Lyžařský přejezd Rýchor
1. 2. 2020, Žacléř, Národní dům v Žacléři
48. ročník tradičního zimního přejezdu Rýchor,
odjezd autobusu od Národního domu v Žacléři.
Pořadatel: KČT Baník Žacléř, kct-zacler@volny.cz
Lakomec
2. 2. 2020, 19:00, Vrchlabí, KD Střelnice
Moliére. V hlavní roli Pavel Zedníček.
Pořadatel: KD Střelnice Vrchlabí,
www.strelnicevrchlabi.cz
JAZZINEC 2020
6. 2. – duben 2020, Trutnov
Mezinárodní festival jazzové hudby.
Pořadatel: O. s. Alternativa pro kulturu,
www.jazzinec.cz
Krtkání s Janem Stejskalem
6. 2. 2020, 18:00, Vrchlabí, KCEV Krtek
Záchranné programy nosorožců.
Pořadatel: Správa KRNAP, www.krnap.cz
Memoriál Dr. Jana Vedrala
7.–9. 2. 2020, Rokytnice nad Jizerou, skiareál
Horní Domky
Počátkem února se uskuteční již 8. ročník
mezinárodního závodu FIS Memoriál Dr. Jana
Vedrala v kategorii Masters. Jedná se o závod
v obřím slalomu a slalomu. Zúčastní se bývalí
reprezentanti Československa i závodníci z celé
Evropy. Mezi závodníky Masters je tento závod velmi
oblíbený a věříme, že i mezi veřejností se najde
spousta fanoušků, kteří svým fanděním podpoří
všechny závodníky.
Pořadatel: TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou,
info@spartak-rokytnice.cz

Ledová Jízda – Memoriál Dr. Václava Vojtěcha
Letošní ročník byl pro nedostatek sněhu zrušen!
8.–10. 2. 2020, Pec pod Sněžkou
28. ročník závodu psích spřežení, který je
pojmenován po Dr. Vojtěchovi, který jako první Čech
stanul v r. 1929 na území Antarktidy. Výjimečný závod
i s mezinárodní účastí, v němž družstvo tvoří musher
se psím spřežením a lyžař, který může být připoután
k saním, nebo jet samostatně, ale nesmí jet skijöring.
Pořadatel: Musher‘s Club Vrchlabí,
www.ledovajizda.cz
Pašeráckej vejkend
14.–15. 2. 2020, Rokytnice nad Jizerou
Tradiční akce plná masopustního veselí a zábavy se
koná na Dolním náměstí a v lyžařských areálech
v Rokytnici nad Jizerou. Těšit se můžete i na
pašerácký jarmark či vepřové hody s řadou
pochoutek. Nebude chybět ani kulturní program pro
dospělé i pro děti. A rozhodně si nenechte ujít sjezd
pašeráků v dobovém oblečení na historických lyžích
ze Studenova dolů.
Pořadatel: Město Rokytnice nad Jizerou, www.mestorokytnice.cz
Kroužkování u krmítka
15. 2. 2020, Vrchlabí, KCEV Krtek
Víte, koho krmíte? Poznáte všechny ty barevné
ptáčky, kteří se slétají na Vaše krmítko? Víte, jak
přijdou ke svému kroužku? Pod vedením odborníků
budeme chytat ptáky do sítí, kroužkovat je a vyrábět
tuková krmítka.
Pořadatel: Správa KRNAP, www.krnap.cz

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí.
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2019.

Masopust v Horním Maršově
22. 2. 2020, Horní Maršov, DOTEK – Dům obnovy
tradic, ekologie a kultury
Veselý masopustní průvod v Horním Maršově, rej
masek a žertovné hrátky na náměstí, maškarní
karneval pro děti, tradiční masopustní pochoutky.
Pořadatel: DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie a
kultury Horní Maršov,
www.sever.ekologickavychova.cz

MALINA BROTHERS
24. 2. 2020, 19:00, Jilemnice, Společenský dům
Jilm
Malina Brothers slaví 10 let a představují DVD. Bratři
Malinové, tedy banjista Luboš (Druhá tráva), kytarista
Pavel a houslista Josef se společně sešli na pódiu
v unikátním projektu nazvaném Malina Brothers, ke
kterému přizvali ještě kontrabasistu Pavla Peroutku.
Pořadatel: Společenský dům Jilm, www.sdjilm.cz

Chinese Downhill MTB
22. 2. 2020, Špindlerův Mlýn, skiareál Svatý Petr
Červená FIS sjezdovka a na ní se neohroženě řítící
desítky bikerů. Adrenalinová akce, při které není
nouze o napětí a skvělou podívanou.
Pořadatel: Skiareál Špindlerův Mlýn, www.skiareal.cz

Masopust na lyžích
25. 2. 2020, Horní Malá Úpa, sjezdovka Pomezky
Tradiční veselice v maskách na sněhu. Karneval,
závody na lyžích, soutěže pro děti.
Pořadatel: POMESKI, SKIMU, www.skimu.cz

Historický trojboj na ski
22. 2. 2020, Žacléř
Závod na historických lyžích a v dobovém oblečení se
koná na louce pod Polákem. Pro děti je připraven
závod na saních. Disciplíny – běh klasický asi 1 km,
slalom, skok prostý i daleký.
Pořadatel: Spolek lyžců při městském muzeu Žacléř,
bajcos@seznam.cz

Masopust ve Vrchlabí
25. 2. 2020, Vrchlabí, Čtyři historické domky,
náměstí Míru
Již sedmý ročník obnovených masopustních tradic,
který pořádá naše muzeum. Vezměte masky, zapojte
se do průvodu, za doprovodu řízné muziky půjdeme
za starostou vyzvednout klíče od města a poté nás na
náměstí čeká satirické divadelní představení
a spousta dalšího veselí!
Pořadatel: Správa KRNAP, www.krnap.cz

Masopust ve městě Hostinném
22. 2. 2020, Hostinné
Účast dětí v maskách s alegorickým vozem.
Pořadatel: Sdružení pro lepší Hostinné,
www.hostinne.info

Krakonošův maškarní rej – návštěva Krakonoše,
sjezd na čemkoliv
29. 2. 2020, 14:00, Skiareál Černý Důl
Pořadatel: Spolek Krakonoš, www.spolekkrakonos.cz

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí.
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30. 11. 2019.

