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TOP AKCE V KRKONOŠÍCH 

 SRPEN 2021 

1) Srpen na Doteku 
  

Termín akce: 3.–30. srpna 2021 
Místo konání: Horní Maršov, DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie a kultury 
Více informací: www.dotek.eu 
 
Dotek pro vás namíchal koktejl rozmanitých srpnových akcí. A co vás čeká? Komentovaná prohlídka 
renesančního kostela, podíváte se za tajemstvím krkonošského lesa, dozvíte se, jak Winterovi k louce přišli, 
poznáte ozvěny ekofilmu a magické hlubiny, budete hledat Chrostíkovic děti, nebo můžete zavítat na výstavu 
obrazů Nadi Čichovské ve starém kostele. Užijte si léto na DOTEKu. 

 
2) Krkonoše Amerikou 
 

Termín akce: 6.–7. srpna 2021 
Místo konání: Vrchlabí, Holiday park – Liščí farma 
Více informací:  www.krkonoseamerikou.cz 

 
Setkání majitelů amerických vozidel, US Exotic Cars a US Motocyklů. Celodenní moderovaný program doplní 
hudební kapely, kulturistická show Renáty Hronové, Drum show, dražba amerického vozu Cadillac, testovací Off 
Road jízdy vozů JEEP, stánky, suvenýry, občerstvení a nebudou chybět ani spanilé jízdy vozidel  
i motocyklů. Nenechte si ujít Krkonoše Amerikou! 
 

3) XVIII. Krkonošské klání 
 

Termín akce: 7. srpna 2021, 10:00 
Místo konání: Horní Lánov 
Více informací: www.lanov.cz 

 
Koňské závody v parkurových a westernových disciplínách, včetně napínavého skoku mohutnosti. Účastní se 
všechna plemena koní s jezdci malými i velkými. Soutěže pro děti i dospělé diváky. Po celý den zajištěné 
občerstvení a spousta zábavy. 
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4) Vysocká medová pouť 
  

Termín akce: 7. srpna 2021, 11:00 
Místo konání: Vysoké nad Jizerou, náměstí 
Více informací: www.vysokenadjizerou.cz 

 
Oblíbená podkrkonošská řemeslná pouť, tentokrát s podtitulem MEDOVÁ. Pro malé i velké návštěvníky je 
připravena řada kulturních akcí, řemeslných stánků a krajového občerstvení. Každý bude mít příležitost projet si 
město v historickém kočáru, zastavit se u malého komorního podia u divadla Krakonoš za kostelem, pozdravit 
se s pánem hor, který pouť rád navštěvuje a samozřejmě si vystřelit tradiční pouťovou růži z papíru. 
 
 

5) Tóny v parku 
  

Termín akce: 14. srpna 2021, 18:00–23:30 
Místo konání: Hostinné, Tyršovy sady 
Více informací: www.hostinne.info 
 
Již potřetí v letních měsících rozezní park tóny hudebních interpretů. Zahrají kapely Bandor, Akustic Front a Brok. 
Občerstvení zajištěno. Při špatném počasí, či zhoršené epidemiologické situaci, se akce ruší.  
 
 

6) Letní příroďák 
  

Termín akce: 14. srpna 2021, 15:00 
Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, Přírodní divadlo 
Více informací: www.mesto-rokytnice.cz  
 
Letní příroďák – to je pohoda, zábava, dobré jídlo a táborák. Akce plná letní pohody, skvělé hudby dua Nikita  
& Filip a country kapely NABOSO. Čeká vás bohatý doprovodný program pro děti a nebude chybět letní táborák. 
Sveze vás ZIPLINE lanovka ve spolupráci s Horskou službou.  Pochutnáte si na specialitách zdejší kuchyně  
a osvěžíte se širokou nabídkou koktejlů místních barmanů. 
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7) MČR horských kol Cross Country 
 

Termín akce: 19.–22. srpna 2021 
Místo konání: Harrachov 
Více informací: www.mtbs.cz 
 
Do Harrachova letos dorazí ti nejlepší cyklisté z Česka, aby poměřili síly. Mistrovství ČR v olympijském Cross 
country je každoročně nejsledovanější cyklistickou událostí. Akce je monitorována sportovními médii včetně TV 
Prima a České televize. Součástí čtyřdenního programu je cyklistický festival, kde se představí prodejci nejen ze 
sportovního odvětví. Během čtyř závodních dní se akce zúčastní stovky cyklistů včetně české špičky.  
 

 

8) Artu kus 
  

Termín akce: 19.–22. srpna 2021 
Místo konání: Trutnov, areál Bojiště 
Více informací: www.artukus.cz 

 
Mladý svěží festival, který se koná na tradičním trutnovském festivalovém místě na Bojišti, upoutá ne zcela 
obvyklým spojením hudby, divadla, výtvarného umění, dobrého jídla a pohody. Umění je široký pojem, a právě tak 
široký je i tento festival. Své si tu najdou milovníci lehčí noty i přemýšlivých tónů, výtvarného umění a samozřejmě 
divadelní scény. Máme-li ze všech žánrů vybrat jednoho zástupce, jmenujme malíře, grafika a ilustrátora, navíc 
trutnovského rodáka, Jiřího Gruse.  
 

 

9) Hudba na horách a KamzíkFest 
  

Termín akce: 22. srpna 2021, 11:00 
Místo konání: Špindlerův Mlýn, skiareál Svatý Petr 
Více informací: www.hudbanahorach.cz 
 
Hudebně zábavné odpoledne pro celou rodinu na čerstvém horském vzduchu. KamzíkFest s nejoblíbenějšími 
hudebními interprety pro děti, pohádkovým lesem plným úkolů, malováním na obličej a dalším aktivním 
programem. V podvečerních hodinách se mohou všichni příznivci české hudební scény a živého koncertování 
těšit na vystoupení oblíbené popové kapely MIRAI. 
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10) Žacléřské fichtlklání 
  

Termín akce: 28. srpna 2021, 13:00 
Místo konání: Žacléř, na Jiřím kopci  
Více informací: www.infocentrum-zacler.cz 

 
Závody malých motocyklů na téměř historických strojích a čtyřkolek. Soutěž o titul mistra Paďoura, pro děti jízdy 
na čtyřkolkách a na cross motorce. Soutěžní disciplíny – jízda po zadním, cestou necestou, skok do dálky. 
Dopoledne zkušební jízdy, odpoledne závody. 
 
 

11) Loučení s prázdninami – divadlo v Herní krajině 
  

Termín akce: 28. srpna 2021, 15:00 
Místo konání: Pec pod Sněžkou, Herní krajina Pecka 
Více informací: www.pecpodsnezkou.cz 

 
Místní divadelní spolek Járy Dostálka zahraje pro malé i velké v Herní krajině Pecka divadelní představení "Jak 
Trautenberka bolely zuby". Vedle divadla na vás čeká také doprovodný dětský program. 
 
 

12) Víkend s Krakonošem 
  

Termín akce: 28.–29. srpna 2021, 10:00–18:00 
Místo konání: Janské Lázně, náměstí, dětská léčebna VESNA 
Více informací: www.janske-lazne.cz 
 

Zábavný víkend s postavou Krakonoše pro malé i velké, krkonošské speciality, farmářský trh, autogramiáda 
Danky Šárkové, autorky Krkonošské kuchařky, krkonošská řemesla, soutěžní dětské dopoledne před DL VESNA. 
Povozí vás silniční vláček. V sobotu od 14:30 zahraje dívčí kapela VESNA, v neděli od 14:00 vás pobaví 
KRAKONOŠKA z Trutnova. 
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