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Tisková informace
Aktuální dění
Na pravidelné marketingové skupině, koordinované Regionálním turistickým informačním
centrem Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí, zaznělo mnoho zajímavých podnětů k prožití volného
času.
Některé vybrané tituly vám představujeme: Divadelní klub Vrchlabí – kino: 11.11. od 17:00
Madagaskar 3, 15.11. Křeslo pro hosta – Jiřina Bohdalová, 24.11. Koncert Big Bandu, 25.11.
Divadlo – Manžel pro Opalu. Kulturní dům Střelnice ve Vrchlabí - Vrchlabský festival veseloher
aneb Divadelní kvásek = 18.11. Limonádový Joe, 25.11. Rychlé šipky a O statečné princezně Máně.
KD Střelnice další pořady: 15.11. Koncert: Václav Koubek a Piosenki, 29.11. Koncert: Vladimír
Václavek, 30.11.Věneček – slavnostní ukončení kurzu tance a společenské výchovy, 2.12. Adventní
koncert Diakonie, 2.12. rozsvěcení vánočního stromu, 1.12. oslavy hokeje s bohatým doprovodným
programem. Trutnov: 17.11. Harry Waters (Velká Británie) – koncert, 17. 11. Webrovkafest –
charitativní festival, výtěžek je určen pro děti z dětských domovů, 27.11. otvírá se galerie draka,
1.12. Staročeské vánoce v muzeu – kreativní výroba vánočních dekorací, 23.-27.11. – Kde se pivo
vaří, tam se dobře daří, 13.-15.12. Adventní trhy. Lánov: 10.12. zpívání u vánočního stromu.
Rokytnice nad Jizerou: 16.11. Hanky Panky diskohrátky, 8.12. Vánoční trhy. Správa KRNAP:
1.12. mějme dárky od Bosorky, Krkonošské Vánoce - zámek Jilemnice – vernisáž 30.11. - rozsáhlá
výstava, zachycující atmosféru svátků v lidovém, měšťanském i zámeckém prostředí. Od 15 hodin
budou probíhat ochutnávky i prodej čokolád přední pražské firmy. Návštěvníkům bude představena
kopie „Ďáblovy bible“ (Codex gigas). Jilemnice: nově byla uvedena v život přírodní terénní hra
Zelené Krkonoše – naučná stezka po přírodních zajímavostech Jilemnice. Propagační brožurka
obsahuje mapku s vyznačenou trasou. Po splnění všech úkolů a obkreslení piktogramu na
významných místech obdrží návštěvník v informačním centru malou pozornost. Harrachov: 15.12.
zahájení lyžařské sezóny, 19.1. 2013 Promo akce Škoda auto 4x4, 1.2. 2013 světový pohár v letech
na lyžích, 26.1. 2013 Dynastar open cup, 16.3. 2013 příjezd Krakonoše. Pec pod Sněžkou - Veselý
výlet: pro letošní zimu je novinkou sjednocení skiareálů pod společnost Mega Plus – jedna jízdenka
bude platit na více areálech, bude připraveno 2x více skibusů a zvýšena frekvence úprav tratí.
Špindlerův Mlýn: webové stránky města v zimním „kabátě“, předpokládané zahájení zimní sezóny
cca polovina prosince, 15.11. cestopisná přednáška Indické pohoří Ladakh, 30.11.– Špindlerovský
koštýř – koštování vín, vyhlášení nejvíce ochutnávané, tedy nejchutnější značky vína.
Na schůzce pracovníků marketingové skupiny Krkonoš – svazku měst a obcí byli přítomni i
zástupci dalších krkonošských informačních center. Nadcházející období je na většině míst
časem pilných příprav na nadcházející zimní sezonu. O programech připravovaných na
prosinec vás budeme informovat.
Více informací o aktuálních akcích získáte na webových stránkách www.krkonose.eu,
www.divadelniklubvrchlabi.cz, www.strelnicevrchlabi.cz, www.muvrchlabi.cz a nově na FB
www.facebook.com/krkonose.eu. Další akce naleznete na www.trutnov.cz a www.uffo.cz a na
webových stránkách jednotlivých měst a obcí.
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