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TOP AKCE V KRKONOŠÍCH 

 ÚNOR 2022 

1) Halíř trio – koncert 
 

Termín akce: 1. února 2022, 19:00 
Místo konání: Vrchlabí, KD Střelnice 
Více informací: www.strelnicevrchlabi.cz 
 
Hudební uskupení Halíř trio vzniklo v roce 2016 s cílem představit osobnost českého houslového virtuosa Karla 
Halíře (Vrchlabí 1859 – Berlín 1909). Dalo by se říci, že Halíř byl, co se týče houslí a hudby, Leonardem da Vinci 
druhé poloviny 19. století a počátku 20. století. Halířovo trio tvoří slovenská violoncellistka Jana Podolská, 
český klavírista Václav Mácha a Eduardo García Salas, španělský houslista usazený v Praze. Přejeme vám 
příjemný kulturní zážitek. 
 

2) Ve stopě první středoevropské padesátky 
 
Termín akce: 5. února 2022, 7:00–10:00 
Místo konání: Vysoké nad Jizerou, start u hasičské zbrojnice 
Více informací: KČT TJ Vysoké nad Jizerou, tel.: 721 975 070  
 
Srdečně vás zveme na 45. ročník lyžařsko-turistické akce. Kratší trasa bude připravena pro rodiče s dětmi, delší 
trasy pro ty zdatnější. Vybrat si můžete trasy: 10 km, 25 km, 50 km a 55 km. Jednotlivé trasy budou včas 
přizpůsobeny aktuálním sněhovým podmínkám. Každý účastník obdrží v cíli pamětní list. Akce se koná za 
každého počasí. 
 

3) Lyžařský přejezd Rýchor  
 
Termín akce: 5. února 2022, 8:30 
Místo konání: Žacléř, Národní dům 
Více informací: kct.zacler@seznam.cz, tel.: 732 634 831 
 
Oddíl turistiky TJ Baník Žacléř zve příznivce bílé stopy na tradiční zimní akci Lyžařský přejezd Rýchor. Odjezd 
autobusu v 8:30 od Národního domu v Žacléři. Přihlášky na autobus lze uskutečnit telefonicky nebo emailem. 
Cíl a zakončení akce v Národním domě v Žacléři od 12 do 17 hodin. 
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4) Ledová Jízda – Memoriál Dr. Václava Vojtěcha 
 
Termín akce: 5.–7. února 2022, 18:00 
Místo konání: Pec pod Sněžkou, Dolní Dvůr 
Více informací: www.ledovajizda.cz 
 
28. ročník závodu psích spřežení Ledová jízda – Memoriál Dr. Václava Vojtěcha. Výjimečný závod psích 
spřežení s mezinárodní účastí. Družstvo tvoří musher se psím spřežením a lyžař. Podstatou závodu je ujet 
plánovanou trasu, která vede po stezkách Krkonoš a je rozdělená na etapy do jednotlivých dnů. Týmy si vezou 
veškeré vybavení s sebou a mezi etapami přespávají ve volné přírodě ve stanu. 
 

5) Večerní prohlídky Stezky o jarních prázdninách 
 
Termín akce: 9., 16., 23. února 2022, 17:30 
Místo konání: Janské Lázně, Stezka korunami stromů 
Více informací: www.stezkakrkonose.cz 
 
Chcete zažít tajemnou atmosféru večerního lesa, užít si dobrodružství a pobavit se? V Janských Lázních pro 
vás připravili sérii originálních večerních prohlídek Stezky, které se ponesou v duchu hry s překvapením. 
Provázet vás a hrát si s vámi budou zkušení průvodci ze Správy Krkonošského národního parku. Něco teplého 
na zahřátí pro každého v ceně! 
 

6) Jazzinec 
 
Termín akce: 17. února 2022, 19:00 
Místo konání: Trutnov, Koncertní síň Bohuslava Martinů  
Více informací: www.jazzinec.cz 
 
Festival založený již v roce 1999 probíhá v několika sálech a prostorech Trutnova. Většina koncertů se koná  
v Koncertní síni Bohuslava Martinů, což je bývalý kostel s neopakovatelnou atmosférou. 17. února zde vystoupí 
nové české trio The Survivors složené ze špičkových hráčů Jirky Slavíka, Jirky Levíčka a Jakuba Tenglera. Koncert 
doplní polské jazzové vokální kvarteto The SounPack, které v roce 2016 založil Marcin Wawrzynowicz. Skupinu 
tvoří zkušení a uznávaní hudebníci. 
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7) CHINESE DOWNHILL MTB 
 
Termín akce: 19. února 2022 
Místo konání: Špindlerův Mlýn, Skiareál Svatý Petr  
Více informací: www.skiareal.cz 
 
100 bikerů se bezhlavě vrhá do hromadného sjezdu červené sjezdovky na horských kolech s jediným cílem: Být 
dole první. Pekelný závod, při kterém tuhne krev v žilách jezdcům i divákům, si prostě nesmíte nechat ujít. 

 
8) EXHIBICE NIGHT PHOTO SESSION 
 
Termín akce: 19. února 2022, 18:00 
Místo konání: Benecko, dolní stanice lanovky Kejnos 
Více informací: www.benecko.info 
 
Zveme všechny na pohodovou akcičku v duchu ježdění, focení, gril baru, hudby a kamarádů. Přijďte pobejt  
a pobavit se v sobotu na Benecko k Little Trees Snowboard School. 

 
9) Masopust v Horním Maršově 

 

Termín akce: 19. února 2022, 11:00–19:00 
Místo konání: Horní Maršov, DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie a kultury 
Více informací: www.dotek.eu 
 
Srdečně vás zveme na tradiční masopustní odpoledne plné zábavy, her a dobrého jídla. Čeká vás masopustní 
oběd, výroba masek a focení v kostýmech, žertovné soutěže, vystoupení sboru Berthold, masopustní průvod  
a soutěž o nejlepší masku. Dále se můžete těšit na divadelní představení, karneval a vystoupení kouzelníka. 
Akce se bude odehrávat na Doteku, v ulicích Horního Maršova a v pohádkovém sále ZŠ Horní Maršov. 
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10) DONAHA! – Divadlo V Roztocké Jilemnice 
 
Termín akce: 20. února 2022, 19:00 
Místo konání: Jilemnice, SD Jilm  
Více informací: www.sdjilm.cz   
 
Donaha! – slavný muzikál Terence Mc Nallyho a Davida Yazbeka napsaný podle stejnojmenného filmu z roku 
1991. Parta ocelářů, která přišla o práci, se snaží nejen o výdělek do prázdné kapsy, ale i o vyřešení problémů  
v osobním životě.  

 
11) Krkonošská kuchyně 
 
Termín akce: 23. února 2022, 17:30 
Místo konání: Hostinné, Františkánský klášter 
Více informací: www.hostinne.info 
 
Zveme vás na besedu o krkonošské kuchyni, se kterou vás seznámí Danka Šárková, autorka nejnovější 
Krkonošské kuchařky. Spisovatelka shromáždila recepty od krkonošských hospodyněk, které nazývá 
kouzelnicemi, jelikož ze základních potravin jako jsou brambory, mouka, zelí, mléko, vejce, houby, jablka apod. 
dokázaly zasytit celou rodinu včetně čeledínů. 

 
12) Krakonošův maškarní rej 
 
Termín akce: 26. února 2022, 13:30 
Místo konání: Černý Důl, Skiareál 
Více informací: www.spolekkrakonos.cz 
 
Návštěva pána hor Krakonoše a sjezd na čemkoliv to je zábavné odpoledne v lyžařském areálu Černý Důl. 
Přijďte i vy, nejlépe v maskách a na lyžích, posílit jeho družinu. 
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