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TOP AKCE V KRKONOŠÍCH 

 ZÁŘÍ 2021 

 
1) Audi sraz Špindlerův Mlýn 2021 

 

Termín akce: 2.–5. září 2021 
Místo konání: Špindlerův Mlýn, skiareál Svatý Petr 
Více informací: www.mestospindleruvmlyn.cz 

 
Letos se po čtvrté uskuteční akce s názvem “Audi sraz Špindlerův Mlýn 2021”, která proběhne jako každý rok         
u sjezdovky Svatý Petr, známé jako Home of Quattro. Přivítáme vás první víkend v září, ale tentokrát již od čtvrtka, 
to znamená, zapište si do kalendářů termín od 2. do 5. září 2021. Těšit se můžete na tradiční i nové hosty, soutěže 
pro malé i velké, prezentace vozů, čtyřkolek a bugin, dětský koutek a mnoho dalšího. 
 
 

2) Poznej s námi Vrchlabí 
 

Termín akce: 4.–5. září 2021, 10:00–15:00 
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, jež budou přístupná pouze o víkendu 4. až 5. září! Vašim dětem se tak 
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 odpoledne nebo si ji rozložíte na oba dny. Navštívit můžete vrchlabský zámek, 
klášterní kostel sv. Augustina, zámeckou hrobku Černín–Morzinů, kostel sv. Vavřince, KCEV KRTEK a hřbitovní 
stezku „Za pamětí Vrchlabí“. Běžně uzavřené budovy budou pro návštěvu otevřené oba dny od 10 do 15 hodin. 
Hra začíná i končí v Regionálním turistickém informačním centru (RTIC) na rohu náměstí TGM v centru Vrchlabí, 
kde dostanete potřebné materiály, abyste mohli odpovídat na kvízové otázky a také si zde vyzvednete odměnu. 
Když si se správnou odpovědí nebudete jistí, u každého místa na vás bude čekat průvodce, který vám poskytne 
nápovědu.  
 
 
 

 

mailto:info@krkonose.eu
https://www.mestospindleruvmlyn.cz/akce/audi-sraz
https://mestovrchlabi.cz/poznejte-s-nami-vrchlabi-4-5-zari/d-1784
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3) HETOS 
 

Termín akce: 11. září 2021, 8:00 
Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, sportovní hala 
Více informací: www.rokytnice.com 
 

Tato každoroční soutěž zabaví malé i velké. Je vypisována pro skupiny 3–5 účastníků, kteří celý den spolupracují 
jako tým. Společně řeší jak trasu, tak i úkoly, které na každou hlídku na šestnácti kilometrové cestě čekají. Kam 
je cesta zavede, to nikdo netuší. Mezi úkoly, které je třeba vyplnit, patří například poznávání broučků, ptáčků, 
kamínků, práce s mapou, určování světových stran, vědomostní test a mnoho dalších. Koho soutěž nadchla, s tím 
se potkáme na startu ve sportovní hale v Rokytnici nad Jizerou. 
 

4) Dny evropského dědictví v Trutnově 
 

Termín akce: 11. září 2021 
Místo konání: Trutnov, Horní Staré Město 
Více informací: www.ictrutnov.cz 
 

Letos ke Dnům evropského dědictví Trutnov otevírá další jindy zavřené brány. V pátek v 16:00 představí 
kronikářka města v Muzeu Podkrkonoší listiny z roku 1379. V sobotu se návštěvníkům otevře kostel sv. Václava, 
kde proběhne mimo jiné několik koncertů, právě tak jako v kapli sv. Tekly na Babí. U sekvojovce obrovského 
připravila pro rodiny s dětmi, a nejen pro ně, Česká lesnická akademie lesní pedagogiku a další zajímavosti vč. 
ukázek lesní techniky. Nezapomeňme na betonového obra–pevnost Stachelberg, která bude rovněž otevřená. 
Dostupnost zajistí autobus s označením DED, který bude jezdit z Poříčí do HSM. Bonusem celých dnů je možnost 
získat v TIC Trutnov za sesbíraná pamětní razítka malý dárek.  
 

5) Řepná slavnost 
 

Termín akce: 18. září 2021 
Místo konání: Horní Maršov, ekocentrum DOTEK 
Více informací: www.dotek.eu 
 

Víte, jak upéct řepné brownies? Jak může chutnat řepovice? Kdo byl Řepočet a co dělal v Krkonoších? Přijďte 
oslavit svátek tradičních plodin a zažít červenou řepu tak, jak ji ještě neznáte. Čekají na vás kreativní dílny, 
workshopy pro dospělé, soutěže o netradiční ceny, divadlo a spousta další zábavy.  

mailto:info@krkonose.eu
https://www.rokytnice.com/cs/kalenda-akci
https://www.ictrutnov.cz/dny-evropskeho-dedictvi
http://www.dotek.eu/Uvodni-strana.html
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6) Šlapu na čáru 
 

Termín akce: 19. září 2021, 10:00 
Místo konání: Horní Maršov, Pomezní sedlo 
Více informací: www.malaupa.cz 

 

Další ročník cyklistického závodu do vrchu Velká cena Krkonoš Šlapu na čáru je tu! Z Horního Maršova na 
Pomezní sedlo se vydají všechny věkové kategorie včetně dětí. Jízdní kategorie: Silnička 13,6 km, Bike 12,2 km 
a elektrokolo 12,2 km. Startuje se v 10:00 na Bertholdově náměstí v Horním Maršově. Registrace 8:00–9:30. 
Vyhlášení závodu proběhne na Pomezním sedle. V prostoru Galerie Celnice čeká všechny závodníky občerstvení 
a pro ty nejlepší krásné ceny. Přijďte si pořádně šlápnout do pedálů! 
 

7) Moc a síla hypnózy 
 

Termín akce: 22. září 2021, 19:00 
Místo konání: Jilemnice, SD Jilm 
Více informací: www.sdjilm.cz 
 

V Jilemnici chystají odbornou interaktivní přednášku s hypnotizérem Jakubem Kroulíkem. Pohovoří                             
o osobnostech hypnózy v ČR i ve světě. Dozvíte se, co je hypnóza, jestli může být nebezpečná a zažijete ji přímo 
v praxi, neboť součástí programu budou také praktické ukázky sugesce a hypnózy. Najde se mezi vámi odvážný 
dobrovolník?  
 

8) Krakonošův divadelní podzim 
 

Termín akce: 24. 9. – 2. 10. 2021 
Místo konání: Vysoké nad Jizerou, divadlo Krakonoš 
Více informací: www.kdpvysoke.cz 
 
Krakonošův divadelní podzim je národní přehlídka venkovských divadelních souborů z České republiky, pořádaná 
každoročně vždy na podzim ve Vysokém nad Jizerou. Letos se uskuteční po dva a padesáté. Čeká vás spousta 
představení v podání spolků ze všech koutů republiky, na své si tak přijdou malí i velcí. Jedním z hostů 
Krakonošova divadelního podzimu bude známá herečka Dana Morávková. Přehlídka je věnována 150 letům 
ochotnického spolku PŘEMYSL. 
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9) Slavnosti vína v Hostinném 

 

Termín akce: 25. září 2021, 15:00–22:00 
Místo konání: Hostinné, Sklípek pod obry 
Více informací: www.hostinne.info 
 
Milovníci vína si přijdou na své v Hostinném. Ochutnat bude možné burčák a vína z Velkých Pavlovic: Vinařství 
Mikulica a Rodinné vinařství Krejčiřík. Nebude chybět drobné občerstvení a káva. Od 19:00 hodin se rozezní písně 
k tanci i poslechu. Vstupné 50 Kč. Velký výběr lahvových vín vás jistě svede ke koupi dobrého vína pro vás či 
vaše blízké.  
 

10) Lenka Filipová a hosté 
 

Termín akce: 26. září 2021, 19:00 
Místo konání: Harrachov, kostel sv. Václava 
Více informací: www.harrachovcard.cz 
 
Koncert plný emocí. Virtuózní muzikantské výkony, komunikace s publikem, celá řada hitů, úpravy věhlasných 
skladeb pro klasickou kytaru, úpravy lidových písní, šansony, keltské písně z nového alba Oppidum, to vše na vás 
čeká v Harrachově, kde rozezní své struny zpěvačka a kytaristka Lenka Filipová.  
 

11) Kulinářský den 
 

Termín akce: 28. září 2021, 10:00–18:00 
Místo konání: Janské Lázně, náměstí 
Více informací: www.janskelazne.com 
 
Celodenní akce plná lákavých dobrot. Vaření v přímém přenosu. Ve stáncích na kolonádě můžete ochutnat               
z kuchařského umění místních restaurací, najdete zde stánky s regionálními potravinami a výrobky od místních 
farmářů. Atmosféru zpříjemní hudební doprovod. 
 

 

mailto:info@krkonose.eu
http://hostinne.info/slavnosti-vina-v-hostinnem/a-8702
https://www.harrachovcard.cz/kalendar-akci/122-lenka-filipova-v-kostele-sv-vaclava
https://www.janskelazne.com/akce-roku-2021/

