
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionální turistické informační centrum KRKONOŠE, Vrchlabí 

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

1) FOTOFEST - HORNÍ MALÁ ÚPA 

Termín akce: 30. června – 1. července 2017 

Místo konání: Horní Malá Úpa 

Více informací: www.malaupa.cz, info@malaupa.cz, 499 891 112 
 
Setkání profesionálních a amatérských fotografů z Čech a Polska, fotících hory, přírodu a život 

v horách. Workshopy, výměna názorů a zkušeností, fotografická technika, networking. 

2) KALENSKÁ POUŤ 

Termín akce: 30. června – 2. července 2017 

Místo konání: Dolní Kalná  
Více informací: www.dolnikalna.cz, obec@dolnikalna.cz, tel.: 499 448 222 

Pro děti i dospělé je připravena pouťová zábava s kapelami Blue Infection, Megaděs, VS Band. 

Dále se můžete těšit na výstavu umělecké slévárny HVH z Horní Kalné a šermířskou skupinu 
Artus Thor. Odhodlaní turisté vyrazí na již 41. ročník Nočního výstupu na Sněžku za východem 
slunce.  

3) VRCHLABSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2017 

Termín akce: 2. července – 8. září 2017 

Místo konání: Vrchlabí, klášterní kostel sv. Augustina 

Více informací: www.strelnicevrchlabi.cz/vrchlabske-hudebni-leto 

XXII. ročník série koncertů klasické hudby, které se konají po celé léto. KD Střelnice Vás zve 

např. na koncert v rámci projektu VIVALDI - MORZIN IN MEMORIAM, JANU BOUŠKOVOU s hrou 
na harfu a další špičkové české hudebníky. 
Program v červenci:  
neděle 2.7.2017 v 19.00 Lucie Sedláková Hůlová - housle, Robert Hugo - varhany 

neděle 9.7.2017 v 19.00 Jaroslav Patočka - baryton, Radek Hanuš - varhany 

sobota 15.7.2017 v 19.00 Belfiato Quintet 
neděle 23.7.2017 v 19.00 Pavel Svoboda - varhany 
neděle 30.7.2017 v 19.00 Ivo Kahánek – klavír 
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Regionální turistické informační centrum KRKONOŠE, Vrchlabí 

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

4) DEN LIDOVÝCH ŘEMESEL V ŽACLÉŘI 

Termín akce: 5. července 2017, 8:30 

Místo konání: Žacléř, Rýchorské náměstí 
Více informací: www.zacler.cz, muzeum@zacler.cz,  tel.: 499 739 225 

Toto datum již tradičně patří v Žacléři Dni lidových řemesel. Rýchorské náměstí ožije tradičními 
řemesly. K vidění budou košíkáři, dráteníci, malíři, keramici, šperkaři, skláři, loutkaři, 

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.  

5) MLYNÁŘOVY TOULKY 

Termín akce: 8. července 2017, 10:00 – 18:00 
Místo konání: Špindlerův Mlýn a městský park 

Více informací: www.mestospindleruvmlyn.cz, tel.: 499 523 656 

Pohádková trasa s dinosaury je dlouhá 2,8 km a vede až do dalekého pravěku, kde se děti 
potkají s prehistorickými dinosaury, pro děti jsou připravené v městském parku soutěže, 
kreativní dílna, vzdělávací a kvízové hry, dotyková výstava originálních zkamenělin, obří 

klouzačka a skákací hrad. Divadlo Kozlík zahraje Vodnickou pohádku a Perníkovou chaloupku, 

start posledních účastníků v 16:00 hodin. 

6) KLÁŠTERNÍ STRUNY – IVAN HLAS TRIO 

Termín akce: 22. července 2017, 20:00 
Místo konání: Hostinné, Františkánský klášter 

Více informací: www.klasterhostinne.cz, tel.: 499 524 239 

Kapela Ivan Hlas trio vystoupí v rámci cyklu Klášterní struny. Ivan Hlas se proslavil především 

písněmi k filmu Šakalí léta, za něž v roce - 1993 obdržel Českého Lva za nejlepší hudbu.  
Je držitelem dvou cen Akademie populární hudby a autorem řady hitů, z nichž mnohé doslova 

zlidověly, jako například Malagelo, Karlín, Aranka umí hula hop, Miláčku, vrať se. Vystoupí: 

Ivan Hlas – skladatel, zpěvák, kytarista; Jaroslav Norbi Kovács – kytara, zpěv; „Olin“ 
Nejezchleba – violoncello. Vstupné 110 Kč. 
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Regionální turistické informační centrum KRKONOŠE, Vrchlabí 

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

7) KRAKONOŠOVY LETNÍ PODVEČERY 

Termín akce: 12. července – 15. července 2017  
Místo konání: Jilemnice, Masarykovo náměstí, zámecké prostory a nádvoří 

Více informací: www.mestojilemnice.cz, tel.: 481 541 008, 605 759 389 

 
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, loutkové divadlo Maminy, divadélko Loutkáček 

s pohádkou Draka bolí zub, divadelní soubor Rolnička, liberecké divadlo Na cestě. Dále na 
dechovou kapelu Plechařinka, Jablonečanka, Jilemničanka, Semilská 12. Country skupinu Bandit, 
houslovo-akordeonový duet, Big band Vrchlabí, řadu hudebních zážitků v podání skupin Turbo, 

Barbarella, Alibi-rock, Soumrak band, Pokáč a další. Nebude chybět ani tradiční koncert 
v zámeckém parku „Pocta Janu hraběti Harrachovi“, Jilemský spolek paní a dívek a klaun 

Tobiasz. 

8) KRAKONOŠŮV PIVNÍ DEN  

Termín akce: 15. července 2017, 14:30  
Místo konání: Černý Důl, parkoviště pod skiareálem 

Více informací: www.spolekkrakonos.cz, tel.: 601 251 772 

 
Městys Černý Důl Vás srdečně zve na akci, kde si můžete vyzkoušet pití piva na čas, hod sudem 

a pípou, jízdu zručnosti, běh dvojic s pivním sudem. Vyvrcholením akce bude večerní koncert. 

9) DEN KRKONOŠSKÝCH ŘEMESEL 
 

Termín akce: 22. července 2017, 11:00 – 16:00  
Místo konání: Trutnov – Voletiny 

Více informací: www.dumpodjasanem.cz, tel.: 736 275 025 

V Tkalcovském muzeu v Domě pod jasanem strávíte aktivní, příjemné, poznávací odpočinkové 
odpoledne. Den plný tvorby a seznamování se s řemesly v prostředí zahrady u muzea. 

Návštěvníci si mohou všechna řemesla vyzkoušet a zhotovit vlastnoruční výrobek. A jaké dílny 
letos lektoři připraví? Bude to: košíkářství - slaměné úly, soustružení na pružinovém soustruhu, 
tkaní koberečků a stuh, plstění ovčí vlny - výroba víly, anděla a náušnic, drobnosti z korálků, 
hrnčířství - točení na kruhu, textilní výrobky, ptáčci z příze, skleněné dílny a k tomu ve 13:00 

výroba mýdla a ve 12:00, 13:00 a 15:30 prohlídka muzea spojená se zhotovením provázku. Tak 

si přijďte zavyrábět a zejména potěšit se milou a dělnou atmosférou. 
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10) KRKONOŠSKÁ KUCHYNĚ A JINÉ SPECIALITY 
 
Termín akce: 22. července 2017, 12:00  

Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, Dolní náměstí 
Více informací: www.rokytnice.com, info@mesto-rokytnice.cz, tel. 481 522 001 

Akce plná dobrého jídla, pití a zábavy vám umožní ochutnat tradiční krkonošská horská jídla, 

jako jsou kyselo, sejkory, zvěřinový gulášek, lívance či borůvkové knedlíky. Chybět nebude ani 
kulturní doprovodný program, loutkové divadlo, malování na obličej či dílnička pro děti. Ukázka 
hasičského zásahu a ti, kdož mají rádi také pohyb, se mohou zúčastnit Horského běhu na 

Dvoračky a to již 20. ročníku. Tak přijďte pobejt! 

11) SVATOANENSKÉ DŘEVOSOCHÁNÍ 

Termín akce: 26. – 29. července 2017, 12:00  

Místo konání: Harrachov, park u městského úřadu 

Více informací: www.harrachov.cz 

Již ve 4. ročníku budou dřevosochaři svá díla vytvářet od středy 26. 7. do soboty 29. 7., kdy 
bude akce zakončena dražbou ze dřeva vytvořených děl a doprovodným programem – např. 

hudební skupinou Vacancy. Úkolem dřevosochařů bude v letošním roce vytvořit zvoničku a 

lavičky do městského parku, které zůstanou v majetku města Harrachova. K dražbě pak 

vzniknou za pomocí motorových pil, dlát a šikovných dřevosochařských rukou sochy zvířat. 

12) KRAKONOŠŮV CYKLOMARATON 
 

Termín akce: 29. července 2017, 10:00 

Místo konání: Trutnov, SC Uffo 
Více informací: www.vychodnikrkonose, www.krakonosuvcyklomaraton.cz, tel.: 777 830 732 

Již tradiční silniční cyklistický závod napříč obcemi východních Krkonoš s přesahem do 
polského příhraničí se pojede v sobotu 29. července. Trať letošního 4. ročníku nabídne dlouhou 

trať o délce 145 km s převýšením 2 606 metrů a krátkou trať o délce 98 km. Součástí 

cyklistického svátku budou opět dětské závody, vrchařská soutěž a bohatý doprovodný 

program. Startuje se v 10 hodin.  
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