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TOP AKCE V KRKONOŠÍCH 

 SRPEN 2022 

1) CYKLOVÝZVA Špindlerovka 
  

Termín akce: 1. 7. – 30. 9. 2022 
Místo konání: Špindlerův Mlýn, Dívčí lávky – Špindlerova bouda 
Více informací: www.mestospindleruvmlyn.cz/cyklovyzva 
 
Letní soutěž aneb výzva pro každého cyklistu o hodnotné ceny. Co k tomu potřebujete? Chuť vyrazit na výlet, 
kolo a ukázat sám sobě, co dovedeš. Žádný kopec není překážka, dolu už to jenom frčíííí.  Pojď do toho s námi!  
 

2) Stmívání na Stezce 2022 
  

Termín akce: 3. srpna 2022, 19:45 
Místo konání: Janské Lázně, Stezka korunami stromů Krkonoše 
Více informací: www.stezkakrkonose.cz 
 
Zážitková večerní prohlídka. Průvodce ze Správy Krkonošského národního parku vás provede podvečerní 
Stezkou. Můžete se dozvědět, kdo může za to, že je jelen někdy denní a jindy noční zvíře, kdo má nejjemnější 
peří a proč, a ukáže vám velmi vzácného živočicha, který je akční právě v noci. Na vrcholu věže vás čeká malé 
občerstvení, sklenka Prosecca či nealko sektu a minikoncert – živě vám zahraje Trutnovské smyčcové kvarteto 
Trutnoforte. 
Nestihnete-li zavítat na Stezku 3. srpna, nevadí. Další termíny Stmívání na Stezce jsou 10. 8. od 19:15, 17. 8. 
od 18:45 a 24. 8. od 18:30. Užijte si letní romantiku na Stezce. 
 

3) Srpen na Doteku 
 

Termín akce: 4.–25. srpna 2022 
Místo konání: Horní Maršov, DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie a kultury 
Více informací: www.dotek.eu 

 
Každý srpnový čtvrtek vás čeká na Doteku jiný poznávací program. Člověk a strom aneb století  
W. Wimmera – Vycházka s průvodcem okolo DOTEKu, která je zaměřená na proměny krajiny. Dílničky pro děti 
– Možnost vyzkoušet si stará řemesla. Sedm příběhů o starém kostele – Příběhy vás provedou historií 
nejstaršího kostela východních Krkonoš. Poslední srpnový program nese název “Kam se ztratily Chrostíkovic 
děti?“ – Pomůžete tátovi Chrostíkovi najít jeho děti a při tom budete zkoumat život chrostíků.   

mailto:info@krkonose.eu
http://www.mestospindleruvmlyn.cz/cyklovyzva
http://www.dotek.eu/LETO-NA-DOTEKU.html
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4) Keltská noc  

 

Termín akce: 4.–6. srpna 2022 
Místo konání: Harrachov 
Více informací: www.keltskanoc.cz 
 
37. ročník  open air festivalu Keltská noc s nejlepším výhledem na doskoku pod Mamutím můstkem odstartuje 
již ve čtvrtek. Od 20:00 vám k tanci a poslechu zahraje světově známá dvojice DJs Venoven a Elissa 
Zmarchrobovi. Skvělou zprávou je, že i letos je čtvrteční program zcela zdarma. V dalších dnech zahrají kapely: 
Tři sestry, Wohnout, Vypsaná fixa, Yo Yo Band, Mňága a Žďorp, Harlej, Dymytry, a mnoho dalších. 
 

5) Porciunkule 
 

Termín akce: 5.–7. srpna 2022 
Místo konání: Hostinné, náměstí, park a Františkánský klášter 
Více informací: www.porciunkule.cz 
 
Tradiční slavnost s žánrově rozmanitým hudebním programem, jež bude probíhat v několika částech města,  
a to na hlavním pódiu na náměstí, v parku a ve Františkánském klášteře. Ani děti nepřijdou zkrátka a čekají na 
ně písničky s Inkou Rybářovou a klaunem Rybičkou. Prostě zábava pro všechny věkové kategorie, koncerty, 
atrakce a občerstvení. Sobotní den bude zakončen tradičním půlnočním rozhovorem dvou obrů umístěných na 
radnici, kteří nám opět prozradí, co se stalo během celého uplynulého roku v Hostinném. Slavnost vyvrcholí 
velkolepým ohňostrojem doprovázeným hudbou. 
 

6) Vysocká pouť 
  

Termín akce: 6. srpna 2022, 11:00 
Místo konání: Vysoké nad Jizerou, náměstí 
Více informací: www.vysokenadjizerou.cz 

 
Tradiční pouť s bohatým doprovodným programem nese tentokrát podtitul ROZMARNÉ LÉTO. Malé 
i velké návštěvníky potěší řada kulturních akcí, řemeslných stánků a krajové občerstvení. Hudba bude znít nejen 
na náměstí, ale také z komorního podia u divadla Krakonoš. Akrobacie a pohádka pro děti se odehraje na 
loučce. Ve večerních hodinách vystoupí Nerez & Lucia a uzavírat program bude Jaksi Taksi.  

mailto:info@krkonose.eu
http://www.keltskanoc.cz/
https://www.porciunkule.cz/
https://www.vysokenadjizerou.cz/vysocka-pout-rozmarne-leto/a-1715/p1=1252
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7) Krkonoše Amerikou 
 

Termín akce: 6. srpna 2022 
Místo konání: Vrchlabí, náměstí TGM: 10:00–14:30 a Holiday park Liščí farma: 20:00 
Více informací:  www.facebook.com/Krkonose.Amerikou 

 
Tradiční setkání majitelů amerických vozidel, US Exotic Cars a US Motocyklů. Kulturní program rozjede pěvecká 
skupina Joyful a unppluged show Hairy Groupies. Nebude chybět ani spanilá jízda vozidel  
a motocyklů. Večer zábava pokračuje v Holiday parku, kde vystoupí George & The Boogie Allstars. Nenechte si 
ujít Krkonoše Amerikou! 
 

8) XIX. Krkonošské klání 
 

Termín akce: 6. srpna 2022, 10:00 
Místo konání: Horní Lánov 
Více informací: www.lanov.cz 

 
Koňské závody v parkurových a westernových disciplínách, včetně napínavého skoku mohutnosti. Účastní se 
všechna plemena koní s jezdci malými i velkými. Soutěže pro děti i dospělé diváky. Po celý den zajištěné 
občerstvení a spousta zábavy. 
 

9) Nostalgické jízdy historickými vlaky a pohádkový program pro děti 
 

Termín akce: 13.–14. a 27.–28. srpna 2022 
Místo konání: Martinice v Krkonoších, Železniční stanice 
Více informací: www.krkonose.eu/zeleznicni-stanice-martinice   
 
Vypravte se na Železniční stanici Martinice v Krkonoších. Kromě běžných vlakových spojů se tu totiž bude 
prohánět také parní lokomotiva "Kafemlejnek" nebo motorový vlak s pohádkovým jménem Hurvínek. Jízdou 
historickými vláčky ale vaše dobrodružství končit nemusí. Na stanici pro vás budou o vybraných sobotách 
připraveny další zážitky! Vždy v sobotu vyroste na nádraží v Martinicích pohádkový stan. Budou v něm 
připraveny jednoduché soutěže pro děti, možnost výroby perličkové hvězdičky od firmy Rautis a fotopoint 
Krakonoše. 
 

mailto:info@krkonose.eu
https://www.facebook.com/Krkonose.Amerikou/
http://www.lanov.cz/
https://www.krkonose.eu/zeleznicni-stanice-martinice
https://rautis.cz/
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10) Letní příroďák 
  

Termín akce: 13. srpna 2022, 15:00 
Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, Přírodní divadlo 
Více informací: www.rokytnice.com 

 
LETNÍ PŘÍROĎÁK to je pohoda, zábava, dobré jídlo a táborák. Akce plná letní pohody, zábavy nejen pro děti, zip-
line lanovky mezi korunami stromů a skvělé hudby oblíbené kapely LADYBIRDS. Čeká vás bohatý doprovodný 
program pro děti a nebude chybět letní táborák. Pochutnáte si na specialitách zdejší kuchyně a osvěžíte se 
širokou nabídkou koktejlů místních barmanů. 
 

11) Pohádková stezka 
 

Termín akce: 17. srpna 2022, 10:00 
Místo konání: Benecko, Obchod a dílnička pro šikovné ruce 9:00–17:00 
Více informací: www.benecko.info 
 
Chcete prožít pohádku na vlastní kůži? Projděte si pohádkovou stezku na Benecku, kde se potkáte s čertem, 
čarodějnicí, princeznou a s mnoha dalšími pohádkovými bytostmi. A když zvládnete všechny úkoly a nástrahy, 
čeká vás pěkný dárek. Vychází se od 10:00 do 13:00. Startovné je 99 Kč za dítě.  
 

12) Artu Kus Festival 
  

Termín akce: 19.–21. srpna 2022 
Místo konání: Trutnov, areál Bojiště 
Více informací: www.artukus.cz 

 
Nový trutnovský festival divadla, hudby, tance, výtvarného umění a vůbec všeho možného se už počtvrté vrací 
na Bojiště. I letos nabídne divákům souboje ve slam poetry v čele s moderujícím soutěžícím  
a soutěžícím moderátorem Anatolem Svahilcem, několik divadelních představení, videomappingové projekce  
i pestrý multižánrový hudební program. Festival Artu Kus si užije každý, kdo je zvídavý a kreativní. 

 

 

mailto:info@krkonose.eu
https://www.rokytnice.com/cs/kalenda-akci/details/1684-letni-prirodak
https://www.benecko.info/kalendar-akci/pohadkova-stezka_534/
http://www.artukus.cz/
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13) Štěpánův jarmark 
  

Termín akce: 20. srpna 2022, 10:00 
Místo konání: Kořenov, Rozhledna Štěpánka 
Více informací: www.jizerkyprovas.cz 
 
Můžete se těšit na tradiční stánky s regionálními produkty, soutěže pro děti, jízdu na koni a letos vás také 
pobaví šermířské turnaje. Samozřejmostí je občerstvení a živá hudba. Vstupné zdarma. 
 

14) Žacléřské fichtlklání 
  

Termín akce: 27. srpna 2022, 13:00 
Místo konání: Žacléř, na Jiřím kopci  
Více informací: www.infocentrum-zacler.cz 

 
Závody malých motocyklů, na téměř historických strojích a čtyřkolek. Soutěž o titul mistra paďoura, pro děti 
jízdy na čtyřkolkách a na cross motorce. Soutěžní disciplíny – jízda po zadním, cestou necestou, skok do dálky. 
Dopoledne zkušební jízdy, odpoledne závody. 
 

15) Loučení s prázdninami – divadlo v Herní krajině 
  

Termín akce: 27. srpna 2022, 15:00 
Místo konání: Pec pod Sněžkou, Herní krajina Pecka 
Více informací: www.pecpodsnezkou.cz 

 
Přijďte se podívat na První krkonošské divadlo Járy Dostálka. Divadelní představení pro malé i velké  
v Herní krajině Pecka bude příjemným rozloučením s prázdninami. Vedle divadla na vás čeká také doprovodný 
dětský program. 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@krkonose.eu
http://www.jizerkyprovas.cz/
https://www.pecpodsnezkou.cz/akce/louceni-s-prazdninami-divadlo-v-herni-krajine-1/

