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TOP AKCE V KRKONOŠÍCH 

 LEDEN 2023 

1) Novoroční zvonění 
 

Termín akce: 1. ledna 2023 
Místo konání: Janské Lázně, Stezka korunami stromů Krkonoše 
Více informací: www.stezkakrkonose.cz   
 
Přijďte na Nový rok na Stezku a na jejím vrcholku zazvoňte ve zvoničce sobě i blízkým pro štěstí v novém roce. 

Abyste si novoroční štěstí ještě trochu pojistili, budou mít pro vás na Stezce připravenou tradiční čočkovou 

polévku, díky níž se lidí drží štěstí a peníze. 

 

2) Novoroční výstup na Maják 
 

Termín akce: 1. ledna 2023 
Místo konání: Příchovice, rozhledna Maják  
Více informací: www.ucapa.eu 
 
Zažijte novoroční výstup na rozhlednu Maják u Muzea Cimrmanovy doby v Příchovicích. Oblíbená turistická 

atrakce, rozhledna Maják Járy Cimrmana, byla vybudována na okraji areálu U Čápa. Účastníky bude čekat horké 

občerstvení a originální novoroční placka. Užijte si 1. leden originálním výletem! 

3) Zima na DOTEKu 

 
Termín akce: leden 2023, 9:00–17:00 
Místo konání: Horní Maršov, Dům obnovy tradic, ekologie a kultury (DOTEK)  
Více informací: www.dotek.eu 
 
Na DOTEKu budou denně probíhat prohlídky fary a kostela, dále můžete navštívit interaktivní expozici „Jak žít  

a přežít v přírodě a civilizaci“, či se vydat na tematické stezky a questy, vedoucí po okolí. Do 2. ledna trvá  

ještě netradiční program „Putování se zimní královnou“. 

 

mailto:info@krkonose.eu
http://www.ucapa.eu/
https://www.dotek.eu/Uvodni-strana.html
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4) Potkejte sochy 
 
Termín akce: leden 2023 
Místo konání: Trutnov, Svatojanské náměstí, ulice Bulharská 
Více informací: www.ictrutnov.cz 
 
Při procházce centrem Trutnova potkáte sochy – neobvyklé, vzbuzující silné emoce. Nad ulicí Bulharskou se 

vznáší červený letící jelen Michala Gabriela (při správném úhlu pohledu ho můžete konfrontovat se lvem téhož 

autora) a Svatojanským náměstím kráčí Quo vadis – kráčející Trabant Davida Černého. Současné umění vnáší 

do veřejného prostoru náměty k diskuzím a to je dobře. Obě sochy jsou Trutnovu propůjčeny dočasně. 

5) Koncert Daniela Hůlky 
 

Termín akce: 9. ledna 2023, 19:00 
Místo konání: Jilemnice, Společenský dům Jilm 
Více informací: www.sdjilm.cz 
 
Operní a muzikálový zpěvák Daniel Hůlka rozezní svůj basbaryton v největších hitech své kariéry i v téměř 

zapomenutých písních. S doprovodem klavíru zavzpomíná také na muzikálové role, a to jak v sólových 

skladbách, tak i v duetech. Hosté: Veronika Savincová, Jiří Březník – v alternaci Martin Rada.  

 

6) Labyrint komiksu a ilustrace 
 
Termín akce: 14. 1. – 9. 3. 2023 
Místo konání: Žacléř, Městské muzeum 
Více informací: www.muzeum-zacler.cz 
 
Městské muzeum Žacléř vás zve na výstavu komiksů, ilustrací a maleb Karla Jerie. Vzdělání získal na AVU  

v ateliéru malby Antonína Střížka a Michaela Rittsteina. Je autorem mnoha komiksových alb. 

 
 

mailto:info@krkonose.eu
https://www.ictrutnov.cz/
http://www.muzeum-zacler.cz/vystavy-a-akce/aktualni/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_St%C5%99%C3%AD%C5%BEek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Michael_Rittstein
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7) SKIALPUJFEST a Noc tuleních pásů 

Termín akce: 19.–22. 1. 2023 
Místo konání: Pec pod Sněžkou 

Více informací: www.skialpujfest.cz, www.noctulenichpasu.cz 

Předposlední lednový víkend by si měl do diáře zapsat každý skialpový nadšenec, neboť se koná již druhý 

ročník jediného skialpového festivalu v Čechách SkialpujFEST. Čtyřdenní setkání skialpinistů nabídne odborné 

přednášky, workshopy, testování vybavení, výlety po Krkonoších i legendární noční závod. V sobotu večer si 

můžete nasadit čelovky, obout závodní lyže a postavit se na start největšího skialpového závodu u nás Noci 

tuleních pásů. Nebo si jen udělat noční procházku s Jiřím Langmajerem po krkonošských pláních na svařák. 

8) Olympiáda dětí a mládeže 2023 
 
Termín akce: 22.–26. 1. 2023 
Místo konání: Špindlerův Mlýn, Vrchlabí, Trutnov, Nová Paka 
Více informací: www.olmpijskytym.cz/odm 
 

Republiková soutěž krajských výprav určená mladým sportovcům ve věku od 12 do 16 let. V krkonošských 

střediscích přivítáme 1700 členů výprav mladých sportovců ze všech čtrnácti krajů. Královéhradecký kraj nabízí 

sportovním talentům z celé republiky skvělé zázemí zimních středisek Špindlerova Mlýna, Vrchlabí a sportovišť 

v Trutnově a Nové Pace.  

Ve Špindlerově Mlýně nebude chybět zapalování olympijského ohně, slavnostní ceremoniály, olympijská 

vesnice, olympijský dům nebo složení olympijské přísahy. Mladí sportovci se utkají nejen ve standardních 

zimních olympijských disciplínách (alpské disciplíny, akrobatické lyžování, snowboarding), ale také  

v šachových turnajích.  

Ve Vrchlabí se budou odehrávat veškeré disciplíny spojené s běžeckým lyžováním a biatlonem v lyžařském 

areálu Vejsplachy a také polovina hokejového turnaje s finálními utkáními v zimní hokejové hale v centru 

Vrchlabí. 

V Trutnově se bude hrát lední hokej a v Nové Pace si užijete krasobruslení. 

Podrobný rozpis disciplín: Hry X. zimní olympiády dětí a mládeže 2023 – program  

mailto:info@krkonose.eu
https://www.skialpujfest.cz/
https://www.noctulenichpasu.cz/propozice/pravidla/
https://www.olympijskytym.cz/odm
https://www.olympijskytym.cz/olympic/olympiada-deti-a-mladeze-2023?page=program
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9) FIS Ski World Cup 

Termín akce: 28.–29. 1. 2023  

Místo konání: Špindlerův Mlýn, Skiareál Svatý Petr 

Více informací: www.worldcupspindl.cz, www.skiareal.cz 

Světový pohár ve sjezdovém lyžování je zpět v České republice! Už v lednu přivítáme ty nejlepší lyžařky z celého 

světa ve Špindlerově Mlýně. V sobotu bude ve Skiareálu Svatý Petr na programu slalom, následující den se 

pojede slalom obří. Při poslední zastávce Světového poháru ve Špindlerově Mlýně před čtyřmi lety se z vítězství 

radovaly Mikaela Shiffrinová a Petra Vlhová, které by neměly chybět ani letos. Kromě skvělých sportovních 

soubojů čeká návštěvníky v cílovém prostoru bohatý doprovodný program včetně soutěží.   

 

10) Memoriál Jindry Axmana 

 
Termín akce: 28. ledna 2023, start 9:00–11:00 
Místo konání: Arnultovice, Restaurace U Soudku 

Více informací: KČT Hostinné 
 
Zveme vás na tradiční již 39. ročník Memoriálu Jindry Axmana. Pěší trasa 10 km, lyžařská trasa 16 km. 
 

11) O dřevěného Krakonoše 

 
Termín akce: 28. ledna 2023 
Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, Skiareál Horní Domky 
Více informací: www.alpin-rokytnice.wixsite.com 
 
Veřejný skialpinistický závod, který je zařazen do Českého poháru ve skialpinismu pořádaného Českým 

horolezeckým svazem.  Zároveň se mohou zúčastnit i amatéři a mládež, protože je připraveno několik tras 

různých úrovní. Poznejte tu pravou krásu našich hor – drsnou i krásnou zároveň. 

mailto:info@krkonose.eu
https://www.worldcupspindl.cz/
https://www.ticketlive.cz/cs/event/audi-fis-ski-world-cup-spindleruv-mlyn-2023?fbclid=IwAR0GmTlRlnxeNSNEF4FTK_GoQo9eG4m454nQWzlRLp51_abInsUnesDMkDA
https://m.facebook.com/profile.php?id=100063818212945&_rdr
https://alpin-rokytnice.wixsite.com/krakonos

