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1) RUDNICKEJ VEJŠLAP 16. ROČNÍK 
 
Termín akce: 1. října 2022, 8:00 
Místo konání: Rudník, start od Domu s pečovatelskou službou 
Více informací: tel. 731 030 359, Přemek Hanč 
 
Tradiční 16. ročník pochodu Rudnickej vejšlap. Zvolit si můžete pěší, cyklo a kombinované trasy. V cíli jsou pro 
děti připraveny soutěže, tradičně pro všechny chleba se škvarky a cibulí či chleba s marmeládou. Pro děti 
limonáda zdarma! Startovné: 20 Kč, děti zdarma. 

 

2) ZÁVOD HORSKÝCH NOSIČŮ 
 
Termín akce: 1. října 2022, 10:00 
Místo konání: Pec pod Sněžkou  
Více informací: tel. 603 475 107, Petr Kobr 
 

V tomto závodě změří své síly novodobí horští nosiči, kteří ponesou svůj náklad z Velké Úpy na nejvyšší horu 
Čech. Přijďte podpořit svou účastí tuto podívanou na silné borce! 
 

3) MALOÚPSKÁ VAŘEČKA 
 
Termín akce: 1. října 2022, 11:00–16:30 
Místo konání: Malá Úpa, u budovy Obecního úřadu a Galerie Celnice 
Více informací: www.malaupa.cz 
 
Na 7. ročníku Maloúpské vařečky budou kuchtíci bojovat o nejlepší krkonošskou polévku a zároveň představí 
své další krkonošské speciality. Každý kuchař navaří 50 litrů „vítězné“ polévky dle svého gusta, může to být 
kyselo, kulajda, gulášovka, oukrop, prostě cokoliv horského. Ochutnává se od 11:00 do „vyjedení“ všech 
polévek.  Během dne se budou konat i tradiční populární soutěže, o největšího Jedlíka (borůvkových knedlíků), 
Ohniváka (pojídání papriček) a Pijáka (rychlost v pití malého „yardu“ piva). Pro děti bude připravena tvořivá 
dílna, malování na obličej a školička „Vaříme s dětmi“, pro ty větší live cooking a hudba. Hrát budou Přehmat 
Liberec a do Malé Úpy se opět vrátí kapela Terne Čhave. 
 

mailto:info@krkonose.eu
https://malaupa.cz/blog/2022/07/10/7-rocnik-maloupska-varecka/
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4) ŘEPOBRANÍ ANEB PROČ RÝBRCOUL POČÍTÁ ŘEPU 
 

Termín akce: 1. října 2022, 12:50 
Místo konání: Trutnov 
Více informací: www.ictrutnov.cz 
 
Duch hor opět sestoupí se svým průvodem víl, čertů a nejrozličnějších lesních a horských pohádkových bytostí 
do města Trutnova. Přinesou hry, zábavu, divadlo a soutěže. Zúčastní se také slavnostního sejmutí draka  
z věže Staré radnice. Na počest všech se večer otevřou trutnovské hospody. Ty se otevírají i jiné dny, tentokrát 
však se každá hospoda rozezní hudbou a veselo tu bude až do rána. 
 

5) SLAVNOSTI VÍNA VE SKLÍPKU POD OBRY 
 
Termín akce: 1. října 2022, 15:00 
Místo konání: Hostinné, sklípek pod obry na náměstí  
Více informací: www.hostinne.info 

 
Město Hostinné zve na otvírání sklípku pod obry a ochutnání burčáku a vína z Velkých Pavlovic. Drobné 
občerstvení a káva zajištěna. Prodej lahvových vín a burčáku do vlastních lahví. Od 19:00 hod. písničky k tanci  
i poslechu. Vstupné: 50 Kč 
 

6) JAK SE PEKLO PROBOUZÍ 
 

Termín akce: 1.–2. října a 8.–9. října 2022 
Místo konání: Jívka, Měděný důl Bohumír  
Více informací: www.djs-ops.cz  
 
Měděný důl Bohumír u Jívky zve malé i velké hříšníky na prohlídku pekla, jehož brány se zanedlouho otevřou. 
Přijďte se podívat, jak to v pekle vypadá, co všechno tam je a jak se čerti čertí. 
Pekelné prohlídky: 9 hod., 10 hod., 11 hod., 13 hod., 14 hod., 15 hod., 16 hod., 17 hod. Rezervace nutná. 

mailto:info@krkonose.eu
http://www.ictrutnov.cz/
http://hostinne.info/slavnosti-vina-v-hostinnem/a-9007/p1=11420
http://www.djs-ops.cz/
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7) ROKYTNICKÁ SVATOMICHAELSKÁ POUŤ 
 

Termín akce: 1.–2. října 2022 
Místo konání: Horní Rokytnice, centrální parkoviště  
Více informací: www.rokytnice.com  
 
Lunapark a pouťové atrakce nebudou chybět na tradiční Svatomichaelské pouti. O doprovodný program se 
postarají mažoretky, Jan Sladký a jeho Bike Show. K poslechu a tanci zahrají Pigi se svou kytarou, country 
kapela Naboso a rocková kapela Adaptace. V kostele sv. Michaela vystoupí tanečnice, muzikanti a sólový 
zpěváci ze ZUŠ Jablonec nad Jizerou. V sobotu a v neděli bude zpřístupněna věž kostela a v neděli tradiční 
poutní bohoslužba. Těšit se můžete i na vyhlídkový vláček. Přijďte ,,pobejt“ do Rokytnice, o zábavu bude 
postaráno! 

 

8) KRKONOŠE, SEZNAMTE SE 
 
Termín akce: 3. října 2022, 17:00 
Místo konání: Jilemnice, Erbovní sál, zámek  
Více informací: www.mestojilemnice.cz 
 
Srdečně vás zveme na vernisáž k otevření výstavy fotografa Dušana Štrause. Spisovatelka Danka Šárková 
pokřtí svou knihu Krkonoše, seznamte se. Během křtu se můžete těšit na módní přehlídku Jilemského spolku 
paní a dívek, hudební vystoupení ZUŠ Jablonec nad Jizerou, promítání videa, fotografií a prodej knih. Zavítají  
i kmotři nové knihy hrabě a hraběnka Harrachovi (Jana a Jan Nešněrovi), snowboardistka Eva Adamczyková  
a ředitel Správy KRNAP PhDr. Robin Böhnisch. 
 

9) WILD GRIZZLY 
 
Termín akce: 7.–9. října 2022 
Místo konání: Harrachov, biatlonové kolečko  
Více informací: www.wildgrizzly.cz 
 

OCRC, Trail, Canicross.  
Závody pro běžce, kteří rádi běhají závody s překážkami, ale také se svými psími kamarády. 

mailto:info@krkonose.eu
http://www.rokytnice.com/
https://www.mestojilemnice.cz/zivot-ve-meste/kalendar-akci/krkonose-seznamte-se-861_122cs.html
http://www.wildgrizzly.cz/
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10) UKLIĎME SNĚŽKU 

 
Termín akce: 8. října 2022, 8:30 
Místo konání: Pec pod Sněžkou u KlonDike a CRAFT coffe  

Více informací:  www.pecpodsnezkou.cz  

 

Letní návštěvníci po sobě v Krkonoších zanechají vždy nemilou odpadkovou stopu, kterou s dobrovolníky 
každoročně uklízíme. Přidejte se i vy a pomozte nám vyčistit tento krásný kousek přírody. Všechny 
registrované dobrovolníky čekají po celý víkend výhody v podobě slev na místní ubytování, občerstvení nebo 
služby v Peci pod Sněžkou. Výdej úklidových pomůcek bude probíhat od 8:30 do 10:00. Místo srazu v podloubí 
hudebního klubu KlonDike, u restaurace CRAFT coffee (Pec pod Sněžkou 139). 
 

11) KAŠTÁNEK  
 
Termín akce: 17.–19. října 2022, 14:00 
Místo konání: Vrchlabí, KCEV Krtek Správy KRNAP  
Více informací: www.krnap.cz 
 
Vytvořte postavičky z listů, korku, kukuřičného šustí, bukvic a žaludů, hlavičky z brambor, korálky z lesních 
plodů nebo lodičky ze dřeva a zapojte se do 27. ročníku soutěže o nejpovedenějšího Kaštánka z přírody.  
 

12) DÝŇOBRANÍ  
 
Termín akce: 24. října 2022, 16:00–17:30 
Místo konání: Žacléř, Rýchorské náměstí, před městským úřadem 
Více informací: www.zacler.cz  
 
Oblíbené Dýňobraní se uskuteční tradičně na žacléřském náměstí. Těšit se můžete na dlabání dýní  
a duchařskou dílnu. 
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https://www.pecpodsnezkou.cz/akce/uklidme-snezku-i-pod-snezkou-podzim-2022/
http://www.krnap.cz/
https://www.zacler.cz/turista/kalendar-akci-1/
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14) TÝDEN TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER 

 
Termín akce: 24.–30. října 2022 
Místo konání: Turistická informační centra nejen v Krkonoších, ale po celé České republice 
Více informací: www.aticcr.cz   
 
Informační centra obdarují v jimi zvoleném dni mezi 24. a 30. říjnem 2022 své návštěvníky nějakou drobností, 
nebo je pozvou na ochutnávku regionálních produktů, znalostní kvíz, prohlídky, někde uvaří kávu nebo čaj apod. 
TÝDEN turistických informačních center ČR je organizován v návaznosti na Světový den pro rozvoj informací 
připadající na 24.října. Poprvé se akce uskutečnila 24. října 2019 jako Den TIC. Do akce se tehdy zapojilo 177 
informačních center…Srdečně zveme všechny návštěvníky, aby se do informačních center přišli na jejich 
činnost podívat, navázat bližší vztahy a případně si i popovídat. 
 

13) MEDOVÉ SLAVNOSTI 
 
Termín akce: 29. října 2022, 11:00 
Místo konání: Špindlerův Mlýn, centrum – městský park 
Více informací: www.mestospindleruvmlyn.cz 
 
Lidový řemeslný jarmark pod širým nebem. Barevné podzimní listí, vůně medoviny a sladkého medu, přehlídka 
tradičních řemesel, hudba k poslechu i k tanci. Děti se můžou těšit na pohádku v podání Divadélka Romaneta  
i na šermířská vystoupení. S hudebním pořadem přiletí „Saxána“ Petra Černocká & Jiří Pracný a na závěr zahrají 
úžasní Jam & Bazar. Nebude chybět ani stánkový prodej s pestrým podzimním sortimentem. Medové slavnosti 
ve Špindlerově Mlýně si rozhodně nenechte ujít. 
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