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!
Tvořivé adventní trhy v Kolonádě
23.–25. 11. 2018, 10:00–18:00, Janské Lázně, Kolonáda
Tvořivé adventní trhy najdete na lázeňské secesní Kolonádě s přibližně 35 řemeslnými výrobci,
dílničkami pro děti i dospělé a zajímavým kulturním programem. V sobotu od 14:00 hodin zazní
Vánoční koncert Jaroslava Beneše, zpěváka z divadla Karlín, vyprávěním o tradici Vánoc ho doplní
Kateřina Tomanová – spisovatelka. V pátek a v sobotu se můžete potkat s paní Zuzanou
Bubílkovou, která povede v Kolonádě tvořivou dílnu a bude prodávat svoje originální autorské
šperky.
Pořadatel: Státní léčebné lázně Janské Lázně s.p., irena.korytarova@janskelazne.com, tel. 499 860
116, www.janskelazne.com
Vánoční dílničky
23. 11., 30. 11., 7. 12., 14. 12. 2018, 16:00-19:00, Jilemnice, Tržnice řemesel
Co se bude tvořit? Adventní a vánoční dekorace z korálků, malování na textil, zdobení perníčků.
Cena podle velikosti, výrobku, spotřebovaného materiálu... Těšíme se na vás.
Pořadatel: Korálková dílna, Floristická dílna, Jilemský spolek paní a dívek
Vánoční koncert - zpěvačka Soňa Norisová a vokální skupina Fragile
28. 11. 2018, 19:00, Jilemnice, SD Jilm
Adventní repertoár skupiny tvoří písně světových i domácích interpretů jako: Ride the Chariot,
Mary´s Boy Child, Poďme bratia do Betléma, Jingle Bells, Tichá noc, Búvaj dieťa krásne včetně
známých a osvědčených hitů ve stylu "a cappella". Vokální skupina Fragile patří nejen ke slovenské,
ale bez nadsázky i k evropské špičce. Vše co uslyšíte je opravdu tvořeno jen hlasem a ústy
interpretů v komorním a cappella provedení. Čistě vokální, jisté instrumentální prvky se v jejich
hlasech uplatňují jako rytmická opora.
Pořadatel: SD Jilm Jilemnice, info@sdjilm.cz , tel. 481 544 070, www.sdjilm.cz
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
30. 11. 2018, 16:00, Špindlerův Mlýn, centrum
Načerpejte klidnou, ničím nerušenou předvánoční pohodu, vůni cukroví a svařeného vína, purpury
a vonných františků. Zazní koledy v podání dětí ze ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn a Špindleráčku.
Následovat bude adventní koncert Vlasty Horvátha a na konec přijde slavnostní rozsvícení
vánočního stromu.
Pořadatel: Město Špindlerův Mlýn, tic@mestospindleruvmlyn.cz, tel. 499 523 656,
www.mestospindleruvmlyn.cz
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Výstava betlémů
30. 11.–16. 12. 2018, Trutnov, Stará radnice
K období čtyř neděl před vánočními svátky již několik století patří zvyk stavět betlémy. Půvabný
výjev o narození Jezulátka, darovníci, kteří nesou Ježíškovi dárky, muzikanti, pastýři a ovce, anděl
a zářící hvězda nad tím vším vyzařuje nenapodobitelnou pohádkovou atmosféru, která k Vánocům
neodmyslitelně patří.
Pořadatel: Středisko volného času Trutnov, svc@svctrutnov.cz, tel. 499 815 290, www.svctrutnov.cz
Vánoční jarmark a křest CD s koledami
1. 12. 2018, 9:00, Vrchlabí, KCEV Krtek Správy KRNAP
Přijďte nasát vánoční atmosféru, uplést si vánočku, vyrobit adventní věnec a nakoupit vánoční dárky
a dekorace. Koledy si zazpíváme s Náváhutě, dětem zahrajeme loutkové divadlo a nakonec pokřtíme
CD Krkonošské koledy.
Pořadatel: Krkonošské muzeum Správy KRNAP Vrchlabí, domky@krnap.cz, tel. 499 456 725,
www.krnap.cz
Vánoční koncert
1. 12. 2018,16:00, Horní Rokytnice, Kaple mistra Jana Husa
Vánoční koncert s názvem Andělé v oblacích prozpěvují si přijďte poslechnout do Rokytnice.
Pořadatel: Rokytnice nad Jizerou
Slyšeli jsme v Betlémě – výstava betlémů
1. 12. 2018–5. 2. 2019, Hostinné, Františkánský klášter
Františkánský klášter Hostinné Vás srdečně zve na výstavu SLYŠELI JSME V BETLÉMĚ.
Pořadatel:
Františkánský
klášter
Hostinné,
klaster@kthostinne.cz,
tel.
499
www.klasterhostinne.cz

524 239,

Svatokateřinský trh
1. 12. 2018, 11:00, Vysoké nad Jizerou, náměstí
Město Vysoké nad Jizerou a sbor dobrovolných hasičů Vysoké nad Jizerou si vás dovolují pozvat na
tradiční trh spojený s rozsvícením vánočního stromu. V 17 hodin proběhne rozsvícení vánočního
stromu a v 19 hodin se můžete těšit na ohňostroj.
Pořadatel: Město Vysoké nad Jizerou, SDH Vysoké nad Jizerou
Rozsvícení vánočního stromu 2018
2. 12. 2018, Vrchlabí, Trutnov, Jilemnice, Hostinné
Přijďte s námi první adventní neděli rozsvítit vánoční strom. Ve Vrchlabí vás čeká bohatý program,
mimo jiné i bramborové divadlo pro děti. Začínáme v 15 hodin a nezapomeňte na zvonečky! Stejně
bohatý program připravují i ostatní města.
Adventní trhy v RC Kopretina
3.–21. 12. 2018, Vrchlabí, RC Kopretina
Také letos se můžete těšit na adventní trhy v Kopretině. Během celého adventu budeme prodávat
rukodělné výrobky a dobroty vyrobené maminkami. Výtěžek půjde z poloviny na činnost Rodinného
centra Kopretina a polovina na podporu rodiny Míši Bízy, chlapce s kombinovaným postižením,
kterého můžete v Kopretině také potkávat.
Pořadatel: RC Kopretina Vrchlabí, centrumkopretina@gmail.com, tel. 732 806 140
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Staročeské Vánoce v muzeu v Domě pod jasanem
1. 12. 2018, 13:00–16:00, Trutnov – Voletiny
Magickou atmosféru vánočního tvoření doplní koledy a tradiční pohoštění. A vlastnoručně vyrobený
dárek či ozdoba rozhodně potěší každého. Čeká vás skleněná podmalba, netradiční andílci, výroba
svícnů a dekorací, floristické vánoční věnečky, vánoční přání a jmenovky a nebude chybět zdobení
vánočních perníčků.
Pořadatel: Tkalcovské muzeum, www.dumpodjasanem.cz
24. zpívání u vánočního stromu se skupinou NaVáHuTě
7. 12. 2018, 17:30, Prostřední Lánov, prostranství u stodoly a č.p. 51
Nejen zpívat, ale přijďte se také podívat na lánovský jarmark, který bude součástí akce. Za nákup
na jarmarku obdržíte malou pozornost. I mlsné jazýčky si přijdou na své.
Pořadatel: Informační centrum a Obecní úřad Lánov, tel. 499 432 083, www.lanov.cz
Adventní řemeslný jarmark v Hostinném
8. 12. 2018, 9:00-16:00, Hostinné, Františkánský klášter
Další jarmark, tentokrát v Hostinném, nabídne ukázku řemeslných výrobků, vánočních ozdob,
výrobků z ovčí vlny, vánočních dekorací, keramiky, drátenictví atd. Výtvarné dílny pro děti nebudou
chybět a těšit se můžete na lahodné občerstvení.
Pořadatel: Františkánský klášter Hostinné, klaster@kthostinne.cz, tel. 499 524 239,
www.klasterhostinne.cz
Vánoční koncert ve Vysokém nad Jizerou
8. 12. 2018, 18:00, Vysoké na Jizerou, kostel sv. Kateřiny
Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou vás srdečně zve na benefiční vánoční
koncert. Vystoupí vokální kvarteto Zdekvartet z Prahy pod vedením Zdeňka Foita.
Pořadatel: Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou
Vánoční trhy
8. 12. 2018, Rokytnice nad Jizerou, Dolní náměstí
Přijďte nakoupit dárečky pro své blízké, vánoční ozdoby, svíčky, dekorace či další drobnosti, které
vám pomohou vykouzlit příjemné vánoční chvilky plné klidu a pohody. Čekají na vás slavnostně
vyzdobené stánky s pestrým sortimentem a kulturní program. Přijďte se zaposlouchat do zvuku
vánočních koled, udělat radost svým dětem či si jen tak popovídat se svými známými.
Pořadatel: Město Rokytnice nad Jizerou, info@mesto-rokytnice.cz, tel. 481 522 001
Adventní koncert v keltském duchu
9. 12. 2018, 16:00, Jilemnice, Sbor Českobratrské církve evangelické
Vystoupí Violoncellové duo STRINGS OF ISARA, hrající irské, skotské a waleské tradicionály. Klára
Hálová a Michaela Vitáková zahrají samozřejmě také koledy.
Pořadatel: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jilemnici,
www.jilemnice.evangnet.cz/kontakty.
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Boni Pueri
14. 12. 2018, 19:00, Vrchlabí, klášterní kostel sv. Augustina
Vánoční koncert vrcholného českého chlapeckého sboru. VYPRODÁNO!
Pořadatel:
KD
Střelnice
Vrchlabí,
kdstrelnice@muvrchlabi.cz,
www.strelnicevrchlabi.cz

tel.

499 422 126,

Vánoční jarmark s ohňostrojem v Jilemnici
15. 12. 2018, 8:30–17:00, Jilemnice, náměstí
Trhy mají v Jilemnici tradici trvající přes 500 let. Namísto někdejších „frejunků“, tedy zábavy
a tance, organizuje dnes Společenský dům JILM bohatý celodenní kulturní program. Těšit se můžete
na taneční i hudební vystoupení a spoustu místních specialit. To vše na konec vyvrcholí ohňostrojem.
Pořadatel: SD Jilm, info@sdjilm.cz, tel. 481 544 070, www.sdjilm.cz
Zpívání u vánočního stromu
15.–22. 12. 2018, Dolní Dvůr, náměstíčko
10. ročník zpívání koled u vánočního stromu se skupinou NAVÁHUTĚ v malebném prostředí dolnodvorského náměstíčka. Nedílnou součástí je i pestrý jarmark, kde si vybere opravdu každý a také
rozdávání betlémského světla z rukou místních skautů. To vše s lahodným občerstvením.
Pořadatel: Obec a SDH Dolní Dvůr, David Neumann, tel. 739 416 335
III. vánoční koncert
15. 12. 2018, 17:00, Fořt, kostel Nejvyšší Trojice
Na vánočním koncertě vystoupí řada talentovaných amatérských umělců, děti z MŠ a ZŠ Černý Důl.
Doporučujeme se teple obléknout a vzít si podsedák. Občerstvení na zahřátí nebude chybět.
Pořadatel: Spolek pro kostel Fořt, Černý Důl
Vánoční trhy v Trutnově
17.–23. 12. 2018, Trutnov, Krakonošovo náměstí
Stejně jako každý rok, i letos čekají na obyvatele Trutnova a jeho okolí vánoční trhy, jenž se
postupem času staly nedílnou součástí předvánočních dní. Trutnované budou moci nasát sváteční
atmosféru přímo v srdci města, tedy na Krakonošově náměstí, které se stalo nově dějištěm
dvoutýdenních trhů.
Pořadatel: Trhy Aleš a město Trutnov
Zpívání u vánočního stromu
21. 12. 2018, Dolní Lánov, Vánoční strom
Vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Dolní Lánov s pásmem vánočních písní a koled, malé pohoštění na
osvěžení na zahřátí.
Pořadatel: SPOZ, Obec Dolní Lánov, Miloslav Tomíček, tel. 602 213 866,

tomicek.miloslav@seznam.cz
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Vrchlabský vánoční FLERJARMARK
21. 12. 2018, 10:00-16:00, Vrchlabí, náměstí Míru
První vánoční FLERJARMARK proběhne na nově zrekonstruovaném náměstí ve Vrchlabí. Těsně
před Vánoci se zaplní pestrobarevnými stánky. Skoro třicítka tvůrců nabídne svoje krásné
výrobky naživo. Najdete zde plno tipů na vánoční dárky. Zdravé občerstvení zajistí Zelená
zahrada a abyste u nákupů tolik nemrzli, bude k zahřátí svařáček.
Pořadatel: FLER, Marlenka, Luuvr, Dílna Hama, hamapl@seznam.cz, tel. 605 376 011,
www.fler.cz
Vánoční koncert chrámového sboru
21., 28. 12. 2018, 19:00, Vrchlabí, klášterní kostel sv. Augustina
Tradiční vánoční koncert chrámového sboru s orchestrem v klášteře sv. Augustina.
Pořadatel: Vrchlabský chrámový sbor
Betlémské světlo v kostele ve Fořtu
24. 12. 2018, 14:00-15:00, Fořt, kostel Nejvyšší Trojice
Přijďte si s lucernou na Štědrý den pro jeden ze symbolů novodobých Vánoc.
Pořadatel: Spolek pro kostel Fořt, Černý Důl
Vánoční stan
25.–31. 12. 2018, Černý Důl, náměstí
Vánoční koledy, taneční zábava, koncerty, dětské odpoledne (hry, soutěže), Silvestrovská
diskotéka na náměstí.
Pořadatel: Městys Černý Důl, tel. 499 435 164
Vánoční trhy v Harrachově
27. 12.–1. 1. 2019, 11:00, Harrachov, park u MÚ
Přijďte si ještě více zpříjemnit vánoční Harrachov do městského parku u MÚ třeba pravou
harrachovskou vánoční medovinou nebo čajem od Krakonoše. Denně tu budou probíhat vánoční
trhy, kde budou k mání perníkové chaloupky, vánoční punč, všelijaké krkonošské dobroty, šperky
ze skla, keramika a další.
Pořadatel: Harrachov, www.harrachov.cz
Vánoční koncert
28. 12. 2018, 17:00, Dolní Dvůr, kostel sv. Josefa
Pořadatel: Obec Dolní Dvůr, David Neumann, tel. 739 416 335

Další vánoční akce - setkání, koncerty, jarmarky najdete na
www.krkonose.eu.
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