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TOP AKCE V KRKONOŠÍCH 

 ČERVENEC 2022 

1) Maloúpský jarmark 
 
Termín akce: 2. července 2022, 10:00–18:00 
Místo konání: Malá Úpa 
Více informací: www.malaupa.cz 

 
Navštivte Maloúpský jarmark v kouzelném prostředí kostela sv. Petra a Pavla v Malé Úpě. Na své si přijdou 
malí i velcí. Uvidíte ukázky tradičních řemesel, prodávat se budou místní výrobky, pro děti jsou připravené 
dílničky a korálkování. Proběhne soutěž v dřevařských dovednostech. Pro dospělé bude na čepu pivo 
Trautenberk a od 16 hodin koncert pro všechny. 

 

2) Oslavy 120 let ZUBAČKY 
 
Termín akce: 2. července 2022 
Místo konání: Tanvald, Harrachov, Kořenov – nádraží 
Více informací: www.zubacka.cz 

 
Nenechte si ujít největší akci letošního roku na Zubačce! Těšit se můžete na historické ozubnicové vlaky 
(Tanvald–Kořenov), parní vlaky (Kořenov – Szklarska Poreba), výstavu železničních vozidel v Kořenově  
i mimořádné spoje z Prahy a Liberce. V Kořenově bude připraven bohatý doprovodný program a samozřejmě 
nebude chybět občerstvení. 
 

3) 5. narozeniny Stezky korunami stromů Krkonoše 
 
Termín akce: 2. července 2022, 10:00–17:00 
Místo konání: Janské Lázně, Stezka korunami stromů Krkonoše 
Více informací: www.stezkakrkonose.cz 
 
Užijte si narozeniny se Stezkou korunami stromů v Janských Lázních. Těšit se můžete na Hmyzáky, kejklíře, 
chůdaře, šálové akrobatky, dřevosochání a samozřejmě Emila s Emilkou! Po celý den budou probíhat hudební 
produkce a soutěže pro děti. Tento zábavný den si jistě užije celá rodina.  
 

mailto:info@krkonose.eu
https://malaupa.cz/blog/2022/03/16/maloupsky-jarmark-2022/
http://www.zubacka.cz/index.php/akce/planovane-akce/619-oslavy-120-let-zubacky-a-zeleznice-korenov-harrachov-szklarska-por-ba-gorna-2-a-3-cervence-2022
https://www.stezkakrkonose.cz/aktuality/5-narozeniny-stezky-korunami-stromu-8v7t5p94xy
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TOP AKCE V KRKONOŠÍCH 
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4) Klášterní struny 
 
Termín akce: 2., 9. a 16. července 2022, 20:00 
Místo konání: Hostinné, Františkánský klášter 
Více informací: www.hostinne.info 
 
Františkánský klášter opět rozezní klášterní struny. K návštěvě a poslechu vás zve 2. července Karel Kahovec  
a George G Beatovens, 9. července si můžete poslechnout jazzovou skupinu EKG Jazz a Just Now a 16. 
července zahraje Madam v triku. Za příjemnou hudbou se prostě vydejte do Hostinného. 
 

5) Den lidových řemesel 
 
Termín akce: 5. července 2022, 8:30 
Místo konání: Žacléř, Rýchorské náměstí 
Více informací: www.muzeum-zacler.cz 
  

Návštěvníci se mohou těšit na řemeslné stánky, dobré jídlo a pití, program pro děti, sokolnické ukázky, hudební 
program po celý den až do večerních hodin ukončí závěrečný ohňostroj. Vstupné zdarma! 
 

6) Léto na DOTEKU 
 
Termín akce: 7.–28. července 2021, 14:00–18:00 
Místo konání: Horní Maršov, DOTEK – dům obnovy tradic, ekologie a kultury 
Více informací: www.dotek.eu 
 
Každý čtvrtek můžete navštívit některý z nabízených programů: Sedm příběhů o starém kostele – komentovaná 
prohlídka renesančního kostela. Kam se ztratily Chrostíkovic děti – terénní program pro rodiny s dětmi 3–6 let. 
Délka cca 1 hodina. Řemeslné dílničky pro děti – přijďte si vyrobit Krakonošův knoflík, svíčku či panenku ze 
lnu. Člověk a strom aneb století W. Wimmera – vycházka s průvodcem po okolí DOTEKU o proměnách krajiny. 
Vhodné pro děti od 10 let a dospělé. 
 
 
 
 

mailto:info@krkonose.eu
http://www.hostinne.info/klasterni-struny-2021-hostinne/a-8608
http://www.muzeum-zacler.cz/uvod/den-lidovych-remesel-572022_1
http://www.dotek.eu/Uvodni-strana.html
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7) Mlynářovy toulky 
 

Termín akce: 9. července 2022, 10:00 
Místo konání: Špindlerův Mlýn, Městský park  
Více informací: www.mestospindleruvmlyn.cz    
 

Chcete potkat Anče, Kubu, hajného, Krakonoše s jeho sojkou práskačkou či slyšet nadávat Trautenberka? To 
jsou „Mlynářovy toulky“ a jejich pohádková trasa ve Špindlerově Mlýně. Startujeme v 10 hodin v městském 
parku u řeky Labe. Den plný zábavných a veselých úkolů, které pro vás připravila místní agentura Yellow Point + 
mnohé a mnohé další… divadlo Kozlík, Pohádkové Krkonoše, stavebnice SEVA. Každý účastník pohádkové trasy 
si odnese odměnu. 
  

8) Komentovaná vycházka po NS Den bitvy u Trutnova 27. 6. 1866 
 

Termín akce: 11. a 25. července 2022, 14:00 
Místo konání: Trutnov, Naučná stezka 
Více informací: www.ictrutnov.cz 
 

Naučná stezka vede místy nejurputnějších bojů jediné bitvy prusko-rakouské války 1866, ve které zvítězili 
Rakušané. Že to byly boje skutečně tvrdé a kruté, o tom svědčí nejméně 6 000 mrtvých a nezvěstných vojáků. 
Jak to celé probíhalo, to je popsáno na 12 naučných tabulích, které stezku dlouhou asi 3 km lemují. Ovšem 
projít tu samou stezku v doprovodu uniformovaného vojáka, fanouška tehdejších událostí, to něco úplně jiného. 
Dozvíte se nejenom podrobnosti jednotlivých částí bitvy, ale také mnoho zajímavého ze zákulisí. Sraz zájemců 
je vždy ve 14:00 h u TIC Trutnov, Krakonošovo náměstí (Stará radnice). Další vycházky 8. a 22. srpna. 
 

9) Krakonošovy letní podvečery 
 

Termín akce: 14.–16. července 2022 
Místo konání: Jilemnice, Masarykovo náměstí  
Více informací: www.facebook.com/jilemnicko 
 
Během tří podvečerů si užijete na jilemnickém náměstí muziku rozmanitých žánrů. Nejen děti pobaví pohádky  
a vyhlídkové projížďky v kočáře. Zatančí vám Františkův harém a Paul Dance, nebo můžete vyrazit na malou 
túru s KČT na Kozinec. Program je pestrý, každý si přijde na své. 

mailto:info@krkonose.eu
https://www.mestospindleruvmlyn.cz/akce/mlynarovy-toulky
https://www.ictrutnov.cz/kalendar-udalosti
https://www.facebook.com/jilemnicko/


 

 

 www.krkonose.eu  
Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí 

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

 

TOP AKCE V KRKONOŠÍCH 
ČERVENEC  2022 

10) Harrachovské pivní slavnosti 
 
Termín akce: 23. července 2022, 10:00 
Místo konání: Harrachov, Sklárna a minipivovar Novosad & syn 
Více informací: www.harrachov.cz 
 
Dobrá zpráva pro všechny milovníky harrachovského piva a skla. Opět se konají tradiční již 19. Harrachovské 
pivní slavnosti s hudebním programem a nabídkou různých pochutin. Celý den bude otevřena huť, kde budou 
moci všichni návštěvníci sledovat umění sklářských mistrů. Možnost vyzkoušet si jejich práci a třeba si i něco 
vyfouknout na památku. Ochutnáte místní pivo, občerstvíte se třeba klobásou z udírny a samozřejmě si  můžete 
zakoupit krásné výrobky z harrachovské sklárny. Vstupné bude lidové a program špičkový, aby si každý vybral 
to svoje! 
 

11) Krkonošská kuchyně a jiné speciality 
 
Termín akce: 23. července 2022, 12:00 
Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, Dolní náměstí 
Více informací: www.rokytnice.com 
 
Čeká vás široká nabídka krkonošských specialit, dobrého pití, oblíbené kapely a bohatý doprovodný program. 
Pro děti dílničky, malování na obličej a kreslení křídami. Přijďte ochutnat, jak se v Rokytnici nad Jizerou vaří, 
jste srdečně zváni. 
 

12) Živé náměstí 
 
Termín akce: 24. července 2022, 17:00 
Místo konání: Vrchlabí, náměstí Míru 
Více informací: www.strelnicevrchlabi.cz 
 
V červenci se opět setkají milovníci umění na ulici, tentokrát na náměstí Míru. Na programu jsou pohádky pro 
děti Červená Karkulka a Malý pán, akrobaté Losers a Slack, kapely Grooves (Vrchlabí) a ze zahraničí k nám 
zavítá Nat Osborn Band (New York).  
 

mailto:info@krkonose.eu
https://www.harrachov.cz/aktuality-akce/kalendar-akci/harrachovske-pivni-slavnosti-436_126cs.html
https://www.rokytnice.com/cs/kalenda-akci/details/1683-krkonosska-kuchyne
https://www.strelnicevrchlabi.cz/seznam-akci/zive-namesti_1673/

