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TOP AKCE V KRKONOŠÍCH 

 KVĚTEN 2022 

1) Už ho nesou! 
 

Termín akce: 6.–7. května 2022, 10:00 
Místo konání: Trutnov, Krakonošovo náměstí a přilehlý střed města 
Více informací: www.ictrutnov.cz 
 
Úchvatné městské slavnosti s připomínkou bájných počátků města nabízí vše, co takové slavnosti nabízet mají. 
Dobré jídlo a pití, dětské "středověké" atrakce, řemesla, stánky, baviče, divadlo i koncerty, zkrátka co si kdo 
vzpomene, to tu najde. V sobotu večer po setmění zhasnou na Krakonošově náměstí všechna světla                               
a pouze za svitu loučí přinesou tajemné bytosti vedené rytířem Albrechtem z Trautenberka na koni draka, kterého 
zavěsí na věž Staré radnice. Tím se v Trutnově pro dny příští otevírají ulice cestovnímu ruchu a pouličnímu veselí. 
 

2) 19. Motorkářské požehnání ve Vrchlabí 
 

Termín akce: 7. května 2022, 9:00 
Místo konání: Vrchlabí, náměstí TGM 
Více informací: www.facebook.com 
 
Po dvouleté pauze vás zveme na tradiční Motorkářské požehnání na náměstí TGM do Vrchlabí. Dopoledne se 
uskuteční symbolické zahájení motorkářské sezóny a večer se můžete těšit na našlapaný hudební program. 
Kapely ALIBI ROCK, DE BILL HEADS A WOHNOUT to pořádně rozjedou. Dopolední program je zdarma, odpolední 
od 16 hodin je se vstupem.  
 

3) 4th KRNAP skate cup 
 

Termín akce: 7. května 2022, 12:00 
Místo konání: Pec pod Sněžkou, KlonDike music club  
Více informací: www.klondikeklub.cz 
 
KlonDike music club vás zve na 4. ročník skateboardového závodu KRNAP skate cup. Závod se uskuteční                  
v podloubí KlonDike music clubu, před kavárnou CRAFT coffee a společně tak na horách otevřeme sk8 sezónu.  
 
 

mailto:info@krkonose.eu
https://www.ictrutnov.cz/uz-ho-nesou-aneb-o-trech-sluncich-nad-trutnovem
https://www.facebook.com/events/313020464111994
https://www.klondikeklub.cz/program/
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4) Na stojáka! 
 

Termín akce: 13. května 2022, 20:00 
Místo konání: Hostinné, Národní dům 
Více informací: www.hostinne.info 
 
Stand up comedy se chystá v Hostinném. Žánr, který se k nám dostal z amerických barů, kdy komik stojí sám 
před publikem a baví ho jen za pomoci mikrofonu. Zahýbat vašimi bránicemi přijedou Iva Pazderková, Lukáš 
Pavlásek a Karel Hynek. O dobrou náladu tu jistě nebude nouze.  
 

5) Den řemeslných výrobců v Kolonádě 
 

Termín akce: 13.–14. května 2022, 10:30–17:00 
Místo konání: Janské Lázně, Kolonáda 
Více informací: www.janskelazne.com 
 
V secesní Kolonádě vám budou nabídnuty řemeslné výrobky z blízkého okolí, které mají certifikát: Značka 
KRKONOŠE – originální produkt®.  Tato značka znamená, že výrobky prošly přísným procesem certifikace, který 
zákazníkovi garantuje jejich skutečný původ v Krkonoších. Certifikované výrobky musí přispívat k dobrému jménu 
regionu, proto musí být také dostatečně kvalitní, šetrné vůči životnímu prostředí, jedinečné ve vztahu ke 
Krkonoším – vyrobené tradiční technologií, ručně nebo z místních surovin, výjimečné svou vysokou 
kvalitou.  Přijďte se podívat a ochutnat některý z originálních produktů. 
 

6) Slavnostní svěcení a zavěšení zvonů 
 

Termín akce: 14.–15. května 2022, so 14:00, ne 13:00 
Místo konání: Harrachov, kostel sv. Václava 
Více informací: www.harrachovcard.cz 
 
Zvony budou zdobit a ladit kostel sv. Václava po více jak 75 letech. 14. května proběhne jejich vysvěcení                    
a 15. května budou usazeny do věže kostela. Zvony jsou pojmenovány sv. Václav, Marie a Bůh. První zvonění 
se uskuteční v neděli 15. května v cca 18 hodin. Těšit se můžete i na doprovodný program. 

 

mailto:info@krkonose.eu
http://hostinne.info/na-stojaka-stand-up-komedy-v-hostinnem/a-8792
https://www.janskelazne.com/udalosti/den-remeslnych-vyrobcu-v-kolonade/
https://www.harrachovcard.cz/kalendar-akci/443-slavnostni-sveceni-a-zaveseni-zvonu-v-kostele-sv-vaclava
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7) Kalcouskej tumel 
 

Termín akce: 15. května 2022, 9:00 
Místo konání: Benecko 
Více informací: www.benecko.info 
 

Hančův sportovní klub Benecko zve všechny příznivce přespolních běhů na 40. ročník běhu okolo Benecka               
a Žalého. Na start se postaví všechny věkové kategorie – muži, ženy i děti. Nesportovce jistě naláká čerstvý 
horský vzduch a krásné výhledy po okolí. Tak přijďte závodit nebo jen fandit. 
 

8) 4TET – koncert No. 5 
 

Termín akce: 18. května 2022, 19:00 
Místo konání: Jilemnice, SD Jilm 
Více informací: www.sdjilm.cz 
 

Již téměř 16 let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými výkony a nápady vokální 
seskupení 4TET. David Uličník, Jiří Korn, Jiří Škorpík a Dušan Kollár – gentlemani v cylindrech opět připravili 
originální podívanou! Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný design kostýmů, překvapivě originální pojetí 
aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké a "taneční" výkony všech aktérů na jevišti. 
Nenechte si ujít koncert s neopakovatelnou atmosférou. 
 

9) Májový jarmark 
 

Termín akce: 21. května 2022, 8:30 
Místo konání: Jilemnice, Jilemnická náměstí 
Více informací: www.sdjilm.cz 
 

Tradiční Májový jarmark každým rokem připravují v Jilemnici. I letos se můžete těšit na vystoupení místních žáků 
a žaček, Jilemnických paní a dívek, taneční skupiny Paul-Dance, návštěvy ze zahraničí Sybiraczki i Kresowianie 
a Zespół Muzyki Dawnej z ZPP-CWU (PL). O hudební program se postará Jilemničanka, Mříčenští muzikanti            
a kapela Koneckonců. Zveme i na návštěvu Tržnice řemesel v budově Starého pivovaru č.p. 1 od 10 hodin. Přijďte 
si užít májový den do Jilemnice! 

 

mailto:info@krkonose.eu
https://www.benecko.info/kalendar-akci/
http://www.sdjilm.cz/#/udalost/1695
http://www.sdjilm.cz/#/udalost/1548
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10) Den Městyse 2022 
 

Termín akce: 21. května 2022, 10:00 
Místo konání: Černý Důl, parkoviště u Skiareálu 
Více informací: www.cernydul.cz 
 
Tradiční slavnost s bohatým programem chystá Černý Důl. Koncerty kapel Bubny Praha, Černodolský štěk, Vaťáci 
a Benjamin´s Clan vás jistě potěší. V programu je také ukázka zásahu hasičů, vystoupení dětí ZŠ a MŠ Černý Důl, 
jarmark a program pro nejmenší, který zajistí „Vosa jede“ a „Kulíškova herna“. Zábava pro malé i velké po celý 
den.  
 

11) XIII. Muzejní noc 
 

Termín akce: 21. května 2022, 16:00 
Místo konání: Žacléř, Městské muzeum  
Více informací: www.muzeum-zacler.cz 
 
V Městském muzeu Žacléř se uskuteční další ročník oblíbené Muzejní noci. Tento rok je spojená s tématem 
železnice, od jejíhož zavedení do Žacléře letos uplyne 140 let. Můžete se těšit na zahájení nové výstavy, výtvarné 
dílny, žonglérský workshop nebo loutkohereckou pohádku. Vstupné je dobrovolné.  
 

12) Studenecké míle 
 

Termín akce: 28. května 2022, 8:00 
Místo konání: Studenec, přírodní amfiteátr 
Více informací: www.studeneckemile.cz 
 
15. ročník je tu! K vidění bude více jak 200 historických vozidel. Tato pohodová vyjížďka Podkrkonoším je vždy 
spojena s návštěvou některého z horských krkonošských středisek. Letos je zastavení v Janských Lázních. 
Doprovodný program bude moderovat David Říha, odborník na veteránská vozidla všeho druhu. I ve Studenci 
bude program pro malé i velké. Během dne se vystřídá několik kapel, něco dobrého na zub je samozřejmostí          
a celou atmosféru doplní vůně benzínu a starých časů. 

 

mailto:info@krkonose.eu
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