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TOP AKCE V KRKONOŠÍCH 

 ŘÍJEN 2021 

1) Rokytnická Svatomichaelská pouť 
 
Termín akce: 1.–3. října 2021, 10:00 
Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, centrální parkoviště  
Více informací: www.mesto-rokytnice.cz 
 
Kromě tradičních kolotočů, prodejních stánků a dalších atrakcí se návštěvníci mohou těšit na bohatý 
doprovodný program, oblíbenou kapelu Adaptace a famózní vystoupení Slack show. Navíc se rozjede ten 
největší kolotoč u nás, a to lanová dráha na Lysou horu s vyhlídkovými okružními jízdami! Zdarma bude jezdit 
vláček z Dolního náměstí na pouť a k lanové dráze. Dále bude zpřístupněna věž kostela sv. Michaela a v pátek 
od 17:00 můžete navštívit výstavu nově pozlacené kupole, starého i nového kříže a napsat poselství příštím 
generacím na pergamen, který bude umístěn v kupoli kostela. V 18:00 rozezní kostel sv. Michaela Český 
varhanní festival.  
 

2) Slavnostní otevření kaple sv. Alžběty 
 

Termín akce: 2. října 2021, 16:00 
Místo konání: Harrachov, Kaple sv. Alžběty a louka za městským úřadem 
Více informací: www.harrachov.cz 
 
V letošním roce Ministerstvo kultury České republiky vyhlásilo kapličku sv. Alžběty za kulturní památku. 
Slavnost zahájí významný historik západních Krkonoš a bývalý ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici pan 
PaedDr. Jan Luštinec. Užijete si hudební vystoupení Štěpána Vrány a obdivovat můžete vystavené výkresy dětí 
ZŠ. Přijďte si posedět, užít si slavnostní chvíli a popovídat si při připraveném občerstvení. 
 

3) Street workout freestyle exhibice 
 

Termín akce: 2. října 2021, 14:00 
Místo konání: Žacléř, workoutové hřiště Pod Zahradami 
Více informací: www.infocentrum-zacler.cz 
 

Ukázky freestylu a následný společný trénink pro veřejnost pod vedením zkušených workouterů Lukáše Berčíka, 
mistra České republiky v kategorii do 68 kg a týmu. 
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4) Sundávání draka – Krakonoš a Rýbrcoul – oživlé bytosti a příběhy 
 

Termín akce: 2. října 2021,  
Místo konání: Trutnov, UFFO – 13:00, náměstí – 14:00 
Více informací: www.ictrutnov.cz, www.rybrcoul.com 
 

Tradiční slavnost Sundávání draka a festival Krakonoš a Rýbrcoul – oživlé bytosti a příběhy. S Rýbrcoulem  
a Krakonošem se setkáte na hlavní scéně UFFA. Program vás zavede na různá místa v Trutnově, kde se potkáte 
s mystickými a mýtickými bytostmi, historickými postavami a jejich příběhy. Navštívíte peklo, zatančíte si  
s vílami, Trautenberk vás pozve do hospody, potkáte loupežníky, hejkaly, nebo budete svědky „operace“  
v polním lazaretu. Otevřené hospody ožijí odpoledne hudbou rozličných žánrů a o zábavu nebude nouze.  
 

5) Enduro Cross Country 
 

Termín akce: 9. října 2021, 8:30  
Místo konání: Vysoké nad Jizerou, Šachty běžecké tratě 
Více informací: www.motoklubvysoke.estranky.cz 
 

Zveme fanoušky a příznivce motocyklového sportu do Vysokého nad Jizerou. Pro Cross Country je typická jízda 
v poměrně těžkém terénu, převážně na nezpevněných lesních cestách a singletracích. Jezdci se musí 
vypořádat s kameny, kořeny, bahnem či vodními brody. Ráno bude patřit závodu dětí, dospělí startují následně: 
1. závod 10:30, 2. závod 13:30 a vyhlášení výsledků v 16:30. 
 

6) Maloúpská vařečka 
 

Termín akce: 9. října 2021, 9:30–13:30 
Místo konání: Malá Úpa, u budovy obecního úřadu a Galerie Celnice 
Více informací: www.malaupa.cz, www.hotel-javor.com 
 
6. ročník oblíbeného polívkobraní. Místní kuchtíci a kuchtičky budou soutěžit o nejlepší krkonošskou polévku. 
Stejně jako loni nebudeme trčet na jednom místě, ale hezky si celou Malou Úpu projdeme, a tak nakoukneme 
soutěžícím skoro až „do kuchyně“. Startovat se bude průběžně mezi 9:30 a 13:00. Těšit se můžete na tradiční 
vložené soutěže o největšího JEDLÍKA borůvkových knedlíků, o největšího OHNIVÁKA v pojídání papriček  
a letos opět o největšího PIJÁKA piva. 
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7) Psí agility závody 
 

Termín akce: 9. října 2021, 9:00 
Místo konání: Dolní Lánov, fotbalové hřiště  
Více informací: www.agility-vrchlabi.weebly.com 

 
Přijďte si s dětmi užít zábavný den a povzbudit pejsky v jejich soutěžení. Uvidíte závody agility s pejsky různých 
plemen. Soutěže – štěňátka: 3x tuneliáda, začátečníci: tuneliáda, 2x jumping, pokročilí: tuneliáda, 2x jumping. 
Na místě zajištěno občerstvení.  
 

8) RUBENCZAL – horský běžecký půlmaraton 
 

Termín akce: 9. října 2021, 12:00 
Místo konání: Velká Úpa, Portášky  
Více informací: www.rubenczal.cz 
 
Unikátní horský půlmaraton, vedoucí od Horské chaty Portášky na Černou horu, dolů do Pece pod Sněžkou  
a zpět na Portášky, je tradičním závodem založeným na fair-play a přátelské atmosféře v krásných lokalitách 
Krkonoš. Po ukončení závodu se uskuteční vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií a afterparty s „duchem 
hor“ může začít. 
 

9) Donaha! 
 

Termín akce: 10. říjen 2021, 19:00 
Místo konání: Jilemnice, Společenský dům Jilm 
Více informací: www.sdjilm.cz 
 

Divadlo V Roztocké Jilemnice vás zve na muzikál, který vás zaručeně pobaví. "Život k nežití, neexistence 
existence, prachy v prachu? Tak tedy jednou – ale úplně (do naha)! Příběh šesti chlapů, kteří ani po vyhazovu  
z práce nevzdávají nejen svoji finanční situaci." 
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10) Benátky pod sněhem 
 

Termín akce: 16. října 2021, 19:00 
Místo konání: Vrchlabí, KD Střelnice 
Více informací: www.strelnicevrchlabi.cz  
 

Kulturní pozvánka do divadla na brilantní situační komedii Benátky pod sněhem. Příběh jedné „večeře s přáteli“, 
která konfrontuje dva mladé páry s opravdovostí a falší jejich lásky. Tvůrce komedie Gilles Dyrek se satirickým 
úsměvem přitom odhaluje i naivitu některých z nás nad řešením problémů okolního světa. 
 

11) Medové slavnosti 
 

Termín akce: 30. října 2021, 11:00 
Místo konání: Špindlerův Mlýn, náměstí 
Více informací: www.mestospindleruvmlyn.cz 
 

Užijte si tradiční lidový jarmark ve Špindlerově Mlýně. Barevný podzim, poletující javorové listy, vůně medoviny, 
řemeslný jarmark a ukázky šikovnosti našich babiček, to jsou Medové slavnosti okořeněné zábavným 
doprovodným programem. Aktivně pobaví děti Michal z Kouzelné školky, zahrají kapely Japato, Crazy Dogs  
a Bombarďák. Noční zážitky poskytne Adventure Park Yellow Point. 
 

12) Tradiční dlabání dýní 
 
Termín akce: 30. října 2021, 14:00 
Místo konání: Hostinné, náměstí  
Více informací: www.hostinne.info 
 

Přijďte si užít hezké odpoledne. Kdo bude chtít, ať přijde v halloweenské masce. Dýně vezměte s sebou nebo 
budou k zakoupení na místě. Nezapomeňte si vzít pevnou lžíci a nožík. Drobné občerstvení zajištěno – koláčky, 
čaj, pro velké svařáček. Připraveny jsou i hry pro děti. 
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13) Týden turistických informačních center  
 
Termín akce: 25.–31. října 2021 
Místo konání: Turistická informační centra nejen v Krkonoších, ale po celé České republice 
Více informací: www.aticcr.cz 
 
Informační centra obdarují v jimi zvoleném dni mezi 25. a 31. říjnem 2021 své návštěvníky nějakou drobností, 
nebo je pozvou na ochutnávku regionálních produktů, znalostní kvíz, prohlídky, někde uvaří kávu nebo čaj, 
apod. TÝDEN turistických informačních center ČR je organizován v návaznosti na Světový den pro rozvoj 
informací připadající na 24. říjen. Poprvé se akce uskutečnila 24. října 2019 jako Den TIC. Do akce se tehdy 
zapojilo 177 informačních center… Srdečně zveme všechny návštěvníky, aby se do informačních center přišli na 
jejich činnost podívat, navázat bližší vztahy a případně si i popovídat. 
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