
 
 

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

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

 

 

TOP AKCE V KRKONOŠÍCH 

 BŘEZEN 2022 

1) Masopustní outerek 
 

Termín akce: 1. března 2022 
Místo konání: Vrchlabí, Čtyři historické domky  
Více informací: www.krnap.cz 
 
Osmý ročník obnovených masopustních tradic je tu! Vezměte masky a zapojte se do veselého průvodu ve 
Vrchlabí. Za doprovodu muziky a masopustních bláznů půjde průvod vyzvednout klíče ke starostovi.               
A poté se můžete těšit na masopustní veselí pro malé i velké před historickými domky. O zábavu nebude 
nouze. 

2) Březen – měsíc divadla 
 

Termín akce: 2.–31. března 2022 
Místo konání: Jilemnice, SD Jilm 
Více informací: www.sdjilm.cz 

 
27. ročník divadelní přehlídky Březen – měsíc divadla 2022. V Jilemnici vás během měsíce března potěší 
mnoho představení. Pro zasmání si nenechte ujít Hrdý buď, žes … v podání DS Lipany, nebo Tomáše 
Matonohu a přátelé. Děti potěší představení Bylo nebylo se Štístkem a Poupěnkou. A ani milovníci výstav 
nebudou ochuzeni o příjemný zážitek, Galerie V kotelně nabídne Autory Jilemnicka.  

 

3) Posezení s Krakonošem 
 

Termín akce: 3. března 2022, 17:00 
Místo konání: Vysoké nad Jizerou, divadlo Krakonoš 
Více informací: www.amaterskedivadlo.cz 

 
Užili jste si lyžování a nemáte plány na zbytek dne? Navštivte divadlo Krakonoš ve Vysokém nad Jizerou, 
kde každý březnový čtvrtek můžete posedět přímo s pánem hor Krakonošem a poslechnout si pásmo 
poudaček a písniček zdejšího kraje. Vstupné je dobrovolné. 
 
 
 

mailto:info@krkonose.eu
https://www.krnap.cz/kalendar-akci/1780/
http://sdjilm.cz/#/udalost/1746
https://amaterskedivadlo.cz/files/other/b5f93be1d27d8d9b0741ce343a5107509848f245.jpg
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4) Tara Fuki 
 

Termín akce: 4. března 2022, 19:00 
Místo konání: Trutnov, koncertní síň Bohuslava Martinů 
Více informací: www.jazzinec.cz 
 

Netypické duo zpívajících violoncellistek – Andrea Konstankiewicz a Dorota Baarová je jednou                             
z nejzajímavějších českých kapel. Ve své hudbě i textech se nechaly inspirovat poetikou nocí a snů, které 
chápou jako extrakt podvědomí. Protože „to, co se v nás odehrává v noci, je úplně jiné a mnohdy 
i pravdivější než to, co vnímáme ve dne“. Své šesté řadové album Motyle přijedou představit na Jazzinec. 
 

5) FIS MASTERS CUP 
 

Termín akce: 5.–6. března 2022 
Místo konání: Pec pod Sněžkou, sjezdovka Javor 
Více informací: www.pecpodsnezkou.cz 
 

Po dvouleté odmlce jsou zpět závody Světového poháru FIS v alpských disciplínách. Ve dnech                        
5.–6. 3. 2022 se na sjezdovce Javor v Peci pod Sněžkou uskuteční již 16. ročník tohoto tradičního 
šampionátu kategorie Masters. Během prvního březnového víkendu se v disciplínách slalom a obří slalom 
o cenné trofeje utká více než 200 závodníků z celého světa. Těšte se na skvělé sportovní klání se skvělými 
výsledky i neopakovatelnou atmosférou, jako tomu bylo v Peci i v minulých sezónách. 

6) Den pro ženy v Kolonádě 
 

Termín akce: 8. března 2022, 10:30–18:00 
Místo konání: Janské Lázně, Kolonáda 
Více informací: www.janske-lazne.cz 
 
Mezinárodní den žen je jistě důvodem k oslavě. V secesní Kolonádě Janských Lázní připravují pro všechny 
dámy příjemné odpoledne. Ať už oslavíte den nákupem oděvů, šperků nebo jiných výrobků (Originál výrobek 
Krkonoše), anebo se necháte nalíčit dekorativní kosmetikou, bude to jistě stát za to. Dopřejte si odpoledne 
sama pro sebe. Od 15 do 17 hodin doplní fajn den hudební vystoupení. Muži i děti jsou vítáni. 

mailto:info@krkonose.eu
http://www.jazzinec.cz/Tara-Fuki.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podv%C4%9Bdom%C3%AD
https://www.pecpodsnezkou.cz/akce/fis-masters-cup/
https://janske-lazne.cz/cs/pro-navstevniky/kalendar/2022/akce-v-kolonade/
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7) Vo zlámanou grešli 
 

Termín akce: 12. března 2022, 10:30 
Místo konání: Rokytnice nad Jizerou  
Více informací: www.rokytnice.com 
 
Velevážení lyžníci a přátelé Grešle, jste srdečně zváni na 11. ročník legendárního závodu na dřevěných ski. 
Místo zápolení bude upřesněno podle sněhových podmínek. Prezentace bude jako tradičně spuštěna             
v 9 hodin a samotný závod vypukne v 10:30. Těšíme se na setkání na svahu i u zlatavého moku. 

 
8) Snow Splash 2022 

 

Termín akce: 12. března 2022, 12:00 
Místo konání: Benecko 
Více informací: www.benecko.info 

 
Konec zimní sezony se blíží, a tak tu máme jarní akci Snow Splash, která bude tradičně plná zábavy, muziky 
a soutěží. Přejezd jezírka samozřejmě nebude chybět! Přijďte se podívat a podpořit odvážné soutěžící.  

 

9) Divadelní představení Revizor 
 

Termín akce: 18. března 2022, 19:00 
Místo konání: Hostinné, Národní dům 
Více informací: www.hostinne.info 

 
Hostinné nabídne kulturní zážitek. VDS Vlastík uvede divadelní komedii N. V. Gogola. Brilantní satirická 
komedie, které léta neubrala nic na aktuálnosti, spíše naopak. V každé společnosti se vždycky najdou skrytí 
namyšlení úplatkáři i ustrašení pochlebovači, a mnohdy až teprve nevinný omyl odhalí skutečné charaktery 
a vztahy. Gogolův Revizor je zrcadlem nás samotných, zrcadlem, které se neposmívá, ale nutí ke smíchu, 
jako vytříbená anekdota, která uhodí hřebíček na hlavičku. 
 
 
 

mailto:info@krkonose.eu
https://www.rokytnice.com/cs/kalenda-akci/details/1641-vo-zlamanou-gresli
https://www.benecko.info/kalendar-akci/snow-splash-2022_473/
http://hostinne.info/vismo/kalendar-akci.asp?hledani=1&id_org=4577&kdy=-1&datum_od=18.03.2022&datum_do=18.03.2022
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10) Vojta Kiďák Tomáško 
 

Termín akce: 25. března 2022, 19:00 
Místo konání: Vrchlabí, Kartonka 1904 (dříve Divadelní klub) 
Více informací: www.strelnicevrchlabi.cz 
 

Folková legenda, Vojta K. TOMÁŠKO, vystoupí v novém vrchlabském prostoru KARTONKA 1904 (dříve 
Divadelní klub) v rámci svého turné 75 let! Přijďte si poslechnout a zazpívat písničky, které znáte, a které 
vás naladí na jaro. 

11) 74. ročník akce Příjezd Krakonoše 
 

Termín akce: 26. března 2022, 10:00 
Místo konání: Harrachov 
Více informací: www.harrachovcard.cz 
 

Krakonoš se opět chystá do Harrachova. Jeho tradiční příjezd bude letos opravdu nabitý. Maškarní průvod 
s Krakonošem a jeho družinou vyrazí za programem na prostranství za pensionem Tesla u dolní stanice 
lanové dráhy Delta. Koncert Japato, kapely z Podkrkonoší, která zahraje české i zahraniční hity si jistě 
všichni užijí. Nebude chybět program pro děti, dílničky, historický kolotoč a střelnice, vyhlášení soutěže      
o nejlepší masky, Krakonošova losovačka, vystoupení mažoretek z Poniklé a Rokytnice nad Jizerou za 
účasti hrabat Harrachů, víly Izeríny a Muhu ducha Jizerských hor a dalších. Něco dobrého na zub se také 
najde. Účast na vlastní nebezpečí! 
 

12) 7. reprezentační PLES města Špindlerův Mlýn 
 

Termín akce: 26. března 2022 
Místo konání: Špindlerův Mlýn, CLARION Hotel  
Více informací: www.mestospindleruvmlyn.cz 
 

Taneční zábava s bohatým programem a vynikajícím rautem. Po dvouleté pauze vás srdečně zveme na 
PLES města Špindlerův Mlýn, který se letos koná v hotelu CLARION. V ceně vstupenky je pestrý kulturní 
program, bohaté večerní menu podávané formou rautu, tombola i diskotéka. K poslechu i tanci hraje 
Orchestr Vladimíra Jánského a večerem bude provázet moderátorka Alena Zárybnická. 

mailto:info@krkonose.eu
https://www.strelnicevrchlabi.cz/seznam-akci/vojta-kidak-tomasko-2_1632/
https://www.harrachovcard.cz/kalendar-akci/257-prijezd-krakonose
https://www.mestospindleruvmlyn.cz/akce/ples-2022

