1) STAROČESKÉ VÁNOCE V DOMĚ POD JASANEM
Termín akce: 1. prosince 2018, 13:00–16:00
Místo konání: Trutnov Voletiny, Dům pod jasanem
Více informací: Tkalcovské muzeum z.s, www.dumpodjasanem.cz
S počátkem adventu se v Tkalcovském muzeu sejdou milovníci tvořivé předvánoční atmosféry, aby
využili již tradiční možnosti vyrobit si drobný dárek, působivou dekoraci nebo milou jmenovku.
Zkušení lektoři opět připraví drobné dílničky s malováním perníků, navlékáním korálek, skleněnou
podmalbou, výrobou svící, floristických vánočních věnečků a dalšími. Kouzlo společného tvoření
podpoří melodie koled a vůně a chutě pečiva našich babiček.

2) ADVENTNÍ VĚNCE A VERNISÁŽ VÝSTAVY KOUZLA VÁNOČNÍCH
ROSTLIN
Termín akce: 1. prosince 2018, 14:00–17:00, výstava potrvá do 6. ledna 2019
Místo konání: DOTEK - Dům obnovy tradic, ekologie a kultury, Horní Maršov, Horská 175
Více informací: www.sever.ekologickavychova.cz, www.dotek.eu, tel. 739 203 205
Přijďte si vyrobit adventní věnec na stůl či na dveře dle vlastní fantazie a poslechnout si povídání
o původu adventních věnců. Výroba věnců trvá asi 1,5 hod. Cena 150 Kč zahrnuje lektorné a materiál
včetně ozdob, pouze 4 svíčky a pevný základ na věnec si přinesete. Ve 14:00 započne vernisáž
výstavy Kouzla vánočních rostlin, pojednává o jejich symbolice, čarovných účincích i proměnách
v čase. Přijďte nasát vánoční atmosféru do bývalé barokní fary, na chvíli se zastavit, rozjímat
a odhalit nečekané. Hravým způsobem se dozvíte, jaké rostliny a proč si lidé přinášeli v čase Vánoc
do svých příbytků. Jeden tradiční vánoční symbol si budete moci vyrobit a odnést domů.

3) SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Termín akce: 2. prosince 2018, 17:00
Místo konání: Hostinné, náměstí
Více informací: Sdružení pro lepší Hostinné, město Hostinné, www.hostinne.info
Slavnostní odpoledne zahájí vystoupení žáků ZUŠ Hostinné. Následovat bude koncert oblíbeného
folkového zpěváka Františka Nedvěda a rozsvícení vánočního stromu. Vstup na akci je bezplatný
a občerstvení zajištěno.
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4) MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
Termín akce: 6.–8. prosince 2018
Místo konání: Horní Malá Úpa, Galerie Celnice
Více informací: www.outdoorfilms.cz, www.malaupa.cz, tel. 739 016 466
Letos již podruhé zavítá do Malé Úpy, přímo na hranici s Polskem, Mezinárodní festival outdoorových
filmů. Sledujte filmy plné napětí a dobrodružství uprostřed skutečných hor...
Promítání se
uskuteční ve čtvrtek, pátek a sobotu v blocích 17:00–18:30 a 19:00–20:30.

5) VÁNOČNÍ TRHY
Termín akce: 8. prosince 2018, 13:00–17:00
Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, Dolní náměstí
Více informací: infocentrum@mesto-rokytnice.cz, tel. 481 522 001
Přijďte si užít slavnostní předvánoční atmosféru vánočního trhu, poslechnout si písničky rokytnických
dětí, ochutnat regionální dobroty a naladit se na adventní čas plný dalších zajímavých koncertů
a setkání. V pestré nabídce výrobků zručných řemeslníků jistě najdete vhodné dárky, které potěší
obdarované. Bohatý odpolední program bude završen rozsvícením vánočního stromu a ohňostrojem.

6) 12. ANDĚLSKÁ PROJÍŽĎKA
Termín akce: 8. prosince 2018
Místo konání: Martinice v Krkonoších – Jilemnice – Rokytnice nad Jizerou
Více informací: Duhová osada s.r.o., dopravce MBM rail s.r.o., provozovatel vlaku Klub přátel
železnic Českého ráje, www.ic.mestojilemnice.cz, tel. 481 541 008
Zveme vás na ranní, polední a odpolední jízdy na trase Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou.
Zvláštní parní vlak s mikulášskou nadílkou a programem čertovské kapely zaujme každé dítko. Jízdní
řád bude vyvěšen v průběhu listopadu a v prosincovém zpravodaji města Jilemnice.
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7) ŠPINDL SKIOPENING 2018
Termín akce: 8. prosince 2018, 10:30
Místo konání: Špindlerův Mlýn, Skiareál Svatý Petr
Více informací: www.skiareal.cz
Špindlerovské otevírání zimní sezóny je velmi oblíbená celodenní akce. SkiOpening přináší bohatý
doprovodný program. Zúčastnit se můžete oblíbeného amatérského závodu pro veřejnost S ČT
SPORT NA VRCHOL. Headlinerem akce bude známá kapela Support Lesbiens. Na závěr potěší nejen
děti open air premiéra české pohádky Čertí brko, kterou předchází autogramiáda. Po celý den
soutěže, hry, skákací hrad se skluzavkou a dárky pro děti. Vstup na celou akci je zdarma.
U příležitosti otvírání zimy budou od 29. 12. v prodeji skipasy za speciální akční ceny.

8) SNOW FILM FEST
Termín akce: 14. prosince 2018, začátky v 17:00 a 19:00
Místo konání: Pec pod Sněžkou, KlonDike music club
Více informací: InterSport Pec a KlonDike, www.klondikeklub.cz, www.snowfilmfest.cz
Snow Film Fest je celovečerní pásmo špičkových filmů o zimních sportech a dobrodružstvích. Festival
je svým rozsahem a návštěvností největší akcí svého druhu v ČR. V programu je 6 pečlivě vybraných
filmů – finalisté ze zahraničních festivalů a novinky z domácí produkce. Na své si přijdou milovníci
čerstvého prašanu, horských velikánů, psích spřežení i arktické divočiny.

9) VÁNOČNÍ JARMARK
Termín akce: 15. prosince 2018, 8:30–17:00
Místo konání: Jilemnice, Masarykovo náměstí a okolní ulice
Více informací: SD Jilm Jilemnice a Město Jilemnice, info@sdjilm.cz, tel. 481 544 070
Jarmark plný doprovodného programu s ukázkami řemesel a ochutnávkou místních specialit. Bohatý
program zpestří žáci ZUŠ a základních škol Jilemnice, děti potěší písničky a pohádky. Jistě zaujme
Dog dancing, Paul Dance Jilemnice, hostující Jazzgot z PL, Jilemský spolek paní a dívek a dechová
hudba Jilemničanka. Zazpívá Jaroslav Beneš z Hudebního divadla v Karlíně a jarmark zakončí
Ohňostroj.
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10) SKIOPENING 2018 V HARRACHOVĚ
Termín akce: 15. prosince 2018
Místo konání: Harrachov, dolní stanice lanové dráhy Delta
Více informací: www.skiareal.com
Slavnostní zahájení lyžařské sezóny s perfektní lyžovačkou. Připraven je doprovodný program
v podobě koncertu Petra Koláře, zábavy na sněhu pro děti, testování lyží, občerstvení atd.

11) VÁNOČNÍ KONCERT VE FOŘTU
Termín akce: 15. prosince 2018, 17:00
Místo konání: Fořt, kostel Nejsvětější Trojice Fořt
Více informací: Spolek pro kostel Fořt
Vystoupí talentovaní amatérští umělci, děti ze ZŠ a MŠ Černý Důl. Občerstvení na zahřátí bude
připraveno. Pro příjemnější zážitek doporučujeme vzíti s sebou podsedáky a teplé oblečení. Vstupné
dobrovolné.

12) VRCHLABSKÝ VÁNOČNÍ FLERJARMARK
Termín akce: 21. prosince 2018, 10:00–16:00
Místo konání: Vrchlabí, náměstí Míru
Více informací: Luuvr, Marlenka, Dílna Hama a Flér, www.fler.cz
Nově zrekonstruované náměstí Míru se zaplní pestrobarevnými stánky. Skoro třicítka tvůrců nabídne
svoje krásné výrobky naživo. Najdete zde plno tipů na vánoční dárky: kabelky, tašky, batohy,
přírodní bylinková mejdlíčka, hračky, zástěrky, bytový textil, dřevěné dekorace, pletené košíčky,
keramiku, skleněné šperky, vánoční dekorace ze skla i ze dřeva, šperky z fimo hmoty, obaly na
knihy, originální oblečení pro děti i dospělé, látkové anděly, pletené čepice, originální lžičky,
brože a spoustu dalšího. Zdravé občerstvení zajistí Zelená zahrada a abyste u nákupů tolik nemrzli,
bude k zahřátí svařáček.
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13) HRANÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
Termín akce: 22. prosince 2018, 17:00
Místo konání: Dolní Dvůr, náměstí
Více informací: Obec a SDH Dolní Dvůr, tel. 739 416 335
Zpívání koled u vánočního stromu se skupinou NaVáHuTě v malebném prostředí dolnodvorského
náměstíčka. Nedílnou součástí je i pestrý jarmark, kde si vybere opravdu každý. Rozdávání
betlémského světla z rukou místních skautů. Nebude chybět samozřejmě ani občerstvení.

14) VÁNOČNÍ STAN
Termín akce: 25.–31. prosince 2018
Místo konání: Černý Důl, náměstí
Více informací: Městys Černý Důl, www.cernydul.cz, tel. 499 435 164
V posledním týdnu roku si vánoční pohodu užijete již tradičně v Černém Dole. A co vás čeká? Vánoční
koledy, taneční zábava, koncerty, dětské odpoledne plné her a soutěží a Silvestrovská diskotéka na
náměstí.

15) SILVESTROVSKÁ SNOW PARTY
Termín akce: 29.–30. prosince 2018
Místo konání: Benecko, horní stanice lanovky Kejnos
Více informací: Skiareál a Sdružení Benecko, tel. 606 936 351
Zavítejte na dvoudenní oslavy konce roku na Benecku se spoustou zábavy pro malé i velké. Nebudou
chybět soutěže, ledový bar s akčními drinky, samozřejmě skvělá muzika a báječný ohňostroj. Vstupné
zdarma. Přijďte pobejt!
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