ADVENT A VÁNOČNÍ
SVÁTKY V KRKONOŠÍCH
Vánoce se pomalu blíží, přijďte se naladit na jejich nezaměnitelnou
atmosféru k nám do Krkonoš! Nakupte vánoční dárky pro své blízké,
nechte se inspirovat tipy na originální vánoční dekoraci, rozsviťte vánoční
stromy po krkonošských městech, nebo se v nevyhnutelném
předvánočním shonu jen na chvilku zastavte a vyslechněte koledy.
Z pestré nabídky pořádaných akcí si jistě vybere každý.
Tak přijďte pobejt!
7. ŘEMESLNÝ TRH POD OBRY
17. 11. 2012 náměstí Hostinné
Ačkoliv se nejedná o klasické vánoční trhy, jistě zde seženete spoustu drobností pod
stromeček i nějakou tu ozdobičku na něj. Do Hostinného se totiž sjedou řemeslníci z
měst, obcí a vísek z celých Čech i Moravy. Autoři přivezou textilní hračky, polštářky,
kapsáře, aranžmá z přírodních materiálů, podmalbu na skle, šperky a bižuterii, svíčky,
batiku, malbou zdobený textil, keramiku - drátovanou, drobnosti pro radost i malbou
zdobené hrnečky, knoflíky a šperky. Nebudou chybět výrobky ze dřeva, kůže, proutí,
kovu, skla aj. Bude tradičně přítomen včelař se svými produkty i kořenářky se svojí
nabídkou bylin, čajů a koření. Stánkový prodej samozřejmě nabídne také široký
sortiment občerstvení, cukrovinek a dalších pochutin.
Pořadatel: Informační centrum a město Hostinné, +420 499 404 746,
infocentrum@muhostinne.cz

SPOLEČNÉ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
25. 11. 2012 Černý Důl
Společné rozsvícení Vánočního stromu za doprovodu vánočních koled na náměstí v
Černém Dole. Akce začíná v 17 hodin. Přijďte ochutnat vánoční atmosféru a příjemně se
naladit na přicházející advent!
Pořadatel: Občanské sdružení Klub důchodců a Městys Černý Důl, tel. +420 499 435 164

KRKONOŠSKÉ VÁNOCE
30. 11. – 31. 1. 2013 Jilemnice
Zámek Jilemnice – vernisáž 30. 11. 2012. Neobyčejně rozsáhlá výstava, zachycující
slavení těchto svátků v lidovém, měšťanském i zámeckém prostředí. Od 15 hodin bude
probíhat ochutnávky i prodej špičkových čokolád přední pražské firmy Chocolaterie Willy
& Pauli. Jako bonus pro návštěvníky bude vystavena kopie slavné a obrovské "Ďáblovy
bible" (Codex gigas).
Pořadatel: Krkonošské muzeum Jilemnice, +420 481 543 041, kmjilemnice@krnap.cz

STAROČESKÉ VÁNOCE V MUZEU
1. 12. 2012 Trutnov
Staročeské vánoce - tradiční rukodělná a zvykoslovná akce. Ve vánocemi provoněném
muzeu i řemeslné dílně můžete vyrábět drátované ozdoby, ozdoby z pedigu či slámy,
zdobit perníčky se zkušenou perníčkářkou, nově jsou připravené výroba svíček a ozdob
z vosku, korálkové zdobení svícnů, ozdoby z přírodních materiálů, háčkované vánoční
ozdoby, keramické jmenovky k dárkům, vánoční přání z ručního papíru. Ukázky
staročeských lidových vánočních dekorací.
Vánoční občerstvení, připravené členy sdružení, přispěje k příjemně prožitému odpoledni
v muzeu.
Zveme dospělé i děti ke společné tvorbě. Vstupné 70,-, děti 50,-, (zdarma dvě dílničky,
možnost dokoupit si groše na další dílničky). Začátek ve 13.30 hod.
Pořadatel: Dům Pod Jasanem, tel. +420 736 275 025, dumpodjasanem@seznam.cz

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
1. 12. 2012 Lánov
Tradiční mikulášská besídka - scénky, pohádky, tanečky, písničky v podání mladých
hasičů Horní Lánov.
Pořadatel: SDH Horní Lánov, Ladislava Šedivá, sdhhornilanov@seznam.cz

MĚJME DÁRKY OD BOSORKY
1. 12. 2012 Vrchlabí
Výtvarná dílna pro dospěle a děti zaměřená na výrobu šperků, triček, malování hrnečků,
výrobu svíček a jiné. Nebojte se, že to nezvládnete, Bosorka Vám pomůže a vše vysvětlí.
Pořadatel: Správa KRNAP, Klára Máslová, tel. 737 225 507, e-mail: kmaslova@krnap.cz

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
2. 12. 2012 Vrchlabí
Náměstí TGM v 18 hodin. Kulturní program, ohňostroj.
Pořadatel: KD Střelnice, +420 499 421 317, info@strelnicevrchlabi.cz

VÁNOČNÍ STROM 2012
2. 12. 2012 Trutnov
První adventní neděle v Trutnově přináší už tradičně možnost strávit pohodové odpoledne
na Krakonošově náměstí a stát se svědky slavnostního rozsvícení velkého vánočního
stromu. Je to také příležitost pro klidné zastavení v uspěchaném předvánočním čase a
pro setkání s přáteli. Adventní neděle je rovněž dnem rozsvícení prvních adventních
světýlek. Můžete si tedy s sebou vzít svíčku v kalíšku, pokud i vy ji chcete rozsvítit pro
pohodu a porozumění v našem městě.

V rámci letošní akce bude probíhat prodej ve stáncích od 14:30 do 17:30 hodin. V
nabídce stánků určitě najdete občerstvení (něco na hlad, něco na chuť, něco na žízeň,
něco pro zahřátí), adventní či vánoční drobné zboží - např. adventní věnce a aranže,
jmelí, svíčky, slaměné ozdoby, přírodní mýdla, výrobky z pedigu, košíky, dekorace…
Program akce, který začne v 15:00 hodin, nabídne:
* představení Dřevěného divadla „VÁNOČNÍ PŘÍBĚH aneb Cesta do Betléma“
* vystoupení Cimbálové muziky ZÁDRUHA
Vánoční strom se slavnostně rozsvítí v 16:45 hodin.
Pořadatel: UFFO Trutnov, www.uffo.cz

TAJEMSTVÍ STŘÍBRNÉ VLOČKY A MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
2. 12. 2012 Jilemnice
Vánoční pohádka s živě zpívanými koledami. Bohatá selka má pocit, že má „pořád málo“.
Přeje si, aby o Vánocích dostala všechny poklady světa, zato svým sousedům závidí i
obyčejnou radost. Předprodej vstupenek v informačním centru. Vstupné 50 Kč.
Pořadatel. SD Jilm, tel. +420 481 544 070, info@sdjilm.cz

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
2. 12. 2012 Žacléř
Adventní zpívání a rozsvěcení vánočního stromku.
Pořadatel: Komise pro kulturu a sport, mistostarosta@zacler.cz

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA PRO DĚTI
7. 12. 2012 Dolní Lánov
Zábava pro děti s Mikulášem, čertem a andělem.
Pořadatel: ZŠ Dolní Lánov a OB Lánovy, tel. +420 499 522 212

VÁNOČNÍ TRHY ROKYTNICE NAD JIZEROU
8. 12. 2012 Rokytnice nad Jizerou
Odpoledne plné soutěží a zábavy na rokytnickém Dolním náměstí. Konat se bude
například klání o nejlepší (rokytnický) vánoční perníček (pro širokou veřejnost), nebo
dětská soutěž o nejkrásnější svatou Barborku (malují a kreslí děti z mateřinek,
základních škol). Kromě toho bude probíhat výstava k hornictví. Návštěvníci se mohou
těšit na bohatý doprovodný program a především regionální jarmark.
Pořadatel: Město Rokytnice n. Jizerou., www.rokytnice.com

VI. ANDĚLSKÁ PROJÍŽĎKA
8. 12. 2012 Martinice v Krkonoších
Andělská projížďka se každoročně koná na trase Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad
Jizerou. Kromě nezapomenutelné jízdy parním vlakem se můžete Vy i Vaše děti těšit na
Mikulášskou nadílku a program Čertovské kapely.

VÁNOČNÍ JARMARK VRCHLABÍ A LYŽECKÉ ZÁVODY POSTARU
8. 12. 2012, KD Střelnice Vrchlabí
I letos vás srdečně zveme na Vánoční jarmark do Vrchlabí. Velký sál kulturního domu
Střelnice se na celou sobotu zaplní řemeslníky i výrobci nejrůznějšího vánočního zboží a
dobrot. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program.
Pořadatel: KD Střelnice a DDM Pelíšek, +420 499 421 317

MALÉ ADVENTNÍ TRHY
13. – 15. 12. 2012 Trutnov
Prodej rukodělných výrobků, vánočních a adventních drobností. Vstup - štěstíčko za 1 Kč.
Pořadatel: UFFO Trutnov, www.uffo.cz

VÁNOČNÍ JARMARK JILEMNICE
15. 12. 2012 Jilemnice
Trhy mají v Jilemnici tradici trvající přes 500 let. Neopakovatelná atmosféra někdejších
jarmarků je patrna i v současnosti. Namísto někdejších "frejunků", tedy zábavy a tance,
předvádí dnes Jilemnice bohatý celodenní kulturní program dětí i dospělých. Historická
vazba je zachována mj. v udržení vánočně laděné atmosféry např. předváděním živého
betlému, koled, písní, říkadel, lidových tanců apod.
Pořadatel: SD JILM Jilemnice, tel. +420 481 544 070, info@sdjilm.cz, www.sdjilm.cz

ADVENTNÍ KONCERT – MUSICA PER QUATTRO
16. 12. 2012 Vrchlabí
Nejkrásnější melodie klasických autorů, vánoční hudbu a české koledy můžete slyšet v
podání sopranistek Zuzany Meierové Genrtové a Ivany Portlové za doprovodu komorního
souboru Musica per Quattro.
Soubor vznikl v roce 1995 a hraje v obsazení flétna (alt. housle), klarinet, lesní roh a
fagot. Sál Střelnice v 18 hodin. Vstupné 100,- Kč.
Pořadatel: KD Střelnice, +420 499 421 317, info@strelnicevrchlabi.cz

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ S CERTIFIKÁTEM FSC
18. - 19. 12. 2012 Vrchlabí
Nabízené vánoční stromky pocházejí z krkonošských lesů, které jsou obhospodařovány
ekologicky šetrným způsobem. Byly vyřezány v rámci výchovných zásahů, jež přispívají
ke stabilitě lesa. Jejich koupí přispíváte ke zlepšení životního prostředí v Krkonoších.
Pořadatel: Správa KRNAP, Radek Drahný, tel.: 737 209 900, e-mail: rdrahny@krnap.cz

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
21. 12. 2012 Dolní Lánov
Zpívání vánočních koled a teplé tekuté občerstvení.
Pořadatel: SPOZ a Obec Dolní Lánov, Miloslav Tomíček, tomicek.miloslav.@seznam.cz

VÁNOČNÍ HRA
21. 12. 2012 Vrchlabí
Společenské přivítání vánočních svátků, pohádková hra pro děti a jejich rodiče
v zámeckém parku ve Vrchlabí. Společné zpívání koled se skupinou NAVAHUTĚ. Místo
konání: Zámek Vrchlabí.
Pořadatel: DDM Pelíšek Vrchlabí, ddm.pelisek@tiscali.cz, www.ddmvrchlabi.cz

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU A 4. JARMAREČEK
21. 12. 2012 Lánov
Zpívání vánočních koled u infocentra a jarmareček dětských výrobků. Občerstvení
zajištěno.
Pořadatel: Infocentrum a Obec Lánov, tel. 499 432 083, infocentrum@lanov.cz,
www.lanov.cz

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
22. 12. 2012, od 17:00, náměstí Dolní Dvůr
4. ročník zpívání koled u vánočního stromu se skupinou NAVÁHUTĚ, občerstvení a
jarmárek, malé dárečky pro všechny, kteří přijdou.
Pořadatel: Obec Dolní Dvůr, Lenka Čermáková, tel. 605 428 219,
lenkacermakova@tiscali.cz

VÁNOČNÍ STAN
24. 12. – 31. 12. 2012 Černý Důl
Vánoční koledy, taneční zábava, koncerty, dětské odpoledne (hry, soutěže),
Silvestrovská diskotéka na náměstí v Černém Dole.
Pořadatel: Městys Černý Důl, tel. 499 435 164

ZVÍŘÁTKOVÉ VÁNOCE
26. 12. 2012 Vrchlabí
Vánoční program zaměřený na návštěvu zvířecích pacientů v útulku a předání dobrot pro
ně. Poté následuje zdobení perníčků a seznámení se zvířátkem – kdo to bude tentokrát?
Toť překvapení pro vás a aktivitky spojené s tímto záhadlivcem.
Pořadatel: Správa KRNAP, Kamila Nývltová, tel. 603 912 529, e-mail:
knyvltova@krnap.cz

… a na co se těšit v příštím roce? Vybíráme z Kalendáře událostí
v Krkonoších 2013:
Novoroční výstup na Štěpánku
1. 1. 2013 Kořenov - Příchovice
Pořadatel: KČT Tanvald, Ladislav Belda, tel. +420 607 282 173
Světový pohár v letech na lyžích Harrachov
1. – 3. 2. 2013 Harrachov
Zveme Vás na jednu z nejvýznamnějších sportovních akcí lyžařské sezóny v roce 2013,
kde se představí domácí i světová skokanská elita. Předpokládá se přímý přenos do
mnoha zemí po celém světě. Diváci se mohou těšit na nevšední show plnou živé hudby
(MIRRORS, CARTONNAGE a AC/DC REVIVAL), laserů a ohňů v komfortním prostředí a
profesionálním zázemí Adidas Areny v Harrachově.
Pořadatel: www.harrachov2014.cz
ČESKÝ ZIMNÍ SRAZ TURISTŮ JILEMNICE
7. – 10. 2. 2013 Jilemnice
Pořadatel: KČT JEŠTĚDSKÁ OBLAST A KČT JILEMNICE, tel. 724 096 226,
kct.semily@seznam.cz, www.kct-libereckykraj.cz
"Krkonošská 70"
2. 3. 2013 Špindlerův Mlýn – Svatý Petr
Veřejný závod v běhu na lyžích.
Pořadatel: LOKO Trutnov, www.lokotrutnov.cz
Uctění památky Mistra Bohumila Hanče a Václava Vrbaty – 100 let od tragédie
24. 3. 2013 U mohyly na Zlatém návrší
V 7.00 hodin startuje na Labské boudě retro závod lyžníků v dobové
ústroji s historickou výzbrojí, který se pojede na jednom ze tří 16,5 km okruhů původní
trasy závodu. Sraz aktérů v sobotu 23. 3. na Labské boudě, lékařská prohlídka účastníků,
nocleh a snídaně zajištěny (cena 300 Kč). Možnost zakoupení památečních očíslovaných
odznaků v ceně 50 Kč (jedinečná série 150ks), historické dantesy pro 5 nejlepších
závodníků.
Pořadatel: DDM Pelíšek Vrchlabí, tel. +420 737 840 857, ddm.pelisek@tiscali.cz

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM KRKONOŠE
Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí
Tel. +420 499 405 744
E-mail: info@krkonose.eu

www.krkonose.eu

