1) TÝDEN SENIORŮ V HOSTINNÉM
Termín akce: 1.–5. října 2019
Místo konání: Hostinné, náměstí, Národní dům
Více informací: www.hostinne.info
Z bohatého pětidenního programu nejen pro seniory si vybere opravdu každý. Své zdraví si můžete ohlídat
změřením tlaku a hladiny cukru v krvi. Kulturně–zábavný program zahrnuje hudební vystoupení dětí,
cimbálové muziky k poslechu i tanci a v Talk show Popelka na Cibulce si zavzpomínáme na legendární
pohádku. Sobotní dopoledne zaplní náměstí v Hostinném historická vozidla.

2) RÝBRCOULOVO PODZEMÍ
Termín akce: 5. října 2019
Místo konání: Areál Mladé Buky 9:00–14:00, Trutnov, UFFO 14:00–03:00
Více informací: www.rybrcoul.com
Letošní druhý ročník nese název „Rýbrcoulovo podzemí“ a přesně v tomto duchu také odstartuje program
v Mladých Bukách. Poté již můžete být svědky celé řady naučných ukázek Integrovaného záchranného
systému. Bohatý program se přesune odpoledne do Trutnova a jeho okolí. Vystoupí skupiny Tlupa Tlap,
Moment a Čankišou a proběhne vyhlášení výtvarné soutěže. Doprovodný program čítá nejen pojídání
pálivých papriček, ale třeba i fotokoutek, kde se můžete zvěčnit s čerty a permoníky. Navečer vás čeká
multimediální divadelní představení „Rýbrcoulovo podzemí“, průvod od Uffa na Krakonošovo náměstí a také
pokus o překonání rekordu v počtu permoníků na jednom místě. Večer pokračuje „Otevřenými hospodami“
a velkým počtem hudebních zastávek.

3) KRAKONOŠŮV DIVADELNÍ PODZIM – 50. ROČNÍK
Termín akce: 11.–19. října 2019
Místo konání: Vysoké nad Jizerou, divadlo Krakonoš
Více informací: www.vysokenadjizerou.cz, www.ds-krakonos.cz
Již tradičně se s podzimem do Vysokého sjíždějí divadelníci a kumštýři z různých koutů republiky s pestrým
programem divadelních představení, koncertů, besed a přehlídek, 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, tradiční vítací ceremoniály, společenské večery, posezení s přáteli
a slavnostní závěr přehlídky s oceněním jednotlivých výkonů v mnoha kategoriích. A nakonec po vyhlášení
vítězných inscenací samozřejmě nechybí závěrečný bál Sejkorák.
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4) SLET BUBENÍKŮ 2019 – BUBNY LÉČÍ
Termín akce: 12. října 2019, 19:00
Místo konání: Vrchlabí, KD Střelnice
Více informací: www.strelnicevrchlabi.cz
Velká koncertní muzikoterapie Bubny léčí je vytvořena s ohledem na magickou sílu bubnů, šamanských
rituálů, pozitivní a laskavé energie. Tento rok Slet bubeníků nebude spojen prvoplánově se hřmotnými
a razantními party, s disonantními zvuky, s propletenými a útočnými polyrytmy, s nacvičenými nástupy či
unisono party, ale s nalezením harmonie a rytmického řádu Všehomíra. Letos poprvé a výjimečně si může
ctěné publikum přinést svoje bubínky, bubny, chřestidla zvonce a řehtačky. Na závěr se uskuteční bubnový
mejdan.

5) RUBENCZAL - HORSKÝ BĚŽECKÝ ZÁVOD
Termín akce: 12. října 2019, 12:00
Místo konání: Velká Úpa, Portášky
Více informací: www.rubenczal.cz
Závod RUBENCZAL je vyústěním sportovních aktivit skupiny nadšených lidí, kteří rádi žijí na maximum. Je
již tradičním závodem založeným na fair-play a přátelské atmosféře v krásných lokalitách Krkonoš.
Závodníci vyrazí do údolí přes řeku Velká Úpa až na vrchol Černé hory. Dále trať pokračuje zpět přes
Kolínskou boudu, Slatinou stráň do údolí Javořího potoka. Z něho do Pece pod Sněžkou, na Šraml a pak
zpátky stejnou trasou nahoru na Horskou chatu Portášky. Po ukončení závodu se uskuteční vyhlášení
výsledků jednotlivých kategorií a začne afterparty s „duchem hor“.

6) ČERNODOLSKÁ DRAKIÁDA
Termín akce: 13. října 2019, 14:00
Místo konání: Černý Důl, u Skiareálu
Více informací: www.spolekkrakonos.cz, tel. 601 251 772
Vyrobte s dětmi draka, využijte podzimního větrného počasí a vydejte se na každoroční pouštění draků
a soutěžení o nejkrásnějšího draka domácí výroby. Děti se mohou těšit na opékání špekáčků a drobné
občerstvení. Drakiádu si můžete užít tento měsíc např. i v Hostinném, Dolním Lánově, Rudníku, Rokytnici
nad Jizerou,…
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7) LAKOMÁ BARKA A SPLNĚNÝ SEN
Termín akce: 13. říjen 2019, 15:00
Místo konání: Jilemnice, Společenský dům Jilm
Více informací: www.ic.mestojilemnice.cz, www.divadlo.nezapomenu.cz
Dvě pohádky od Jana Wericha pro malé i velké, které vám zahraje Divadelní soubor TJ Sokol Roprachtice.
První pohádka Lakomá Barka pranýřuje nechvalně známé lidské vlastnosti, jakými jsou lakota, hamižnost
a sobectví. Řekli byste Dejvice, dej více! Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Tato pohádka ale ukáže,
jak to s Dejvicemi opravdu je. Jak se tam žije Barce, farářovi, Kubátovi a učitelovým. Druhá pohádka
Splněný sen je veselá pohádka o krásných snech, ve kterých se vyhrávají velké peníze. Vyhraje ale
Loudal opravdu?

8) SVOBODA NA HRANICI
Termín akce: 19. října 2019, 14:00–23:00
Místo konání: Malá Úpa
Více informací: www.malaupa.cz, www.pametkrkonos.cz
Happening o cestách ke svobodě v roce 1989 v bývalém Československu a Polsku. Pohovoří osobnosti
z řad disentu, spisovatel Jáchym Topol, novinář Jan Urban, politolog Andrzej Grajewski, publicistka
a překladatelka Petruška Šustrová a mnozí další. Režisérka Krystyna Krauze osobně představí svůj film
Náš Vašek. O svobodě v dnešním světě bude s návštěvníky akce debatovat generál Armády ČR Petr
Pavel.

9) TRAVESTI SHOW TECHTLE MECHTLE A KOČKY
V POŘADU "SNY VE VEGAS"
Termín akce: 20. října 2019, 19:00
Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, kulturní dům
Více informací: www.mesto-rokytnice.cz, tel. 481 522 001
Přijďte se přesvědčit o tom, že i když s námi někdy život dokáže pořádně zamávat, a ne vždy je úplně
jednoduchý, na to abychom si splnili své sny, není nikdy pozdě. I v pokročilém věku je dobré umět se
odvázat, hodit starosti všedních dní za hlavu a jít za tím, o čem jste tak dlouho snili.
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10) DÝŇOBRANÍ
Termín akce: 24. října 2019, 16:00
Místo konání: Žacléř, před MÚ
Více informací: Sociální a zdravotní komise Města Žacléř, socialni@zacler.cz
Sociální a zdravotní komise Města Žacléře zve na tradiční dlabání dýní. Zábavné odpoledne strávíte před
městským úřadem. Těšit se můžete na výtvarnou dílnu a společné dlabání dýní.

11) MEDOVÉ SLAVNOSTI
Termín akce: 26. října 2019, 11:00–22:00
Místo konání: Špindlerův Mlýn
Více informací: www.mestospindleruvmlyn.cz
Tradiční lidový jarmark pod širým nebem s bohatým programem pro širokou
kapely Ladybirds, The Others a Elvis Presley revival. O dětskou zábavu se
svými hity – Sloník Toník, Hasičská či Popeláři a nebude chybět pouliční
program pokračuje v Adventure parku, kde se můžete těšit na noční zážitky
trampolíny za medové ceny.

veřejnost. Hudbou upoutají
postará Míša Růžičková se
divadlo „Kramáři“. Večerní
na obří houpačce a bungee

12) TÝDEN DUCHŮ
Termín akce: 26. října – 3. listopadu 2019
Místo konání: Dvůr Králové, Safari Park
Více informací: www.safaripark.cz, info@zoodk.cz
Zveme vás do Safari Parku Dvůr Králové na oblíbenou podzimní akci. Během celého týdne duchů
můžete v safari parku dlabat tykve podle své fantazie, vložit do nich čajovou svíčku a takto rozzářený
výtvor umístit kamkoli po areálu. Užijete si sraz strašidel, které pro dětské návštěvníky připravili stezku
odvahy s magickými stanovišti. Po safari parku se bude procházet africký stařešina, který se s vámi rád
podělí o taneční umění, nebo vás zasvětí do tajů bubnování. Seznámíte se s obživlým africkým duchem
a jistě najdete odvahu se s ním i vyfotit. Nebude chybět procházka po safari parku spojená
s pozorováním a vyprávěním o netopýrech a večerní komentovaná prohlídka zahrady za svitu
zapálených loučí!
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