Fotofest
4.–5. 10. 2019, Malá Úpa, Galerie Celnice
Letos již potřetí přivítá Malá Úpa fotografy
aneb setkávání profesionálních a amatérských
fotografů z Čech a Polska, kteří fotí hory a lidi
v nich.
Pořadatel: Malá Úpa, www.malaupa.cz
Trutnovský podzim
4. 10.–6. 11. 2019, Trutnov
39. ročník mezinárodního hudebního festivalu
(nejenom) komorní hudby v nádherných sálech
SC UFFO a Koncertní síni Bohuslava Martinů.
Pořadatel: Společenské centrum Trutnovska pro
Kulturu a volný čas UFFO, www.uffo.cz
Rýbrcoulo podzemí
5. 10. 2019, Trutnov a Mladé Buky
Rýbrcoul - bájný duch hor, škodolibý „škodič", či
jen skulptura na jednom z kruhových objezdů?
A jak souvisí Rýbrcoul s Krakonošem? Celodenní
zábavný program, večer se pak před Uffem objeví
Rýbrcoul a s ním další mýtické a mystické bytosti.
Rýbrcoul pak zase na rok zmizí.
Pořadatel: Rýbrcoul - duch hor, www.rybrcoul.com
Zámecký park
5. 10. 2019, 9:00, Vrchlabí, Zámecký park
Komentovaná prohlídka zámeckého parku, při
které
poznáte
historii
vývoje
parku
a nejzajímavější druhy dřevin.
Bližší informace: kmaslova@krnap.cz,
tel. 737 225 507
Pořadatel: Správa KRNAP, www.krnap.cz

Krakonošův divadelní podzim 50. ročník
11.–19. 10. 2019, Vysoké nad Jizerou, Divadlo
Krakonoš
Jedná se o každoročně pořádanou přehlídku
venkovských divadelních souborů z celé ČR.
Opomenuti nezůstávají ani dětští diváci. Konají se
rozborové semináře k inscenacím, tematické
besedy či setkání s profesionálními herci.
Pořadatel: Občanské sdružení Větrov,
tel. 481 540 278, is@kdpvysoke.cz
End of season 2019
12.–13. říjen 2019, Špindlerův Mlýn, Svatý Petr
V bike parku se opět roztočí hvězdná kola,
zažijete atmosféru konce devadesátek a hry pro
dospěláky v soutěži s příznačným názvem Beer &
Knír! Červená sjezdovka bude hostit old school
dual slalom.
Pořadatel: www.skiareal.cz
Černodolská drakiáda
13. 10. 2019, 14:00, Černý Důl, u Skiareálu
Pořadatel: Spolek Krakonoš,
www.spolekkrakonos.cz
Kaštaňák a Den stromů
14.–16. 10. 2019, 9:00, Vrchlabí, KCEV Krtek
Soutěž o nejpovedenější figurku, zvířátka, bižuterii
či jiné zpracování přírodních materiálů. Vytvořte si
postavičky Kaštaňáky z listů, korku, kukuřičného
šustí, hlavičky z brambor, korálky z lesních plodů
nebo lodičky ze dřeva.
Bližší informace: knyvltova@krnap.cz,
tel. 603 912 529
Pořadatel: Správa KRNAP, www.krnap.cz

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí.
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30.11.2018.

Svoboda na hranici
19. října 2019, 14:00, Malá Úpa
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 Petruška Šustrová a mnozí další.
Režisérka Krystyna Krauze osobně představí svůj
film Náš Vašek.
Pořadatel: Malá Úpa, www.malaupa.cz
Dýňobraní
24. 10. 2019, 16:00, Žacléř
Zábavné odpoledne s tradičním dlabáním dýní.
Pořadatel: Sociální a zdravotní komise Města
Žacléř, socialni@zacler.cz
Mezinárodní výstava železničních modelů
24. 10. – 28.10. 2019, Trutnov
Pohybující se vlakové soupravy, rozmanitá
kolejiště a titěrná práce modelářů sklízí právem
obdiv
spousty
kluků a holek
všech
věkových kategorií.
Pořadatel: Středisko volného času Trutnov,
www.svctrutnov.cz
Medové slavnosti
26. 10. 2019, Špindlerův Mlýn, centrum
Lidový řemeslný jarmark pod širým nebem.
Barevné podzimní listí, vůně medoviny a sladkého
medu, přehlídka tradičních řemesel, umění našich
babiček, podzimní dílny pro děti a hudba
k poslechu i tanci.
Pořadatel: Špindlerův mlýn,
www.mestospindleruvmlyn.cz

Tradiční vinobraní
26. 10. 2019, 18:00, KD Dolní Lánov
Řízená degustace vín z více vinařství, pod
vedením milovníka vín Pavla Tryzny. Vinařský
kvíz, soutěže,… Na závěr je možno vína zakoupit
a pokračuje se v posezení s živou hudbou,
tancem a konzumací zvolené odrůdy.
Pořadatel: OB Lánovy, tel. 606 600 498
Pasecký bloudil
26. 10. 2019, Paseky nad Jizerou
Orientační soutěž družstev s mnoha tradičními
i netradičními disciplínami.
Pořadatel: Paseky nad Jizerou, www.paseky.cz
Dlabání dýní
26. 10. 2019, Hostinné
10. ročník tradiční akce s ochutnávkou dýňových
dobrot a tvořením pro děti.
Pořadatel: Sdružení pro lepší Hostinné,
www.hostinne.info
Halloween v Černém Dole
říjen 2019, 17:00, Černý Důl, náměstí
Halloweenská stezka odvahy.
Pořadatel: TJ Sokol Černý Důl společně se ZŠ
a MŠ Černý Důl

Sestavilo: Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí.
Akce a jejich termíny čerpány z podkladů krkonošských infocenter k 30.11.2018.

