1) SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST
Termín akce: 11. listopadu 2013
Místo konání: Horní Maršov
Více informací: www.sever.ekologickavychova.cz
Svátek svatého Martina byl a je jedním z nejoblíbenějších svátků roku. Děti čekají na první
sníh, hospodyně pečou posvícenskou martinskou husu, ochutnáváme svatomartinská vína…
Prostě posvícení jak se patří. Dnes k tomuto svátku již neodmyslitelně patří svatomartinské
lampionové průvody. Na jeden takový vás zveme do Horního Maršova. Putování se Svatým
Martinem začíná před místní základní školou. Průvod se poté vydá do starého kostela, kde
všichni účastníci vyslechnou povídání a příběh o původně římském vojáku Martinovi.
Slavnost bude zakončena v Ekocentru DOTEK. Vstupné dobrovolné.

2) ČESKÝ ŘEMESLNÝ TRH POD OBRY
Termín akce: 17. listopadu 2013
Místo konání: Hostinné
Více informací: infocentrum@muhostinne.cz
Do Hostinného se sjedou řemeslníci z měst, obcí a vísek z celých Čech i Moravy. Autoři
přivezou textilní hračky, polštářky, kapsáře, aranžmá z přírodních materiálů, podmalbu na
skle, šperky a bižuterii, svíčky, batiku, malbou zdobený textil, keramiku - drátovanou,
drobnosti pro radost i malbou zdobené hrnečky, knoflíky a šperky. Nebudou chybět výrobky
ze dřeva, kůže, proutí, kovu, skla aj. Bude tradičně přítomen včelař se svými produkty
i kořenářky se svojí nabídkou bylin, čajů a koření. Stánkový prodej samozřejmě nabídne
také široký sortiment občerstvení, cukrovinek a dalších pochutin.
Přijeďte se podívat na jedinečný trh pod obry a vybrat nějaké radůstky pro vás nebo dárky
pro vaše blízké pod stromeček.
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3) VÁNOČNÍ TRHY NA KUKSU
Termín akce: 16. - 17., 23. – 24. listopadu 2013
Místo konání: Hospital Kuks
Více informací: www.hospital-kuks.cz
Přijměte předvánoční pozvání k našim sousedům do Podkrkonoší! Kouzelné Vánoční trhy
se konají v krásném prostředí barokního areálu. Na nádvoří Hospitalu Kuks a v jeho
refektáři proběhnou předadventní jarmarky ve dvou víkendových termínech 16. - 17.
a 23. - 24. listopadu 2013 v době od 9:00 do 16:00 hodin. Můžete se již tradičně těšit na
bohatý kulturní program. Hlavním organizátorem je České farmaceutické muzeum
v Kuksu, středisko Univerzity Karlovy v Praze Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.

4) VÍTÁNÍ KRAKONOŠE
Termín akce: 24. listopadu 2013
Místo konání: Jilemnice
Více informací: ic.mestojilemnice.cz
Děti, přijďte i s rodiči do Jilemnice přivítat Krakonoše a jeho družinu! Akce se koná
v parku před Krkonošským muzeem. Čekají tu na vás nejrůznější úkoly, společně
s Krakonošem si můžete zazpívat Vánoční koledy, nebo zarecitovat básničky. Kromě dobré
nálady a teplého oblečení přineste také dobroty pro lesní zvířátka (jablka, mrkev, žaludy,
tvrdé pečivo, seno,…). Ty společně předáme Mysliveckému sdružení Les, které už se
postará, aby se dostaly přímo ke zvířátkům a pomohly jim tak lépe přežít zimu.
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