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TOP AKCE V KRKONOŠÍCH 

 LEDEN 2022 

1) Novoroční zvonění 
 

Termín akce: 1. ledna 2022 
Místo konání: Janské Lázně, Stezka korunami stromů Krkonoše 
Více informací: www.stezkakrkonose.cz 

 
Přijďte na Nový rok na stezku v Janských Lázních a zazvoňte na jejím vrcholku v místní zvoničce sobě i blízkým 
pro štěstí v novém roce. Abyste si štěstí ještě trochu pojistili, bude pro vás připravená úplně zadarmo tradiční 
čočková polévka, díky níž se lidí drží štěstí a peníze.  

 

2) SKIALPVÝZVA MARTINOVKA 2022 
 

Termín akce: od 1. ledna 2022 
Místo konání: Špindlerův Mlýn, Martinova bouda 
Více informací: www.mestospindleruvmlyn.cz 

 
Po úspěšné Cyklovýzvě Špindlerovka je tu výzva i pro zimní nadšence. Trasa je stanovena ze Špindlerova Mlýna – 
Medvědího kolene po Martinovu boudu. Výstup je dlouhý 3,7 km se stoupáním 435 m. Výzva není nijak časově 
omezena a zúčastnit se tak může opravdu každý.  A co je k účasti potřeba, naleznete na webu. Soutěžit se bude  
o hodnotné ceny, které budou slosovány počátkem dubna. 

3) Gazdina roba 
 

Termín akce: 9. ledna 2022 
Místo konání: Trutnov, Společenské centrum UFFO 
Více informací: www.uffo.cz 

Jedno z největších českých divadelních dramat o vášni a nenaplněné lásce a touze způsobilo ve své době (Gabriela 
Preissová dílo napsala v roce 1889) doslova poprask. Je to totiž jedno z prvních evropských dramat zabývajících 
se tématem ženské emancipace. Baladický příběh lásky chudé krajčířky Evy a bohatého statkáře Mánka uvede     
SC Uffo v provedení Těšínského divadla.  
 
 

 

mailto:info@krkonose.eu
https://www.stezkakrkonose.cz/akce-a-souteze
http://www.mestospindleruvmlyn.cz/
http://uffo.cz/program/porady/?month=01&year=2022
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TOP AKCE V KRKONOŠÍCH 
LEDEN 2022 

4) Napříč Vrchlabím 
 
Termín akce: 15. ledna 2022, 9:00 
Místo konání: Vrchlabí, KCEV Krtek 
Více informací: www.krnap.cz 
 
Chcete objevit nová zákoutí, která jste dosud přecházeli bez povšimnutí a při tom řešit neobvyklé úkoly? 
Dopolední hra Správy KRNAP je vypsána pro dvoučlenné týmy dětí do 15 let, případně rodinné týmy. Ve Vrchlabí 
je na co se těšit. 
 

5) Noc tuleních pásů 
 
Termín akce: 22. ledna 2022 
Místo konání: Pec pod Sněžkou 
Více informací: www.noctulenichpasu.cz   
 
Třetí víkend v lednu se sejdeme v Peci pod Sněžkou kvůli netradičnímu zážitku, kvůli sportovnímu výkonu a kvůli 
skvělé atmosféře večerních Krkonoš. Se svým parťákem budete stoupat na lyžích nad zářícím městem a proletíte 
se lesem jen za svitu čelovky. V sobotu, nebo spíš v neděli po večírku, si odvezete nejen finisherský dárek a výhru 
z tomboly, ale především novou zkušenost a vzpomínku!  
 

6) Memoriál Jindry Axmana 
 
Termín akce: 22. ledna 2022 
Místo konání: Hostinné, Penzion U Soudku 
Více informací: www.kcthostinne.webnode.cz 
 
V Hostinném se uskuteční 38. ročník meroriálu Jindry Axmana. Trasa pro lyžaře je 16 km, pro pěší 10 km. 
V případě nepříznivých sněhových podmínek bude akce pěší. Tradičně bude vyznačen okruh od Penzionu                 
U Soudku. Trasu je též možné absolvovat hvězdicově. Registrace bude před pohostinstvím v obci Čermná             
od 10:30 do 12:30 hodin. Ať už na lyžích nebo pěšky, pohyb na čerstvém vzduchu vám udělá dobře a krásně 
zbarví vaše tváře. 
 

mailto:info@krkonose.eu
https://www.krnap.cz/kalendar-akci/
https://www.noctulenichpasu.cz/
http://www.kcthostinne.webnode.cz/
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TOP AKCE V KRKONOŠÍCH 

 LEDEN 2022 

7) Harrachovská 16 
 
Termín akce: 22.–23. ledna 2022 
Místo konání: Harrachov 
Více informací: www.csgtriteam.cz 
 
Malý i velcí běžkaři si přijdou na své v Harrachově na Harrachovské 16. Ta je určena vyznavačům klasického          
i volného stylu běžeckého lyžování. Připravené jsou pro vás tratě o délkách 8 a 16 km. Registrace zahrnuje 
informační balíček včetně něčeho dobrého k snědku i k pití, ten si vyzvednete v blízkosti hotelu Skicentrum 
Harrachov. Zážitek ze závodu vám bude připomínat diplom. 
 

8) O dřevěného Krakonoše 
 
Termín akce: 29. ledna 2022 
Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, Skiareál Horní domky 
Více informací: www.rokytnice.com 

Veřejný skialpinistický závod, který je zařazen do Českého poháru ve skialpinismu pořádaného Českým 
horolezeckým svazem. Máte chuť se zúčastnit? Závod totiž můžou absolvovat i amatéři a mládež. Připraveny 
budou trasy různých úrovní. Poznejte tu pravou krásu našich hor – drsnou i krásnou zároveň.  
 

9) Jilemnická 50 

Termín akce: 29.–30. ledna 2022, 12:00 
Místo konání: Jilemnice 
Více informací: www.stopaprozivot.cz    
 
Veřejný závod seriálu Stopa pro život pro registrované i neregistrované závodníky. Trasa vedoucí z Roudnice do 
Jestřabí v Krkonoších je plná krásných výhledů. Okruh 15 kilometrů můžete dle svého uvážení absolvovat až 3x. 
Po závodě proběhne tombola všech účastníků individuálního ježdění o hodnotné ceny. 

 

mailto:info@krkonose.eu
https://csgtriteam.cz/poradame/harrachovska-16/
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