
TRADIČNÍ PÁLENÍ 
ČARODĚJNIC U HASIČŮ
30.4. | HARRACHOV
Opět i v letošním roce bude probíhat harra-
chovské pálení čarodějnic v režii místních 
hasičů a to od 18 hodin na louce pod mini-
golfem Kraus v lokalitě Sedmidomky. Krom 
samotného čarodějnického ohně bude pro 
příchozí čekat občerstvení a hudba. 
Více informací na: www.harrachov.cz

ZAHÁJENÍ 
MOTORKÁŘSKÉ SEZONY
30.4. | HARRACHOV
Poslední dubnový den bude patřit nejen čaro-
dějnicím, ale i zahájení motorkářské sezony. 
Zahajovací moto trasa se startem v  Nové 
Pace od prodejny K2 Moto povede malebným 
údolím Jizery až do Harrachova k  pensionu 
Roubenka, kde na motorkáře čeká zastávka s  
občerstvením. 
Více informací na: www.k2moto.cz

ZAHÁJENÍ SEZÓNY 
NA ZUBAČCE
30.4. | HARRACHOV
V poslední dubnový den vyjedou zvláštní vla-
ky na Zubačce u příležitosti zahájení sezóny 
2016. Trasy těchto vlaků: Tanvald – Koře-
nov – Harrachov a zpět. Vozidla: motorová 
ozubnicová lokomotiva T426.0, motorový vůz 
M240.056, vozy Balm Bistro, Balm. A nebu-
de chybět ani doprovodný program: jízdy 
důlního vláčku, historický autobus Kořenov – 
Jizerka / Příchovice a zpět, občerstvení. 
Více informací na: www.zubacka.cz

DEN DĚTÍ NA ZUBAČCE
4.6. | HARRACHOV
Na Den dětí vyjedou zvláštní vlaky na Zubač-
ce. Trasy zvláštních vlaků: Tanvald – Kořenov  
– Harrachov a zpět. Nejen pro děti vyjede 
na trať motorová ozubnicová lokomotiva 
T426.0, motorový vůz M240.056, vozy Balm 
Bistro, Balm. Doprovodný program: jízdy 
důlního vláčku, historický autobus Kořenov – 
Jizerka / Příchovice a zpět, občerstvení. 
Více informací na: www.zubacka.cz

NOC KOSTELŮ
10.6. | HARRACHOV
I harrachovský kostel sv. Václava se zapojí 
do celorepublikové akce Noc kostelů. Akce 
započne v  18 hodin koncertem dětí ze ZUŠ 
a poté bude následovat meditace o 12ti 
kapkách vody a varhanní improvizace prolo-
žená Večerními modlitbami T. Halíka. Více 
informací na: www.harrachov.cz

HORSKÝ MARATON EPO 
TRAILMANIACS 2016
11.6. | HARRACHOV
Druhou červnovou sobotu odstartuje meziná-
rodní mistrovství České republiky v horském 
maratonu, které závodníky povede po polské 
i české straně Krkonoš. Jde o trailový znače-
ný závod jednotlivců, pořádaný pod hlavič-
kou České asociace extrémních sportů. I když 
se jedná o MČR je závod svým charakterem 
otevřen a hlavně nakloněn všem nadšeným 
běžcům. Start proběhne v  9 hodin v  Jakus-
zycích a cíl v  Harrachově v  cca 19 hodin. Na 
závodníky čeká trať o délce 50 km a převýše-
ní 2300 m. 
Více informací na: www.trailmaniacs.cz

DEN ZUBAČKY S PÁROU, 
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÝTOPNY KOŘENOV
2.7. | HARRACHOV
V  tento den vyjedou opět zvláštní vlaky na 
Zubačce a to včetně zvláštních vlaků s parní 
lokomotivou a krom toho bude slavnostně 
otevřena Výtopna Kořenov. Trasy zvláštních 
vlaků: Tanvald – Kořenov  – Harrachov a zpět, 
Kořenov – Harrachov a zpět. Vozidla: parní 
lokomotiva 310.0134, motorová ozubnicová 
lokomotiva T426.0, motorový vůz M240.056, 
vozy Balm Bistro, Balm, Ce. Doprovodný 
program: jízdy důlního vláčku, historický 
autobus Kořenov – Jizerka / Příchovice a zpět 
a občerstvení. 
Více informací na: www.zubacka.cz

HARRACHOVSKÉ PIVNÍ 
SLAVNOSTI 
23.7. | HARRACHOV
Slavnost plná nejen senzačního, Zlatou peče-
tí ověnčeného harrachovského piva, ale také 
pestrého výběru všelijakých dobrot k  tomuto 
lahodnému moku, hudby všech možných 
žánrů, soutěží a atrakcí pro děti i dospělá-
ky. Prostě pohodová letní akce pro pijáky i 
nepijáky piva. 
Více informací na: www.sklarnaharrachov.cz

SVATOANENSKÉ 
DŘEVOSOCHÁNÍ
20.-23.7. | HARRACHOV
Svatoanenské dřevosochání proběhne 
v  termínu 20. – 23. července a budou při 
něm v  areálu pensionu Bílá Voda vznikat za 
mocného řevu motorových pil, dlát a rukou 
šikovných dřevosochařů pravá umělecká 
díla ze dřeva.  V  sobotu 23. 7. bude akce 
zakončena dražbou ze dřeva zrozených děl, 
z  nichž každé bude jedinečným originálem. 
Samozřejmě zde nebude chybět doprovod-
ný program v  podobě soutěží, historických 
sokolnických ukázek s  orly, káňaty a sokoly, 
loutková pohádka pro děti a pořádná porce 
pohodové letní muziky v  podání vrchlabské 
kapely Vacancy. 
Více informací na: www.harrachov.cz

ZUBAČKOU 
NA ANENSKOU 
SKLÁŘSKOU POUŤ A DO 
HARRACHOVA
23.7. | HARRACHOV
Zvláštní vlaky na Zubačce vyjedou nejen 
na Anenskou sklářskou pouť na Jizerce, ale 
i do Harrachova na pivní slavnosti či Sva-
toanenské dřevosochání. Trasy zvláštních 
vlaků: Tanvald – Kořenov  – Harrachov a zpět. 
Vozidla: motorová ozubnicová lokomotiva 
T426.0, motorový vůz M240.056, vozy Balm 
Bistro, Balm. Doprovodný program: jízdy 
důlního vláčku, historický autobus Kořenov – 
Jizerka / Příchovice a zpět, občerstvení. 
Více informací na: www.zubacka.cz

BIKE CUP HARRACHOV
30.7. | HARRACHOV
Harrachov se stane dějištěm Bike Cupu, 
kde nejdelší trať je určena pro nejdrsnější 
a nejodvážnější závodníky, kteří se nebojí 
extrémní fyzické zátěže. Ani kratší tratě 
však nebudou žádnou lázeňskou projížďkou. 
„Speciál“ povede z Harrachova do Rokytnice 
nad Jizerou, poté do Špindlerova mlýna, a 
dále krajinou polských Krkonoš až do obce 
Piechowice. Zde se nachází druhý nejvyšší vr-
chol Krkonoš nesoucí příznačný název Vysoké 
Kolo (Wielki Szyszak). Ano, kola zde pojedou 
opravdu vysoko. Odměnou pro jezdce však 
budou přírodní skvosty, které budou lemovat 
jejich trasu. Vodopády, sněžné jámy, lomy, 
zámky, skalní útvary, zelené hory a všudy-
přítomné malebné kostelíky. Trasa bude 
pokračovat do lázeňského města Świeradów 
Zdrój. Dále se vydají po trase, která povede 
po hřebech Jizerských hor zpět do Harracho-
va. Trasa A 138 km / Trasa B 73 km / Trasa C 
58 km / Nova jízda 30 km. Více informací na: 
www.harrachov.cz

OPEN AIR FESTIVAL 
KELTSKÁ NOC
4.-6.8. | HARRACHOV
Open air festival Keltská noc, který v letoš-
ním roce oslaví již neuvěřitelných 21 let od 
svého vzniku, má díky svému místu konání 
punc nejvýše pořádaného festivalu v  Če-
chách a tudíž se může pyšnit i nejhezčím 
výhledem. Přijeďte se o tom přesvědčit a 
poslechnout si pod světoznámým harrachov-
ským mamutím můstkem např. Wohnouty, 
Horkýže Slíže, Ivana Mládka, Oldřicha Kaisera 
a Dášu Vokatou, E!E, Törr či veselou partičku 
Tří sester. 
Více informací na: www.keltskanoc.cz

MODELÁŘSKÁ SOBOTA 
NA ZUBAČCE
6.8. | HARRACHOV
Zvláštní vlaky na Zubačce, zvláštní vlaky s 
historickou motorovou lokomotivou Brej-
lovec, výstava modelů v  Kořenově. Trasy 
zvláštních vlaků: Tanvald – Kořenov  – Ha-
rrachov a zpět, Kořenov – Harrachov a zpět. 
Vozidla: motorová ozubnicová lokomotiva 
T426.0, motorový vůz M240.056, motorová 
lokomotiva T478.3308, vozy Balm Bistro, 
Balm. Doprovodný program: jízdy důlního 
vláčku, historický autobus Kořenov – Jizerka 
/ Příchovice a zpět, občerstvení. 
Více informací na: www.zubacka.cz

ZÁVOD RED BULL 400
13.8. | HARRACHOV
Závod Red Bull 400, který spočívá ve vy-
běhnutí na vrchol skokanského můstku, se 
předloni úspěšně uvedl mezi českými běžci 
a dobrodruhy. Letos se už potřetí vrací na 
můstek K120 v Harrachově, který skvěle 
vyhovuje extrémním požadavkům tohoto zá-
vodu. Registrovaní závodníci budou rozděleni 
v kategoriích jednotlivců mužů i žen a štafet 
smíšených, mužských a hasičských (4x100m). 
Klasická atletická vzdálenost 400m se poběží 
na vrchol skokanského můstku od konce 
dopadu až po rozjezdovou lavici. 
Více informací na: www.redbull.com

BORŮVKOVÁ PARNÍ 
SOBOTA NA ZUBAČCE
20.8. | HARRACHOV
O borůvkové parní sobotě vyjedou na trať 
zvláštní vlaky na Zubačce a nebudou chy-
bět ani zvláštní vlaky s parní lokomotivou. 
Trasy zvláštních vlaků: Tanvald – Kořenov  
– Harrachov a zpět, Kořenov – Harrachov a 
zpět. Vozidla: parní lokomotiva 310.0134, 
motorová ozubnicová lokomotiva T426.0, 
motorový vůz M240.056, vozy Balm Bistro, 
Balm, Ce. Doprovodný program: jízdy důlního 
vláčku, historický autobus Kořenov – Jizerka 
/ Příchovice a zpět, občerstvení v  podobě 
borůvkových dobrot. 
Více informací na: www.zubacka.cz

BRAMBOROVÉ 
UKONČENÍ SEZÓNY NA 
ZUBAČCE
24.9. | HARRACHOV
Zvláštní vlaky na Zubačce vyjedou naposledy 
u příležitosti ukončení sezóny 2016. Trasy 
zvláštních vlaků: Tanvald – Kořenov  – Harra-
chov a zpět. Vozidla: motorová ozubnicová 
lokomotiva T426.0, motorový vůz M240.056, 
vozy Balm Bistro, Balm. Doprovodný pro-
gram: jízdy důlního vláčku, historický auto-
bus Kořenov – Jizerka / Příchovice a zpět a 
občerstvení v  podobě bramborových dobrot. 
Více informací na: www.zubacka.cz
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