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TOP AKCE V KRKONOŠÍCH 

 PROSINEC 2021 

Se zhoršující se covidovou situací doporučujeme ověřit konání  
jednotlivých akcí u pořadatelů! 

 

 

1) Vánoční trhy v Rokytnici nad Jizerou 
 

Termín akce: 4. prosince 2021, 13:00–17:00 
Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, Dolní náměstí 
Více informací: www.mesto-rokytnice.cz 
 

Tradiční vánoční trhy s pestrým doprovodným programem. Stánky s tematickým zbožím, koledy, vystoupení 
rokytnických dětí, prodej vánočních stromků. Příjemné odpoledne zakončí rozsvícení vánočního stromu  
a ohňostroj. 
 

2) Benefiční adventní koncerty v Hostinném 
 

Termín akce: 5., 12., 19. prosince 2021, 17:00  
Místo konání: Hostinné, Děkanský kostel Nejsvětější Trojice 
Více informací: www.hostinne.info 
 

Tři adventní benefiční koncerty pro vás připravila Římskokatolická farnost v Hostinném. Výtěžek z koncertů bude 
věnován na opravu vzácných barokních varhan F. P. Horáka. Uslyšíte Krkonošské Collegium Musicum pod 
vedením Víta Mišoně, Královédvorský chrámový sbor a orchestr pod vedením Víta Havlíčka a Adventní koncert 
žáků a pedagogů ZUŠ Hostinné. Přijďte si užít vánoční pohodu a přispět na dobrou věc. 
 

3) Čertovská stezka  
 

Termín akce: 5. prosince 2021, 10:00–16:00 
Místo konání: Janské Lázně, Stezka korunami stromů Krkonoše  
Více informací: www.stezkakrkonose.cz  
 
Horda strašidelných čertů na Stezce! Děti, které nezlobily, se ale čertů bát nemusí, a navíc na ně čeká andělsky 
dobrá odměna přímo z rukou Mikuláše. Pro dospělé ochutnávka tekutého Čerta na zahřátí. 
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4) Winter Hockey Games 
 

Termín akce: 7.–11. prosince 2021 
Místo konání: Špindlerův Mlýn, skiareál Svatý Petr 
Více informací: www.winterhockeygames.com, www.skiareal.cz 
 

Jedinečný hokejový zážitek pod širým nebem přímo pod sjezdovkou Svatý Petr, bohatý doprovodný program  
a spoustu zimní zábavy ve Špindlerově Mlýně. Nejen to na vás čeká na D+D Real Winter Hockey Games 2021  
v druhém prosincovém týdnu. Dva zápasy plné efektů a skvělé show každý hrací den. Legendy českého  
i slovenského hokeje včetně Jaromíra Jágra, přední čeští fotbalisté na bruslích nebo speciální kolekce zimního 
merche. To je akce, kterou si ve Špindlu letos před Vánoci rozhodně nemůžete nechat ujít. Akcí provází moderátor 
Libor Bouček. 
 

5) Mezinárodní festival outdoorových filmů 
 

Termín akce: 10.–11. prosince 2021, 16:00 
Místo konání: Horní Malá Úpa, Galerie Celnice 
Více informací: www.outdoorfilms.cz, www.malaupa.cz 
 

Do Malé Úpy, přímo na hranici s Polskem, zavítá již počtvrté putovní přehlídka adrenalinových, sportovních  
a outdoorových filmů. Sledujte filmy plné napětí a dobrodružství uprostřed skutečných hor...  Zveme všechny 
fanoušky outdoorových filmů z okolí na české, ale i na polské straně.   
 

6) 50 let Kina 70 Jilemnice 
 

Termín akce: 11. prosince 2021, 17:00 
Místo konání: Jilemnice, SD Jilm 
Více informací: www.sdjilm.cz  
 

Po zahájení proběhne ukázka projekce 35 mm filmu, prohlídka promítací techniky a zázemí kina. Uvidíte Film 
Karla Zemana, Na Kometě (1970), který byl jako jeden z prvních českých filmů promítaný v jilemnickém kině.  
Ve večerních hodinách bude uveden snímek Florencie a galerie Uffizi 3D – filmová prohlídka Florencie, města 
umění, které je samo velkým uměleckým dílem. Navíc zpracovaná ve 3D pro ještě vetší zážitek. Ve foyer kina  
si prohlédnete výstavu artefaktů z historie kina. Drobné občerstvení nebude chybět. 
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7) Vánoce Josífka Hoffmana – sváteční procházka s výstavou 
 

Termín akce: 11. prosince 2021 – 6. ledna 2022, 09:00–17:00 
Místo konání: DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie a kultury, Horní Maršov 
Více informací: www.dotek.eu 
 

Vyzkoušejte si na vlastní kůži, jak vypadaly Vánoce v Krkonoších na přelomu 19.–20. století. Dozvíte se, jak lidé 
trávili vánoční období, jaké příběhy si vyprávěli, když venku mrzlo, či jak vypadal Štědrý večer na horách. Stezka 
bude probíhat denně i v případě lockdownu či jiných zpřísněných opatření.   
 

8) 25. Ples města Pec pod Sněžkou a Hotelu Horizont  
 

Termín akce: 11. prosince 2021, 19:00 
Místo konání: Pec pod Sněžkou, Hotel horizont  
Více informací: www.pecpodsnezkou.cz 
  
Ples ve stylu "swing time" bude plný fantasy music, hostem večera bude Petra Janů a můžete se těšit také  
na Great Gatsby show. Večeře bude podávána formou bohatého bufetu, který je v ceně vstupenky. 
 

9) Visací zámek + Punk rock párty 
 

Termín akce: 17. prosince 2021, 19:30 
Místo konání: Trutnov, Bojiště 
Více informací: www.bojistetrutnov.cz 
 

Visací zámek (familiérně Visáči) je punková skupina, působící na české hudební scéně již od roku 1982. Během 
90. let se kapela ideově vzdálila původním anarchistickým ideálům a punkovému zvuku a myšlenkově se přiblížila 
spíše nihilismu a hudebně pak možná dřevnímu heavy-metalu. V současné době se kapela vrací k punkovým 
kořenům a snaží se získat přízeň další generace fanoušků a fanynek například hitem a videoklipem Známka 
punku. 
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10) Swingové Vánoce 
 

Termín akce: 19. prosince 2021, 18:00 
Místo konání: Vrchlabí, Kulturní dům Střelnice 
Více informací: www.strelnicevrchlabi.cz 
 

O letošních Vánocích Big Band ZUŠ Karla Halíře Vrchlabí spojí své síly se Smíšeným pěveckým sborem Jizerka 
a společně nechají v tomto téměř osmdesátihlavém orchestru zaznít pestrý jazzový repertoár krásných českých 
koled v originálních aranžích z pera pánů Milana Svobody, Martina Kumžáka a Kryštofa Marka.  
 

11) Vánoční koncert sopranistky Jany Štěrbové Veberové  
 

Termín akce: 23. prosince 2021, 18:00 
Místo konání: Harrachov, Kostel sv. Václava 
Více informací: www.harrachovcard.cz 
 

Přijďte spolu s Janou a krásnou hudbou navnímat vánoční náladu. Zazní skladby A. Dvořáka, G. Bizeta,  
Ch. Gounoda, W. A. Mozarta a dalších… Užijete si hodinový program bez přestávky s průvodním slovem. 
Vstupenky zakoupíte v Turistickém informačním centru Harrachov a na místě v kostele hodinu před začátkem 
koncertu. Doporučen je podsedák případně deka s sebou. 
 

12) Na Štěpána na Štěpánku 
 

Termín akce: 26. prosince 2021, 10:00–14:00 
Místo konání: Příchovice, rozhledna Štěpánka 
Více informací: www.kct.cz 
 

Nenechte si ujít tradiční svatoštěpánskou akci Českého klubu turistů z Benešova u Semil. První vykročení  
v 10 hodin, jde se a jede se za každého počasí. Sváteční cíl se uskuteční pod Štěpánkou a klub se následně  
i se všemi turisty vydá na několika kilometrovou túru.  
 

Se zhoršující se covidovou situací doporučujeme ověřit konání  
jednotlivých akcí u pořadatelů! 
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