1) XVII. KRKONOŠSKÉ KLÁNÍ
Termín akce: 1. srpna 2020, 7:30–17:00
Místo konání: Horní Lánov, hřiště
Více informací: Přátelé koní z Ranče na Kopečku, Helena Kopecká, tel. 604 557 314
17. ročník koňských závodů, kde uvidíte soutěže v parkuru, včetně napínavého skoku
mohutnosti a také ve westernových disciplínách. Účastní se všechna plemena koní s jezdci
malými i velkými. Po slavnostním nástupu a dekorování budou následovat zábavné soutěže pro
diváky, kde nebude chybět oblíbený hod kládou. Čeká vás bohaté občerstvení a spousta
zábavy.

2) KRKONOŠSKÁ PADESÁTKA
Termín akce: 1. srpna 2020, 9:00–17:00
Místo konání: Špindlerův Mlýn, ski areál Svatý Petr
Více informací: www.trailrunningcup.cz, www.mestospindleruvmlyn.cz
Memoriál Ády Klepše. Krkonošská padesátka aneb Mizuno Trail Running Cup patří mezi
nejnáročnější horské běhy u nás. Start a cíl závodů je ve Svatém Petru. Pro běžce jsou
otevřeny tratě o délce 8, 21 a 50 km. Přijďte si zaběhat, nebo jen tak podpořit běžce a nasát
atmosféru oblíbeného závodu.

3) KRKONOŠE AMERIKOU
Termín akce: 1. srpna 2020, 10:00
Místo konání: Vrchlabí, náměstí T.G.M., Holiday park – Liščí farma
Více informací: www.krkonoseamerikou.cz
Velké setkání amerických vozidel a motocyklů na náměstí ve Vrchlabí potěší
amerických skvostů a bouráků. Přijďte si dát pořádný americký Burger nebo
Přijede klasický BBQ Truck – MK´s Food. Na náměstí vám zazpívají Marty´s
a Eliška Rusková. Kulturní program pokračuje večer v Holiday Park Vrchlabí –
zahraje New Bells – AC/DC Cover Band a Hairy Groupies.
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4) VYSOCKÁ POUŤ
Termín akce: 1.–2. srpna 2020, sobota 11:00
Místo konání: Vysoké nad Jizerou, náměstí
Více informací: www.vysokenadjizerou.cz
Přijměte pozvání na tradiční Vysockou pouť. Pestrý program vás bude provázet po celý sobotní
den. Setkáte se s Krakonošem, děti pobaví pohádky a k poslechu, zpěvu a třeba i k tanci zahrají
kapely a interpreti různých žánrů. V neděli můžete zajít na mši, poslechnout si koncert
a odpoledne plné her v městském parku bude patřit dětem.

5) KELTSKÁ NOC
Termín akce: 7.–8. srpna 2020, pátek 14:00–02:00, sobota 13:00–02:00
Místo konání: Harrachov, doskočiště Mamutího můstku
Více informací: www.keltskanoc.cz
Krkonošský open air festival s nejlepším výhledem je opět tu a to již 25. ročník! Na dvou pódiích
se během dvou dnů vystřídají kapely a interpreti: Tři sestry, Krucipüsk, Alkehol, Mňága a Žďorp,
E!E, Doktor P.P., Vypsaná fixa, Wohnout, Kohout plaší smrt, a mnoho dalších. Těšit se můžete
na bohatý program na hlavním a reflex pódiu.

6) POUŤOVÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Termín akce: 15. srpna 2020, 9:00–17:00
Místo konání: Jilemnice, prostranství u kostela sv. Vavřince
Více informací: www.trhyjilemnice.cz
Již čtvrtým rokem se o Svatovavřinecké pouti konají Pouťové trhy. Prostranství u kostela sv.
Vavřince se u příležitosti pouti zaplní stánky s farmářskými výpěstky a rukodělnými výrobky.
Připraveny budou dílničky a aktivity pro děti, stejně jako dvě divadelní představení a atraktivní
hudební program po celý den. Přijďte vytvářet, nakoupit, nechat se unést hudbou, ochutnávat
dobré jídlo a pití.
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7) LETNÍ PŘÍROĎÁK
Termín akce: 15. srpna 2020, 15:00
Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, areál přírodního divadla
Více informací: infocentrum@mesto-rokytnice.cz, tel. 481 522 001
Můžete se těšit na bohatý program pro děti i dospělé. Akce je zakončena promítáním letního
kina. Občerstvení je zajištěné a nebude chybět ani opékání buřtů na ohni. Nezapomeňte teplé
oblečení, pláštěnku a něco nepromokavého na sezení a hlavně dobrou náladu.

8) POHÁDKOVÁ STEZKA
Termín akce: 19. srpna 2020, start 10:00–13:00
Místo konání: Benecko, u Obchodu a dílničky pro šikovné ruce, OÚ Benecko
Více informací: www.benecko.info
Chcete prožít pohádku na vlastní kůži? Projděte si pohádkovou stezku, kde na Vás bude čekat
čert, čarodějnice, princezna a mnoho dalších pohádkových bytostí. Startovné je 80 Kč za dítě.
V ceně je kromě pohádkové cesty také dárek pro děti. Dílnička je v tento den otevřena 9:00–
17:00.

9) ARTU KUS FESTIVAL
Termín akce: 20.–23. srpna 2020
Místo konání: Trutnov, areál Bojiště
Více informací: www.bojistetrutnov.cz, www.artukus.cz
I v letošní poněkud nestandardní době máte možnost užít si neobyčejného spojení hudby,
divadla a výtvarného umění na ojedinělém Artu Kus Festivalu. Uslyšíte The Young Gods,
LVMEN, Hello Marcel a další, uvidíte divadelní představení v podání Divadla X10, A studia
Rubín a Ufftenživot. Přijďte se pobavit, dojmout i tvořit – přijďte se poznávat a mluvit spolu!
Přijďte stvořit artu kus!
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10) DEN OBCE DOLNÍ DVŮR
Termín akce: 29. srpna 2020, 14:00
Místo konání: Dolní Dvůr
Více informací: www.dolnidvur.cz
Program je připraven pro všechny věkové kategorie. Ti nejmenší si užijí naplno Dětský den,
o zábavu se postará moderátor Cucino a dětské novopacké divadlo, děti si zajezdí na koních,
užijí si skákací hrad a malování na obličej. Těm odrostlejším zahrají kapely Agregát, Barbarella,
Jam & Bazar, Vzháčka, a pobaví barmanská show.

11) FICHTLKLÁNÍ
Termín akce: 29. srpna 2020, zkušební jízdy 9:00, začátek závodu 13:00
Místo konání: Žacléř, kopec u dolu Jiří
Více informací: rychorsky.autoklub@seznam.cz
Fichtlklání je oblíbený závod malých motocyklů a čtyřkolek. Závodníci se na historických
motorkách utkají na Jiřím kopci ve třech disciplínách. Závodí se v kategoriích: Jawa 50, Babetta
a čtyřkolky. Závodníci soutěží v jízdě na čas, jízdě po zadním kole a skoku do dálky.

12) LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI V HERNÍ KRAJINĚ PECKA
Termín akce: 29. srpna 2020
Místo konání: Velká Úpa, Portášky
Více informací: www.pec-ka.cz, www.pecpodsnezkou.cz
Léto se bude pomalu loučit, ale zábava v Herní krajině Pecka ještě nekončí. Tak vytáhněte svá
dítka a vydejte se na dětské divadlo na Portášky. Místní divadelní spolek Járy Dostálka hraje
pro malé i velké. Vedle divadla na vás čeká další doprovodný dětský program.
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