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1) Krakonošův guláš  
 

Termín akce: 3. září 2022, 9:00 
Místo konání: Pec pod Sněžkou 
Více informací: www.pecpodsnezkou.cz 

 
Zveme vás na již kultovní akci 16. ročník Krakonošova guláše. Zvítězit může jen jeden! Hodnotí se nejlepší guláš 
od více než desítky soutěžních týmů. Družstva vaří z 18 kg masa na každém kotli. Jsou dvě soutěžní kategorie – 
o pohár starosty města od odborné poroty a cena veřejnosti Jardy Dostálka. Přijeďte i vy ochutnat, co pro vás  
v Peci navaří. O hudební program se postarají kapely Patrola, Benjaming's Clan, Creedence revival a Smokie 
revival. 
 

2) Krkonošská šlápota 
 

Termín akce: 3. září 2022, 10:00–15:00 
Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, přírodní divadlo 
Více informací: www.rokytnice.com 
 
Prezence a start hlídek: 10:00 hodin u přírodního divadla v Rokytnici nad Jizerou. Této turistické hlídkové soutěže 
se mohou účastnit 3–5členné hlídky (i rodiče s dětmi). Trasa není náročná, je vhodná i pro malé děti a sportovní 
kočárky. Během cesty musí hlídky plnit různé úkoly. Po úspěšném absolvování čeká na účastníky v cíli odměna. 
Přijďte k nám strávit příjemné odpoledne na čerstvém vzduchu se spoustou zábavy! 
 

3) Kross Harachov 
 

Termín akce: 3. září 2022 
Místo konání: Harrachov, biatlonové kolečko SKP 
Více informací: www.iprimacup.cz 
 
Již podruhé v roce zavítá česká cyklistická špička do Harrachova, kde se uskuteční závod Kross Harrachov 
zařazený v seriálu Prima CUP – cyklistický seriál horských kol pro širokou veřejnost. Trasy 22 / 48 / 115 km  
s převýšením 512 / 1000 / 3500 m. Start a cíl v areálu biatlonového kolečka SKP Harrachov. 
 
 

mailto:info@krkonose.eu
https://www.pecpodsnezkou.cz/akce/krakonosuv-gulas-2022/
https://www.rokytnice.com/cs/kalenda-akci/details/1710-krkonosska-slapota
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4) Food Swap 
 

Termín akce: 4. září 2022, 10:00–16:00 
Místo konání: Vrchlabí, areál u Morzínské kaple 
Více informací: www.spoleknadvore.cz 
 
Vaříte rádi? Pečete? Připravujete studenou kuchyni? Máte přebytky ze zahrádky? Pochlubte se svými specialitami 
nebo výpěstky! FOOD SWAP je výměna jídla. Pojďme každý něco dobrého připravit a společně se setkat při dobré 
hudbě… Jídlo nás spojuje. Skrze jídlo můžeme poznávat jiné kultury, lidi a zvyky, ale i své sousedy a přátele. 
Doprovodný program je letos velká pecka a na cirkusovém stanovišti si vyzkoušíte třeba slackline aneb chození 
po lajně nebo žonglování.  
 

5) Jilemnické koštování 
 

Termín akce: 4. září 2022 
Místo konání: Jilemnice, náměstí 3. května 
Více informací: www.mestojilemnice.cz 
 
Co to koštování vlastně je? Festival o vaření a živobytí v Jilemnici a krkonošském okolí se soutěží "vo 
nejšmakounější sejkoru", kterou si účastníci upečou přímo na místě z těsta, které si doma sami připraví a jež 
ohodnotí odborná porota. A opět i s kláním "vo nejkalejšího dřevorubce", kdy přímo na místě budeme řezat  
a sekat na sílu, rychlost i krásu. A k tomu všemu se budeme snažit udělat si hezký den nejen dalším jídlem  
a pitím, ale i muzikou nebo poudačkama. 
 

6) Odpoledne s Elvisem Presleym 
 

Termín akce: 9. září 2022, 17:00 
Místo konání: Hostinné, před domem s pečovatelskou službou 
Více informací: www.hostinne.info 
 
Live show krále rock’n‘rollu v podání Milana Hrocha. Při jeho vystoupení zapomenete na dnešní dobu a vrátíte se 
do období života Elvise Presleyho a budete přesvědčeni o tom, že král rock’n‘rollu stále žije. Při tomto představení 
budete provedeni celým obdobím Elvisova tvůrčího života, kdy zpíval romantické písně a za srdce beroucí balady.  

mailto:info@krkonose.eu
http://spoleknadvore.cz/food-festival/
https://www.mestojilemnice.cz/zivot-ve-meste/kalendar-akci/jilemnicke-kostovani-840_111cs.html
http://hostinne.info/odpoledne-s-elvisem-presleyem-v-hostinnem/a-8993/p1=13332
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7) Dny evropského dědictví v Trutnově 
 

Termín akce: 10. září 2022 
Místo konání: Trutnov, Horní Staré Město 
Více informací: www.ictrutnov.cz 
 
Letošní Dny evropského dědictví v Trutnově mají téma česko-německé historie, a to v souvislosti s oslavami 
třicetiletého výročí Společnosti česko-německého porozumění Trutnov – Krkonoše. Při této příležitosti budou 
připomenuty některé významné osobnosti, které svými počiny daleko přesáhly hranice Trutnova, na které ale 
pozdější generace téměř zapomněly. Startovat bude také nový quest na toto téma. Odměnou za správné řešení 
je nová neprodejná turistická vizitka. Speciální programy jsou připravené také v dalších běžně nepřístupných 
objektech. Když v nich navíc získáte razítka, nemine vás drobný dárek. 
 

8) Dětský MTB CAP v Bobru 
 

Termín akce: 10. září 2022, 14:00 
Místo konání: Žacléř, Boberské hřiště 
Více informací: www.facebook.com/csteamzacler/ 
 
Dětské cyklistické závody. Prezence od 13:30 na Boberském hřišti, start ve 14:00. Kategorie: odrážedla – 
předškolní děti, kola – předškoláci až žáci do 14 let. Ceny a medaile pro první tři v kategorii. Pro závodníky  
i dospěláky občerstvení zajištěno. 
 

9) Poznej s námi Vrchlabí 
 

Termín akce: 10.–11. září 2022, 10:00 
Místo konání: Vrchlabí, Regionální turistické informační centrum  
Více informací: www.mestovrchlabi.cz 
 
Přijeďte si do Vrchlabí užít začínající babí léto a poznat krásy města! Nechte se pohltit rodinnou hrou, která vás 
provede jedinečnými zákoutími města. Aktivit pro rodinu s dětmi není nikdy dost, připravena bude pro vás 
poznávací hra „Poznejte s námi Vrchlabí!“, která vašim dětem ještě trochu prodlouží prázdniny a s nimi spojené 
zážitky. Hra bude probíhat po celý víkend a je jen na vás, jestli ji absolvujete během jednoho dopoledne nebo si 
ji rozložíte na oba dny, a krásy Vrchlabí si tak užijete po celý víkend. 

mailto:info@krkonose.eu
https://www.ictrutnov.cz/dny-evropskeho-dedictvi
https://mestovrchlabi.cz/poznejte-s-nami-vrchlabi-4-5-zari/d-1784
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10) Špindlerovka CUP 
 

Termín akce: 11. září 2022, 10:00 
Místo konání: Špindlerův Mlýn, start u vodotrysku parkoviště P1 
Více informací: www.spindlerovka-cup.cz 
 
21. ročník Špindlerovka Cupu, tradiční 10 km závod startuje první týden v září. Závod pro cyklistické nadšence 
ve všech věkových kategoriích. Pojď otestovat svoji vytrvalost, kolo i fyzičku výjezdem z centra Špindlerova 
Mlýna na Špindlerovu boudu, dolů už je to za odměnu. Registrace v den závodu.  
 

11) Šlapu na čáru 2022 
 

Termín akce: 18. září 2022, 10:00 
Místo konání: Horní Maršov – Malá Úpa 
Více informací: www.malaupa.cz 
 
Další ročník cyklistického závodu do vrchu Velká cena Krkonoš Šlapu na čáru z Horního Maršova na Pomezní 
sedlo. Prezence 8:00–9:30. Startuje se v 10:00 z Horního Maršova na Bertholdově náměstí. Jízdní kategorie: 
Silnička 13,6 km, Bike 12,2 km, Elektrokolo 12,2 km. Součástí závodu Pohár mládeže SCKHK 2021 (5,5 km). 
Vyhlášení závodu proběhne na Pomezním sedle. V prostoru Galerie Celnice čeká všechny závodníky 
občerstvení a pro ty nejlepší jsou připraveny krásné ceny. 
 

12) Hruškovo-jablečná slavnost 
 

Termín akce: 18. září 2022, 14:00 
Místo konání: Horní Maršov, ekocentrum DOTEK 
Více informací: www.dotek.eu 
 
Rodinné odpoledne s bohatým programem. Oslava tradičních pohorských plodin. Můžete se těšit na pěstitelské 
rady, ochutnávku různých druhů vybraného ovoce, tvořivé dílničky pro děti a na závěr vás čeká divadlo Žumpa  
a jejich Vitamínová pohádka – v hlavní roli hrušky! Prohlídky fary s expozicí, kostela či přírodní zahrady – denně 
od 9:00 do 17:00. Tematické stezky a questy po okolí – pomůcky k vyzvednutí denně.  
 
 

mailto:info@krkonose.eu
http://www.dotek.eu/Uvodni-strana.html
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13) Drakiáda 
 

Termín akce: 24. září 2022 
Místo konání: Špindlerův Mlýn, lanová dráha Medvědín 
Více informací: www.mestospindleruvmlyn.cz 

 
Podzim je ve znamení pouštění draků! Přijďte si tuto zábavu užít do Špindlerova Mlýna. Doprovodný program 
pro děti. Čeká na vás výtvarná dílna, děti si vyrobí svého malovaného draka a rovnou s ním i soutěží. 13:00 
hromadný výjezd vzhůru lanovkou na kopec Medvědín, kde probíhají další soutěže s draky v povětří. 
Zvýhodněné jízdné pro lanovou dráhu, děti s drakem do 18 let zdarma + dospělí 80 Kč (tam) / 150 Kč (tam  
i zpět).   
 

14) Kulinářský den 
 

Termín akce: 28. září 2022, 10:30–18:00 
Místo konání: Janské Lázně, náměstí  
Více informací: www.janskelazne.com 
 
Celodenní akce pro všechny milovníky dobrého jídla a nápojů s bohatým kulturním programem. Najdete zde 
prezentaci místních restaurací, místní pivovary, vinaře z Moravy, ukázky vaření, krkonošskou kuchařku, 
řemeslné výrobky a mnoho dalšího. 
 

15) Večerní projížďky safari 
 

Termín akce: září 2022, každý pátek a sobotu od 20:00 a 21:00  
Místo konání: Dvůr Králové nad Labem, Safari park 
Více informací: www.safaripark.cz 
 
Když lidé jdou spát, zvířata se probouzejí. Návštěvníci večerních jízd za zvířaty v Safari parku Dvůr Králové mají 
možnost nahlédnout do večerního života surikat, buvolů, zeber, žiraf nebo pakoní. Všechny zajímavosti ze 
života zvířat v přírodě i Safari parku jim prozradí zkušený průvodce. Vstupenky lze nakoupit přímo v bráně Kibo 
krátce před odjezdem. 
 

 

mailto:info@krkonose.eu
https://www.mestospindleruvmlyn.cz/akce/drakiada
https://www.janskelazne.com/udalost/kulinarsky-den-sv-vaclava-v-janskych-laznich/

