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Přehled nejdůležitějších  akcí 
v zimní sezóně 2017 / 2018

 Innogy Špindl Ski Openning
 Předsilvestrovská show     
 Czech Snow Polo Masters vol.5     
 Krkonošská 70      
 MČR FIS alpine snowboarding - paralel    
 MMČR v alpských disciplínách                                                                         
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Přehled nejdůležitějších  akcí 
v zimní sezóně 2017 / 2018

INNOGY ŠPINDL SKI OPENNING
9. – 10. 12. 2017

Zahájení zimní sezóny ve Skiareálu Svatý Petr. 
Bohatý doprovodný program, večerní koncert na sněhu, 

unikátní tanec roleb – Käsbohrer show a hlavně příjemná atmosféra 
Spojená s příchodem nové sezóny. www.skiareal.cz

www.mestospindleruvmlyn.cz



Ski Openning
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Přehled nejdůležitějších  akcí 
v zimní sezóně 2017 / 2018

PŘEDSILVESTROVSKÁ SHOW
30. 12. 2017

Veřejný závod a exhibice reprezentantů 
v alpských disciplínách všech kategorií,  
doprovodný program, spousta zábavy 

a na závěr oblíbená snow show. 

www.mestospindleruvmlyn.cz



Přehled nejdůležitějších  akcí 
v zimní sezóně 2017 / 2018

Czech Snow Polo Masters vol. 5
2. – 3. 2. 2018

Již pátý ročník koňského póla na sněhu, 
které je vždy neobyčejnou podívanou. 

Během dvou dnů je k vidění několik zápasů 
na dojezdu sjezdovek ve Svatém Petru. 

www.mestospindleruvmlyn.cz



Czech Snow Polo Masters
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Přehled nejdůležitějších  akcí 
v zimní sezóně 2017 / 2018

Krkonošská 70
3. 3. 2018

Veřejný závod v běhu na lyžích, ze série závodů Stopa pro život,
se řadí mezi nejstarší, nejdelší a nejnáročnější závod. 

Zařazen je i závod na fatbikách na trati 25 km.   
www.lokotrutnov.cz, www.skiareal.cz
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Krkonošská 70
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Přehled nejdůležitějších  akcí 
v zimní sezóně 2017 / 2018

MČR FIS alpine snowboarding - paralel
17. – 18. 3. 2018

MMČR v alpských disciplínách
23. – 25. 3. 2018

Mistrovství ČR v alpském snowboardingu 
a v alpském lyžování slibuje každoročně divácky atraktivní závody.  

www.mestospindleruvmlyn.cz



PŘEHLED AKCÍ 2018
Špindlerův Mlýn – město zážitků
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Přehled akcí 2018 
Špindlerův Mlýn – město zážitků

 Velikonoční veselí  
 Otevírání léta     
 Špindlerovská pouť     
 Mlynářovy toulky      
 Den na MaXXimum
 Festival jídel
 Drakiáda   
 Marosana
 Medové slavnosti  
 Ski Opening

www.mestospindleruvmlyn.cz



Přehled akcí 2018 
Špindlerův Mlýn – město zážitků
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Velikonoční veselí
31. 3. 2018

Pátý ročník společensky - sportovní akce pro širokou veřejnost,
jejíchž součástí je MASKIÁDA – průvod masek, chůdařů a akrobatů

centrem města. www.mestospindleruvmlyn.cz 



Velikonoční veselí
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Přehled akcí 2018 
Špindlerův Mlýn – město zážitků
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Otevírání léta
26. 5. 2018

Zahájení letní sezóny ve Špindlerově Mlýně 
s bohatým kulturně - turistickým program.

Přidanou hodnotou je akce 1+1 zdarma. 
www.skiareal.cz, www.mestospindleruvmlyn.cz 



Přehled akcí 2018 
Špindlerův Mlýn – město zážitků
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Špindlerovská pouť
23. 6. 2018

Úctyhodnou tradici 27 let má Špindlerovská pouť.
Den nabitý tradiční pouťovou zábavou – atrakce, řemeslné stánky, 

občerstvení, kulturní a hudební program… Nedílnou součástí je 
páteční pouťový běh a nedělní mše svatá v kostele sv.Petra. 

www.mestospindleruvmlyn.cz



Špindlerovská pouť

www.mestospindleruvmlyn.cz



Přehled akcí 2018 
Špindlerův Mlýn – město zážitků
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Mlynářovy toulky
7. 7. 2018

Pro malé návštěvníky Špindlerova Mlýna je připravena 
akce s názvem Mlynářovy toulky. Pohádková trasa se spoustou 

úkolů, soutěží, odměn a bohatého kulturního programu.  
www.mestospindleruvmlyn.cz



Přehled akcí 2018 
Špindlerův Mlýn – město zážitků
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Den na MaXXimum
4. 8. 2018

Rozběhni to a bav se!
Den spojený se spoustou zábavy a sportu. Na běžce čeká velmi 

populární běh – Krkonošská padesátka.
www.dennamaxximum.cz, www.skiareal.cz



Přehled akcí 2018 
Špindlerův Mlýn – město zážitků
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Festivlal jídel – Jak se vaří v Krkonoších 
1. 9. 2018

Čtvrtý ročník oblíbeného kulinářského festivalu s názvem 
Jak se vaří v Krkonoších. Krkonošští restauratéři a hoteliéři připraví 

celou řadu místních specialit, které umožní návštěvníkům podniknout 
zábavnou a chutnou výpravu do dějin krkonošské gastronomie.  

www.mestospindlerunmlyn.cz, www.festivaljidel.cz 



Festival jídel
Jak se vaří v Krkonoších
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Přehled akcí 2018 
Špindlerův Mlýn – město zážitků
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Drakiáda
29. 9. 2018

Pouštění draků na „dračí louce“ na Medvědíně,
kde do povětří vzlétne rej pestrobarevných draků 

a bohatý doplňkový program nejen pro děti, to je špindlerovská 
drakiáda. www.mestospindleruvmlyn.cz 



Přehled akcí 2018 
Špindlerův Mlýn – město zážitků

www.mestospindleruvmlyn.cz

Marosana
5. - 7. 10. 2018

Marosana – svátek pro všechny milovníky adrenalinu 
a pořádné bike show. Letos se pojede již 20. ročník MRSN End 

of Season, který ukončí letošní bike sezónu. www.skiareal.cz 



Marosana – End of Season
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Přehled akcí 2018 
Špindlerův Mlýn – město zážitků
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Medové slavnosti
27. 10. 2018

Babí léto přináší již V. ročník Medových slavností aneb lidový 
řemeslný jarmark pod širým nebem. Krásný den zpestří barevné 

podzimní listí, vůně medoviny a sladkého medu, přehlídka tradičních 
řemesel, umění našich babiček, podzimní dílny pro děti a hudba k 

poslechu i tanci.  www.mestospindleruvmlyn.cz  
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ŠPINDLERŮV MLÝN
město zážitků

Děkuji za pozornost
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