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TOP AKCE V KRKONOŠÍCH 

 BŘEZEN 2023 

1) Večerní prohlídky na Stezce korunami stromů o jarních prázdninách 
 
Termín akce: 1. 3. 2023 – 18:00, 8. 3. 2023 – 18:15, 15. 3. 2023 – 18:30 
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? Na Stezce pro vás  
a vaše děti připravili sérii originálních večerních prohlídek, 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! 
 

2) Březen – měsíc divadla 
 
Termín akce: 1.–30. března 2023 
Místo konání: Jilemnice, SD Jilm 
Více informací: www.sdjilm.cz 
 
28. ročník divadelní přehlídky, při které vás během měsíce března potěší pět ochotnických a dvě 
profesionální divadla. Také na děti se nezapomíná, připravena budou představení i pro ty nejmenší. Měsíc 
divadla uzavře recitál písničkáře Karla Plíhala. Ani milovníci výstav nebudou ochuzeni. Autoři Jilemnicka 
představí svá díla v Galerii V kotelně. 
 

3) Posezení s Krakonošem 
 
Termín akce: 2., 9., 16. března 2023, 17:00 
Místo konání: Vysoké nad Jizerou, divadlo Krakonoš 
Více informací: www.ds-krakonos.cz 
 
Navštivte divadlo Krakonoš, kde tři březnové čtvrtky můžete posedět přímo s pánem hor Krakonošem  
a poslechnout si pásmo poudaček a písniček zdejšího kraje v režii Martina Hnyka.  
 
 
 

mailto:info@krkonose.eu
https://www.stezkakrkonose.cz/aktuality/vecerni-prohlidky-o-jarnich-prazdninach-3ut98pjfb4
http://www.sdjilm.cz/#/udalosti
https://ds-krakonos.cz/
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4) Krkonošská 70 MONZAS 
 
Termín akce: 4. 3. 2023, 8:00–16:00 
Místo konání: Špindlerův Mlýn, Svatý Petr 
Více informací: www.krkonosska70.cz, www.stopaprozivot.cz 
 
Tradiční závod na běžkách v České republice, který patří mezi nejstarší lyžařské podniky v Evropě i na 
světě, má před sebou 68. ročník. Výjimečný je nejen dlouhou a úspěšně pokračující tradicí, ale také 
pojetím, kdy se na několikahodinovou pouť po horách vydávají pětičlenná družstva. Vedle hlavního závodu 
hlídek na 70 km jsou vypsány také další kategorie, včetně individuálních, na kratších tratích 50 a 25 km. 
Akci vám zpestří bohatý doprovodný program.   
 

5) FIS MASTERS CUP 
 
Termín akce: 11.–12. března 2023 
Místo konání: Pec pod Sněžkou, sjezdovka Javor 
Více informací: www.pecpodsnezkou.cz,  www.sjski.cz 
 
Zveme všechny závodníky i milovníky alpského lyžování na závody Světového poháru FIS v alpských 
disciplínách, tradičního šampionátu kategorie Masters. Světový pohár na území ČR má svoji bohatou 
historii a od roku 2008 se pravidelně koná právě v Peci. K samotným závodům neodmyslitelně patří také 
pestrý doprovodný program a slavnostní vyhlášení výsledků s předáváním trofejí a rautem, který se již 
pravidelně koná na půdě hotelu Horizont.  
 

6) Městský ples 
 
Termín akce: 11. března 2023, 20:00 
Místo konání: Hostinné, Národní dům 
Více informací: www.hostinne.info  
 
K tanci a poslechu hraje skupina Black Jack. Večerem vás mluveným slovem provede moderátor Hitrádia 
Černá hora Petr Roubíček. Vystoupí taneční skupina Paul Dance Jilemnice. Čeká vás bohatá tombola  
a občerstvení. Předprodej vstupenek v Informačním centru Hostinné.  

mailto:info@krkonose.eu
https://www.krkonosska70.cz/
https://www.stopaprozivot.cz/zavody/krkonosska-70-monzas/trasy
https://www.pecpodsnezkou.cz/akce/fis-masters-cup-svetovy-pohar-ve-sjezdovem-lyzovani/
http://www.sjski.cz/
http://www.hostinne.info/ap


 
 

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

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

 

 

TOP AKCE V KRKONOŠÍCH 

 BŘEZEN 2023 

7) Vo zlámanou grešli 
 
Termín akce: 11. března 2023, 9:30 
Místo konání: Rokytnice nad Jizerou 
Více informací: www.gresle.webnode.cz 
 
Tradiční lyžnický závod – memoriál Borka Nechanického, při kterém účastníci měří svoje schopnosti  
a dovednosti na historických dřevěných ski ve vícero disciplínách. Jako vždy je čeká slalom se startem 
hromadným (skicross), závod vyřazovací (paralelní slalom), závod ve skoku dalekém a od 19 hodin 
jazzový večer v hotelu Krakonoš ve stylu 30. let. Přijďte pobejt a užít si neotřelou zábavu. 
 

8) Na stojáka – Stand up comedy show 
 
Termín akce: 16. března 2023, 20:00 
Místo konání: Vrchlabí, Music Bar Vykopanej pes 
Více informací: www.vykopanejpes.cz 
 
V pořadu Na stojáka vás pobaví Ester, Vojtááno a Arny, jmenovitě Ester Kočičková, Vojtěch Záveský  
a Arnošt Frauenberg. Vstupné v předprodeji 300 Kč, na místě 350 Kč. Ke každé zakoupené vstupence 
obdrží návštěvník představení welcome drink a na stolech bude připraveno drobné občerstvení. 
 

9) Krakonošovi lyžníci 
 
Termín akce: 18. března 2023, 10:00 
Místo konání: Malá Úpa, sjezdovka Pomezky 
Více informací: www.malaupa.cz 

 

Setkání nadšenců z celých Krkonoš a okolí. Závody na historických lyžích a saních, závod ve skoku 
ladném, soutěž o nejlepší historický kostým  – Nejkrásnější lyžník nebo lyžnice. Každý lyžník  
v historickém kostýmu, který se nahlásí u kasy, získá celodenní skipas s 50% slevou. Doprovodný 
program: jarmark, gril, venkovní bar, zábava a soutěže pro děti. Prezentace závodníků od 9:00 hodin. 
 

mailto:info@krkonose.eu
http://www.gresle.webnode.cz/
http://www.vykopanejpes.cz/
https://malaupa.cz/blog/2023/02/06/krakonosovi-lyznici-4/
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10) Příjezd Krakonoše 
 
Termín akce: 18. března 2023, 10:00 
Místo konání: Harrachov, areál skokanských můstků u Skicentra  
Více informací: www.harrachov.cz 
 
Krakonoš se opět chystá do Harrachova. Jeho již 75. příjezd bude tradičně nabitý zábavným programem 
pro všechny. Od 10 hodin se budou registrovat masky na křižovatce u Karolíny a v 11 hodin vyrazí průvod 
městem s Krakonošem a jeho družinou. Na běžeckém stadionu proběhnou zdravice Krakonoše, starosty, 
hraběte Harracha a hostů. Nebude chybět program pro děti, dílničky, dinosaurus, skákací hrad, 
soutěže... Užijete si vyhlášení nejlepší masky, Krakonošovu losovačku, koncert kapely Psi a kočky, 
vystoupení mažoretek a něco na zub najdete v bohaté nabídce stánkového prodeje. 
 

11) Dny řemeslných výrobců v Kolonádě 
 
Termín akce: 18.–19. března 2023, 10:30–18:00 
Místo konání: Janské Lázně, Kolonáda  
Více informací: www.janskelazne.com 
 
Prodejní akce řemeslníků s výrobky označenými speciálním logem Krkonoše – originální produkt®, ale  
i dalších řemeslných prodejců z oblasti Krkonoš. Přijďte si užít doprovodný kulturní program a zároveň 
nakoupit pěkné řemeslné výrobky pro radost sobě a svým blízkým.  
 

12) Snow Splash  
 
Termín akce: 18. března 2023 
Místo konání: Benecko, dolní stanice lanovky Kejnos  
Více informací: www.benecko.info 
 
Tradiční vítání jara na Benecku u dolní stanice lanovky Kejnos. Den plný zábavy a soutěží, samozřejmě  
s přejezdem jezírka! A bude i karavel v retro zimních ohozech pod taktovkou Little Trees Snowboard 
School, který startuje v 18 hodin. 
 

mailto:info@krkonose.eu
https://www.harrachov.cz/aktuality-akce/kalendar-akci/prijezd-krakonose-628_204cs.html
https://www.janskelazne.com/udalost/dny-remeslnych-vyrobcu/
https://www.benecko.info/
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13) Koncert Martiny Kociánové a Kateřiny Englichové  
 
Termín akce: 21. března 2023, 19:00 
Místo konání: Žacléř, koncertní sál ZUŠ  
Více informací: www.infocentrum-zacler.cz 

 
V koncertním sále Základní umělecké školy vystoupí sopranistka Martina Kociánová a harfenistka 
Kateřina Englichová. Přijďte si poslechnout a pohladit svojí duši krásnými tóny klasické hudby. 
 

14) Moopstock – Maloúpský Woodstock 
 

Termín akce: 25. března 2023, 10:30 
Místo konání: Malá Úpa, sjezdovka Pomezky 
Více informací: www.malaupa.cz 

 

Další ročník šíleného happeningu na závěr sezóny! Soutěž v přejíždění vodního jezírka v „hippie“ 

kostýmech na lyžích a snowboardu. Soutěže, hudba, legrace. Na své si přijdou všichni! 

 

15) Tony Ducháček a GARAGE 
 
Termín akce: 31. března 2023, 19:00 
Místo konání: Trutnov, Společenské centrum UFFO 
Více informací: www.uffo.cz 
 

GARAGE – mohykáni naší hudební a undergroundové scény s charismatickým zpěvákem Tony 
Ducháčkem. Co je potřeba říct víc? Hudba je to hlasitá a má grády, je znát, že je to pořád baví. Garage 
neztratila nic ze své síly, pořád má co nabídnout, není jen odleskem byvší slávy a nabízí přesně to, co se 
od ní čeká. Přijďte na božského Tonyho s jeho monotónním zpěvem a rock’n’rollové kytary, prostě 
Garage! 
 

mailto:info@krkonose.eu
http://www.infocentrum-zacler.cz/
https://malaupa.cz/blog/2023/02/07/moopstock-maloupsky-woodstock-5/
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