
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionální turistické informační centrum KRKONOŠE, Vrchlabí 

Email: info@krkonose.eu, tel: +420 499 405 744 

1) MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN 
Termín akce: 23. června – 31. července 2016  

Místo konání: Horní Maršov, ekocentrum DOTEK  
Více informací: http://sever.ekologickavychova.cz/, tel. 739 203 205  

Přijďte se podívat, jak naše země vzkvétá! Nejzajímavější rekonstrukce zchátralých objektů do 

zářivých klenotů krajiny z krajů Královéhradeckého, Pardubického a Vysočiny uvidíte na šesti 

stojanech s fotografiemi a doprovodnými texty. 

 

2) DŘEVOKOVOSOCHÁNÍ 
Termín akce: 1. - 6. července 2016 
Místo konání: Františkov, Starý Kravín 

Více informací: broza.jana@seznam.cz, tel. 775 910 180 

Akce s dlouholetou tradicí, známá široko daleko, Vám letos nabízí zahájení s Krakonošem, 

tradiční ukázku starých řemesel, krkonošské poudačky, jízdy na koních, pohádky, kapely 

dechové, rockové i country, diskotéku, ohnivou show... - v několikadenním programu si prostě 

vybere každý. Při tom všem zažijete úžasnou podívanou, kdy se pod rukama šikovných řezbářů 

a kovářů mění kus dřeva či kovu v nádherně vypracovanou sochu. 

Vstupné: zdarma 

 

3) OSLAVA VÝROČÍ 450 LET OBCE MALÁ ÚPA 
Termín akce: 2. července 2016, 10:00 

Místo konání: Malá Úpa, U kostela  
Více informací: www.malaupa.cz, tel. 602 313 278 

Velká oslava 450 let od založení obce Malá Úpa. Celodenní akce plná jarmareční zábavy, hudby, 

programu pro děti a ukázek z historie. Program ozdobí dřevorubecká show Timbersports  

s Martinem Komárkem! Pálení milíře, soutěž o nejlepšího sekáče Krkonoš atd. Očekávají se 

poutníci ze sousedních Kowar. 

Začátek v sobotu v 10:00. 

Akce se koná u kostela sv. Petra a Pavla v Dolní Malé Úpě, doprava z Pomezních Bud a od 

Spáleného Mlýna zajištěna.  
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Regionální turistické informační centrum KRKONOŠE, Vrchlabí 

Email: info@krkonose.eu, tel: +420 499 405 744 

4) VRCHLABSKÉ HUDEBNÍ LÉTO  
Termín akce: 3. července – 2. září 2016  

Místo konání: Vrchlabí, klášterní kostel sv. Augustina  
Více informací: www.strelnicevrchlabi.cz 

Nedělní koncerty vážné hudby v klášterním kostele sv. Augustina se konají po celé léto.  

 

Program na červenec:  

 3. 7. 2016 Jan Ostrý - flétna, Edita Keglerová - cembalo  

 10. 7. 2016 Duo Nana: Helena Hozová - soprán, Irena Babáčková - kytara  

 24. 7. 2016 Hana Medková - soprán, Karel Houdek - trubka, Václav Uhlíř - varhany  

 31. 7. 2016 Jan Thuri - hoboj, Ondřej Michal - violoncello  

 

5) DEN LIDOVÝCH ŘEMESEL V ŽACLÉŘI 
Termín akce: 5. července 2016 
Místo konání: Žacléř  

Více informací: www.zacler.cz, tel. 499 739 225  

Datum 5. července již tradičně patří v Žacléři Dni lidových řemesel. Rýchorské náměstí ožije 

tradičními řemesly. K vidění jsou košíkáři, dráteníci, malíři, keramici, šperkaři, skláři, loutkáři, 

stříbrotepci, řezbáři, krajkářky, batika, dřevěné hračky, vitráže, drahé kameny, zkrátka řemesla 

všeho druhu. Široká nabídka lahůdek a regionálních specialit láká k ochutnání. Po celý den je 

připravený bohatý kulturní i hudební program, sokolnické ukázky, dětská scéna 

s loutkohereckými představeními, atrakce a výtvarné dílny pro děti i dospělé. Program 

každoročně zakončí ohňostroj v nočních hodinách.  

 

6) KOLO PRO ŽIVOT 
Termín akce: 9. července 2016  
Místo konání: Lánov, Vrchlabí  

Více informací: www.koloprozivot.cz, tel. 739 710 000 

Veřejný závod horských kol pro různé věkové kategorie na různých tratích, 6. ročník 

v Krkonoších. Bohatý doprovodný program na letišti u Lánova – tombola, testování kol, prodejní 

a doprovodné akce partnerů, občerstvení, vyhlídkové lety, dětský klub se spoustou her, 

malování, skákací hrad. 
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7) MLYNÁŘOVY TOULKY  
Termín akce: 9. července 2016, 10:00  
Místo konání: Špindlerův Mlýn  
Více informací: www.mestospindleruvmlyn.cz, tel. 499 523 656  

Tradiční akce zejména pro rodiny s dětmi - Mlynářovy toulky se bude konat v městském parku 

naproti hotelu Savoy.  

Zábavný soutěžní den se špindlerovským Mlynářem… pro děti je připraven 3km pohádkový 

okruh, na kterém se potkají s rytíři, zbrojnoši, kejklíři a další středověkou sebrankou.  

Dále pohádkový den zpestří dětské divadlo KOŇMO, obří nafukovací klouzačka, BOBOVÁ DRÁHA 

1+1 zdarma, kreativní dílnička PUNTÍK a veselá hudba pro malé i velké účastníky. 

  

8) KRAKONOŠOVY LETNÍ PODVEČERY 
Termín akce: 13. - 16. července 2016 
Místo konání: Jilemnice, Masarykovo náměstí 

Více informací: www.jilemnicko-so.cz 

Tradiční regionální přehlídka řemeslných a kulturních tradic spojená s bohatým doprovodným 

programem pod dohledem samotného pána hor Krakonoše. V letošním roce se můžete těšit na 

rozšířené prohlídky v Krkonošském muzeu, drncání na žebřiňáku, Divadélko Loutkáček, 

dechovou kapelu Jilemničanka a Táboranka, Country skupinu Alabama, saxofonový kvartet, 

mažoretky, řadu hudebních zážitků v podání skupin Brok Bukovina, S (nad) váhou, Vaťák, 

Jokers, Koneckonců, Půljablkoň, Člověče nezlob se, a další. 

Nebude chybět ani tradiční koncert v zámeckém parku „Pocta Janu hraběti Harrachovi“, 

pohádky pro děti a Jilemský spolek paní a dívek. Na závěr zahraje hudební skupina Sto zvířat. 

Program podvečerů najdete v informačním centru a na www.ic.mestojilemnice.cz. 
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9) DRAČÍ LODĚ NA DOLCÍCH 
Termín akce: 16. července 2016  
Místo konání: Dolce u Trutnova, Sportovní a rekreační areál Dolce u Trutnova 

Více informací: www.kemp-dolce.cz, recepce@kemp-dolce.cz, tel. 499 828 555 

Originální závod o putovní pohár města Trutnova přináší atraktivní podívanou plnou sportovních 

zážitků nejenom pro fanoušky závodících týmů. Pokoukání na původně čínské lodě s dračí 

hlavou na špici a ocasem na zádi je skutečně efektní. Při plném nasazení posádky vypadá loď 

jako pravý pohyblivý drak. V sestavě je až dvacet pádlujících závodníků (nemusí jít o celé 

přihlášené týmy, ale posádku lze „poskládat“ z jednotlivců), tempo udává bubeník a směr řídí 

kormidelník na zádi. „Naším přáním je, aby si dračí lodě vyzkoušeli normální lidé, z toho 

důvodu není závod určený profesionálům, ale amatérům – nadšencům“ vysvětlil organizátor 

akce Tomáš Svolinský. Součástí sportovního dne je i doprovodný program. 

 

10) SVATOANENSKÉ DŘEVOSOCHÁNÍ 
Termín akce: 20. – 23. července 2016 
Místo konání: Harrachov  

Více informací: www.harrachov.cz 

Svatoanenské dřevosochání proběhne v termínu 20. – 23. července a budou při něm v areálu 

pensionu Bílá Voda vznikat za mocného řevu motorových pil, dlát a rukou šikovných 

dřevosochařů pravá umělecká díla ze dřeva. V sobotu 23. 7. bude akce zakončena dražbou ze 

dřeva zrozených děl, z nichž každé bude jedinečným originálem. Samozřejmě zde nebude 

chybět doprovodný program v podobě soutěží o hodnotné ceny, historických sokolnických 

ukázek s orly, káňaty a sokoly, loutková pohádka pro děti a pořádná porce pohodové letní 

muziky v podání vrchlabské kapely Vacancy. Vstup je zdarma.  

 

11) KREATIVNÍ AKCE ODÁRTUKUS 
Termín akce: 29. července 2016, 14:00  
Místo konání: Janské Lázně, centrum města 

Více informací: www.bosorka-art.com, klastejk@seznam.cz, tel. 604 201 241  

Výtvarný festival pod širým nebem, propojující profesionální výtvarníky s kreativními nadšenci. 

Odpolední tvůrčí dílny – výtvarné, artistické, divadelní, žonglérské… Výstavy a hudební 

vystoupení proběhnou na náměstí v Janských Lázních. 
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