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1) Vánoční betlémy 

 
Termín akce: 25. 11. – 12. 12. 2022, 10:00–17:00 
Místo konání: Trutnov, přízemí Staré radnice 
Více informací: www.ictrutnov.cz 

 
Tradičně se začátkem adventu koná v přízemí Staré radnice půvabná výstava betlémů. Můžete zhlédnout betlémy 
jak tradiční, tak zcela novátorské, dětské, chutné a voňavé.  

 

2) Vánoční trhy   
 

Termín akce: 3. prosince 2022, 13:00–17:00 
Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, Dolní náměstí 
Více informací: www.mesto-rokytnice.cz 
 
Přijďte si užít sváteční adventní atmosféru, vůně, koledy a tradice. Čeká vás bohatý výběr originálních dárků  
a doprovodný hudební program. 
 

3) Vánoční svařák ve Výtopně 
 

Termín akce: 3. prosince 2022, 12:00–19:00 
Místo konání: Kořenov, vlakové nádraží 
Více informací: www.zubacka.cz 
 
Zubačka – unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš a netradiční vánoční atmosféra včetně 
svařeného vína – to je Výtopna! Pro děti bude připravena tvořivá dílnička, sněhové vločky z korálků a také bude 
mimořádně otevřené Muzeum ozubnicové dráhy. Mikuláš s čertem přinese dětem drobné dárky. 
 

 
 

mailto:info@krkonose.eu
https://www.ictrutnov.cz/vystava-betlemu-ve-stare-radnici-do-1212
http://www.mesto-rokytnice.cz/
https://www.zubacka.cz/index.php/akce/planovane-akce/626-vanocni-svarak-ve-vytopne-korenov-3-prosince-2022
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4) Čertovská stezka 

 
Termín akce: 4. prosince 2022, 10:00–16:00 
Místo konání: Janské Lázně, Stezka korunami stromů 
Více informací: www.stezkakrkonose.cz 
 
Horda strašidelných čertů na Stezce! Děti, které nezlobily, se čertů bát nemusí, a navíc na ně čeká andělsky dobrá 
odměna přímo z rukou Mikuláše. Pro dospělé vinný nebo nevinný ohřívák zdarma.  
 

5) Putování za zimní královnou 
 
Termín akce: 7. 12. 2022 – 2. 1. 2023 
Místo konání: Horní Maršov, Ekocentrum Dotek 
Více informací: www.dotek.eu 
 
Netradiční vánoční výstava s procházkou. Zimní královna vás provede obdobím kolem zimního slunovratu – 
časem nejdelších nocí a tmy až k návratu světla a oslavě Vánoc. Děti budou mít možnost vyrobit si tematický 
výrobek.  
 

6) Zpívání u vánočního stromu 
 
Termín akce: 9. prosince 2022, 17:30 
Místo konání: Lánov, centrum 
Více informací: www.lanov.cz 
 
Kousek od obecního úřadu na vás čeká malý jarmark a zpívání koled u vánočního stromečku se skupinou 
NáVáHuTě. Svařák a bramboráčky určitě potěší.  
 

mailto:info@krkonose.eu
https://www.stezkakrkonose.cz/akce-a-souteze
https://www.dotek.eu/Putovani-se-zimni-kralovnou.htm
https://www.lanov.cz/aktuality/aktuality/
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7) Festival Hudba na pomoc 
 
Termín akce: 9. prosince 2022, 17:00 
Místo konání: Pec pod Sněžkou, KlonDike music club  
Více informací: www.klondikeklub.cz
 
Kdy jindy než teď! Přijďte podpořit dobročinný hudební festival nadace Pink Bubble, který pomáhá onkologickým    
pacientům. Na festivalu vystoupí Tereza Balonová, Anna Julie Slováčková a Jakub Děkan. 
 

8) Orlen Špindl SkiOpening 
 
Termín akce: 10. prosince 2022, 10:00 
Místo konání: Špindlerův Mlýn, Skiareál Svatý Petr 
Více informací: www.skiareal.cz 
 
Nová zimní sezóna ve Špindlu začíná! Buďte u toho a zažijte bohatý doprovodný program. K vidění bude ukázka 
záchranných zásahů Horské služby, k tanci a poslechu zazpívají zpěvačka Anna K. a DJ Saxofrancis. Den můžete 
zakončit na Afterparty od 16:30. 
 

9) Swingové Vánoce 
 
Termín akce: 11. prosince 2022, 18:00 
Místo konání: KD Střelnice Vrchlabí 
Více informací: www.strelnicevrchlabi.cz 
 
Big Band ZUŠ Karla Halíře Vrchlabí spojí své síly s pěveckým sborem Jizerka Semily a společně nechají v tomto 
téměř osmdesátihlavém sboru zaznít jazzový repertoár koled. Jako host vystoupí pěvecký sbor Carmina Turnov. 
 
 
 
 

mailto:info@krkonose.eu
http://www.klondikeklub.cz/
https://www.skiareal.cz/letni-zazitky/events/skiopening2022/23
https://www.strelnicevrchlabi.cz/seznam-akci/swingove-vanoce-3_1706/
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10) Vánoční jarmark s ohňostrojem 
 
Termín akce: 17. prosince 2022, 8:30–17:00 
Místo konání: Jilemnice, náměstí 
Více informací: www.mestojilemnice.cz 
 
Tradiční jilemnický jarmark pod dohledem Krakonoše nabídne hudební program, plno rozmanitého zboží, pochutin 
a možnost zakoupení vánočních stromečků. Celý program bude ukončen světelným ohňostrojem. Město vás dále 
zve na prohlídku radniční věže a také na tržnici řemesel v budově Starého pivovaru. 
 

11) Hraní u vánočního stromu 
 
Termín akce: 17. prosince 2022, 17:00 
Místo konání: Dolní Dvůr, náměstí 
Více informací: www.dolnidvur.cz   
 
Přátelské setkání, zpívání koled a vánočních písní. Těšit se můžete na něco dobrého k snědku, horkého pro zahřátí, 
nějaké potěšení z jarmarku a malý dáreček pro každého. 
 

12) Betlémské světlo 
 
Termín akce: 17. prosince 2022, 10:00–12:00 
Místo konání: Hostinné, náměstí 
Více informací: www.hostinne.skauting.cz 
 
Betlémské světlo je plamínek, který doputuje i na náměstí. Symbol míru a přátelství vám bude rozdávat Dobráček 
skautské středisko Hostinné dle počasí pod stromečkem či u infocentra. Přijďte si! 
 

mailto:info@krkonose.eu
https://www.mestojilemnice.cz/zivot-ve-meste/kalendar-akci/vanocni-jarmark-35_22cs.html
http://www.dolnidvur.cz/zpivani-u-stromecku-a-vanocni-jarmark/a-1047
http://www.hostinne.skauting.cz/
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13) Vánoční stan 
 
Termín akce: 26. – 31. 12. 2022   
Místo konání: Černý Důl, náměstí 
Více informací: www.cernydul.cz 
 
Vánoční koledy, taneční zábava, koncerty, dětské odpoledne plné her a soutěží jsou pro vás nachystané ve stanu      
přímo na náměstí. 
 

14) SkiMo Harrachov 

 
Termín akce: 30. prosince 2022, 13:00 
Místo konání: Harrachov, běžecký lyžařský areál 
Více informací: my.raceresult.com 
 
Zúčastněte se a přijďte podpořit Harrachovskou noc pod hvězdami. Jedná se o podvečerní závod dvojic na 
skialpech. Registrace účastníků je možná i na místě. 
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https://www.cernydul.cz/obcan/kalendar-akci-udalosti/kulturni-akce/vanocni-stan-2022-planovana-akce-2522_1828cs.html
https://my.raceresult.com/189286/

