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TOP AKCE V KRKONOŠÍCH 

 DUBEN 2022 

  
1) Den nahoru a dolů 
 

Termín akce: 2. dubna 2022, 8:30 
Místo konání: Špindlerův Mlýn, Medvědín                                           
Více informací: www.spindlsportuje.cz   
 
Skialpinistický den pro všechny, kteří rádi sportují aneb závod jednotlivců. Sraz je u dolní stanice lanovky Medvědín. 
Cvakni lyže, nalep pásy a šlapej…vyhrává ten, který v určeném čase nejvíc krát vyjde a sjede kopec Medvědín. Není 
důležité zvítězit, ale zúčastnit se. 
 
 

2) Velikonoce v muzeu 
 
Termín akce: 7. dubna 2022, 13:00 
Místo konání: Trutnov, Tkalcovské muzeum v Domě pod jasanem                                                                                                                                                                                                                             
Více informací: www.dumpodjasanem.cz 
 
Velikonoce v muzeu, to je tvořivé odpoledne s připomenutím velikonočních tradic a zvyků, a to včetně 
zvykoslovného občerstvení. Pod vedením zkušených lektorů si účastníci v připravených dílničkách vyrobí tradiční 
i netradiční dekorace a chybět nebude ani tolik oblíbené zdobení perníčků, pletení pomlázek a malování vejdunků 
(přineste si s sebou, ale není to podmínka). Vstupné je 70 Kč na osobu a zahrnuje dvě dílny, na další dílny je možné 
přikoupit "groše" v ceně 25 Kč dle vlastního uvážení. 
 
 

3) Velikonoční výtvarná dílna 
 
Termín akce: 9. dubna 2022, 13:30 
Místo konání: Žacléř, Městské muzeum                                           
Více informací: www.muzeum-zacler.cz 
 
Přípravy na Velikonoce si užijete s dětmi ve společenských prostorách žacléřského muzea. Svou kreativitu projeví 
děti při zdobení kraslic voskem, ubrouskovou technikou a při výrobě drobných dekorací. 
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4) Jarní vrchlabský flerjarmark 
 
Termín akce: 9. dubna 2022, 9:00–16:00 
Místo konání: Vrchlabí, nám. Míru 
Více informací: www.fler.cz 
 
Pojďme společně oslavit jaro "živým" nákupem šperků, kabelek, originálního oblečení, velikonočních dekorací, 
bytového textilu a dalších výrobků od fler tvůrců. Pokud nebude pršet, vezměte děti s sebou, budou dětské dílničky. 
Jarmarkem nás hudebně provede Duo Filip & Nikita. 
 
 

5) Velikonoční jarmark 
 
Termín akce: 9. dubna 2022, 9:00–16:00 
Místo konání: Hostinné, Františkánský klášter – ambit 
Více informací: www.klasterhostinne.cz 
 
Nenechte si ujít další ročník tradičního velikonočního jarmarku. Prodej výrobků doplní různorodé ukázky 
řemeslných dovedností, dílničky pro nejmenší a ani občerstvení nebude chybět. 
 
 

6) Never Summer 
 
Termín akce: 9. dubna 2022, 11:00–17:00 
Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, Dvoračky a Štumpovka 
Více informací: www.mesto-rokytnice.cz 
 
Prožijte báječný den plný zábavy s nádherným výhledem na vrcholky Krkonoš. Program nabitý adrenalinem, 
snowboardingem, freeski a spoustou hudby a dobrého jídla. Kde jinde se rozloučit se zimou než právě v Rokytnici 
nad Jizerou. 
 
 

mailto:info@krkonose.eu
www.fler.cz


 
 

www.krkonose.eu 
Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí 

Email: info@krkonose.eu, tel: +420 499 405 744 

 

 

TOP AKCE V KRKONOŠÍCH 

 DUBEN 2022 

 

7) Velikonoční pomlázkování na Stezce a Velikonoce v Kolonádě 

 
Termín akce: 15.–18. 4. 2022, 10:00–17:00 
Místo konání: Janské Lázně, Stezka korunami stromů Krkonoše, Kolonáda 
Více informací: www.janskelazne.com, www.stezkakrkonose.cz 
 
Od Velkého pátku až do Velikonočního pondělí bude ve výstupní hale Stezky korunami stromů otevřena výtvarná 
dílna pro děti, kde se mohou naučit plést pomlázky a vybarvit velikonoční kraslice. Pro dospělé bude navíc 
nachystán vaječný likér zdarma. Tak si přijďte užít velikonoční Stezku! 
A další čtyřdenní kulturní program s velikonoční tématikou vás čeká také na Kolonádě v Janských Lázních. 
Řemeslné stánky, tvořivé dílny s různými technikami pro malé i velké, odpolední kulturní program na podiu  
a večerní velikonoční tancovačka.  
 

 

8) Velikonoční veselí 

 
Termín akce: 16. dubna 2022, 13:00–17:00 
Místo konání: Špindlerův Mlýn, náměstí 
Více informací: www.mestospindleruvmlyn.cz 

 
My na horách vítáme jaro a Velikonoce tradičně – Velikonočním veselím. Připraveno je zábavné odpoledne nejen 
pro děti. Rej masek, dětské programy plné legrace, tvořivá dílna, vystoupení kapely Flám a mnohé další. Přijďte 
jaro pozdravit s námi! 
 

 

9) Velikonoční koncert 
 
Termín akce: 17. dubna 2022, 14:00 
Místo konání: Velká Úpa, Kostel Nejsvětější Trojice 
Více informací: www.facebook.com/KOSTELUPA/ 

 
Přijměte pozvání na velikonoční koncert, kde uslyšíte písně Antonína Dvořáka. Zazpívá Veronika Canti  
v doprovodu mistra Heulera. 
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10) Minipárty s Karlem Šípem 
 
Termín akce: 21. dubna 2022, 19:00 
Místo konání: Jilemnice, SD Jilm 
Více informací: www.sdjilm.cz 
 
Zábavná talk show baviče, moderátora a textaře Karla Šípa na motivy televizního pořadu Všechnopárty. Tentokrát 
s jediným hostem Josefem Aloisem Náhlovským. 
 
 

11) Dny řemeslných výrobců v Kolonádě  
 
Termín akce: 22.–23. 4. 2022, 10:30–17:00 
Místo konání: Janské Lázně, Kolonáda  
Více informací: www.janskelazne.com 
 
Nabídka řemeslných výrobků z blízkého okolí, které mají certifikát: Značka KRKONOŠE – originální produkt®  
s garancí jejich skutečného původu v Krkonoších. Skladba nabízených řemesel bude různorodá. 
 
 

12) Oslavy Dne Země 
 
Termín akce: 23. dubna 2022, 14:00–17:30 
Místo konání: Horní Maršov, areál ZŠ Horní Maršov 
Více informací: www.dotek.eu, www.zshornimarsov.cz 
 
Tématem Dne Země jsou stromy. A na co se můžete těšit? Na vystoupení pěveckého souboru Colours of GTU, 
krkonošský jarmark s prodejem regionálních výrobků přímo jejich autory, na stezku s úkoly pro děti i rodiče, různé 
kreativní aktivity, ochutnávku salátů, občerstvení, bezobalový obchod, hudbu a na divadelní představení pro děti 
Ošklivé káčátko.  
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