1) PORCIUNKULE 2019
Termín akce: 2.–4. srpna 2019
Místo konání: Hostinné, centrum města
Více informací: www.porciunkule.cz
Jako každý rok se město Hostinné na první srpnový víkend změní k nepoznání, neboť se koná
tradiční lidová slavnost. Mimo pouťových atrakcí a stánků je připraven pestrý program s celou
řadou kapel a interpretů rozmanitých žánrů. Děti potěší pohádka, soutěže, divadélko
a písnička. Společně s kouzelníkem se vydáte do světa iluzí. Celou akcí vás letos bude provázet
moderátor Petr Roubíček z Hitrádia Černá Hora. Vydat se můžete na komentovanou prohlídku
muzea, nebo se podívat do radniční věže. Slavnost zakončí rozhovor obrů a hudbou
doprovázený ohňostroj.

2) PASECKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI
Termín akce: 2.–4. srpna 2019, pá 19:30, so 10:30, ne 15:00
Místo konání: Paseky nad Jizerou, kostel sv. Václava
Více informací: tel. 603 841 434, 732 905 956, 481 523 738, waldmann@seznam.cz
Zveme vás na významnou kulturní událost do kraje Raisových Zapadlých vlastenců. V kostele
sv. Václava zazní během tří dnů díla význačných hudebních skladatelů. Doplněna budou
mluveným slovem známých osobností naší kulturní scény. Celá akce bude zakončena
slavnostní mší svatou.

3) MIZUNO TRAIL RUNNING CUP – KRKONOŠSKÁ 50
Termín akce: 3. srpna 2019, 13:00–16:00
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 5, 21 a 50 km. Přijďte si zaběhat, nebo jen tak podpořit běžce a nasát
atmosféru oblíbeného závodu.
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4) KRKONOŠSKÉ KLÁNÍ
Termín akce: 3. srpna 2019, 10:00
Místo konání: Horní Lánov, hřiště
Více informací: Přátelé koní z Ranče na Kopečku, Helena Kopecká, tel. 604 557 314
16. 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.

5) VYSOCKÁ POUŤ
Termín akce: 3.–4. srpna 2019, so 11:00
Místo konání: Vysoké nad Jizerou, náměstí
Více informací: www.vysokenadjizerou.cz
V sobotu do Vysokého poprvé přijede vlak. Ještě před vlastním položením kolejí a prvním
příjezdem vlaku bude slavnostně otevřeno historicky první nádraží přímo na náměstí "VYSOKÉ
NAD JIZEROU MĚSTO!" Tuto výjimečnou událost si nenechají ujít rozliční řemeslníci, herci
a akrobaté. Svůj hlas na náměstí rozezní i Ivan Hlas, Barton Brothers, zpěvy vysockých
ochotníků a folk country skupina Scarabeus. Chybět nebude ani poudačka a Krakonoš.
V neděli slavnostní chvíle pokračují koncertem v kostele sv. Kateřiny a herním odpolednem pro
děti v městském parku. Navštívit můžete také loutkové divadlo v budově DS Krakonoš.

6) KELTSKÁ NOC
Termín akce: 8.-10. srpna 2019, čt 17:30-23:00, pá, so 11:30-02:00
Místo konání: Harrachov, doskočiště Mamutího můstku
Více informací: www.keltskanoc.cz
Prázdniny se přehouply do druhé poloviny a to znamená, že se blíží Keltská noc! Legendární
festival nejen s nejlepším výhledem, ale také festival pořádaný v nejvyšší nadmořské výšce
v ČR. Páteční zahájení bude tradičně patřit Krkonošské Dechovce. Na hlavním podiu se během
dvou dnů vystřídají kapely a interpreti: Tři sestry, Krucipüsk, Dymytry, Monkey Business, Prago
Union, E!E, Doktor P.P., Komunál, a mnoho dalších. Pobaví vás také bohatý program na
acoustic stage.
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7) POUŤOVÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
Termín akce: 10. srpna 2019, 9:00–17:00
Místo konání: Jilemnice, náměstí, kostel sv. Vavřince
Více informací: www.trhyjilemnice.cz
Již třetím rokem se o Svatovavřinecké pouti konají Pouťové trhy. Prostranství kolem kostela
ožije živou hudbou, divadélkem pro děti, stánky s řemeslnými výrobky, občerstvením
a některými výrobky z farmářských trhů. Nebudou chybět tvořivé dílny, pouťové atrakce jako
např. dřevěný kolotoč a dřevěná střelnice. Přijďte vytvářet, nakoupit, nechat se unést hudbou,
ochutnávat dobré jídlo a pití, nebo si vyzkoušet s dětmi kozí taxi.

8) 22. ROČNÍK KRKONOŠSKÝCH PIVNÍCH SLAVNOSTÍ
Termín akce: 10. srpna 2019
Místo konání: Vrchlabí, náměstí T.G.M.
Více informací: www.krkonosskepivnislavnosti.cz
I letos organizátoři navařili bohatý hudební program, hektolitry lahodného piva rozličných
značek, zábavou pro malé i velké a v neposlední řadě spousty skvělého, regionálního jídla. Do
Krkonoš letos zavítá DAVID KOLLER s kapelou, TĚŽKEJ POKONDR, herec a režisér VOJTA
KOTEK se kapelou TH!S, skupina THE ATAVISTS, a další. Na travnaté ploše vedle podia opět
vyroste velký rodinný park, kde si převážně děti užijí nafukovací hrad, malování na obličej,
kreativní dílny a vystoupení jedné z nejoblíbenějších dětských skupin ČIPERKOVÉ. Nebude
chybět Fotobedna a noční svozy autobusů.

9) ARTU KUS FESTIVAL
Termín akce: 22.–25. srpna 2019
Místo konání: Trutnov, areál Bojiště
Více informací: www.bojistetrutnov.cz, www.artukus.cz
Artu Kus Festival je především oslavou svobodného ducha, otevřenosti, tolerance, kreativity
a tvůrčího či tvořivého pojetí života. Netradiční formát festivalu, který se zaměřuje nejen na
hudbu, ale i výtvarné umění, divadlo, vizuál a další uměleckou tvorbu. Hlavní program bude
probíhat na 2 hudebních, 1 divadelní scéně a v kreativní zóně.
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10) Mistrovství České republiky kníračů
Termín akce: 30. srpna – 1. září 2019
Místo konání: Čistá v Krkonoších, fotbalové hřiště
Více informací: Klub chovatelů kníračů a TJ Sokol Černý Důl, www.mrkchk2019.cz
Milovníky menších plemen psů jistě potěší akce na konci srpna. Vydejte se do Čisté
v Krkonoších na tradiční závody kníračů na vrcholovou soutěž ve sportovní kynologii. Soutěžit
se bude v jedenácti kategoriích podle národního a mezinárodního zkušebního řádu.

11) Oslava 120 let lokálky Martinice–Rokytnice
Termín akce: 31. srpna 2019, 10:00–17:00
Místo konání: Martinice, nádraží
Více informací: www.nadrazimartinice.cz
Velkolepé oslavy zažijete na nádraží v Martinicích. Hlavní hvězda trati Modrý šíp bude
pendlovat mezi Martinicemi a Jilemnicí a plánuje se jeden zájezd až do Rokytnice. Mimořádné
jízdy zajistí motorová lokomotiva T435.0111 Hektor s dobovými osobními vozy. Na pravidelnou
dopravu v čase oslav bude nasazen následník Hurvínka, dnes již historický motorový vůz
M152.0604, Orchestrion. Krom kvalitního občerstvení očekávejte také doprovodný kulturní
program. Bude otevřeno nové muzeum a slavnostně otevřena také naučná stezka Nádraží
Martinice. Společnost Petrof u příležitosti svých oslav 155 let existence továrny přiveze na
nádraží svůj klavír. Koncert unikátního nástroje na unikátní stanici zahraje talentovaný mladý
pianista Matyáš Novák. Na peróně vystoupí také saxofonové kvarteto Saxy Baby z Hostinného
a českotřebovské Šlapeto. Nebudou chybět komentované prohlídky stanice – kulturní památky.

12) Fichtlklání
Termín akce: 31. srpna 2019, 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 .
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