TOP AKCE V KRKONOŠÍCH
LISTOPAD 2021

1) Zdravověda a první pomoc
Termín akce: 4. a 18. listopad 2021
Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, kulturní dům
Více informací: www.rokytnice.com
Sníh zatím nenapadl, ale horská služba nezahálí. V Rokytnici nad Jizerou můžete navštívit přednášku Zdravověda
a první pomoc. Ta je zaměřená nejen na dané téma, ale také na samotné fungování horské služby. Teorie se zde
prolíná s praxí a zkušenostmi. Vyzkoušet si to mohou i dobrovolníci z řad publika. Skvěle zpracovaná přednáška
pobaví nejen dospělé, ale i děti.

2) TATA BOJS
Termín akce: 5. listopadu 2021, 17:00
Místo konání: Trutnov, Společenské centrum UFFO
Více informací: www.uffo.cz
Česká, respektive pražská alternativní hudební skupina potěší své fanoušky koncertem v Trutnově. Konkrétně ve
Společenském centru UFFO. Kapela představí nejen hity z loňské desky „Jedna nula“, která v recenzi webu
Musicserver.cz získala hodnocení 10/10. Přečetli jsme si o kapele: „ve svých nahrávkách nachází pevné body ve
sloganech, verších, asonancích a rýmech, ve kterých se bezelstná dětská hra autorů středního věku prolíná
s vyspělou hříčkou …“ nebo „tato pražská kapela je desku za deskou schopná pohnout kolosem české pop
music“. Rozhodně tedy neváhejte a vyrazte do Trutnova!

3) Uršuloviny
Termín akce: 12. listopadu 2021, 19:00
Místo konání: Hostinné, Národní dům
Více informací: www.hostinne.info
Zábavný celovečerní pořad nejen ve stylu STAND UP, jehož hlavní protagonistkou je první dáma humoru
a majitelka nejnakažlivějšího smíchu na světě URŠULA KLUKOVÁ. Diváci se mohou těšit na historky o rodině,
vzpomínky na Miloslava Šimka, ale také na scénky, kde se Uršula Kluková představuje jako první
majitelka veřejného domu nebo naopak velmi stydlivá dáma na návštěvě u sexuologa. Celý večer je propojen
řadou evergreenů v podání Šimona Pečenky (barytonisty), který statuje na jevišti po boku hlavní dámy celého
večera, ale pozor zazpívá i Uršula Kluková!
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4) Svatomartinská slavnost aneb tradiční krkonošské plodiny trochu jinak
Termín akce: 13. listopadu 2021, 14:00–17:00
Místo konání: Horní Maršov, DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie a kultury
Více informací: www.dotek.eu
Martin na bílém koni přijede! A to do Horního Maršova, kde vás potěší nejen setkání s ním, ale jistě i spousta
zábavy. Stezka podzimní přírodou pro rodiny s dětmi bude stát za to. Vyzkoušíte si zpracování tradičních plodin
trochu jinak (dílny pro všechny věkové kategorie): lisování oleje, výroba ovesných vloček na „vločkovači“,
krouhání a nakládání zelí, stloukání másla a pečení placek. Součástí bude i přednáška D. Dědovského Krkonošské
tradice s vařením na kotli. Nejmenší potěší dílnička, kde si budou moci vyrobit římskou přilbu (jakou nosil sv.
Martin) a vyfotit se s bílým koněm. Pouť „malých Martinů“ vyrazí s lampiony do kostela.

5) Věra Martinová – JUBILEUM TOUR 2020
Termín akce: 15. listopadu 2021, 19:00
Místo konání: Jilemnice, SD Jilm
Více informací: www.sdjilm.cz
Zpěvačka Věra Martinová se na svém turné zastaví v Jilemnici, aby tu oslavila výročí svého narození. Představí
nové album, které si k narozeninám nadělila. Věra Martinová je výraznou osobností naší hudební scény
s nezaměnitelným stylem. S kytarou se seznámila už v osmi letech a proslavila se jako členka skupiny
Schovanky. Věru Martinovou na turné opět doprovodí její skupina ve složení: Bára Šůstková – housle, ukulele
a zpěv, Jakub Juránek – kytary a zpěv, Jan Neruda – basová kytara, Adrian Ševeček – bicí. Tento koncert jistě
rozjasní chmurné podzimní dny.

6) Janek Ledecký Vánoční turné
Termín akce: 16. listopadu 2021, 19:30
Místo konání: Vrchlabí, KD Střelnice
Více informací: www.strelnicevrchlabi.cz
V předvečer státního svátku 17. listopadu se uskuteční koncert vánočního turné populárního zpěváka JANKA
LEDECKÉHO s kapelou. Uslyšíte jeho největší hity včetně vánočních evergreenů. Společně tak odstartujeme
předvánoční období.
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7) Premiéra koncertu Pražské mobilní zvonkohry
Termín akce: 17. listopadu 2021, 16:00
Místo konání: Harrachov, kostel sv. Václava
Více informací: www.harrachovcard.cz
Přijďte si poslechnout a shlédnout tento unikát 57 zvonů ke kostelu sv. Václava v Harrachově. Carillonér Mgr.
Petr Rejšek vám zahraje hity Marty Kubišové a dalších. Vstupné je dobrovolné a jeho výtěžek poputuje do Sbírky
na budoucí zvony v Harrachově, které vyrobí Petr Rudolf. Všichni jste srdečně zváni!

8) Tvořivé adventní trhy v Kolonádě
Termín akce: 19.–21. listopadu 2021, 10:00–17:00
Místo konání: Janské Lázně, Kolonáda
Více informací: www.janskelazne.com
Tradiční trhy v pohodlí vytopené secesní Kolonády. Řemesla, regionální prodejci a tvořivé dílny pro děti i dospělé,
to vše na vás čeká v Janských Lázních. Dárky pro sebe či své blízké si můžete nejen koupit, ale také vyrobit.
Občerstvit a zahřát se bude možné v místní kavárně. Kulturní program na podiu začne vždy ve 14 hodin.

9) Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Termín akce: 26. listopadu 2021, 16:30
Místo konání: Špindlerův Mlýn
Více informací: www.mestospindleruvmlyn.cz
Načerpejte klidnou, ničím nerušenou předvánoční pohodu, vůni cukroví a svařeného vína, purpury a vonných
františků. Přijďte pozdravit své sousedy a známé a užijte si s námi pohodovou vánoční atmosféru. Hudební
program a zpívání koled začne u vánočního stromu v 16:30. Stromeček se slavnostně rozsvítí v 18 hodin a poté
bude následovat ohňostroj.

www.krkonose.eu
Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí.
Email: info@krkonose.eu, tel: +420 499 405 744

