1) PROBUZENÍ RÝBRCOULA
Termín akce: 6. října 2018
Místo konání: Mladé Buky 9:00 - 14:00, Trutnov 10:00 - 24:00
Více informací: www.rybrcoul.com
Rýbrcoul - bájný duch hor, škodolibý „škodič", či jen skulptura na jednom z kruhových objezdů?
Jak vlastně souvisí Rýbrcoul s Krakonošem? Celodenní program zahrnuje zábavu, aktivity, ale
i přednášky. Večer se pak před Uffem objeví Rýbrcoul a s ním mýtické a mystické bytosti, jako
jsou čerti, víly, hejkalové, permoníci a další. Celý průvod se vydá na náměstí, kde proběhne
premiérové promítání filmové pohádky o Rýbrcoulovi z dílny Špetla Film. Rýbrcoul pak zase na
rok zmizí.

2) ČERNODOLSKÁ DRAKIÁDA
Termín akce: 7. října 2018, 14:00
Místo konání: Černý Důl, u Skiareálu
Více informací: www.spolekkrakonos.cz, Spolek Krakonoš, p. Pánek, tel. 601 251 772
Využijte podzimního větrného počasí, vyrobte s dětmi draka a vydejte se na každoroční pouštění
draků a soutěžení o nejkrásnějšího draka domácí výroby. Děti se mohou těšit na opékání
špekáčků a drobné občerstvení.

3) KRAKONOŠŮV DIVADELNÍ PODZIM
Termín akce: 12. - 20. října 2018
Místo konání: Vysoké nad Jizerou, divadlo Krakonoš
Více informací: www.vysokenadjizerou.cz
Během jednoho týdne projde divadlem zhruba na pět tisíc návštěvníků majících možnost
shlédnout až 20 představení a 11 inscenací, při čemž se nikdy nezapomíná na dětského diváka.
Do pracovní části přehlídky patří i vzdělávací akce a rozborové semináře k inscenacím. Pozadu
nezůstává společenské dění, instalované výstavy, tradiční vítací ceremoniály, společenské
večery, posezení s přáteli a slavnostní závěr přehlídky s oceněním jednotlivých výkonů v mnoha
kategoriích. Vyhlášené vítězné inscenace jsou pak nominovány na Jiráskův Hronov. A nakonec
samozřejmě tradiční závěrečný bál Sejkorák.
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4) DIVADELNÍ PODZIM V ROKYTNICI NAD JIZEROU
Termín akce: 13. října 2018, 16:00 a 30.října 2018, 19:30
Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, Kulturní dům
Více informací: www.facebook.com/infocentrumrokytnice, tel. 481 522 001
I pro letošní divadelní sezónu je připravena rozmanitá nabídka divadelních her. Pro děti zahraje
DS Tyl Slaná hru MALÝ PRINC. Příběh o tom, že „dospělí jsou prostě divní“, protože všichni
dospělí byli kdysi dětmi, i když většina z nich už na to zapomněla. Konec září přinese divadelní
komedii HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO RÁJE, kde se setkáme s milostnou dvojicí (Ivanou Jirešovou,
Zdeňkem Podhůrským) ve čtyřech životních etapách.

5) RUBENCZAL - HORSKÝ BĚŽECKÝ ZÁVOD
Termín akce: 13. října 2018, prezentace 10:00, start 12:00
Místo konání: Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, Portášky
Více informací: www.rubenczal.webnode.cz
Závod RUBENCZAL je vyústěním sportovních aktivit skupiny nadšených lidí, kteří rádi žijí na
maximum, kteří věří, že díky profilu trati bude závod nejen sportovním, ale také duševním
zážitkem každého účastníka. RUBENCZAL je již tradiční závod založený na fair-play a přátelské
atmosféře v krásných lokalitách Krkonoš.

6) 100 LET REPUBLIKY 1918 – 2018
Termín akce: 21. října 2018, 18:00
Místo konání: Vrchlabí, KD Střelnice
Více informací: www.strelnicevrchlabi.cz
Slavnost zahájí starosta města Vrchlabí. Následovat bude pohled historika na rok 1918. Promluví
PhDr. Ondřej Vašata, zástupce ředitele Muzea Podkrkonoší v Trutnově. Večer rozezní krásné
skladby nejen českých, ale i světových skladatelů. V podání Podkrkonošského symfonického
orchestru uslyšíte díla Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Josefa Suka, Wolfganga Amadea
Mozarta a dalších.
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7) SLAVNOSTNÍ VEČER 100 LET ČESKOSLOVENSKA
Termín akce: 24. října 2018, 18:00
Místo konání: Jilemnice, Společenský dům Jilm
Více informací: www.ic.mestojilemnice.cz
Slavnostní večer k výročí 100 let vzniku Československa započne udělením ocenění Města
Jilemnice osobnostem, které významně přispěly k rozvoji a reprezentaci Města Jilemnice
v různých oblastech společenského života. Večer vyvrcholí koncertem přední české
mezzosopranistky, sólistky Národního divadla Andrey Tögel Kalivodové. Vystoupí
s Moravským klavírním triem ve složení Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda – housle
a Miroslav Zicha – violoncello.

8) VÝSADBA STROMU SVOBODY
Termín akce: 26. října 2018, 13:00 – 17:00
Místo konání: Harrachov, park u Kosů
Více informací: www.harrachov.cz
U příležitosti oslav 100. výročí založení republiky, k upomínce tohoto historického milníku,
bude v parku u Kosů slavnostně vysazena lípa. Událost obohatí vystoupení pěveckého sboru
Mládí, který kromě hymny zazpívá i další národní písně. Následovat bude koncert sboru
a několika sólistů v kostele sv. Václava.

9) TRADIČNÍ VINOBRANÍ
Termín akce: 27. října 2018, 18:00
Místo konání: Dolní Lánov, Kulturní dům
Více informací: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel. 606 600 498
Autentický zážitek ochutnávky vín od vinařů z Moravy. Jistě potěší odborný výklad milovníka
vín Pavla Tryzny s degustací a seznámením s původem, odrůdou a chutí více než deseti
vzorků. Během večera budou připraveny soutěže a vinařský kvíz. Na závěr je možno vína
zakoupit
a pokračuje se v posezení s živou hudbou, tancem a konzumací zvolené odrůdy.
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10) MEDOVÉ SLAVNOSTI
Termín akce: 27. října 2018, 11:00 – 22:00
Místo konání: Špindlerův Mlýn, náměstí
Více informací: www.mestospindleruvmlyn.cz
Slavnosti nejen kulinářských medových zážitků, ale i den plný zábavy pro každého. Děti
potěší pohádky, písníčky, Kouzelná školka s Majdou, podzimní dílny a malování na obličej.
Hudební občerstvení nabídne folk-popový zpěvák a písničkář Voxel a místní rocková kapela
Bandor. Nebudou chybět řemeslné stánky, tradiční krkonošské potraviny a nepostradatelné
medové výrobky. Pro ty odvážnější připravuje Adventure Park Yellow Piont noční zážitek na
obří houpačce.

11) HALLOWEEN DANCE PARTY
Termín akce: 28. října 2018, 20:00
Místo konání: Hostinné, Národní dům
Více informací: www.hostinne.info
Halloween je anglosaský lidový svátek, který zdomácněl už i v našich končinách. Tradice
tohoto svátku jsou různé a rozsáhlé po celém světě, kde si všichni, ať dospělí či děti, chtějí
užít co nejvíce zábavy a legrace. Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na nevšední
a jedinečný zážitek v „Tak trochu strašidelném Národním domě". Nebude chybět ani pravé
halloweenské občerstvení.
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