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 TOP AKCE V KRKONOŠÍCH 

  ÚNOR 2023 

1) Doležalovo kvarteto a Michaela Hrabánková 
 

Termín akce: 2. února 2023, 19:00 

Místo konání: Vrchlabí, KD Střelnice 

Více informací: www.strelnicevrchlabi.cz 

 
Kulturní dům Střelnice přináší SVĚTOVOU PREMIÉRU skladeb Josefa Myslivečka. Hlavní částí projektu jsou     

Myslivečkovy kvintety s hobojem, které byly považovány za ztracené. Tři z nich se podařilo nalézt v soukromých 

sbírkách po celém světě. Hrají: Michaela Hrabánková – hoboj, Václav Dvořák – housle, Jan Zrostlík – housle, 

Martin Adamovič – viola, Vojtěch Urban – violoncello. 
 
 

2) Lyžařský přejezd Rýchor 

 
Termín akce: 4. února 2023, 7:30–17:00 

Místo konání: Žacléř, Národní dům 

Více informací: www.zacler.cz 

 
Nadšenci zimní stopy se můžou vydat na tradiční zimní přejezd Rýchor. Sportovní akci pořádá letos již po 53. Klub 

českých turistů.  
 

 

3) Ledová jízda – Memoriál Dr. Václava Vojtěcha 

 
Termín akce: 4.–6. února 2023, 18:00 

Místo konání: Pec pod Sněžkou, start u lanovky Javor 

Více informací: www.ledovajizda.cz  

 
Výjimečný závod psích spřežení s mezinárodní účastí. Podstatou závodu je ujet plánovanou trasu, která vede po 

stezkách Krkonoš a je rozdělena na etapy do jednotlivých dnů. Týmy si vezou veškeré vybavení s sebou a mezi 

etapami přespávají ve volné přírodě ve stanu. 

mailto:info@krkonose.eu
https://www.strelnicevrchlabi.cz/seznam-akci/dolezalovo-kvarteto-michaela-hrabankova_1697/
https://www.zacler.cz/mesto/kalendar-akci/prehled-akci-leden-a-unor-2023+a1856.htm
https://www.ledovajizda.cz/
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4) Závod rohaček 
 
Termín akce: 5. února 2023, 10:00–14:00 

Místo konání: Malá Úpa, areál U Kostela 

Více informací: www.malaupa.cz 

 
Tradiční závod historických saní rohaček doplněný o speciální disciplíny spojené s historií Malé Úpy. Závodí 

dvojice, které kromě jízdy na saních převážejí seno a v závěru závodu řežou dřevo pilou kaprovkou. Soutěžit 

můžou i děti s rodiči a nejlépe i v historických kostýmech. 

 
 

5) Večerní prohlídky na Stezce 
 
Termín akce: 8., 15., 22. 2. 2023, 17:30 

Místo konání: Janské Lázně, Stezka korunami stromů Krkonoše 

Více informací: www.stezkakrkonose.cz   

Chcete zažít tajemnou atmosféru večerního lesa, užít si dobrodružství a pobavit se?  Připravena je pro vás série 

originálních večerních prohlídek Stezky, které se ponesou v duchu hry s překvapením. 

 

6) ALPEN CUP 
 
Termín akce: 10.–12. února 2023, 9:00 

Místo konání: Harrachov, areál skokanských můstků 

Více informací: www.harrachovcard.cz 

 

Skokanské můstky opět ožívají! Mezinárodní soutěž sdruženářů závodů severské kombinace zahájí ALPEN CUP.  

V odpoledních hodinách v areálu proběhne další závod v kategorii běžeckého lyžování na standartních tratích. 

Doprovodný program a občerstvení zajištěno.  

mailto:info@krkonose.eu
https://malaupa.cz/blog/2023/01/07/historicky-zavod-rohacek-memorial-josefa-tylse-2/
https://www.stezkakrkonose.cz/akce-a-souteze
https://www.harrachovcard.cz/
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7) Chinese Downhill 
 
Termín akce: 11. února 2023, 11:00 

Místo konání: Špindlerův Mlýn, Svatý Petr 

Více informací: www.redbull.com 

 
Nejadrenalinovější událost této zimy se i letos vrátí do Špindlu. Populární sjezd červené sjezdovky na horských 

kolech má své místo i v letošní zimní sezóně. Po ukončení soutěže můžete zavítat na afterparty přímo pod 

sjezdovkami ve Svatém Petru. 

 

8) Divadelní maškarní bál 

 
Termín akce: 11. února 2023, 20:00 

Místo konání: Vysoké nad Jizerou, divadlo Krakonoš 

Více informací: www.ds-krakonos.cz    

 
Divadelní spolek Krakonoš vás zve na maškarní bál. Nebude chybět i vyhlášení o nejlepší masku. Hraje skupina 

Magnet. Bohatý výběr občerstvení je zajištěn na místě. 

 
 

9) Reprezentační ples města Trutnova 
 

Termín akce: 11. února 2023, 20:00 

Místo konání: Trutnov, SC UFFO 

Více informací: www.uffo.cz

 
Večer plný chutí je opět tady! 11. reprezentační ples, kterým provází Honza Dědek. K tanci a poslechu hraje  

BOOM! Band s hostem Václavem Noidem Bártou. Další program okoření Martina Viktorie Kopecká a Marek 

Dědík s tanečním vystoupením. Dále se představí Breaking Jazz a Lollipop Hoop. Těšit se můžete na fotokoutek 

a slosovatelné vstupenky.  

mailto:info@krkonose.eu
https://www.redbull.com/cz-cs/events/bike-chinese-downhill-2023-marosi-michal-info
http://uffo.cz/program/porady/2023/02/11-reprezentacni-ples-mesta-trutnova/
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10) Masopust a tvořivá dílnička 
 
Termín akce: 18. února 2023, 14:00 

Místo konání: Hostinné, náměstí 

Více informací: www.hostinne.cz 

 
Žertovné masky za doprovodu hudby procházejí městem. Připojit se může každý, kdo se nebojí velkého veselí  

a je příznivcem tradic. Zakončení skotačivých masek se uskuteční na náměstí, kde bude doprovodný program  

a bohaté občerstvení. Těšit se můžete na country kapelu Phobos a také na Krkonošský Horal. Pro děti bude 

připravena tvořivá dílnička. 

 
 

11) Sjezd pašeráků 
 

Termín akce: 17. února 2023, 17:00–24:00 

   Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, skiareál Studenov 

   Více informací: www.mesto-rokytnice.cz 

 
Tradiční akce plná masopustního veselí a zábavy. Soutěže, lyžníci, ohňová show, sjezd s pochodněmi a zábava   

na sněhu vás čeká na Studenově.  

 

 

   12) Masopust a žertovné hrátky 
 

  Termín akce: 18. února 2023, 13:00–17:00 

  Místo konání: Horní Maršov, DOTEK 

  Více informací: www.dotek.eu 

Veselý masopustní průvod, rej masek, sváteční vinšování a žertovné hrátky na náměstí. Nechybí i maškarní 

karneval pro děti a tradiční masopustní pochoutky. To vše vás čeká v podhorském městečku. 

mailto:info@krkonose.eu
http://hostinne.info/masopust-v-hostinnem/a-9096
https://www.mesto-rokytnice.cz/turisticke-info/pravidelne-akce/paserackej-vejkend
https://www.dotek.eu/Masopust-1.html
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13) Masopustní outerek 
 
Termín akce: 21. února 2023, 16:00 

Místo konání: Vrchlabí, čtyři historické domky na nám. Míru 

Více informací: www.krnap.cz   

Devátý ročník obnovených masopustních tradic. Vezměte masky a zapojte se do veselého průvodu. Za doprovodu 

muziky a masopustních bláznů půjdete vyzvednout klíče ke starostovi a poté vás před historickými domky čeká 

masopustní veselí pro malé i velké. Start průvodu v 16 hodin od historických domků. 

 

    14) Štefan Margita – Na správné cestě 
 

Termín akce: 27. února 2023, 19:00 

Místo konání: Jilemnice, SD Jilm 

Více informací: www.sdjilm.cz 

Zveme vás na koncert Štefana Margity. Pro svoje fanoušky si tentokrát připravil více než hodinový koncert plný 

zcela nových písní, které pro něj napsal zpěvák a skladatel Michal Kindl. Hosté: Iris Moris, Michal Kindl. 

 
 

mailto:info@krkonose.eu
https://www.krnap.cz/akce/masopustni-outerek/
http://www.sdjilm.cz/#/udalost/2057

