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TOP AKCE V KRKONOŠÍCH 

 ČERVENEC 2021 

1) Trutnovský drak 
 

Termín akce: červen 2021 
Místo konání: Trutnov 
Více informací: www.rybrcoul.com 

 

Na výlety se dá chodit vždycky, a to i po městě a dobrodružně! V Trutnově je nový výlet, speciální cesta za 
dobrodružstvím a pokladem. Je to další ze série her spolku Rýbrcoul – duch hor, ale tentokrát se netouláte za 
tím, co vydaly hlubiny země, ale putujete za tajemstvím draka. Procházka je asi na 2 hodiny, odpovědník                    
č. 5 s úkoly a otázkami koupíte v TIC Trutnov. Cena odpovědníku je 200 Kč a hned s plánem hry dostanete 
měděnou minci s drakem. Odměnou vám potom bude nejenom zážitek z pátrání, ale také bronzová, stříbrná            
a zlatá mince s tímtéž drakem, které dostanete opět v TIC Trutnov po předložení správně vyluštěné tajenky. Tak 
vzhůru na draka. 

 

2) Sochání na Háskově 
 

Termín akce: 2.–6. července 2021 
Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, Františkov, pension a hostinec U Hásků  
Více informací: www.rokytnice.com 

 

I letos se uskuteční sochání na Háskově. Předvádět se budou kováři i dřevosochaři. Po celou dobu bude možné 
zakoupit řemeslné výrobky, dát si něco k snědku a co se hudby týče, můžete se těšit na kapely Furt Fajn, 
Epydemye, Žold, VMK a další. V neděli ty nejmenší potěší dětský den, na kterém zajistí hudbu DJ Opasek. Akci 
ukončí úterní Upálení Mistra Jana v režii SDH Františkov. 

 

3) Stezka korunami stromů Krkonoše slaví 4. narozeniny 
 

Termín akce: 3. července 2021, 10:00–17:00 
Místo konání: Janské Lázně, Stezka korunami stromů Krkonoše 
Více informací: www.stezkakrkonose.cz 
 

Oslavte další narozeniny se stezkou v korunách stromů v Janských Lázních. Pestrý hudební a animační program 
bude pro děti i dospělé. Těšit se můžete na moderní klauny, pantomimu, chůdaře, dřevosochaře, písničky                  
a soutěže nejen pro děti. Tento zábavný den si jistě užije celá rodina.  

mailto:info@krkonose.eu
https://www.rybrcoul.com/cs
https://www.rokytnice.com/cs/kalenda-akci/details/1574-sochani-na-haskove
https://www.stezkakrkonose.cz/
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4) Klášterní struny 
 

Termín akce: 3., 10. a 16. července 2021, 20:00 
Místo konání: Hostinné, Františkánský klášter 
Více informací: www.hostinne.info 
 

V Hostinném se opět rozezní Klášterní struny v rajské zahradě Františkánského kláštera. Výběr necháme na vás. 
3. července si můžete poslechnout jazzovou skupinu Noční optika, 10. července zahraje a svými písněmi jistě 
potěší Pavel Dobeš a 16. července se můžete těšit na hudebníka, klávesistu, zpěváka a skladatele Romana 
Dragouna. Když za hudbou, tak do Hostinného. 
 

5) Ozvěny ekofilmu – večer animovaných filmů 
 

Termín akce: 8. července 2021, 18:00 
Místo konání: Horní Maršov, DOTEK – dům obnovy tradic, ekologie a kultury 
Více informací: www.dotek.eu 
 

V Horním Maršově pro vás připravili večer animovaných filmů v seminární místnosti domu DOTEK. Krátké 
animované filmy jsou zaměřené na životní prostředí a jsou vhodné pro děti od 6 let. Drobné občerstvení je možné 
zakoupit před začátkem promítání v turistickém informačním centru Infokoloniál, který je součástí areálu DOTEK. 
Vstupné je zdarma, celé to bude trvat 45 minut a po promítání je možné zúčastnit se debaty. To v kině jen tak 
nezažijete. 
 

6) Italské trhy 
 

Termín akce: 12.–17. července 2021, 9:00–20:00 
Místo konání: Špindlerův Mlýn, náměstí 
Více informací: www.mestospindleruvmlyn.cz 
 

Žijeme v době, která cestování moc nepřeje. Pokud letos nemáte možnost zavítat do jižních zemí, zastavte se ve 
Špindlerově Mlýně, kde se konají Italské trhy. Rozmanité chutě a atmosféra vás na chvíli přenesou do teplých 
krajů. Představí se svět italské gastronomie z regionů Sicílie, Toskánska a Süd Tyrol.  Ochutnat můžete zeleninu 
nakládanou v oleji, typické sýry a uzeniny, slané i sladké pečivo a samozřejmě nebude chybět olivový olej a olivy. 
Přijďte ochutnat a sami se tak přesvědčit. 

mailto:info@krkonose.eu
http://www.hostinne.info/klasterni-struny-2021-hostinne/a-8608
http://www.dotek.eu/Uvodni-strana.html
https://www.mestospindleruvmlyn.cz/akce/italske-trhy-1
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7) Setkání sportovních a závodních automobilů 
 

Termín akce: 16.–18. července 2021 
Místo konání: Harrachov, areál „Mamutího“ skokanského můstku 
Více informací: www.autoshow-harrachov.cz 
 
Setkání a výstavu sportovních a závodních automobilů všech světových značek a roků výroby zažijete 
v Harrachově. Součástí show budou i měřené sportovní jízdy do vrchu – jízdy pravidelnosti. Hudba bude jak 
reprodukovaná, tak živá a i nejmenší diváci si přijdou na své v rámci doprovodného programu pro děti.  
 

8) Zvědavá ulička v Jilemnici 
 

Termín akce: 18. července 2021, 10:00 
Místo konání: Jilemnice, Zvědavá ulička 
Více informací: www.ic.mestojilemnice.cz 
 

V rámci Dnů lidové architektury se v Jilemnici ve Zvědavé uličce uskuteční komentované prohlídky objektů           
čp. 104, 113, 118 a to v časech 10, 13 a 15 hodin. Součástí programu bude výstava fotografií z Krkonošského 
muzea „Proměny Zvědavé uličky v čase“, reprodukovaná hudba, posezení s malým občerstvením a malé 
rukodělné dílničky s korálky. Proběhne také křest nové informační tabule a tištěného materiálu o Zvědavé uličce.  
 

9) MEKY 
 

Termín akce: 24. července 2021, 17:00 
Místo konání: Vrchlabí, areál letního kina Tripsi 
Více informací: www.krkonosskekoncerty.cz 
 

Do krásného areálu letního kina Tripsi s kaplí Černínů-Morzinů ve Vrchlabí zavítá legendární muzikant, štramák     
a velký sympaťák MEKY ŽBIRKA. Sekundovat mu bude mladý písničkář JAKUB DĚKAN a o veselý závěr akce se 
postará retro jistota JAM & BAZAR. Areál se otevírá už v 17 hodin, další z Krkonošských koncertů bude stát jistě 
za to! 
 
 

mailto:info@krkonose.eu
https://www.autoshow-harrachov.cz/#home
http://www.ic.mestojilemnice.cz/
http://www.krkonosskepivnislavnosti.cz/
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10) 18. Harrachovské pivní slavnosti 
 

Termín akce: 24. července 2021, 11:00–22:00 
Místo konání: Harrachov, Sklárna a minipivovar Novosad & syn 
Více informací: www.sklarnaharrachov.cz 
 
Další pivní slavnosti v Harrachově jsou tu! Během dne budou probíhat prohlídky muzea a sklárny s příležitostí 
vyzkoušet si foukání skla (dovolí-li to aktuální hygienické opatření). Pro děti budou připraveny dětské dílny 
s možností vyrobit si vlastní dárkové předměty – sklenice, mozaiky, obrázky, trička a další. Hudební doprovod 
zajistí kapely Vrzavá Suzy, Surovej Stefan, Natřije, Olympic revival a Vosí hnízdo. To vše doplní dobroty 
z pivovarské restaurace a cukrárny, stánky s pochutinami, alko i nealko nápoje a hlavně pivo! 
 

11) Pohádková cesta 
 

Termín akce: 27. července 2021, 10:00–13:00 
Místo konání: Benecko, Obchod a dílna pro šikovné ruce 
Více informací: www.benecko.info, tel. 733 188 498 
 

Chcete na vlastní kůži zažít pohádku? Přijeďte na Benecko a projděte si pohádkovou cestu, kde na vás bude čekat 
čert, čarodějnice, princezna a další pohádkové bytosti. Kdo překoná svůj strach a zvládne všechny úkoly                    
a nástrahy, dostane za odměnu dárek. Startovné je 90 Kč za každé dítě. Start pro všechny odvážlivce bude v Dílně 
pro šikovné ruce. Tak vzhůru do pohádky! 
 

12) Muzejní noc 
 

Termín akce: 30. července 2021, 16:00 
Místo konání: Žacléř, Městské muzeum 
Více informací: www.muzeum-zacler.cz 
 

Muzejní noc je akce, při níž jsou muzea, galerie a památkové objekty otevřeny déle než obvykle (někdy i přes 
půlnoc) a vstupné do nich je navíc buď snížené, nebo úplně zdarma. A takovou noc pro vás chystají v Žacléři.      
V rámci XII. ročníku Muzejní noci se mimo jiné můžete těšit na výtvarné dílny, koncert kapely Na Žďár, ochutnávky 
pokrmů a autogramiádu knihy Taje grónského života autorů Aleny a Jaroslava Klempířových. Nenechte si ujít 
tento výjimečný večer.  

mailto:info@krkonose.eu
http://www.sklarnaharrachov.cz/
https://www.benecko.info/
http://www.muzeum-zacler.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Muzeum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Galerie_(expozice)

