
 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. ročník Hvězdicový novoroční výstup na 
Rýchorskou boudu 
1. 1. 2020, Žacléř 
Pořadatel: KČT Baník Žacléř,  kct-zacler@volny.cz 
 

Soutěž o nejlepší Novoroční česnečku 
1. 1. 2020, 12:00, Harrachov 
Harrachovské Krakonošovy trhy vyvrcholí na Nový 
rok soutěží o nejlepší česnečku. Do této soutěže se 
může přihlásit nejen provozovatel restaurace, ale 
každý, kdo je ochoten uvařit 10 litrů česnečky.         
O tom, kdo ze soutěžících uvaří nejlepší česnečku 
rozhodují návštěvníci z řad veřejnosti a výherce 
získá putovní cenu v podobě skleněné vařečky, tzv., 
Řád novoroční harrachovské vařečky“. Přijďte i vy 
ochutnat a rozhodnout, kdo v letošním roce připravil 
nejlepší česnečku v Harrachově a okolí.  
Pořadatel: Harrachov, www.harrachov.cz 
 

CZECH NATURE PHOTO 
9. 1. 2020, 18:00, Vrchlabí, KCEV Krtek 
Vernisáž výstavy nominovaných i vítězných fotografií 
z prestižní fotografické soutěže Czech Nature Photo. 
Výstava potrvá do 26. 2. 2020. 
Pořadatel: Správa KRNAP, www.krnap.cz 
 

Novoroční nohejbalový turnaj trojic  
11. 1. 2020, 8:30, Čistá v Krkonoších, tělocvična  
Pořadatel: Spolek Krakonoš, www.spolekkrakonos.cz  
 

Napříč Vrchlabím 
11. 1. 2020, Vrchlabí 
Myslíte si, že znáte dobře Vrchlabí, že se v něm 
vyznáte lépe, než ostatní? Akčně dobrodružná 
přírodovědná hra pro děti do 15 let nebo rodiče         
s dětmi do 9 let.  
Pořadatel: Správa KRNAP, www.krnap.cz 

 

KAML CUP 
11.–12. 1. 2020, Harrachov, areál skokanských 
můstků 
V areálu skokanských můstků na Kamlu se bude 
v tomto termínu konat závod Kaml Cup ve skoku          
a severské kombinaci. Závodit se bude v kategoriích 
žáci a žákyně. Přijďte povzbudit naše mladé nadějné 
sportovce.  
Pořadatel: Ski klub Harrachov, www.harrachov.cz  
 

Zdeněk Polach a Matýsek 
12. 1. 2020, 15:00, Jilemnice, Společenský dům Jilm 
Zdeněk Polach je jediným českým břichomluvcem. 
Vystupuje s několika postavami, z nichž největší 
celebritou je Matýsek. Je to finalista Česko Slovensko 
má talent a držitel “zlatého buzzera”.  
Pořadatel: Společenský dům Jilm, www.sdjilm.cz 
 

Český pohár v běhu na lyžích 
12.–13. 1. 2020, Vrchlabí 
Pořadatel: SVS KRKONOŠE, DDM Pelíšek Vrchlabí, 
www.ddmvrchlabi.cz 
 

Mistrovství ČR dospělých a juniorů v alpském 
lyžování 
20.–24. 1. 2020, Špindlerův Mlýn, Svatý Petr 
První část mistrovství ČR v disciplínách Super-G, sjezd 
a alpská kombinace. 
Pořadatel: Skiareál Špindlerův Mlýn, www.skiareal.cz 
 

Krtkání s Radimem Tolaszem 
23. 1. 2020, 18:00, Vrchlabí, KCEV Krtek 
Fakta a čísla o změně klimatu u nás i ve světě.  
Pořadatel: Správa KRNAP, www.krnap.cz 
 

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí. 
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2019. 
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Divadelní představení – Sborovna 
24. 1. 2020, Hostinné 
Ochotníci z Vysokého nad Jizerou v zábavné hře. 
Pořadatel: Město Hostinné, www.hostinne.info 
 

Memoriál Jindry Axmana  
25. 1. 2020, Hostinné 
36. ročník lyžařského a pěšího pochodu. 
Pořadatel: KČT Hostinné, www.hostinne.info 
 

Závody rohaček – Memoriál Josefa Tylše 
25. 1. 2020, Dolní Malá Úpa, sjezdovka U kostela  
5. ročník závodu dvoučlenných týmů na saních 
rohačkách, doplněný o speciální disciplíny, spojené 
s historií Malé Úpy a jejími prvními osadníky (svážení 
sena, řezání dřeva apod.). Od letošního roku zasvěcen 
památce rodáka ze sousední Velké Úpy – Josefa Tylše, 
obnovitele tradice jízdy na rohačkách. 
Pořádá: Obec Malá Úpa, SKIMU, POMESKI, 
www.malaupa.cz 
 

O dřevěného Krakonoše 
25. 1. 2020, Rokytnice nad Jizerou, skiareál Horní 
Domky  
Již 19. ročník oblíbeného skialpinistického závodu se 
koná v krásném prostředí západních Krkonoš. Závod je 
určen především pro širokou veřejnost. V místě závodu 
bude možné zapůjčit si skialpinistické vybavení. 
Připraveno je několik tratí s různými parametry. Na 
účastníky čekají strmé výstupy často v obtížném terénu  
i náročné sjezdy. Návštěvníci se mohou těšit kromě 
sportovních výkonů také na doprovodný program. 
Pořadatel: Alpin Club Rokytnice nad Jizerou a Horská 
služba, alpin.club@seznam.cz 

 

Zimní Sherpa Cup 
25. 1. 2020, Pec pod Sněžkou 
Závod horských nosičů cestou na Sněžku. 
Pořadatel: Krásné Beskydy, www.krasnebeskydy.com 
 

Jilemnická 50 
25.–26. 1. 2020, Jilemnice, areál Hraběnka 
Veřejný běžecký závod seriálu Stopa pro život. 
V případě nedostatku sněhu se závod bude konat 
v Roudnici. 
Pořadatel: Jilemnice, www.skijilemnice.cz 
 

World Snowboard Day  
26. 1. 2020, Špindlerův Mlýn, Svatý Petr, Snowpark 
Horní Mísečky 
Oslava světového dne snowboardingu. 
Pořadatel: Skiareál Špindlerův Mlýn, www.skiareal.cz 
 

Černí rytíři odcházejí 
31. 1. – 10. 5. 2020, Vrchlabí, Čtyři historické 
domky, náměstí Míru 
Počet tetřívků v Krkonoších vytrvale klesá a blíží se 
minimu nutnému pro udržení životaschopné populace. 
Co tetřívky ohrožuje? Jak a kde žijí? Přijďte na 
výstavu a na vlastní oči poznejte jednoho                    
z nejohroženějších obyvatel Krkonoš.  
Pořadatel: Správa KRNAP, www.krnap.cz 
 

Špindlerovská Buď Fitka 
leden 2020, Špindlerův Mlýn, Labský důl 
Přebor Královéhradeckého kraje a veřejný závod 
v běžeckém lyžování.  Krásný závod na nenáročné 
trati vedené údolím Labského dolu je určen i široké 
sportovní veřejnosti. 
Pořadatel: Špindlerův Mlýn, 
www.sportovniakademie.cz 

 

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí. 
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2019. 
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Lyžařský přejezd Rýchor 
1. 2. 2020, Žacléř, Národní dům v Žacléři 
48. ročník tradičního zimního přejezdu Rýchor, 
odjezd autobusu od Národního domu v Žacléři. 
Pořadatel: KČT Baník Žacléř,  kct-zacler@volny.cz 
 

Lakomec  
2. 2. 2020, 19:00, Vrchlabí, KD Střelnice 
Moliére. V hlavní roli Pavel Zedníček. 
Pořadatel: KD Střelnice Vrchlabí, 
www.strelnicevrchlabi.cz 
 

Krtkání s Janem Stejskalem 
6. 2. 2020, 18:00, Vrchlabí, KCEV Krtek 
Záchranné programy nosorožců. 
Pořadatel: Správa KRNAP, www.krnap.cz 
 

Memoriál Dr. Jana Vedrala 
7.–9. 2. 2020, Rokytnice nad Jizerou, skiareál 
Horní Domky 
Počátkem února se uskuteční již 8. ročník 
mezinárodního závodu FIS Memoriál Dr. Jana 
Vedrala v kategorii Masters. Jedná se o závod          
v obřím slalomu a slalomu. Zúčastní se bývalí 
reprezentanti Československa i závodníci z celé 
Evropy. Mezi závodníky Masters je tento závod velmi 
oblíbený a věříme, že i mezi veřejností se najde 
spousta fanoušků, kteří svým fanděním podpoří 
všechny závodníky.  
Pořadatel: TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, 
info@spartak-rokytnice.cz 
 

 

Ledová Jízda – Memoriál Dr. Václava Vojtěcha  
8.–10. 2. 2020, Dolní Dvůr 
28. 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.  
Pořadatel: Musher‘s Club Vrchlabí, 
www.ledovajizda.cz 
 

Pašeráckej vejkend 
14.–15. 2. 2020, Rokytnice nad Jizerou 
Tradiční akce plná masopustního veselí a zábavy se 
koná na Dolním náměstí a v lyžařských areálech 
v Rokytnici nad Jizerou. Těšit se můžete i na 
pašerácký jarmark či vepřové hody s řadou 
pochoutek. Nebude chybět ani kulturní program pro 
dospělé i pro děti. A rozhodně si nenechte ujít sjezd 
pašeráků v dobovém oblečení na historických lyžích 
ze Studenova dolů.  
Pořadatel: Město Rokytnice nad Jizerou, www.mesto-
rokytnice.cz 
 

Kroužkování u krmítka 
15. 2. 2020, Vrchlabí, KCEV Krtek 
Víte, koho krmíte? Poznáte všechny ty barevné 
ptáčky, kteří se slétají na Vaše krmítko? Víte, jak 
přijdou ke svému kroužku? Pod vedením odborníků 
budeme chytat ptáky do sítí, kroužkovat je a vyrábět 
tuková krmítka.  
Pořadatel: Správa KRNAP, www.krnap.cz 
 

 

 

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí. 
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2019. 
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Masopust v Horním Maršově 
22. 2. 2020, Horní Maršov, DOTEK – Dům obnovy 
tradic, ekologie a kultury  
Veselý masopustní průvod v Horním Maršově, rej 
masek a žertovné hrátky na náměstí, maškarní 
karneval pro děti, tradiční masopustní pochoutky. 
Pořadatel: DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie a 
kultury Horní Maršov, 
www.sever.ekologickavychova.cz 
 

Chinese Downhill MTB 
22. 2. 2020, Špindlerův Mlýn, skiareál Svatý Petr 
Červená FIS sjezdovka a na ní se neohroženě řítící 
desítky bikerů. Adrenalinová akce, při které není 
nouze o napětí a skvělou podívanou.  
Pořadatel: Skiareál Špindlerův Mlýn, www.skiareal.cz 
 

Masopust ve městě Hostinném 
22. 2. 2020, Hostinné 
Účast dětí v maskách s alegorickým vozem. 
Pořadatel: Sdružení pro lepší Hostinné, 
www.hostinne.info 
 

MALINA BROTHERS  
24. 2. 2020, 19:00, Jilemnice, Společenský dům 
Jilm 
Malina Brothers slaví 10 let a představují DVD. Bratři 
Malinové, tedy banjista Luboš (Druhá tráva), kytarista 
Pavel a houslista Josef se společně sešli na pódiu      
v unikátním projektu nazvaném Malina Brothers, ke 
kterému přizvali ještě kontrabasistu Pavla Peroutku.  
Pořadatel: Společenský dům Jilm, www.sdjilm.cz 
 
 

 

Masopust na lyžích 
25. 2. 2020, Horní Malá Úpa, sjezdovka Pomezky 
Tradiční veselice v maskách na sněhu. Karneval, 
závody na lyžích, soutěže pro děti. 
Pořadatel: POMESKI, SKIMU, www.skimu.cz  
 
Masopust ve Vrchlabí 
25. 2. 2020, Vrchlabí, Čtyři historické domky, 
náměstí Míru 
Již sedmý ročník obnovených masopustních tradic, 
který pořádá naše muzeum. Vezměte masky, zapojte 
se do průvodu, za doprovodu řízné muziky půjdeme 
za starostou vyzvednout klíče od města a poté nás na 
náměstí čeká satirické divadelní představení               
a spousta dalšího veselí!  
Pořadatel: Správa KRNAP, www.krnap.cz 
 

Krakonošův maškarní rej – návštěva Krakonoše, 
sjezd na čemkoliv  
29. 2. 2020, 14:00, Skiareál Černý Důl 
Pořadatel: Spolek Krakonoš, www.spolekkrakonos.cz  
 

Historický trojboj na ski  
únor 2020, Žacléř 
Závod na historických lyžích a v dobovém oblečení se 
koná na louce pod Polákem. Pro děti je připraven 
závod na saních. Disciplíny – běh klasický asi 1 km, 
slalom, skok prostý i daleký. 
Pořadatel: Spolek lyžců při městském muzeu Žacléř, 
bajcos@seznam.cz 
 

JAZZINEC 2020 
únor–duben 2020, Trutnov 
Mezinárodní festival jazzové hudby. 
Pořadatel: O. s. Alternativa pro kulturu, 
www.jazzinec.cz 

 

 

 

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí. 
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2019. 
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Tradiční hasičský bál 
6. 3. 2020, 20:00, Čistá v Krkonoších, 
tělocvična 
Taneční zábava s živou hudbou a bohatou 
tombolou. K tanci a poslechu bude hrát skupina 
VzHáčka. 
Pořadatel: Sbor dobrovolných hasičů Čistá 
v Krkonoších 
 
Vo zlámanou grešli 
7. 3. 2020, Rokytnice nad Jizerou 
Jedná se o již tradiční lyžnický závod, kde 
účastníci měří svoje schopnosti a dovednosti na 
historických ski ve vícero disciplínách. Jako vždy 
nás čeká vyřazovací slalom, slalom se startem 
hromadným a závod ve skoku dalekém. Přesné 
místo závodu bude upřesněno s dostatečným 
předstihem.  
Pořadatel: Paraglide Club Rokytnice nad Jizerou, 
www.vozlamanougresli.cz 
 
Krkonošská 70 
7. 3. 2020, Špindlerův Mlýn, skiareál Svatý Petr 
Veřejný závod v běhu na lyžích ze série závodů 
Stopa pro život. 
Pořadatel: Skiareál Špindlerův Mlýn, 
www.lokotrutnov.cz, www.skiareal.cz 
 
Prdecká lyže 
7.–8. 3. 2020, Paseky nad Jizerou, lyžařský 
areál 
Dvoudenní lyžařský závod pro širokou veřejnost – 
sjezd, obří slalom. 
Pořadatel: Paseky nad Jizerou, www.paseky.cz 

 

Krtkání s Jiřím Flouskem a Danielem 
Berounským 
12. 3. 2020, 18:00, Vrchlabí, KCEV Krtek 
Přednáška a diskuse k výročí okupace Tibetu.  
Pořadatel: Správa KRNAP, www.krnap.cz 
 
VI. Reprezentační lázeňský ples 
14. 3. 2020, 19:00, Janské Lázně, Kolonáda 
Slavnostní společenský večer s hudebně 
tanečním programem, bohatým rautem                 
a s půlnočním překvapením. 
Pořadatel: Státní léčebné lázně Janské Lázně s. 
p. ve spolupráci s Městem Janské Lázně, 
www.janskelazne.com 
 
Snow Splash  
14. 3. 2020, Benecko 
Tradiční vítání jara na Benecku. Den plný zábavy 
a soutěží, samozřejmě s přejezdem jezírka! 
Pořadatel: Skiareál Benecko, www.benecko.info 
 
Simona Babčáková  
14. 3. 2020, Hostinné 
Improvizované divadlo. 
Pořadatel: Město Hostinné, www.hostinne.info 
 
Krakonošovi lyžníci  
14. 3. 2020, Horní Malá Úpa, sjezdovka a skibar 
Pomezky 
Celodenní oslavy, závody na dobových lyžích 
v dobových maskách. Vystoupení skupiny 
historických lyžníků. Sněžný bar, hudba k tanci, 
poslechu i lyžování. Soutěže pro děti, jarmark. 
Pořadatel: POMESKI, SKIMU, www.pomeski.cz, 
www.skimu.cz 
 
 

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí. 
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2019. 
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SNOWJAM – FIS SNB WORLD CUP 
20.–21. 3. 2020, Špindlerův Mlýn, skiareál 
Svatý Petr 
Hlavní událost zimy opět ve Špindlerově Mlýně. 
Světový pohár ve snowboardingu zavítá opět do 
Krkonoš a světová snowboardová špička si při 
posledním závodě sezóny rozdělí křišťálové 
glóby.  
Pořadatel: Skiareál Špindlerův Mlýn, 
www.skiareal.cz  
 
Příjezd Krakonoše 
21. 3. 2020, Harrachov 
Tento den přijede přivítat do Harrachova jaro sám 
pán hor, Krakonoš. Akce Příjezd Krakonoše má 
v Harrachově dlouholetou tradici a v tomto roce 
oslaví již 74 let od svého vzniku. Návštěvníci uvidí 
nejen samotného jemnostpána Krakonoše, ale      
i jeho policii, čertiska, která neponechají bez 
povšimnutí žádného hříšníka. V cíli Krakonošova 
příjezdu čeká na všechny bohatý celoodpolední 
kulturně zábavný program. 
Pořadatel: Harrachov, www.harrachov.cz 
 
Krtkání s Petrem Rybářem 
26. 3. 2020, 18:00, Vrchlabí, KCEV Krtek 
Santorini – svědek zmizelé Atlantidy.  
Pořadatel: Správa KRNAP, www.krnap.cz 
 
Sportovec města Vrchlabí 
26. 3. 2020, 18:00, Vrchlabí, KD Střelnice 
Vyhlášení a ocenění nejlepších sportovců za rok 
2019. 
Pořadatel: Město Vrchlabí, www.mestovrchlabi.cz 
 

Mistrovství ČR dospělých a juniorů v alpském 
lyžování 
27.–29. 3. 2020, Špindlerův Mlýn, skiareál 
Svatý Petr a Stoh 
Druhá část mistrovství ČR v disciplínách slalom, 
obří a paralelní slalom. V rámci nedělního 
programu se připojí finále „S ČT sport na vrchol!“.  
Pořadatel: Skiareál Špindlerův Mlýn, 
www.skiareal.cz 
 
Slavnosti vína  
28. 3. 2020, Hostinné, Sklípek pod obry 
Pořadatel: Město Hostinné, www.hostinne.info 
 
HERO SEASON TROPHY TOUR 
28. 3. 2020, Špindlerův Mlýn, skiareál Svatý 
Petr 
Lyžařské závody pro veřejnost o titul krále sezóny 
doprovázené nabitým doprovodným programem  
a soutěžemi o zajímavé ceny.  
Pořadatel: Skiareál Špindlerův Mlýn, 
www.skiareal.cz  
 
MOOPSTOCK – MALOÚPSKÝ WOODSTOCK  
28. 3. 2020, Horní Malá Úpa, sjezdovka a skibar 
Pomezky 
Tvařte se vážně, založili jsme tradici. Šílený 
happening, závod v přejezdu jezírka, woodstock 
karneval, DJ, venkovní bar, soutěže pro děti. Akce 
na ukončení zimní sezony 2019–20 
Pořadatel: SKIMU, POMESKI, www.skimu.cz, 
www.pomeski.cz 
 
 

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí. 
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2019. 

http://www.skiareal.cz/
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NEVER SUMMER 
28. 3. 2020, Rokytnice nad Jizerou, chata 
Štumpovka, Dvoračky 
Oblíbená akce na konci zimy nabitá 
snowboardingem, freeski nebo jízdou 
v připraveném funparku. Akce plná zábavy, 
adrenalinu, jídla, pití i hudby s nádherným 
výhledem na vrcholky Krkonoš a báječnou 
atmosférou. 
Pořadatel: Chata Štumpovka a chata Dvoračky, 
info@dvoracky.cz 
 
Ples města Špindlerův Mlýn 
28. 3. 2020, Špindlerův Mlýn 
Hlavní společenskou událostí roku je již tradičně 
ples města Špindlerův Mlýn. Pestrý kulturní 
program, výtečné menu a bohatá tombola. 
Pořadatel: Město Špindlerův Mlýn, 
www.mestospindleruvmlyn.cz 
 
Krkonošská 70–ka illegal 
28. 3. 2020, Vrchlabí 
Zimní lyžařská turistika. 
Pořadatel: DDM Pelíšek Vrchlabí, 
www.ddmvrchlabi.cz 
 

Tomáš Matonoha a inspektor Kluzó  
31. 3. 2020, 19:00, Jilemnice, Společenský dům 
Jilm  
Kapela, přesněji komorní hudební kabaret Tomáš 
Matonoha a Inspektor Kluzó se věnuje více 
žánrům – od šansonu přes blues k jazzu, folku, 
soulu i rocku. Zakládajícími členy souboru jsou 
klavírista a skladatel Zdeněk Král společně           
s hercem, kytaristou a skladatelem Tomášem 
Matonohou. 
Pořadatel: Společenský dům Jilm, www.sdjilm.cz 
 

Březen měsíc divadla 
březen 2020, SD Jilm Jilemnice 
Přehlídka divadelních představení v Jilemnici.  
Pořadatel: Společenský dům Jilm, www.sdjilm.cz 
 
Vynášení Smrtky – vítání jara  
březen 2020, Trutnov 
Akce pro děti s lampionovým průvodem, pálením 
zlé čarodějnice, soutěžemi v čarodějnických 
brlozích. 
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro 
kulturu a volný čas UFFO, www.uffo.cz, Středisko 
volného času Trutnov, www.svctrutnov.cz 
 

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí. 
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2019. 

mailto:info@dvoracky.cz
http://www.mestospindleruvmlyn.cz/
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http://www.svctrutnov.cz/


 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo nepláče není Čech – ONE MAN SHOW 
Lukáše Pavláska 
1. 4. 2020, 19:00, Jilemnice, Společenský dům 
Jilm 
Devadesáti minutová one man show s podtitulem 
Češi, alkohol a Rock and roll je klasickou standup 
comedy, jen komik a mikrofon. Dozvíte se, který 
národ je nejlepší na světě, kde začíná zóna 
debilů, proč pití prospívá naší civilizaci, co pít, 
když chcete, aby se vám narodil Václav Klaus, 
povíme si, jak strávit pořádnou dovolenou, kterou 
nám pokazí dámská jízda, sestavíme si 
nekompromisní punkovou kapelu, rozebereme si 
některé lidové písně, a nakonec si všichni 
společně zazpíváme o tom co nám leze na nervy, 
protože správnej Čech není nikdy spokojenej… 
Pořadatel: Společenský dům Jilm, www.sdjilm.cz 
 
Ski & Golf Czech championship 2020 
3. 4. 2020, Špindlerův Mlýn, Svatý Petr 
12. ročník akce, na které se propojí dva sporty – 
golf a lyžování.  
Pořadatel: Skiareál Špindlerův Mlýn, 
www.skiareal.cz 
 
Velikonoční jarmark  
4. 4. 2020, Hostinné, Františkánský klášter 
Pořadatel: Františkánský klášter, 
www.klasterhostinne.cz 
 

Velikonoce v muzeu v Domě pod jasanem 
4. 4. 2020, Trutnov, Voletiny   
Tvořivé dílny pro malé i velké, pro kluky i holky – 
malované perníky, zdobená vajíčka, slaměné 
ošatky, jarní dekorace a k tomu všemu tradiční 
zvyky a pochutiny. 
Pořadatel: Tkalcovské muzeum, 
www.dumpodjasanem.cz 
 

Krtkání s Tomášem Grimem 
9. 4. 2020, 18:00, Vrchlabí, KCEV Krtek 
Povídání fotografa a cestovatele, který projel přes 
70 zemí všech 7 kontinentů a na cestách strávil 
téměř 7 let.  
Pořadatel: Správa KRNAP, www.krnap.cz 
 
Velikonoční veselí 
11. 4. 2020, Špindlerův Mlýn  
Rej velikonočních masek, chůdařů, akrobatů        
a bohatá pomlázka v centru města. Víkend nabitý 
společenskou zábavou a sportovními zážitky pro 
širokou veřejnost. 
Pořadatel: Město Špindlerův Mlýn, 
www.mestospindleruvmlyn.cz 
 
Velikonoce v Kolonádě 
10.—11. 4. 2020, 10:00–17:00, Janské Lázně, 
Kolonáda 
Víkend s řemeslnými stánky v prostoru secesní 
Kolonády, tvořivé dílny s různými technikami pro 
malé i velké, doprovodný kulturní program na 
pódiu. 
Pořadatel: Státní léčebné lázně Janské Lázně 
s.p., www.janskelazne.com 
 
MELTING DOWN 
12. 4. 2020, Špindlerův Mlýn, Svatý Petr 
Zakončení zimní sezóny závodem v přejezdu 
bazénu. 
Pořadatel: Skiareál Špindlerův Mlýn, 
www.skiareal.cz 
 

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí. 
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2019. 
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Ceny ředitele Správy KRNAP 
16. 4. 2020, Vrchlabí, KCEV Krtek 
Již tradičně ředitel Správy KRNAP každý rok 
vyznamenává významné osobnosti Krkonoš. Jsou 
to ti, kteří se zasloužili nejvíce pro jejich rozvoj, 
výzkum nebo propagaci. Slavnostní vyhlášení je 
také kulturní akcí.  
Pořadatel: Správa KRNAP, www.krnap.cz 
 
POKÁČ 
22. 4. 2020, 19:00, Vrchlabí, KD Střelnice 
Koncert. 
Pořadatel: KD Střelnice Vrchlabí, 

www.strelnicevrchlabi.cz 

 

Jarní den vína 
25. 4. 2020, 10:00–18:00, Janské Lázně, 
Kolonáda  
Oslava dobrého vína v secesní Kolonádě, kde se 
můžete setkat s několika vinaři a prodejci vín, kteří 
nabídnou vína jak tuzemská, tak i zahraniční, sýry 
či klobásy. Atmosféru doplní hudební doprovod.  
Pořadatel: Státní léčebné lázně Janské Lázně 
s.p., www.janskelazne.com 
 
DEN ZEMĚ 
25. 4. 2020, Horní Maršov, DOTEK – Dům 
obnovy tradic, ekologie a kultury  
Jarní výlet pro malé i velké do blízkého okolí. 
Krkonošský jarmark – prodej místních výrobků, 
ukázky řemesel, rukodělné dílničky, hry                
a badatelské úkoly pro děti, výstavy, hudba, 
divadlo, občerstvení. 
Pořadatel: DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie 
a kultury Horní Maršov, 
www.sever.ekologickavychova.cz 
 

Vítaní ptačího zpěvu 
25. 4. 2020, Vrchlabí, Zámecký park 
Podle nosa poznáš kosa, podle zpěvu poznáš 
ostatní. Poslech ptačích hlasů, objevování ptačích 
hnízd, kroužkování opeřenců a hry pro děti.  
Pořadatel: Správa KRNAP, www.krnap.cz 
 

Pálení čarodějnice 
30. 4. 2020, 19:00, Na větrné hůrce u Skiareálu 
Černý Důl  
Pořadatel: Spolek Krakonoš, 
www.spolekkrakonos.cz  
 
Druhá Tráva 
30. 4. 2020, 19:00, Vrchlabí, KD Střelnice 
Koncert. 
Pořadatel: KD Střelnice Vrchlabí, 
www.strelnicevrchlabi.cz 

 
Pálení Čarodějnic na Bojišti a koncert 
30. 4. 2020, Trutnov, Bojiště 
Pořadatel: Bojiště s. r. o., www.bojistetrutnov.cz 

 
Lov velikonočních vajíček 
duben 2020, Trutnov, Rekreační a sportovní 
areál Dolce  
Každé dítě si může najít ještě před velikonoční 
pomlázkou svůj „vajíčkový“ poklad. 
Pořadatel: Sportovní a rekreační areál Dolce, 
www.kemp-dolce.cz 
 

 

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí. 
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2019. 
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Prvomájový výstup na Strážník 
1. 5. 2020, Rokytnice nad Jizerou 
Tradiční turistická akce směřovaná na zdolání 
jedné z výšin Rokytnice nad Jizerou. Kromě 
přátelského posezení bude možnost opečení 
buřtů (přineste si s sebou). 
Pořadatel: KČT Rokytnice nad Jizerou, www.kct-
rokytnice.com 
 

Vrchlabské atletické závody  
1. 5. 2020, Vrchlabí, stadion manželů 
Zátopkových 
Různé atletické disciplíny pro předškoláky i žáky 
do 15 let. 
Pořadatel: DDM Pelíšek Vrchlabí, 
www.ddmvrchlabi.cz 
 

Motorkářské požehnání 
2. 5. 2020, 9:00–13:00, Vrchlabí, náměstí TGM 
Krkonošští přátelé jedné stopy zvou všechny 
příznivce motocyklů na již 16. motorkářské 
požehnání. 
Pořadatel: www.srdcemirozumem.cz 
 

Muzejní noc 
2. 5. 2020, Žacléř, Městské muzeum 
Slavnostní zahájení výstavy PROSIT NA ZDRAVÍ 
o historii hostinců na Žacléřsku, cimbálová 
muzika, ochutnávky pokrmů dle historických 
receptů. Vstupné zdarma.  
Pořadatel: Městské muzeum Žacléř, 
www.muzeum-zacler.cz 
 
Vítání ptačího zpěvu 
2. 5. 2020, Vrchlabí, rybník u letiště Vrchlabí 
Podle nosa poznáš kosa, podle zpěvu poznáš 
ostatní. Poslech ptačích hlasů, objevování ptačích 
hnízd, kroužkování opeřenců a hry pro děti.  
Pořadatel: Správa KRNAP, www.krnap.cz 
 

Výstup na Žalý 
8. 5. 2020, Benecko, Vrchlabí 
Každoroční výstup na rozhlednu Žalý. Ne každý 
může dosáhnout vrcholu po svých. V nabídce je 
možnost zdolat Žalý lanovkou z Herlíkovic a 
vychutnat si výhledy na panoramata Krkonoš. 
Využijte dopravy lanovkou, kočárky i kola vyveze 
zdarma. Zpestřete si cestu a projděte si Lufťákovu, 
Beneckou přírodní stezku nebo si najděte největšího 
trpaslíka na světě, který se nachází na Benecku. 
Pořadatel: Benecko, www.benecko.info 
 

Už ho nesou – legenda draka 
8.–9. 5. 2020, Trutnov 
Ojedinělá slavnost připomenutí legend o založení 
města s bohatou nabídkou kulturních pořadů, ukázek 
tradičních řemesel a mnohými dalšími atrakcemi 
nejenom pro děti. V sobotu po setmění přinesou 
podivuhodné bytosti vedené bájným rytířem 
Albrechtem z Trautenbergu pouze za svitu ohňů a 
loučí draka, aby ho pověsili na věž Staré radnice, 
kde setrvá po celé léto. 
Pořadatel: Trutnov – město draka z. s., 
www.trutnovmestodraka.cz 
 

Cyklistické závody 
8. 5. 2020, Vrchlabí 
Závody na kolech – zahajovací závod Krkonošského 
poháru v cyklistice, trasa: Vrchlabí – Benecko. 
Pořadatel: DDM Pelíšek, TJ Spartak Vrchlabí, 
www.spartak-vrchlabi.cz 
 

Slavnostní zahájení cyklistické sezóny 
9. 5. 2020, Žacléř  
Tradiční cyklistický výlet příznivců tohoto sportu 
zakončený občerstvením a malým dárkem. 
Pořadatel: Město Žacléř, starosta@zacler.cz   
 
 

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí. 
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2019. 
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Zelený Špindl 
15. 5. 2020, Špindlerův Mlýn, skiareál Svatý Petr a 
Medvědín 
Milovníci hor a čisté přírody, zbystřete! Budeme uklízet 
špindlerovskou přírodu v okolí sjezdovek. Pro prvních 100 
účastníků čeká jeden denní mimosezonní skipas zdarma.  
Pořadatel: Skiareál Špindlerův Mlýn, www.skiareal.cz 
 

ZUŠ OPEN 2020 
15. 5. 2020, Vrchlabí 
Vrchlabská ZUŠ koncertuje v rámci celorepublikové akce 
ZUŠ OPEN 2020. 
Pořadatel: ZUŠ Karla Halíře, www.zus-vrchlabi.cz 
 

Muzejní noc 
15. 5. 2020, Vrchlabí, Čtyři historické domky na 
náměstí Míru 
Muzejní noc bude tentokrát zaměřena na největší poklady 
ze sbírek Krkonošského muzea ve Vrchlabí.  
Pořadatel: Správa KRNAP, www.krnap.cz 
 

Vrchlabský kros 
16. 5. 2020, Vrchlabí, zámecký park 
24. ročník, VC Východních Čech, hromadné starty, 
všechny kategorie, děti do 14 let 1 km, 15 let a starší       8 
km. 
Pořadatel: DDM Pelíšek Vrchlabí, www.ddmvrchlabi.cz 
 

Den Městyse  
16. 5. 2020, 10:00, Parkoviště u Skiareálu Černý Důl 
Pořadatel: Městys Černý Důl, www.cernydul.cz  
 

Pochod pro dobrou věc 
16. 5. 2020, 13:00, Janské Lázně, náměstí  
Dobročinný pochod, který s pomocí Nadace Duha umožní 
nákup rehabilitačních pomůcek pro děti v dětské léčebně 
Vesna 
Pořadatel: Státní léčebné lázně Janské Lázně s. p., 
www.janskelazne.com 
 

OLYMPIC 
16. 5. 2020, 18:00, Vrchlabí, HC stadion 
Jedinečný koncert nestárnoucí rockové legendy 
české hudební scény skupiny Olympic. Skupina ve 
složení Petr Janda, Milan Broum, Jiří Valenta a Martin 
Vajgl zahraje ty největší hity za více než půlstoletí 
svojí existence. 
Pořadatel: Spolek Krkonošské pivní slavnosti, 
www.krkonosskepivnislavnosti.cz 
 

Májový jarmark 
16. 5. 2020, Jilemnice, Masarykovo náměstí 
O tradičním jarmarku jsou pro vás připraveny stánky, 
občerstvení a bohatý kulturní program. 
Pořadatel: Společenský dům Jilm, www.sdjilm.cz 
 

Ukliďme Sněžku a pod Sněžkou 
16. 5. 2020, Pec pod Sněžkou 
Zimní návštěvníci po sobě v Krkonoších zanechají 
vždy nemilou odpadkovou stopu, kterou  
s dobrovolníky každoročně odklízíme. Přidejte se i vy 
a pomozte nám vyčistit tento krásný kousek přírody.  
Pořadatel: Sdružení cestovního ruchu, 
www.pecpodsnezkou.cz 
 

Poklady muzea 
16. 5. – 6. 9. 2020, Vrchlabí, Čtyři historické domky 
na náměstí Míru 
Výstava představí největší poklady ze sbírek 
Krkonošského muzea ve Vrchlabí. 
Pořadatel: Správa KRNAP, www.krnap.cz 
 

Dejwyho horský běh 
16. 5. 2020, Pec pod Sněžkou 
Běžecký memoriál. 
Pořadatel: www.dejwyhobeh.cz 
 

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí. 
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2019. 
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Kalcouskej tumel 
17. 5. 2020, Benecko 
Hančův sportovní klub Benecko zve všechny příznivce 
přespolních běhů na 40. ročník běhu okolo Benecka     
a Žalého. Přijďte si zazávodit nebo jen zafandit... 
Pořadatel: Hančův sportovní klub Benecko, 
www.benecko.info 
 

Pochod Karla Klíče 
23. 5. 2020, Hostinné 
45. ročník jarního pochodu. 
Pořadatel: KČT Hostinné, www.hostinne.info 
 

Trutnovské vinařské slavnosti 
23. 5. 2020, Trutnov, Krakonošovo náměstí 
Ochutnávka vín s příjemným posezením u cimbálové 
hudby a večerní zábava na náměstí. 
Pořadatel: Přátelé dobrého vína, o. s., 
www.vinaritrutnov.cz 
 

Peřimovská dvacítka 
24. 5. 2020, Vrchlabí 
Závody na kolečkových lyžích a in–linech, vložený 
závod pro děti v rámci Peřimovské X. 
Pořadatel: DDM Pelíšek a obec Peřimov, 
www.ddmvrchlabi.cz 
 

Rybičky 48 a hosté 
29. 5. 2020, Trutnov, Bojiště 
Koncert. 
Pořadatel: Bojiště s. r. o, www.bojistetrutnov.cz 
 

Studenecké míle 
30. 5. 2020, Studenec 
13. ročník soutěže historických vozidel, O pohár 
starosty Obce Studenec. 
Pořadatel: Studenec, www.studeneckamile.cz 
 

Špindlerovské otevírání léta – Festival úsměvů 
30. 5. 2020, Špindlerův Mlýn 
Zahájení letní sezóny ve Skiareálu Špindlerův Mlýn. 
Pořadatel: Skiareál Špindlerův Mlýn, www.skiareal.cz 
 

Na Sněžku pro …. 
30. 5. 2020, Pec pod Sněžkou 
Sedmý ročník charitativního výstupu na Sněžku. Sněžka 
je nejvyšší horou Česka. Jaký jiný vrchol si tedy mohl 
Jaroslav Petrouš, medailista jak v přípravě kávy, tak         
v atletice handicapovaných sportovců, vybrat pro svou 
charitativní akci? 
Pořadatel: KlaPeTo, www.klapeto.eu 
 

Oslava dne dětí 
30. 5. 2020, 9:00, Janské Lázně, Horní promenáda  
Připraveny budou zábavné soutěže, atrakce pro děti, 
hudba, jízdy vláčkem nebo pohádka v kině. Oslavte 
s dětmi jejich den. 
Pořadatel: Město Janské Lázně, www.janske-lazne.cz 
 

Den létání pro veřejnost 
květen 2020 letiště Vrchlabí 
K dispozici budou lety na větroni se startem navijákem 
(stoupání až 20 m/sec. do výšky 250 m) a lety 
motorizovaným větroněm, podrobnosti a rezervaci letu 
získáte na Facebooku a webu. 
Pořadatel: Krkonošský aeroklub Vrchlabí, www.kavr.cz 
 

Za trutnovským drakem  
květen 2020, Trutnov 
Turistické a cykloturistické výlety zajímavými místy v okolí 
města. Pěší trasy 10–50 km, cyklo 15–100 km.                
K osvěžení slouží buřtárny v parku.  
Pořadatel: KČT Trutnov, www.kcttrutnov.cz 
 

Cirk-UFF 
květen 2020, Trutnov, UFFO, ulice města, šapitó 
Pro Trutnov již tradiční 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. 
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a 
volný čas UFFO, www.cirkuff.cz 
 
 

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí. 
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2019. 

http://www.vinaritrutnov.cz/
http://www.skiareal.cz/
http://www.kavr.cz/
http://www.kcttrutnov.cz/
http://www.cirkuff.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atletika pro rodinu  
3. 6. 2020, Vrchlabí, stadion manželů 
Zátopkových 
Rodinné atletické závody pro děti a rodiče. 
Pořadatel: Atletický oddíl TJ Spartak Vrchlabí, 
DDM Pelíšek Vrchlabí, www.ddmvrchlabi.cz 
 

Zahájení lázeňské sezony 
6. 6. 2020, 10:00, Janské Lázně, centrum města 
Celodenní dobově stylizovaná událost, vystoupení 
umělců na dvou pódiích, program pro děti, silniční 
vláček, řemeslné stánky a slavnostní společenský 
večer v secesní Kolonádě. 
Pořadatel: Státní léčebné lázně Janské Lázně s. 
p. ve spolupráci s Městem Janské Lázně, 
www.janskelazne.com 
 

Víkend otevřených zahrad 
6.–7. 6. 2020, Horní Maršov, DOTEK – Dům 
obnovy tradic, ekologie a kultury  
Komentovaná prohlídka certifikované přírodní 
zahrady DOTEK, samoobslužný program pro 
rodiny s předškolními dětmi. 
Pořadatel: DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie 
a kultury Horní Maršov, 
www.sever.ekologickavychova.cz 
 

Špindl Bike Park Opening  
6.–7. 6. 2020, Špindlerův Mlýn, skiareál Svatý 
Petr 
Každoroční otevírání bike-parku, akce spojená se 
soutěžemi a nedělním závodem Down Hill.  
Pořadatel: Špindlerův Mlýn, skiareál Svatý Petr, 
www.skiareal.cz 
 

Tóny v parku 
6., 27. 6. 2020, Hostinné, Tyršovy sady 
5. ročník hudební akce v Tyršových sadech. 
Pořadatel: Hostinné, www.hostinne.info 
 

Radůza 
9. 6. 2020, 19:00, Vrchlabí, KD Střelnice  
Koncert. 
Pořadatel: KD Střelnice Vrchlabí, 
www.strelnicevrchlabi.cz 
 

Hartecká alej 
11. 6. 2020, Vrchlabí Podhůří 
Závod v běhu pro děti od 1. do 5. tříd. 
Pořadatel: Jiří Cupák a DDM Pelíšek Vrchlabí, 
www.ddmvrchlabi.cz 
 

Festival Kafe&Jazz 2020 
12.–13. 6. 2020, Trutnov, Bojiště 
Nový festival (v roce 2020 proběhne teprve         
2. ročník) Kafe&Jazz se zaměřuje především na 
fenomén kávy, kavárnictví a pražíren a také na 
hudbu dotýkající se jazzu a jeho fúzí. Cílem je 
představit veřejnosti rozdílné přístupy v přípravě 
kávy, trendy v kavárenství a zajímavosti                
z kavárenského světa, a také návštěvníky 
vzdělávat. A k dobré kávě samozřejmě patří          
i notná dávka dobré muziky. 
Pořadatel: Bojiště s.r.o., www.kafejazz.cz 
 

Bornfloss rock  
12.–13. 6. 2020, Žacléř 
Dvoudenní hudební festival. 
Pořadatel: Sdružení Bornflossrock, zacler-
rock@seznam.cz 
 

Krakonošova 100 
12.–13. 6. 2020, Vrchlabí, náměstí TGM 
Pochody na 10, 25 ,55 a 100 km, cyklojízda na 60 
km. 
Pořadatel: DDM Pelíšek Vrchlabí, 
www.ddmvrchlabi.cz 
 

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí. 
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2019. 

https://sever.ekologickavychova.cz/
http://www.skiareal.cz/
https://kafejazz.cz/
mailto:zacler-rock@seznam.cz
mailto:zacler-rock@seznam.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dětský den  
13. 6. 2020, 13:00, Černý Důl 
Spousta zábavy a soutěží pro děti. 
Pořadatel: Spolek Krakonoš, 
www.spolekkrakonos.cz 
 

Medardova výzva 
13. 6. 2020, Rokytnice nad Jizerou 
Medardova výzva aneb Memoriál Mirka Štajera se 
koná obvykle víkend po Medardovi. V Rokytnici    
a okolí je připravena celodenní šifrovací hra pro 
starší děti a dospělé. Úspěch závisí mj. i na 
rozdělení rolí ve skupině a týmové spolupráci. 
Většinou je třeba ovládat práci s mapou a mít 
základní znalosti k luštění šifer, ty jsou 
propojovacím prvkem všech ročníků, a spoustu 
trpělivosti.  
Pořadatel: DDM Rokytnice nad Jizerou, 
ddm@ddmrokytnice.cz 
 

Pohádkový les 
13. 6. 2020, Paseky nad Jizerou, konzum 
Pořadatel: Paseky nad Jizerou, www.paseky.cz 
 

Kolo pro život – Špindl – Vrchlabí Tour 
13. 6. 2020, Špindlerův Mlýn, skiareál Svatý 
Petr 
Cyklistický seriál pro závodníky, hobíky, 
začátečníky a rodiny s dětmi bude startovat nově 
ze Špindlerova Mlýna! Hlavním cílem závodu je 
zábava pro lidi, kteří mají rádi horská kola             
a všechno s nimi spojené.  
Pořadatel: Skiareál Špindlerův Mlýn, 
www.kolopro.cz , www.skiareal.cz  
 

Údolím Bobru  
13. 6. 2020, Žacléř, údolí Bobru 
Město Žacléř ve spolupráci se samosprávným 
okresem Lwówek Śląski pořádá v červnu 
cyklovýlet Údolím Bobru vedoucí údolím řeky 
Bobr. Nocleh v Polsku.   
Pořadatel: Město Žacléř, starosta@zacler.cz   
 

Pivofest 
13. 6. 2020, Trutnov 
Jeden z nejoblíbenějších českých nápojů v mnoha 
variantách a k tomu ještě pořádná dávka kultury. 
Pořadatel: SAVAGE COMPANY s.r.o., 
www.pivofest.cz  
 

Horský dálkový běh na 25 km   
13. 6. 2020, Vrchlabí 
Pořadatel: Atletický oddíl TJ Spartak a DDM 
Pelíšek Vrchlabí, www.ddmvrchlabi.cz 
 

Krkonošské pivní slavnosti  
20. 6. 2020, Jilemnice, Masarykovo náměstí 
Těšte na bohatý kulturní program, lahodná piva 
z regionu, dětský koutek a další. 
Pořadatel: Spolek Krkonošské pivní slavnosti, 
www.krkonosskepivnislavnosti.cz 
 

Krakonošův cyklo-maraton  
20. 6. 2020, Trutnov 
Cyklo-závod okolím Trutnova s tratěmi různých 
obtížností včetně dětských. 
Pořadatel: Svazek obcí Východní Krkonoše, 
www.krakonosuvcyklomaraton.cz 
 
 

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí. 
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2019. 

http://www.spolekkrakonos.cz/
http://www.kolopro.cz/
http://www.skiareal.cz/
mailto:starosta@zacler.cz
http://www.pivofest.cz/
http://www.krkonosskepivnislavnosti.cz/
http://www.krakonosuvcyklomaraton.cz/


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Špindlerovská pouť 
20. 6. 2020, Špindlerův Mlýn 
Tradiční špindlerovská pouť, den nabitý pouťovou 
zábavou, bohatým kulturním programem, 
řemeslnými stánky a výtečným občerstvením. 
Součástí programu je páteční „Pouťový běh“ do 
vrchu. 
Pořadatel: Město Špindlerův Mlýn, 
www.mestospindleruvmlyn.cz 
 
Jablonecký country festival 
20. 6. 2020, Jablonec nad Jizerou, areál 
městského parku v Pilišťatech 
Přijďte se zaposlouchat do táborových písní, 
zavzpomínat na své dětství a mládí. Taneční 
parket přímo pod pódiem čeká na své tanečníky. 
Pro návštěvníky jsou připraveny dovednostní 
soutěže, vstupenky budou slosovány. Těšte se na 
zajímavé ceny. Občerstvení zajištěno. 
Pořadatel: Město Jablonec nad Jizerou, 
mesto@jablonecnjiz.cz 
 
Hudebně divadelní EKO-FESTIVAL DOTEKY 
21. 6. 2020, Horní Maršov, DOTEK – Dům 
obnovy tradic, ekologie a kultury 
Festival, který kromě zajímavých hudebních 
směrů a alternativních divadel propaguje 
myšlenku udržitelného života. Koncerty, 
workshopy, občerstvení. 
Pořadatel: DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie 
a kultury Horní Maršov, 
www.sever.ekologickavychova.cz 
 
Partnerské hudební dny 2020 a oslava 75. let 
ZUŠ Karla Halíře 
21.–28. 6. 2020, Vrchlabí 
Pořadatel: ZUŠ Karla Halíře, www.zus-vrchlabi.cz  
 
  
 

PROJEKT OLDFIELD 
22. 6. 2020, Vrchlabí 
Koncert. 
Pořadatel: ZUŠ Karla Halíře, www.zus-vrchlabi.cz 
 
Svatojánská noc v muzeu 
26. 6. 2020, Vrchlabí, Čtyři historické domky na 
náměstí Míru 
Připomínka tradic spojených s oslavou sv. Jana – 
pálení ohně, stlaní svatojánské postýlky, sběr 
devatera bylin pletení věnečků.  
Pořadatel: Správa KRNAP, www.krnap.cz 
 
Magický den sv. Jana v Janských Lázních  
27. 6. 2020, 10:00–18:00, Janské Lázně, 
centrum města a Kolonáda 
Den s tradicemi a tvořivé dílny pro děti, prodej 
bylinek, léčivých čajů, koření, bylinných sirupů      
a mastí, slavné vědmy a kartářky. 
Pořadatel: Státní léčebné lázně Janské Lázně s. 
p. ve spolupráci s Městem Janské Lázně, 
www.janskelazne.com 
 
Výstup Lánovských na Sněžku  
27. 6. 2020, Lánov 
16. ročník turistického pochodu, 2 varianty - 20 km 
(infocentrum – Lesní bouda či Tetřevky a zpět) 
nebo 44 km (infocentrum – Sněžka a zpět). Start i 
cíl v Lánově. Diplom pro všechny účastníky 
a zvláštní odměna pro pokořitele Sněžky. Za 
vyluštění hádanky po cestě dostanete dáreček. 
Jídlo a nápoj pro všechny borce zdarma v cíli 
cesty. 
Pořadatel: Infocentrum a Obec Lánov, 
www.lanov.cz 
 

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí. 
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2019. 

http://www.mestospindleruvmlyn.cz/
mailto:mesto@jablonecnjiz.cz
https://sever.ekologickavychova.cz/


 

 

 

 

 

 

 
Maloúpský Jarmark  
27. 6. 2020, Dolní Malá Úpa, okolí kostela sv. 
Petra a Pavla 
Celodenní akce pro děti i dospělé, plná 
jarmareční zábavy, hudba, dobré jídlo a pití, 
ukázky tradičních řemesel, dřevařská show. 
Stánky s tradičními výrobky, a nakonec pěkný 
koncert. 
Pořádá: Obec Malá Úpa, www.malaupa.cz 
 
Krkonošský festival minipivovarů 
27. 6. 2020, Velká Úpa, parkoviště u Relaxu 
Třetí ročník akce pro všechny milovníky dobrého 
piva a regionálních produktů. Spojte návštěvu 
této akce s výletem na Herní krajinu Pecka         
a užijte si pohodový den ve Velké Úpě. 
Pořadatel: Město Pec pod Sněžkou, 
www.pecpodsnezkou.cz 
 
Dračí lodě na Dolcích 
červen 2020, Trutnov, Sportovní a rekreační 
areál Dolce  
Originální závod o putovní pohár města 
Trutnova, závodí se na 200 m a může jet každý, 
kdo má zájem si vyzkoušet jízdu na dračí lodi. 
Pořadatel: Sportovní a rekreační areál Dolce, 
www.kemp-dolce.cz 
 
Krkonošský půlmaratón 
červen 2020, Žacléř 
Běžecký závod v horském terénu.  
Pořadatel: Krkonošský půlmaratón, 
www.krkonossky-pulmaraton.cz 
 
 

DOLCE FEST 
červen 2020, Trutnov, Sportovní a rekreační 
areál Dolce  
Zahájení letní sezóny v rekreačním a sportovním 
areálu Dolce festivalem královéhradeckých kapel. 
Pořadatel: Sportovní a rekreační areál Dolce, 
www.kemp-dolce.cz 
 
Zahájení sezóny na Zubačce 
červen 2020, Harrachov 
U příležitosti zahájení sezóny na Zubačce 2019 
vyjedou 1. června zvláštní vlaky. Vozidla: 
motorová ozubnicová lokomotiva T426.0, 
motorový vůz M240.056, vozy Balm, Balm Bistro. 
Doprovodný program v Kořenově: program pro 
děti, jízdy historického autobusu. 
Pořadatel: Železniční dráhy Tanvald, 
www.zubacka.cz 
 
Pohádkový les 
červen 2020, Paseky nad Jizerou 
Tato oblíbená akce se koná pravidelně v polovině 
června v Pasekách nad Jizerou. Na jednotlivých 
stanovištích se děti setkávají s různými 
pohádkovými bytostmi a plní různé zajímavé 
úkoly. Kromě toho si děti ještě na jednotlivých 
stanovištích samy vyrábějí nějakou drobnost. 
Pořadatel: TJ Sokol Paseky nad Jizerou 
 
 

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí. 
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2019. 

http://www.malaupa.cz/
http://www.kemp-dolce.cz/
http://www.kemp-dolce.cz/
http://www.zubacka.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setkání dřevosochařů 
3.–5. 7. 2020, Rokytnice nad Jizerou, Františkov 
– Háskov 
Tradiční akce s kulturním programem, kde 
návštěvníci mohou pozorovat při práci mistry 
umění řezbářského a nahlédnout pod pokličku        
i dalším tradičním krkonošským řemeslům.  
Pořadatel: Penzion a hostinec U Hásků, 
Františkov, haskov@hasan.cz  
 
Mlynářovy toulky 
4. 7. 2020, Špindlerův Mlýn, centrum, městský 
park   
Pohádková trasa po stopách špindlerovského 
mlynáře se spoustou úkolů, soutěží, odměn           
a bohatého programu pro malé i velké výletníky.  
Pořadatel: Špindlerův Mlýn, 
www.mestospindleruvmlyn.cz 
 
Klášterní struny 
4., 10. a 18. 7. 2020, Hostinné, Františkánský 
klášter 
Večer plný hudby a zpěvu v krásných prostorách 
bývalého františkánského kláštera. 
Pořadatel: Františkánský klášter, 
www.klasterhostinne.cz 
 
Obscene Extréme festival  
15.–19. 7. 2020, Trutnov, Bojiště 
Další ročník mezinárodního open air festivalu, 
během kterého se jeho účastnící baví nejenom 
hudbou, ale také spoustou svérázných soutěží       
a představení. 
Pořadatel: OBSCENE Productions, 
www.obsceneextreme.cz 
 

Krakonošovy letní podvečery 
16.–18. 7. 2020, Jilemnice, Masarykovo 
náměstí  
Krakonošovy letní podvečery jsou kulturní 
přehlídkou, která je určena všem věkovým 
skupinám návštěvníků Jilemnice a okolí. Součástí 
kulturního programu je malá tržnice, aktivity pro 
děti nebo rozšířené prohlídky historické zóny         
v Jilemnici. 
Pořadatel: Jilemnicko – svazek obcí, 
www.jilemnicko-so.cz 
 
Letní Silvestr 2020 s La Skleroza na Prdku 
18. 7. 2020, Paseky nad Jizerou, hospoda Na 
Perlíčku 
Opět nevšedně všední, neklasicky klasický Letní 
Silvestr na Prdku s hudební show kapely. 
Pořadatel: Paseky nad Jizerou, www.paseky.cz 
 
Horský běh na Dvoračky 
18. 7. 2020, Rokytnice nad Jizerou, Dolní 
náměstí 
Již 23. ročník Českého poháru v běhu do vrchu    
s převýšením 750 m. Trať vede částečně po 
asfaltu, po cestě či stezkách. Vítěze čekají 
finanční a věcné ceny. Ve skiareálu za Modrou 
Hvězdou budou soutěžit děti a mládež. 
Pořadatel: Spartak Rokytnice, info@spartak-
rokytnice.cz 
 
Pohádkový jarmark 
18. 7. 2020, 10:00–16:00, Vrchlabí, zámecký 
park 
Jarmark pohádek, tance a řemesel s dobovými 
tanečnicemi a kejklíři, kde si můžete zakoupit 
dárek pro někoho, na kom vám záleží. 
Pořadatel: KD Střelnice Vrchlabí, 
www.strelnicevrchlabi.cz 
 

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí. 
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2019. 

mailto:haskov@hasan.cz
http://www.mestospindleruvmlyn.cz/
http://www.obsceneextreme.cz/
http://www.jilemnicko-so.cz/
http://www.paseky.cz/
mailto:info@spartak-rokytnice.cz
mailto:info@spartak-rokytnice.cz
http://www.strelnicevrchlabi.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harrachovské pivní slavnosti  
18. 7. 2020, Harrachov 
Slavnost plná nejen harrachovského piva, ale také 
všelijakých dobrot, hudby všech možných žánrů, 
soutěží a atrakcí pro děti i dospěláky.  
Pořadatel: Sklárna Novosad a syn, 
www.sklarnaharrachov.cz 

 
Den krkonošských řemesel našich předků  
20. 7. 2019, Trutnov, Voletiny, Dům pod 
jasanem 
Ukázka a „ochutnávka“ tradičních řemesel, jako je 
předení, tkaní, háčkování, hrnčířství, drátenictví či 
opracování dřeva na pružinovém soustruhu. 
Všechna řemesla mohou vyzkoušet malí i velcí, 
mladí i ti starší.  
Pořadatel: Tkalcovské muzeum, 
www.dumpodjasanem.cz 
 
Svatoanenské dřevosochání 
20.–25. 7. 2020, Harrachov, park u městského 
úřadu  
7. ročník celotýdenní dřevosochařské akce. 
V sobotu si přijďte vydražit sochu, která bude 
zdobit váš domov. Doprovodný sobotní program 
pro všechny věkové kategorie. 
Pořadatel: Město Harrachov, www.harrachov.cz 
 
Akordeonový koncert 
21. 7. 2020, Rokytnice nad Jizerou, kostel sv. 
Michaela  
Akordeonový orchestr dětí a mládeže „Harmonika 
Bigband“ z německé Gery. Vystoupí okolo 25 
mladých hudebníků. Těšit se můžeme na rockové 
a popové hity v jejich podání. Přijďte si vychutnat 
sváteční atmosféru letního podvečera. 
Pořadatel: Město Rokytnice nad Jizerou, 
www.mesto-rokytnice.cz 
 

Krkonošská kuchyně a jiné speciality 
25. 7. 2020, Rokytnice nad Jizerou, Dolní 
náměstí 
Akce je určena nejen milovníkům dobrého jídla    
a pití. Těšit se můžete na bohatý hudební 
program, loutkovou pohádku pro děti, malování na 
obličej, skákací hrad a další. 
Pořadatel: Město Rokytnice nad Jizerou, 
www.mesto-rokytnice.cz 
 
Benecká pouť  
25.–26. 7. 2020, Benecko, u kapličky 
Tradiční hasičská pouť bude ve znamení oslav 
110 let od založení Sboru dobrovolných hasičů 
Benecko. Nebude chybět hasičská sranda soutěž, 
střelnice, houpačky, obří skluzavka a soutěže pro 
děti. Občerstvení a hudba je samozřejmostí.  
Pořadatel: Obec Benecko, www.obecbenecko.cz 
 
Porciunkule  
31. 7. – 2. 8. 2020, Hostinné, náměstí 
Původně františkánská slavnost je ve městě 
pořádána nepřetržitě už od roku 1684. 
Návštěvníky čeká zajímavý kulturní program, 
pouťové atrakce, stánky s nabídkou nejrůznějšího 
zboží a v sobotu půlnoční rozhovor obrů 
zakončený překrásným ohňostrojem. 
Pořadatel: Hostinné a Informační centrum, 
www.porciunkule.cz 
 

Krkonoše Amerikou  
31. 7. – 1. 8. 2020, Vrchlabí 
Tradiční sobotní setkání amerických vozidel         
a motocyklů s doprovodným programem na 
náměstí ve Vrchlabí.  
Pořadatel: www.krkonoseamerikou.cz 

 

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí. 
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2019. 

http://www.sklarnaharrachov.cz/
http://www.dumpodjasanem.cz/
http://www.harrachov.cz/
http://www.mesto-rokytnice.cz/
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http://www.krkonoseamerikou.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pasecké hudební slavnosti 
31. 7. – 2. 8.2020, Paseky nad Jizerou, kostel 
sv. Václava 
Během tří dnů zazní díla význačných hudebních 
skladatelů. Součástí bude vernisáž výstavy. 
Zakončení akce slavnostní mší svatou. 
Pořadatel: Svatováclavský sbor a orchestr o.s., 
Akademie sv. Václava  
 
Krajem zapadlých vlastenců – pochod 
červenec 2020, Vysoké nad Jizerou, Šachty  
Pochod na trasách 12 km, 14, 25, 35, 50 km 
pěšky a na trase 30, 55, 60 km cyklisticky. 
Pořadatel: Klub českých turistů Vysoké n/J., 
www.vysokenadjizerou.cz/klub-ceskych-turistu 
 
Fotbalový turnaj – Memoriál Jindry Projsla      
a Ládi Kohouta                                                                                                                                                      
červenec 2020, 8:00, Čistá v Krkonoších, 
fotbalové hřiště 
Sportovní den pro příznivce malé kopané.          
Od 19:00 večerní zábava s živou hudbou. 
Pořadatel: TJ Sokol Černý Důl, www.cernydul.cz 
 
Vrchlabské hudební léto – XXV. ROČNÍK 
červenec–září 2020, Vrchlabí, kostel sv. 
Augustina 
Série nedělních koncertů klasické hudby 
s návštěvou i světově známých interpretů. 
Pořadatel: KD Střelnice Vrchlabí, 
www.strelnicevrchlabi.cz 
 
Vystup si na svůj vrchol  
červenec 2020, Vysoké nad Jizerou 
Bílá skála – turistický pochod. 
Pořadatel: Vysoké nad Jizerou, 
www.vysokenadjizerou.cz 
 

Přespolní běh Šachty – Štěpánka 
červenec 2020, Vysoké nad Jizerou, Šachty – 
dolní stanice vleku 
Běh do vrchu s převýšením 450 m, vedený po 
lesních a polních cestách. Závod je součástí 
Českého poháru v běhu do vrchu. 
Pořadatel: www.svetbehu.cz 
 
Řemeslnické léto 
červenec–srpen 2020, Vrchlabí, nám. Míru, 
Krkonošské muzeum – čtyři historické domky  
Opět budete mít možnost v podloubí historických 
domků nakouknout pod ruce mnohým 
řemeslníkům. Uvidíte pletení, vyšívání, 
paličkování, výrobu loutek, keramiky, šperků 
a nejrůznějších dekorací, malování na textil i sklo, 
drátování, broušení kamenů a mnoho dalších 
činností. Chybět nebude ani možnost vyzkoušet si 
některá řemesla v rámci připravovaných kurzů. 
Pořadatel: Správa KRNAP, www.krnap.cz 
 
Promenádní koncerty 
červenec–srpen 2020, Janské Lázně 
Každou letní neděli od 14 do 16 hod. pravidelné 
hudební produkce na venkovním podiu před 
Kolonádou. 
Pořadatel: Město Janské Lázně,  
www.janske-lazne.cz 
 
Trutnovské hudební léto  
červenec–srpen 2020, každou středu a pátek, 
Trutnov, před SC UFFO 
Odpolední koncerty trutnovských kapel na pódiu 
před SC UFFO s posezením na lavičkách nebo 
v kavárnách. 
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro 
kulturu a volný čas UFFO, www.uffo.cz  
 

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí. 
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2019. 

http://www.strelnicevrchlabi.cz/
https://www.svetbehu.cz/zavod/19751-sachty-stepanka/
http://www.janske-lazne.cz/
http://www.uffo.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krkonošské klání 
1. 8. 2020, Horní Lánov, hřiště  
17. ročník koňských závodů. Soutěží se v parkuru 
(včetně napínavého skoku mohutnosti) i ve 
westernových disciplínách (klíčová dírka, barely). 
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 
 
Vysocká pouť 
1. 8. 2020, Vysoké nad Jizerou, náměstí  
Náměstí krásného města Vysokého se promění 
v místo řemesel, živé hudby a tradiční pouťové 
zábavy.  
Pořadatel: Město Vysoké nad Jizerou, 
www.info.vysokenadjizerou.cz 

Trail Running Cup – Krkonošská 50 
1. 8. 2020, Špindlerův Mlýn, Svatý Petr 
Královský horský běh ze série Trail running Cup, 
jeden z nejnáročnějších horských běhů u nás. 
Otevřeny tratě na 5, 25 a 50 km.  
Pořadatel: Špindlerův Mlýn, skiareál Svatý Petr, 
www.trailrunningcup.cz, www.skiareal.cz 

 
Keltská noc  
7.–8. 8. 2020, Harrachov, pod můstky 
Open air festival Keltská noc, který v letošním roce 
oslaví již neuvěřitelných 25 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: Krakonošovo s.r.o., www.keltskanoc.cz 
 

Bike music fest 
8. 8. 2020, Hospoda Na Perlíčku 
Bike Music Fest je považován za nejtěžší závod    
v Pasekách nad Jizerou. Nejedná se však            
o pouhé sportovní kolbiště, BMF je také hudební 
open air festival.  
Pořadatel: Paseky nad Jizerou, www.paseky.cz 
 
Krkonošské pivní slavnosti 
8. 8. 2020, Vrchlabí, náměstí T.G.M. 
Krkonošské pivní slavnosti jsou již tradiční 
oslavou sladového moku z minimálně 6 pivovarů 
z celé České republiky a s bohatým hudebním 
programem. 
Pořadatel: www.krkonosskepivnislavnosti.cz 
 
Svatovavřinecká pouť 
10. 8. 2020, Pec pod Sněžkou 
Tradiční svatovavřinecká pouť na naší nejvyšší 
horu, kde se potká české a polské procesí             
a proběhne mše. 
Pořadatel: Město pec pod Sněžkou, 
www.pecpodsnezkou.cz 
 
Folklórní ozvěny 
13. 8. 2020, Vrchlabí, náměstí T.G.M. 
Přehlídka mezinárodních folklórních souborů. 
Pořadatel: KD Střelnice, www.strelnicevrchlabi.cz 
 
Závody v běhu do vrchu Janské Lázně – Černá 
Hora 
15. 8. 2020, Janské Lázně, Kolonáda 
Mistrovství ČR veteránů v běhu do vrchu 2020 se 
startem od Kolonády. 
Pořadatel: Maratonstav Úpice, 
www.maratonstav.cz 
 

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí. 
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2019. 

http://www.trailrunningcup.cz/
http://www.skiareal.cz/
http://www.paseky.cz/
http://www.krkonosskepivnislavnosti.cz/
http://www.pecpodsnezkou.cz/
http://www.strelnicevrchlabi.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letní příroďák 
15. 8. 2020, Rokytnice nad Jizerou, areál 
přírodního divadla 
Akce nejen pro děti a jejich rodiče s kulturním 
programem, koncertem a pohádkou pro děti. 
Opékání buřtů a občerstvení. 
Pořadatel: Město Rokytnice nad Jizerou, 
www.město-rokytnice.cz 
 
Artu Kus Festival 
20.–23. 8. 2020, Trutnov, Bojiště 
Artu Kus Festival je především oslavou 
svobodného ducha, otevřenosti, tolerance, 
kreativity a tvůrčího či tvořivého pojetí života.  
Pořadatel: Bojiště s.r.o., www.artukus.cz 
 
Závod MTB pro děti a dospělé závodníky 
22. 8. 2020, Vrchlabí, Městský park 
Závod seriálu Vrchlapák, závod Krkonošského 
poháru v cyklistice. 
Pořadatel: Spartak Vrchlabí a DDM Pelíšek 
Vrchlabí, www.vrchlapak.cz 
 
Den s Krakonošem 
23. 8. 2020, 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 
 
Dožínky 
28. 8. 2020, Vrchlabí, nám. Míru, Krkonošské 
muzeum – čtyři historické domky  
Tradiční oslava žní se soutěží o nejlepší 
dožínkový koláč.  
Pořadatel: Správa KRNAP, www.krnap.cz 
 

Loučení s prázdninami na Herní krajině Pecka 
29. 8. 2020, Velká Úpa, Herní krajina Pecka 
Místní divadelní spolek Járy Dostálka hraje pro 
malé i velké v Herní krajině Pecka. Vedle divadla 
na vás čeká také doprovodný dětský program. 
Pořadatel: Sdružení cestovního ruchu, 
www.pecpodsnezkou.cz/sdrueni-scrp 
 
Mezinárodní turnaj 21. ročník Memoriálu 
Pepíka Šína  
29. 8. 2020, Hostinné 
Turnaj o putovní pohár Pepíka Šína ve stolním 
tenisu na mezinárodní úrovni.  
Pořadatel: TJ Tatran Hostinné, www.pinces.cz, 
www.hostinne.info 
 
Evropská noc pro netopýry 
29. 8. 2020, Vrchlabí, zámecký park 
Víte, jak má jemná křídla netopýr? Jak moc 
nahlas křičí? Jaké má zuby? Jak se plete do 
vlasů? Program o nejbližších příbuzných hraběte 
Drákuly.  
Pořadatel: Správa KRNAP, www.krnap.cz 
 
Svět květin 
srpen 2020, Trutnov, Horní Staré Město 
Prodejní výstava květin, rostlin i dřevin s bohatým  
doprovodným programem. 
Pořadatel: Český zahrádkářský svaz Trutnov, 
www.svetkvetin.eu  
 
Borůvková parní sobota na Zubačce 
srpen 2020, Harrachov, Kořenov 
Čekají vás zvláštní vlaky s ozubnicovou 
lokomotivou, parní vlaky a železniční modely. 
V Kořenově doprovodný program, borůvkové hody 
a jízdy historického autobusu. 
Pořadatel: Železniční dráhy Tanvald, 
www.zubacka.cz 
 

 
 

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí. 
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2019. 

http://www.artukus.cz/
http://www.vrchlapak.cz/
http://www.krnap.cz/
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O štít města Hostinného  
5. 9. 2020, Hostinné, městský park u sokolovny 
Každoroční soutěž v hasičském sportu 
s celodenním programem. 
Pořadatel: SDH Hostinné, www.hostinne.info 

Krkonošská 70MTB 
5. 9. 2020, Janské Lázně 
Závod tříčlenných družstev na horských kolech. 
Pořadatel: SK Janské Lázně, 
www.krkonosska70mtb.cz 
 
Krakonošovy toulky 
5. 9. 2020, 9:00, Horní Malá Úpa, Pomezní 
Boudy, parkoviště Celnice  
Tradiční a velice oblíbená akce s veselým 
putováním za pohádkovými postavičkami 
z pohádek Marie Kubátové se spoustou soutěží, 
zábavy a odměn pro děti.  
Pořadatel: Sdružení pro sportovní a kulturní rozvoj 
v Malé Úpě, www.malaupa.cz 
 
Krkonošská šlápota 
5. 9. 2020, Rokytnice nad Jizerou 
Turistická hlídková soutěž pro 3–5členné hlídky 
(rodiče s dětmi). Trasa není náročná, je vhodná     
i pro malé děti a sportovní kočárky. Během cesty 
musejí hlídky plnit různé úkoly a v cíli je čeká 
odměna.  
Pořadatel: DDM Pod Střechou v Rokytnici nad 
Jizerou, ddm@ddmrokytnice.cz 
 
Audi sraz Špindlerův Mlýn  
5.–6. 9. 2020, Špindlerův Mlýn, skiareál Svatý 
Petr 
3. ročník největšího srazu vozů Audi a příznivců 
pohonu všech kol quattro v České republice.  
Pořadatel: Skiareál Špindlerův Mlýn, 
www.skiareal.cz  
 

Trutnovský jarmark  
6. 9. 2020, Trutnov 
Tradiční a typický jarmark se vším, co k takovému 
počinu patří: řemesla, výrobky, mlsoty, dobrá 
nálada a doprovodný program. 
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro 
kulturu a volný čas UFFO, www.uffo.cz        
 
Závody na kolečkových lyžích 
6. 9. 2020, Vrchlabí, DDM Pelíšek 
Závod seriálu Efisan rollski classic na trati: 
Špindlerův Mlýn – Špindlerovka.   
Pořadatel: Spartak Vrchlabí a DDM Pelíšek 
Vrchlabí, www.vrchlapak.cz 

 
Vrchlabská míle  
9. 9. 2020, Vrchlabí, Atletický stadion 
Vejsplachy 
Atletické závody – 1606 m pro žáky a dospělé.  
Pořadatel: Atletický stadion Vejsplachy, Spartak 
Vrchlabí, Atletika DDM Pelíšek Vrchlabí, 
www.ddmvrchlabi.cz 

Horská výzva Rock Point   
11.–12. 9. 2020, Pec pod Sněžkou 
První seriál závodů v horském běhu/trekingu        
v České republice, určený jak pro širokou 
veřejnost, tak pro vrcholové sportovce. 
Pořadatel: Rock Point, horskavyzva.cz 
 
Švestková slavnost 
12. 9. 2020, Horní Maršov, DOTEK – Dům 
obnovy tradic, ekologie a kultury 
Podzimní slavnost plná švestek. Ukázky různých 
způsobů zpracování, soutěže a hry pro děti, 
pohádky o švestkách. 
Pořadatel: Středisko ekologické výchovy SEVER 
Horní Maršov, www.dotek.eu 

 
 

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí. 
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2019. 
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http://www.malaupa.cz/
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Okolo Pece 
12. 9. 2020, Pec pod Sněžkou 
Rozloučení s kolem před zimní přestávkou pro 
všechny přátele cyklistiky. Udělejte si hezký 
podzimní víkend. 
Pořadatel: Sdružení cestovního ruchu, 
www.pecpodsnezkou.cz/sdrueni-scrp 
 
HETOS – Hlídková etapová turistická 
orientační hra 
12. 9. 2020, Rokytnice nad Jizerou 
Soutěž je každoročně vypisována pro skupiny 3–5 
účastníků, kteří musí celý den spolupracovat jako 
tým. Společně řeší trasu a úkoly. Trasa je dlouhá 
15–20 km. Mezi úkoly patří například poznávání 
broučků, ptáčků, kamínků, práce s mapou, 
určování světových stran, vědomostní test atd.  
Pořadatel: KČT Spartak Rokytnice n. J.,  
www.kct-rokytnice.com 
 
Setkání hornických měst 
12. 9. 2020, Žacléř, 8:30  
Hornický průvod městem, prezentace hornických 
měst, řemeslnické stánky, dobré jídlo a pití, 
ukázky řemesel, dětská scéna, prezentace měst, 
bohatý hudební program do pozdních hodin. 
Pořadatel: Město Žacléř – Komise pro kulturu a 
sport, www.zacler.cz  
 
Tma přede mnou aneb dotkněme se Krkonoš 
13. 9. 2020, Vrchlabí, KCEV Krtek 
Zážitkový program pro (ne)vidomé, kde poznáte 
na vlastní kůži, jaké to je, když musíte nejen 
poslouchat, ale i slyšet.  
Pořadatel: Správa KRNAP, www.krnap.cz 

 

Vlasta Tvrdá – Tvorba 
15. 9. – 22. 11. 2020, Vrchlabí, nám. Míru, 
Krkonošské muzeum – Čtyři historické domky  
Autorská výstava – výběr z tvorby vrchlabské 
autorky. 
Pořadatel: Správa KRNAP, www.krnap.cz 
 
Krakonošův guláš 
19. 9. 2020, Pec pod Sněžkou 
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. Přijeďte ochutnat, co se pro vás navaří. 
Pořadatel: Město pec pod Sněžkou, 
www.pecpodsnezkou.cz  
 
Setkání ve Lhotě 
19. 9. 2020, Lhota u Trutnova 
Již tradiční setkání příznivců country hudby          
s oblíbenými kapelami. 
Pořadatel: www.ictrutnov.cz 
 
Slavnosti vína 
19. 9. 2020, Hostinné, sklípek pod obry 
Příjemné odpoledne s ochutnávkou vín a večer     
s hudebním doprovodem.  
Pořadatel: Informační centrum a Město Hostinné, 
www.hostinne.info 
 
Pouťový běh Buďárkou 
26. 9. 2020, Paseky nad Jizerou, start na hřišti 
Pouťový běh, pouťové atrakce, táborák. Poutní 
mše svatá. 
Pořadatel: Paseky nad Jizerou, www.paseky.cz 
 

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí. 
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2019. 
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Maloúpská vařečka 
26. 9. 2020, 11:00, Malá Úpa, Pomezní Boudy, 
parkoviště Celnice, 
Maloúpští kuchtíci představí krkonošské speciality 
a budou soutěžit o nejlepší krkonošskou polévku. 
Doprovodný program, soutěž O největšího Jedlíka 
v pojídání borůvkových knedlíků a soutěž             
O největšího Ohniváka v pojídání papriček.  
Pořadatel: Obec Malá Úpa, www.malaupa.cz 
 
Drakiáda 
26. 9. 2020, Špindlerův Mlýn, Medvědín 
Pouštění draků na „dračí louce“ na Medvědíně. 
Do povětří vzlétne rej pestrobarevných draků. 
Bohatý doplňkový program nejen pro děti.  
Pořadatel: Špindlerův Mlýn, 
www.mestospindleruvmlyn.cz 
 
Výstava ateliérové a zahradní keramiky, galerie 
Asahigama 
27. 9. 2020, Žacléř 
Ukázka japonské keramické pece na dřevo          
a pálení keramiky japonskou technikou raku.  
Pořadatel: Irena a Hiro Hirai, Bobr 42, Žacléř 
 
Den s antikou  
26. 9. 2020, Hostinné, Františkánský klášter 
Zábavné seznámení s antickou kulturou               
a uměním prostřednictvím dílniček, her a soutěží.  
Pořadatel: Františkánský klášter, 
www.klasterhostinne.cz 
 
Pochod podzimní přírodou Podkrkonoší  
26. 9. 2020, Hostinné 
Již 44. ročník tradičního a oblíbeného pochodu 
pro pěší a cykloturistiku. 
Pořadatel: KČT Hostinné, www.hostinne.info 
 

Kulinářský den 
28. 9. 2020, 10:00–18:00, Janské Lázně, 
náměstí  
Celodenní akce plná lákavých dobrot, hudby, 
stánků, ve kterých najdete regionální potraviny      
a výrobky od místních farmářů a ochutnáte 
z kuchařského umění místních restaurací.  
Pořadatel: Státní léčebné lázně Janské Lázně 
s.p., www.janskelazne.com 
 
Šlapu na čáru 
září 2020, 10:00, start Horní Maršov, cíl Malá 
Úpa – Pomezní Boudy 
Cyklistický závod do vrchu z Horního Maršova na 
Pomezní Boudy. Silniční, horské a elektrokolo.  
Pořadatel: TJ Jiskra Horní Maršov a obec Malá 
Úpa www.malaupa.cz 

 
Kaml cup 
září 2020, Harrachov, Areál skokanských 
můstků na Kamlu 
Tradiční  závody  ve  skoku  na lyžích  a  severské  
kombinaci žáků a žaček.  
Pořadatel: Ski klub Harrachov, tel: 603470113 
 
Hubertova jízda  
září 2020, Lánov – Horní Lánov 
Klasická Hubertova jízda na koních k ukončení 
jezdecké sezóny – krajinou a přes překážky.  
Pořadatel: Stáj TERI, tel. 603 176 926 
 
Sundávání draka  
září 2020, Trutnov 
Slavnostní sundávání a ukládání draka k zimnímu 
spánku, doprovodný hudební program, stánky, 
občerstvení, kejklíři apod. 
Pořadatel: O.s. Trutnov – město draka, 
www.trutnovmestodraka.cz 
 

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí. 
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2019. 
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Rokytnická pouť 
2.–4. 10. 2020, Rokytnice nad Jizerou, centrální 
parkoviště v Horní Rokytnici 
Bohatý doprovodný program, stánky a pouťové 
atrakce. Zdarma vláček z Dolního náměstí na 
pouť a k lanové dráze na okružní vyhlídkové jízdy 
na Lysou horu. Veřejnosti bude zpřístupněna věž 
kostela sv. Michaela. Poutní bohoslužba v neděli. 
Pořadatel: Město Rokytnice nad Jizerou, 
www.mesto-rokytnice.cz 
 
Ukliďme Sněžku  
3. 10. 2020, Pec pod Sněžkou 
Letní návštěvníci po sobě v Krkonoších zanechají 
vždy nemilou odpadkovou stopu. Přidejte se i vy   
a pomozte nám vyčistit tento krásný kousek 
přírody. 
Pořadatel: Sdružení cestovního ruchu, 
www.pecpodsnezkou.cz/sdrueni-scrp 
 
Závody horských nosičů 
3. 10. 2020, Velká Úpa 
Své síly změří novodobí horští nosiči, kteří 
ponesou svůj náklad z Velké Úpy na Sněžku. 
Pořadatel: Petr Kobr, www.kobr.cz 

 
Rýbrcoul – Duch hor 
3. 10. 2020, Trutnov a Mladé Buky 
Slavnost tajemného pána hor a jeho pomocníků 
přináší celodenní program pro celé rodiny, ale       
i večer s muzikou v otevřených hospodách. 
Pořadatel: Rýbrcoul – duch hor, 
www.rybrcoul.com 
 
Ořešník kropenatý – louskač ořechů 
4. 10. 2020, 9:00, Vrchlabí, KCEV Krtek 
Tento krkavcovitý pták vyhledává na podzim 
ořechy a my se vydáme na jeho místa.  
Pořadatel: Správa KRNAP, www.krnap.cz 
 

Krakonošův divadelní podzim 
9.–17. 10. 2020, Vysoké nad Jizerou, Divadlo 
Krakonoš 
Přehlídka venkovských divadelních souborů z celé 
České republiky. Semináře k inscenacím, besedy 
a setkání s profesionálními herci. 
Pořadatel: Občanské sdružení Větrov,  
tel. 481 540 278, is@kdpvysoke.cz 
 
Špindl Bike Park: End of Season 2020 
10.–11. 10. 2020, Špindlerův Mlýn, skiareál 
Svátek pro všechny milovníky adrenalinu              
a pořádné bike show. Ukončení bike sezóny. 
Pořadatel: Špindlerův Mlýn, www.skiareal.cz 
 
Černodolská drakiáda  
10. 10. 2020, 14:00, Černý Důl, u skiareálu 
Pořadatel: Spolek Krakonoš, 
www.spolekkrakonos.cz 
 
Kaštaňák  
19. 10. 2020, 14:00, Vrchlabí, KCEV Krtek 
Vyhlášení soutěže o nejpovedenější figurku, 
zvířátka, bižuterii či jiné zpracování přírodních 
materiálů. Příjem soutěžních prací ve dnech 12.–
14. října 2020 mezi 14:00 a 15:00.  
Pořadatel: Správa KRNAP, www.krnap.cz 
 
Svoboda na hranici  
17. 10. 2020, Horní Malá Úpa, parkoviště u 
infocentra a hotel Hořec 
2. ročník akce u příležitosti otevření Disidentské 
stezky v Malé Úpě. Připomeneme si některé 
významné události naší minulosti a jejich odkaz.  
Pořadatel: Paměť národa a Obec Malá Úpa, 
www.pametnaroda.cz , www.malaupa.cz 
 
 
 

 

 

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí. 
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2019. 
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Mistrovství světa v čamburíně 
24. 10. 2020, Paseky nad Jizerou, Hospoda Na 
Perlíčku 
Již tradiční veřejné měření sil v této skvělé stolní 
hře. Přijďte si také zahrát. 
Pořadatel: Paseky nad Jizerou, www.paseky.cz, 
www.prdek.cz/camburina/ 
 
Dlabání dýní  
24. 10. 2020, Hostinné  
10. ročník tradiční akce s ochutnávkou dýňových 
dobrot a tvořením pro děti.  
Pořadatel: Sdružení pro lepší Hostinné, 
www.hostinne.info               
 
Mezinárodní výstava železničních modelů 
2. polovina října 2020, Trutnov, SVČ 
Sen každého kluka jsou pohybující se vlakové 
soupravy. Rozmanitá kolejiště a titěrná práce 
modelářů sklízí právem obdiv spousty kluků         
a holek všech věkových kategorií. 
Pořadatel: Klub železničních modelářů Trutnov, 
www.kzm-trutnov.cz, www.svctrutnov.cz 
 
Medové slavnosti 
31. 10. 2020, Špindlerův Mlýn, centrum 
Lidový řemeslný jarmark pod širým nebem. Vůně 
medoviny a sladkého medu, přehlídka tradičních 
řemesel, podzimní dílny pro děti a hudba.              
Pořadatel: Špindlerův mlýn, 
www.mestospindleruvmlyn.cz 
 
Pasecký bloudil 
31. 10. 2020, Paseky n/J, start – penzion Sokol 
Orientační soutěž družstev s mnoha tradičními       
i netradičními disciplínami. 
Pořadatel: Paseky nad Jizerou, www.paseky.cz 
 
 

 

Trutnovský podzim  
říjen 2020, Trutnov  
Každoročně obohacený mezinárodní festival ne 
jenom komorní hudby s „třešničkou na dortu“ 
představovanou některou z pěveckých hvězd 
operního nebe.  
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro 
kulturu a volný čas UFFO, www.uffo.cz 
 
Tradiční vinobraní 
říjen 2020, Dolní Lánov, kulturní dům 
Vinobraní v Dolním Lánově zprostředkuje 
autentický zážitek ochutnávky vín z Moravy a 
Čech. Vinař si sám akci moderuje, seznamuje 
návštěvníky s původem, odrůdou a chutí. Na 
závěr je možno vína zakoupit a pokračuje se v 
posezení s živou hudbou, tancem a konzumací 
zvolené odrůdy. Vinařský kvíz, soutěže, místa lze 
rezervovat v IC Lánov.   
Pořadatel: SK Dolní Lánov, tel. 732 818 841 
 
Dýňobraní 
říjen 2020, Žacléř 
Výtvarná dílna a společné dlabání dýní. 
Pořadatel: Sociální a zdravotní komise Města 
Žacléř, socialni@zacler.cz  
 
Charitativní bleší trh s bleší kavárnou 
říjen 2020, Vrchlabí, nábřeží M. Kubátové 
Přijďte prodat či koupit hezké zbytečnosti, věci  
s příběhem, knihy, hračky, oblečení, hodiny  
s jelenem... Příjemně se pobavíte a hlavně tím 
vším přispějete na podporu dobré věci. 
Pořadatel: Spolek Na Dvoře, www.osnadvore.cz 
 

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí. 
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2019. 
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Martinská slavnost 
7. 11. 2020, Horní Maršov, DOTEK  
Svatomartinské dobroty, podzimní dílničky            
a lampionový průvod, příjezd sv. Martina na koni. 
Pořadatel: Středisko ekologické výchovy SEVER 
Horní Maršov, www.dotek.eu 

Den vína 
14. 11. 2020, 10:00–18:00, Janské Lázně, 
Kolonáda  
Vinaři a prodejci nabídnou vína, sýry a klobásy. 
Atmosféru doplní hudební doprovod.  
Pořadatel: Státní léčebné lázně Janské Lázně 
s.p., www.janskelazne.com 

 
Český řemeslný trh pod obry 
17. 11. 2020, Hostinné 
Řemeslníci, včelař i kořenářky nabídnou tradičně 
krásné výrobky, občerstvení a cukrovinky.  
Pořadatel: Informační centrum a Město Hostinné, 
www.hostinne.info 
 

Adventní trhy v Kolonádě 
20.–22. 11. 2020, denně 10:00–17:00, Janské 
Lázně, Kolonáda  
Víkend s řemeslnými stánky, tvořivé dílny pro 
malé i velké. Kulturní program na pódiu. 
Pořadatel: Státní léčebné lázně Janské Lázně 
s.p., www.janskelazne.com 
 
O nejlepší vánočku pod Rýchorami 
21. 11. 2020, Žacléř 
Soutěž o nejlepší vánočku a malý vánoční trh. 
Pořadatel: Sociální a zdravotní komise Města 
Žacléř, tel. 774 411 978 
 
Vánoční jarmark  
28. 11. 2020, Vrchlabí, KCEV Krtek 
Pečení vánoček, tvorba adventních věnců, svícnů, 
prodej řemeslných výrobků, doprovodný program.  
Pořadatel: Správa KRNAP, www.krnap.cz 
 

Svatokateřinské trhy 
28. 11. 2020, Vysoké n/J, nám. Dr. K. Kramáře 
Tradiční rozsvěcení vánočního stromu spojené     
s trhy a kulturním programem. 
Pořadatel: Město Vysoké nad Jizerou, 
www.info.vysokenadjizerou.cz 
 
Adventní věnce 
28. 11. 2020, Horní Maršov, DOTEK  
Výroba adventních věnců a večerní prohlídka 
starého kostela.     
Pořadatel: Středisko ekologické výchovy SEVER 
Horní Maršov, www.dotek.eu 

Lyžecké závody postaru 
28. 11. 2020, Víchová nad Jizerou 
Závody spojené s přehlídkou dobových kostýmů 
dětí i dospělých. Rozsvícení vánočního stromu. 
Pořadatel: Obec Víchová nad Jizerou a DDM 
Pelíšek Vrchlabí, www.ddmvrchlabi.cz 
 
Staročeské Vánoce v Domě pod jasanem   
28. 11. 2020, Trutnov, Voletiny 
Vánočního tvoření dárečků a ozdob doplněné 
koledami a tradičním pohoštěním. 
Pořadatel: Tkalcovské muzeum, 
www.dumpodjasanem.cz 
 
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
29. 11. 2020 
Rozsvěcení vánočních stromů: Janské Lázně, 
Trutnov, Vrchlabí, Černý Důl, Špindlerův Mlýn 
a další místa v Krkonoších. 
 
Jazzový listopad 
listopad 2020, Vrchlabí, KD Střelnice 
Široká nabídka vystoupení rozmanitých jazzových 
umělců nejen z ČR. 
Pořadatel: KD Střelnice Vrchlabí, 
www.strelnicevrchlabi.cz 
 

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí. 
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2019. 
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Vánoční trhy 
5. 12. 2020, Rokytnice n/J, Dolní náměstí 
Na trhu nakoupíte dárečky pro své blízké, vánoční 
ozdoby, svíčky, dekorace či další drobnosti, které 
vám pomohou vykouzlit příjemné vánoční chvilky. 
Kulturní program zajištěn.  
Pořadatel: Rokytnice nad Jizerou,  
www.mesto-rokytnice.cz 
 
Mějme dárky od Bosorky 
5. 12. 2020, 10:00–17:00, Vrchlabí, KCEV Krtek 
Tradiční předvánoční výtvarná dílna pro dospělé   
a děti zaměřená na výrobu šperků, triček, 
malování hrnečků, výrobu svíček a jiné. Nebojte 
se, že to nezvládnete, Bosorka vám pomůže a vše 
vysvětlí.  
Pořadatel: Správa KRNAP, www.krnap.cz 
 
Stolní tenis 
5. 12. 2020, Vrchlabí, Hotel TTC 
Vánoční turnaj ve stolním tenise pro všechny 
věkové kategorie.  
Pořadatel: DDM Pelíšek Vrchlabí, 
www.ddmvrchlabi.cz 
 
Vánoční řemeslný jarmark ve Františkánském 
klášteře 
5. 12. 2020, Hostinné, Františkánský klášter  
Ukázka a nabídka řemeslných výrobků 
s výtvarnou dílnou pro děti. 
Pořadatel: Františkánský klášter, 
www.klasterhostinne.cz 

Mezinárodní festival outdoorových filmů 
11.–12. 12. 2020, 17:00–21:00, Malá Úpa, 
Galerie Celnice 
Promítání filmů plných adrenalinu a dobrodružství 
uprostřed skutečných hor na hranici s Polskem.  
Pořadatel: Malá Úpa, www.malaupa.cz 
 

Jak se žije ježkům 
12. 12. 2020, 9:30–11:00, Vrchlabí, KCEV Krtek 
Jaké nástrahy čekají na ježky, proč chodí na 
silnici, jak se zbavují blech a jak jim můžeme 
pomoci? Ukázka živého ježka a další zajímavosti 
z jeho života.  
Pořadatel: Správa KRNAP, www.krnap.cz 
 
Vánoční pobejtek 
12. 12. 2020, Horní Maršov, DOTEK  
Tradiční předvánoční setkání pro veřejnost, 
řemeslné dílničky pro malé i velké. Divadlo, 
hudba, zpěv koled, vůně a chutě Vánoc. Prodej 
regionálních a fair trade výrobků.  
Pořadatel: Středisko ekologické výchovy SEVER 
Horní Maršov, www.dotek.eu 
 
Vánoční jarmark 
12. 12. 2020, Jilemnice, Masarykovo náměstí 
O tradičním vánočním jarmarku jsou pro vás 
připraveny stánky, občerstvení a bohatý kulturní 
program. Vše zakončí ohňostroj od 17 hodin.  
Pořadatel: Město Jilemnice, Společenský dům 
Jilm, www.sdjilm.cz 
 

Vánoční stan  
25.–31. 12. 2020, Černý Důl, náměstí  
Vánoční koledy, taneční zábava, koncerty, dětské 
odpoledne (hry, soutěže). Silvestrovská diskotéka.  
Pořadatel: Městys Černý Důl, www.cernydul.cz 
 
Zvířátkové Vánoce 
26. 12. 2020, 13:30, 14:30 a 15:00, Vrchlabí, 
KCEV Krtek a Záchranná stanice pro 
handicapované živočichy Správy KRNAP 
Prohlídka stanice a seznámení se zvířecími 
pacienty s předáním dobrot (suché pečivo, ovoce, 
ořechy …). Tradiční zdobení perníčků.  
Pořadatel: Správa KRNAP, www.krnap.cz 
 
 
 
 
 

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí. 
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2019. 
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Štěpánský koncert 
26. 12. 2020, 16:00, Vrchlabí, Klášterní kostel 
sv. Augustina 
Tradiční Štěpánský koncert, pastorely a česká 
vánoční hudba v podání ředitele ZUŠ K. Halíře ve 
Vrchlabí Radka Hanuše a jeho přátel. 
Pořadatel: Správa KRNAP, www.krnap.cz 
 
Krakonošovy trhy 
27. 12. 2020 – 1. 1. 2021, 11:00, Harrachov, 
park hraběte Jana Harracha 
Přijďte si zpříjemnit povánoční atmosféru třeba 
pravou harrachovskou medovinou nebo čajem od 
Krakonoše. Denně budou probíhat městské trhy. 
Možnost zakoupit krkonošské dobroty, šperky ze 
skla, keramiku.  
Pořadatel: Město Harrachov, www.harrachov.cz 
 
Silvestrovská Snow Party 
29.–30. 12. 2020, Benecko, horní stanice 
lanovky Kejnos 
Dvoudenní předsilvestrovská oslava konce roku. 
Soutěže, ledový bar s akčními drinky, samozřejmě 
skvělá muzika a báječný ohňostroj. 
Pořadatel: www.benecko.info 

 
Silvestr na Kolonádě 
31. 12. 2020, Janské Lázně, Kolonáda 
Zábavný program na Kolonádě a půlnoční 
ohňostroj s hudbou. 
Pořadatel: Státní léčebné lázně Janské Lázně 
s.p., www.janskelazne.com 

 
Silvestrovský ohňostroj 
31. 12. 2020, 23:45, Trutnov 
Barevné rozloučení se starým rokem. 
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro  
kulturu a volný čas UFFO, www.uffo.cz 
 

Silvestrovský sjezd s pochodněmi 
31. 12. 2020, 18:00, Harrachov 
Sjezd instruktorů lyžařských škol s hořícími 
pochodněmi. Nenechte si ujít podívanou z centra 
Harrachova nebo přímo na sjezdovce Červená II., 
nejlépe u lyžařského vleku Osvětlanka.  
Pořadatel: Skiareál Harrachov, www.skiareal.com. 
 
Vánoční koncerty Vrchlabského chrámového 
sboru 
prosinec 2020, Vrchlabí, kostel sv. Augustina 
Pořadatel: Vrchlabský chrámový sbor  
 
Špindl Ski Opening 2020 
prosinec 2020, Špindlerův Mlýn, Svatý Petr 
Zahájení zimní sezóny ve Skiareálu Špindlerův 
Mlýn, bohatý doprovodný program, který doplní 
světelná Snow Show a lyžařská exhibice. 
Pořadatel: Skiareál Špindlerův Mlýn, 
www.skiareal.cz 

 
Zpívání u vánočního stromu 
prosinec 2020, Dolní Dvůr  
Zpívání koled se skupinou NAVÁHUTĚ. Pestrý 
jarmark, kde si vybere opravdu každý. Nebude 
chybět samozřejmě občerstvení. 
Pořadatel: Obec a SDH Dolní Dvůr, 
www.dolnidvur.cz 
 
Skiopening Harrachov – První lyžovačka 
prosinec 2020, Harrachov, dolní stanice lanové 
dráhy Delta 
Při slavnostním zahájení lyžařské sezony se 
můžete těšit na perfektní lyžovačku, doprovodný 
program v podobě koncertu, zábavy na sněhu pro 
děti, testování lyží, občerstvení atd. 
Pořadatel: Skiareál Harrachov, www.skiareal.com 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí. 
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2019 
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