2021, Pec pod Sněžkou 
Cyklistický závod na tratích cross-country a up hill.  
Pořadatel: www.biketourkrkonose.cz  
 

Den lidových řemesel 
červenec 2021, Žacléř 
Lidový jarmark s bohatým programem pro děti                        
a dospělé. Večerní koncert a ohňostroj.  
Pořadatel: www.zacler.cz  
 

Klášterní struny  
červenec 2021, Hostinné  
Sobotní podvečery věnované hudbě. 
Pořadatel: www.klasterhostinne.cz 
 

Krkonošský festival minipivovarů 
červenec 2021, Velká Úpa 
Nabídka piva z lokálních minipivovarů, přednáška o pivu, 
soutěž o hodnotné ceny a pivní degustace. 
Pořadatel: www.pecpodsnezkou.cz 
 

Keltská noc 
červenec 2021, Harrachov  
Spousta dobré muziky pod mamutím můstkem.  
Pořadatel: www.keltskanoc.cz 
 

Pouť v Horních Štěpanicích 
červenec 2021, Horní Štěpanice 
Pouťové atrakce a živá hudba.  
Pořadatel: www.benecko.info 
 

Jablonecká svatoprokopská pouť 
červenec 2021, Jablonec nad Jizerou 
Pouťový jarmark s kolotoči, hudbou a občerstvením.  
Pořadatel: www.jablonec-krkonose.cz 
 

Krkonošská kuchyně 
červenec 2021, Rokytnice nad Jizerou 
Tradiční krkonošské speciality, dobré jídlo a pití. 
Pořadatel: www.mesto-rokytnice.cz 
 

Den otců  
červenec 2021, Rudník 
Tradiční soutěže pro pány v netradičních sportovních 
disciplínách a bohatý kulturní program. 
Pořadatel: www.cirkuff.cz 
 

Horský běh na Dvoračky 
červenec 2021, Rokytnice nad Jizerou 
Český pohár v běhu do vrchu na chatu Dvoračky. 
Pořadatel: www.mesto-rokytnice.cz 
 

Krkonoše Amerikou 
červenec–srpen 2021, Vrchlabí 
Sraz amerických historických vozidel a doprovodný kulturní 
program.  
Pořadatel: www.krkonoseamerikou.cz 
 

Letní slavnosti ve Strážném 
červenec 2021, Strážné 
Bohatý kulturní a hudební program u obecního úřadu. 
Pořadatel: www.strazne.eu 
 

Za pohádkou na Zubačku 
červenec 2021, Kořenov 
Jízda zvláštními vlaky z Tanvaldu do Kořenova, Harrachova. 
Pořadatel: www.zubacka.cz 
 

Motorkářský sraz 
červenec 2021, Jablonec nad Jizerou 
Spanilá jízda nablýskaných strojů, hudba a soutěže.  
Pořadatel: www.jablonec-krkonose.cz, www.greyheads.cz 
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Krakonošovy letní podvečery 
červenec 2021, Jilemnice 
Čtyřdenní kulturní přehlídka. Vystoupení kapel, divadelních 
spolků, řemeslnické stánky, občerstvení. 
Pořadatel: www.jilemnicko-so.cz 
 

Loutkové divadlo 
červenec 2021, Vysoké nad Jizerou 
Loutková představení každé prázdninové úterý. 
Pořadatel: www.ds-krakonos.cz 
 

Memoriál Jindry Projsla a Ládi Kohouta 
červenec 2021, Čistá v Krkonoších 
Fotbalový turnaj na hřišti v Čisté. 
Pořadatel: www.cernydul.cz 
 

Posezení s Krakonošem 
červenec 2021, Vysoké nad Jizerou 
Poudačky a zpěvy – pravidelné hudební čtvrtky v malém sále 
divadla Krakonoš.  
Pořadatel: www.vysokenadjizerou.cz 
 

Krajem zapadlých vlastenců 
červenec 2021, Vysoké nad Jizerou  
Turistický pochod. 
Pořadatel: www.vysokenadjizerou.cz 
 

Promenádní koncerty  
červenec–srpen 2021, Janské Lázně 
Nedělní hudební produkce před Kolonádou. 
Pořadatel: www.janske-lazne.cz 
 

Setkání Dřevosochařů  
červenec 2021, Rokytnice nad jizerou 
Setkání přátel a řemesel na Háskově. 
Pořadatel: www.hasan.cz 

 

Vrchlabské hudební léto  
červenec–září 2021, Vrchlabí 
Série koncertů klasické hudby v klášterním kostele. 
Pořadatel: www.strelnicevrchlabi.cz 
 

Den krkonošských řemesel našich předků 
červenec 2021, Trutnov 
Ukázka tradičních řemesel v Domě pod jasanem.  
Pořadatel: www.dumpodjasanem.cz 
 

Svatojakubská pouť 
červenec 2021, Poniklá 
Pouťový jarmark, sportovní turnaje, mše v kostele. 
Pořadatel: www.ponikla.cz 
 

Obscene Extreme festival 
červenec 2021, Trutnov 
Mezinárodní open air festival extrémní hudby.  
Pořadatel: www.obsceneextreme.cz 
 

Pivní slavnosti  
červenec 2021, Harrachov 
Pohodová letní akce pro pijáky i nepijáky piva.  
Pořadatel: www.sklarnaharrachov.cz 
 

Mlynářovy toulky 
červenec 2021, Špindlerův Mlýn 
Pohádková trasa se spoustou úkolů, soutěží, odměn  
a bohatým kulturním programem pro malé i velké.  
Pořadatel: www.mestospindleruvmlyn.cz 
 

Svatoanenské dřevosochání 
červenec 2021, Harrachov 
Ukázka práce zručných dřevosochařů s bohatým 
doprovodným programem.  
Pořadatel: www.harrachov.cz 
 

Volejbalový turnaj – O pohár Skalky 
červenec 2021, Benecko 
Memoriál Martina Hanuše na hřištích hotelu Skalka. 
Pořadatel: www.benecko.info 
 

Vrchlabský jarmark pohádek 
červenec 2021, Vrchlabí 
Pohádky, tanec a řemesla v zámeckém parku. 
Pořadatel: www.strelnicevrchlabi.cz 
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Artu Kus Festival 
srpen 2021, Trutnov 
Festival je především oslavou svobodného ducha, 
otevřenosti, tolerance, kreativity a tvůrčího či tvořivého pojetí 
života. 
Pořadatel: www.artukus.cz 
 
Borůvková sobota na Zubačce 
srpen 2021, Kořenov 
Tradiční borůvkové hody a jízda zvláštními vlaky na Zubačce. 
Pořadatel: www.zubacka.cz 
 
Den s Krakonošem 
srpen 2021, Janské Lázně 
Celodenní program pro děti s postavou Krakonoše  
a soutěžemi. 
Pořadatel: www.janskelazne.com 
 
Dožínky 
srpen 2021, Vrchlabí 
Tradiční oslava žní s ochutnávkou koláčů. 
Pořadatel: www.krnap.cz 
 
Evropská noc pro netopýry  
srpen 2021, Vrchlabí 
Program o nejbližších příbuzných hraběte Drákuly.  
Pořadatel: www.krnap.cz 
 
Folklorní ozvěny 
srpen 2021, Vrchlabí 
Vrchlabský mezinárodní folklorní taneční festival. 
Pořadatel: www.strelnicevrchlabi.cz 
 
Jablonecká hudební noc 
srpen 2021, Špindlerův Mlýn 
Rockový open air festival v krásném prostředí městského 
parku v Pilišťatech. 
Pořadatel: www.jablonec-krkonose.cz 

KAML CUP 
srpen 2021, Harrachov 
V areálu skokanských můstků na Kamlu se bude soutěžit  
ve skoku a severské kombinaci žáků a žaček.  
Pořadatel: www.harrachov.cz 

 
Krkonošská 50 
srpen 2021, Špindlerův Mlýn 
Královský horský běh ze série Trail running Cup. 
Pořadatel: www.trailrunningcup.cz 
 
Krkonošské klání 
srpen 2021, Lánov 
Koňské závody v parkurových a westernových disciplínách, 
včetně napínavého skoku mohutnosti.  
Pořadatel: www.lanov.cz 
 
Krkonošské pivní slavnosti 
srpen 2021, Vrchlabí 
Slavnosti se konají každoročně druhý srpnový víkend a těšit 
se můžete na ochutnávku lahodného piva z celé České 
republiky a bohatý hudební program. 
Pořadatel: www.krkonosskepivnislavnosti.cz 
 
Letní příroďák 
srpen 2021, Rokytnice nad Jizerou 
Kulturní program, koncert, divadlo pro děti v krásném 
prostředí starého Přírodního divadla. 
Pořadatel: www.mesto-rokytnice.cz 
 
Svět květin 
srpen 2021, Trutnov 
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: www.svetkvetin.eu  
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Modelový den na Zubačce 
srpen 2021, Kořenov 
Výstava železničních modelů a jízda zvláštními vlaky na 
Zubačce. 
Pořadatel: www.zubacka.cz 

  
Nazdar léto! 
srpen 2021, Rokytnice nad Jizerou 
Open air festival potěší všechny příznivce rockové hudby. 
Pořadatel: www.mesto-rokytnice.cz 
 
Pasecké hudební slavnosti 
srpen 2021, Paseky nad Jizerou 
Tradiční série koncertů Svatováclavského sboru.  
Pořadatel: www.paseky.cz 
 
Proč je hořec hořký  
srpen 2021, Krkonoše 
Exkurze pro širokou veřejnost vedená Michalem Skalkou  
v rámci programů Nás učí příroda.  
Pořadatel: www.krnap.cz 
 
Svatovavřinecká pouť 
srpen 2021, Pec pod Sněžkou  
Tradiční pochod na Sněžku spojený se mší na vrcholu naší 
nejvyšší hory.  
Pořadatel: www.pecpodsnezkou.cz 
 
Vysocká časovka 
srpen 2021, Vysoké nad Jizerou 
Cyklistická časovka pro děti i dospělé. 
Pořadatel: www.vysokenadjizerou.cz 
 
Pochod Věnceslava Metelky 
srpen 2021, Vysoké nad Jizerou 
Turistický pochod. 
Pořadatel: www.vysokenadjizerou.cz 

 

Vysocká pouť 
srpen 2021, Vysoké nad Jizerou 
Tradiční pouťová zábava a bohatý doprovodný kulturní 
program. 
Pořadatel: www.vysokenadjizerou.cz 

 
Porciunkule 
srpen 2021, Hostinné  
Původně františkánská slavnost se zajímavým kulturním 
programem a půlnočním rozhovorem obrů zakončeným 
překrásným ohňostrojem. 
Pořadatel: www.porciunkule.cz 
 
Závod MTB pro děti a dospělé závodníky 
srpen 2021, Vrchlabí 
Závod seriálu Vrchlapák, závod Krkonošského poháru            
v cyklistice. 
Pořadatel: www.vrchlapak.ddmvrchlabi.cz 
 
Závody v běhu do vrchu Janské Lázně – Černá hora 
srpen 2021, Janské Lázně 
Veřejný závod v běhu do vrchu. 
Pořadatel: www.maratonstav.cz 
 
Žacléřské Fichtlklání 
srpen 2021, Žacléř 
Závod na mopedech o titul Mistra Paďoura. 
Pořadatel: www.zacler.cz 
 
Žacléřskem na kole – cyklistické putování regionem 
srpen 2021, Region Žacléřsko 
Součástí akce je start závodu Okolo republiky 1500/950. 
Pořadatel: www.zacler.cz 
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Kulinářský den 
září 2021, Janské Lázně 
Celodenní akce plná lákavých dobrot, regionálních potravin   
a výrobků od místních farmářů s hudebním doprovodem. 
Pořadatel: www.janskelazne.com 

 

Krkonošská 70 MTB 
září 2021, Janské Lázně 
Závod tříčlenných družstev na horských kolech. 
Pořadatel: www.krkonosska70mtb.cz 
 

Den létání pro veřejnost 
září 2021, Vrchlabí 
Vyhlídkový let kluzákem L-13 Blaník. Start navijákem do 250 
m, doba letu asi 5 minut. 
Pořadatel: https://lkvr.cz/ 
 

Krakonošův guláš 
září 2021, Pec pod Sněžkou 
Deset družstev vaří na každém kotli guláš z 18 kg masa.  
Dvě soutěžní kategorie – o pohár starosty města od odborné 
poroty a cena veřejnosti Jardy Dostálka.  
Pořadatel: www.pecpodsnezkou.cz 
 

HETOS – Hlídková etapová turistická orientační hra 
září 2021, Rokytnice nad Jizerou 
Soutěž pro skupiny 3–5 účastníků, kteří společně řeší jak  
trasu, tak i úkoly, které na každou hlídku na trase čekají. 
Pořadatel: www.kct-rokytnice.com 
 

Maloúpská vařečka 
září 2021, Malá Úpa 
Maloúpští kuchtíci představí krkonošské speciality a budou 
soutěžit o nejlepší krkonošskou polévku. A to není všechno. 
Pořadatel: www.malaupa.cz 
 

Krakonošovy toulky 
září 2021, Horní Malá Úpa 
Oživlé pohádkové postavy. Tradiční a velice oblíbená akce    
k příležitosti otevření Pohádkové stezky v Malé Úpě. 
Pořadatel: www.malaupa.cz 

Krkonošská šlápota 
září 2021, Rokytnice nad Jizerou 
Turistická hlídková soutěž pro tří až pětičlenné hlídky.  
Pořadatel: www.mesto-rokytnice.cz 
 

NOVA CUP 
září 2021, Harrachov 
Cyklistický seriál horských kol MTB pro širokou veřejnost.  
Pořadatel: www.novacup.cz 
 

Asahigama 
září 2021, Žacléř 
Prodejní výstava ateliérové keramiky rodiny Hirai. 
Pořadatel: www.zacler.cz 
 

Krakonošův přespolní běh 
září 2021, Harrachov, Stadion u hotelu Skicentrum 
Přespolní běh pro kategorie od žáků až po veterány. Závod je 
součástí Poháru SL Libereckého kraje.  
Pořadatel: www.harrachov.cz 
 

Posvícenský koláč 
září 2021, Studenec 
Závod v přespolním běhu. 
Pořadatel: www.studenec.cz 

 

Fichtlcup Harrachov 
září 2021, Harrachov 
Závod motocyklů do 50 cm3 v různých kategoriích. 
Pořadatel: www.harrachov.cz 
 

Trutnovský jarmark  
září 2021, Trutnov 
Tradiční jarmark se vším, co k takovému počinu patří. 
Pořadatel: www.uffo.cz 
 

Svatováclavská pouť  
září 2021, Paseky nad Jizerou 
Běh Buďárkou – běh do vrchu, sousedské posezení u Staré  
školy. Slavnostní mše svatá (Svatováclavský sbor). 
Pořadatel: www.paseky.cz 
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Slavnosti vína i s burčákem 
září 2021, Hostinné 
Sklípek pod obry, hudební doprovod.  
Pořadatel: www.hostinne.info 
 

Psí agility závody 
září 2021, Vrchlabí 
Závody agility s pejsky různých plemen. 
Pořadatel: www.agility-vrchlabi.weebly.com 
 

Bramborové ukončení sezony na Zubačce 
září 2021, Kořenov 
Poslední jízda zvláštních vlaků na trati Tanvald – Kořenov – 
Harrachov a bramborové dobroty. 
Pořadatel: www.zubacka.cz 
 

Tuláčkovy slavnosti  
září 2021, Poniklá 
Hudba, tanec, divadlo a bohaté občerstvení. 
Pořadatel: www.ponikla.cz 
 

(Ne)chutné a zdravé bylinky krkonošské 
září 2021 
Zážitkový program plný krkonošských chutí a vůní. 
Pořadatel: www.krnap.cz 
 

Řepná slavnost 
září 2021, Horní Maršov 
Oslava tradiční podhorské plodiny. Ochutnávky různých 
druhů a dobrot, odborné rady pro pěstitele, hry a soutěže.  
Pořadatel: www.dotek.eu 
 

Okolo Pece 
září 2021, Pec pod Sněžkou 
Rozloučení přátel cyklistiky s kolem před zimou.  
Pořadatel: www.pecpodsnezkou.cz 
 

FOOD Festival NA DVOŘE  
září 2021, Vrchlabí 
Jídlo nás spojuje. Je příležitostí k setkání a sdílení.  
Pořadatel: www.spoleknadvore.cz 
 

Pochod podzimní přírodou Podkrkonoší  
září 2021, Hostinné 
Tradiční pochod KČT pro pěší a cyklisty. 
Pořadatel: www.hostinne.info 
 

Krkonošská 70 MTB 
září 2021, Janské Lázně 
Závod tříčlenných družstev na horských kolech. 
Pořadatel: www.krkonosska70mtb.cz 
 

Posvícení 
září 2021, Poniklá 
Soutěž o nejchutnější koláč, Ponikelští muzikanti a zábava 
pro děti i dospělé. 
Pořadatel: www.ponikla.cz 
 

Šlapu na čáru 
září 2021, Malá Úpa 
Jízda na kole do vrchu z H. Maršova na Pomezní Boudy. 
Pořadatel: www.malaupa.cz 
 

Drakiáda 
září 2021, Špindlerův Mlýn 
Pouštění draků na na Medvědíně s bohatým programem.  
Pořadatel: www.mestospindleruvmlyn.cz 
 

Rokytnická pouť 
září 2021, Rokytnice nad Jizerou 
Tradiční Svatomichaelská pouť s pestrým programem. 
Pořadatel: www.mesto-rokytnice.cz 
 

Svatováclavské slavnosti 
září 2021, Rudník 
Trhy regionálních produktů, kulturní program pro děti. 
Pořadatel: www.rudnik.cz 
 

Závody automobilů do vrchu  
září 2021, Benecko 
Závody automobilů do vrchu na Benecku na trati 3 km. 
Pořadatel: www.benecko.info 
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Černodolská drakiáda 
říjen 2021, Černý Důl 
U Skiareálu Černý Důl se sletí draci z celých Krkonoš. 
Pořadatel: www.spolekkrakonos.cz 
 
Čisté Krkonoše  
říjen 2021, Krkonoše 
Pomoc Krkonoším s úklidem po dvounohých čunících.  
Pořadatel: www.krnap.cz 
 
Dlabání dýní  
říjen 2021, Hostinné 
Zábavný program na náměstí.  
Pořadatel: www.hostinne.info 
 
Rýbrcoul – Duch hor  
říjen 2021, Trutnov 
Celodenní program pro děti i dospělé a večer zábava  
s živou hudbou v trutnovských hospodách. 
Pořadatel: www.rybrcoul.com 

 
Mezinárodní výstava železničních modelů  
říjen 2021, Trutnov 
Vláčky, rozmanitá kolejiště a titěrná práce modelářů sklízí 
právem obdiv spousty kluků a holek každého věku.  
Pořadatel: www.kzm-trutnov.cz 
 
Krakonošův divadelní podzim  
říjen 2021, Vysoké nad Jizerou 
Přehlídka venkovských divadelních souborů z celé České 
republiky, rozborové semináře k inscenacím, tematické 
besedy a setkání s profesionálními herci. 
Pořadatel: www.kdpvysoke.cz 
 
Marosana End of the Season  
říjen 2021, Špindlerův Mlýn 
Svátek pro všechny milovníky adrenalinu a bike show. 
Pořadatel: www.skiareal.cz 

Charitativní bleší trh s bleší kavárnou  
říjen 2021, Vrchlabí 
Přijďte prodat či koupit hezké zbytečnosti, věci s příběhem   
a přispět tím na dobrou věc. 
Pořadatel: www.spoleknadvore.cz 
 
Kaštaňák  
říjen 2021, Vrchlabí 
Soutěž o nejpovedenější figurku, zvířátko, bižuterii či jiné 
zpracování přírodních materiálů.  
Pořadatel: www.krnap.cz 
 
Medové slavnosti  
říjen 2021, Špindlerův Mlýn 
Lidový řemeslný jarmark pod širým nebem, podzimní dílny 
pro děti a hudba k poslechu i tanci. 
Pořadatel: www.mestospindleruvmlyn.cz 
 
Paseckej Bloudil  
říjen 2021, Paseky nad Jizerou 
Orientační soutěž družstev s mnoha tradičními  
i netradičními disciplínami. 
Pořadatel: www.paseky.cz 
 
Fotofest  
říjen 2021, Malá Úpa 
Mezinárodní festival horské fotografie. Setkání českých  
a polských fotografů. 
Pořadatel: www.malaupa.cz 
 
Trutnovský podzim  
říjen 2021, Trutnov 
Tradiční, ale každoročně něčím neotřelým obohacený, 
Mezinárodní festival komorní (nejenom) hudby. 
Pořadatel: www.uffo.cz 
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Dýňobraní 
říjen 2021, Žacléř 
Výtvarná dílna a společné dlabání dýní.  
Pořadatel: www.zacler.cz 
 
Zavírání šoupátek  
říjen 2021, Hostinné 
Ukončení motorkářské sezony. 
Pořadatel: www.hostinne.info 
 
Tradiční vinobraní 
říjen 2021, Dolní Lánov 
Ochutnávky vín od vinaře z Moravy a posezení s živou 
hudbou a tancem.  
Pořadatel: www.dolnilanov.cz 
 
Dlabání dýní  
říjen 2021, Rudník 
Tradiční dlabání dýní a Haloweenská stezka odvahy po Hadí 
stezce. 
Pořadatel: www.rudnik.cz 
 
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
listopad – 1. advent 2021, Špindlerův Mlýn 
Rozsvícení vánočního stromu, vůně cukroví,svařeného vína, 
purpury a františků a zpívání koled patří k  atmosféře Vánoc.  
Pořadatel: www.mestospindleruvmlyn.cz 
 
Svatokateřinské trhy 
listopad – 1. advent 2021, Vysoké nad Jizerou 
Trhy spojené s rozsvěcením vánočního stromu, bohatým 
kulturním programem a závěrečným ohňostrojem.  
Pořadatel: www.vysokenadjizerou.cz 
 
Jak jsou dobré lišejníky  
listopad 2021, Krkonoše 
Exkurze pro širokou veřejnost po cestách lišejníků.  
Pořadatel: www.krnap.cz 

Adventní trhy v Kolonádě  
listopad 2021, Janské Lázně 
Víkend s řemeslnými stánky v prostoru secesní Kolonády, 
tvořivé dílny pro malé i velké, doprovodný kulturní program. 
Pořadatel: www.janskelazne.com 
 
Český řemeslný trh pod obry  
listopad 2021, Hostinné 
Široký sortiment řemeslníků z měst, obcí a vísek z celých 
Čech i Moravy. 
Pořadatel: www.hostinne.info 
 
Jazzový listopad 
listopad 2021, Vrchlabí 
Série jazzových koncertů na velkém sále a v klubu Kotelna.  
Pořadatel: www.strelnicevrchlabi.cz 
 
Paví vejce a další ovoce  
listopad 2021, Vrchlabí 
Víte, že paví vejce roste na stromě ve štěpnici ve Vrchlabí?    
K čemu jsou staré odrůdy? Chcete je ochutnat? Které jablko 
vzniklo přímo v Krkonoších?  
Pořadatel: www.krnap.cz 
 
Svatomartinská slavnost 
listopad 2021, Horní Maršov 
Občerstvení z místních surovin, pro děti stezka podzimní 
přírodou a dílničky na výrobu lampionů, příjezd sv. Martina na 
koni a večerní průvod. 
Pořadatel: www.dotek.eu 
 
O nejlepší vánočku pod Rýchorami 
listopad 2021, Žacléř 
Přijďte ochutnat a vybrat tu nej vánočku na malý vánoční trh. 
Pořadatel: www.zacler.cz 
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Harrachovské trhy 
prosinec 2021, Harrachov 
Trhy v parku u městského úřadu s nabídkou tradičních 
krkonošských výrobků a pochutin. 
Pořadatel: www.harrachov.cz 
 
Mějme dárky od Bosorky  
prosinec 2021, Vrchlabí 
Tradiční předvánoční výtvarná dílna pro dospělé a děti 
zaměřená na výrobu šperků, triček, malování hrnečků, výrobu 
svíček a jiné.  
Pořadatel: www.krnap.cz 
 
MFOF – Mezinárodní festival outdoorových filmů 
prosinec 2021, Malá Úpa 
Malá Úpa se vždy začátkem prosince stává Mekkou 
outdoorových filmů. 
Pořadatel: www.malaupa.cz 
 
Rozsvěcení vánočního stromu 
prosinec 2021, Krkonoše 
Tradiční akce ve všech krkonošských městech a obcích, 
s doprovodným kulturním programem. 
Pořadatel: www.krkonose.eu 
 
Silvestrovská Snow Party 
prosinec 2021, Benecko 
U horní stanice lanovky Kejnos vás čeká spousta zábavy, 
ledový bar, soutěže a kapely. 
Pořadatel: www.benecko.info 
 
Silvestrovský sjezd s pochodněmi 
prosinec 2021, Harrachov 
Nenechte si ujít úchvatný pohled na každoroční sjezd 
instruktorů lyžařských škol s hořícími pochodněmi. 
Pořadatel: www.harrachov.cz 
 

 

SKIOPENING 
prosinec 2021, Harrachov 
Slavnostní zahájení lyžařské sezony, perfektní lyžovačka  
s doprovodným programem. 
Pořadatel: www.skiareal.com  

 
Staročeské Vánoce v muzeu v Domě pod jasanem 
prosinec 2021, Trutnov 
Magickou atmosféru vánočního tvoření doplní koledy  
a tradiční pohoštění.  
Pořadatel: www.dumpodjasanem.cz 
 
Svatoštěpánská koleda 
prosinec 2021, Studenec 
Tradiční celodenní putování koledníků a zpívání koled pro 
„dobrou věc“. 
Pořadatel: www.studenec.cz 
 
Špindl Ski Opening 
prosinec 2021, Špindlerův Mlýn 
Zahájení zimní sezóny ve Skiareálu Špindlerův Mlýn. 
Pořadatel: www.skiareal.cz 
 
Štěpánský koncert 
prosinec 2021, Vrchlabí 
Tradiční Štěpánský koncert, pastorely a česká vánoční hudba 
v podání ředitele ZUŠ K. Halíře ve Vrchlabí Radka Hanuše      
a jeho přátel. 
Pořadatel: www.zus-vrchlabi.cz, www.krnap.cz 
 
Vánoční FLERJARMARK 
prosinec 2021, Vrchlabí 
Originální výrobky od místních řemeslníků na jednom místě. 
Pořadatel: www.fler.cz  
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Vánoční jarmark 
prosinec 2021, Hostinné 
Tradiční jarmark ve Františkánském klášteře, výstava 
betlémů. 
Pořadatel: www.klasterhostinne.cz 
 
Vánoční jarmark 
prosinec 2021, Jilemnice  
Tradiční jarmark na jilemnickém náměstí. 
Pořadatel: www.sdjilm.cz  

 
Vánoční koncerty Vrchlabského chrámového sboru 
s orchestrem 
prosinec 2021, Vrchlabí 
Vrchlabský chrámový sbor. 
Pořadatel: www.zus-vrchlabi.cz 
  
Vánoční jarmark  
prosinec 2021, Vrchlabí 
Pečení vánoček, tvorba adventních věnců a svícnů, prodej 
drobných řemeslných výrobků, doprovodný program.  
Pořadatel: www.krnap.cz 
 
Vánoční pobejtek 
prosinec 2021, Horní Maršov 
Akce zejména pro rodiče s dětmi – vánoční dílničky, stará 
řemesla, vlastnoruční výroby dárků, divadelní pohádka, 
vánoční dobroty a zpěv koled. 
Pořadatel: www.dotek.eu 
 
Vánoční stan  
prosinec 2021, Černý Důl 
Vánoční koledy, taneční zábava, koncerty, dětské odpoledne 
plné her a soutěží, Silvestrovská diskotéka. 
Pořadatel: www.cernydul.cz  

 

 
 

Vánoční svařák ve Výtopně Kořenov 
prosinec 2021, Kořenov 
Netradiční vánoční atmosféra mezi historickými železničními 
vozidly a bohaté občerstvení. 
Pořadatel: www.zubacka.cz 
 
Vánoční trhy 
prosinec 2021, Rokytnice nad Jizerou 
Bohatý výběr vánočních dekorací, originálních dárků  
a doprovodný kulturní program. 
Pořadatel: www.mesto-rokytnice.cz 
 
Winter classic 
prosinec 2021, Špindlerův Mlýn 
Hokejové zápasy pod širým nebem. Patronem celé akce je 
Jaromír JÁGR, ale těšit se můžete na další zvučná jména 
našeho i světového hokeje.  
Pořadatel: www.winterclassic.cz , 
www.mestospindleruvmlyn.cz , www.skiareal.cz 
 
Zpívání u vánočního stromu 
prosinec 2021, Dolní Dvůr 
Zpívání koled u vánočního stromu se skupinou Naváhutě, 
jarmark a betlémské světlo. 
Pořadatel: www.dolnidvur.cz 
 
Zvířátkové Vánoce  
prosinec 2021, Vrchlabí 
Program pro lidi a hendikepovaná zvířata. Po prohlídce 
zvířecích pacientů v záchranné stanici zdobení perníčků.  
Pořadatel: www.krnap.cz 
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