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TOP AKCE V KRKONOŠÍCH 

 LISTOPAD 2022 

1) Halloween v Černém Dole 
 
Termín akce: 4. listopadu 2022, 17:30 
Místo konání: Černý Důl, náměstí 
Více informací: www.cernydul.cz 
 
Kdo by se strašidel bál? Projděte si halloweenskou stezku odvahy, plnění strašidelných úkolů a vyhrajte  
v soutěži o nejstrašidelnější masku. Zábava pro celou rodinu s opékáním špekáčků. 
  

2) Limonádový Joe 
 
Termín akce: 8. listopadu 2022, 19:30 
Místo konání: Vysoké nad Jizerou, Divadlo Krakonoš 
Více informací: www.vysokenadjizerou.cz 
 
Dovolujeme si vás pozvat na hudební komedii Jiřího Brdečky, Jana Rychlíka a Vlastimila Hály "Limonádový 
Joe". Výpravná inscenace nesmrtelné parodie na westernové příběhy, známé především díky filmovému 
zpracování. Limonádový Joe od svého zrodu vůbec nezestárnul, je naopak stále živý a dnes i v mnohém 
aktuálnější. Jeho autor Jiří Brdečka si totiž dělá legraci nejen z naivních barvotiskových příběhů 
o „neohrožených mstitelích bezpráví“, ale třeba i z fenoménu reklamy. V divadelní verzi Divadla Antonína 
Dvořáka Příbram se znovu setkáte nejen se všemi postavami a šlágry z filmu, ale i s těmi, které se z původní 
Brdečkovy hry do filmu nedostaly. Známé i nové písně zahraje divadelní kapela Los Trumberos. 
 

3) Martinská slavnost  
 
Termín akce: 12. listopadu 2022, 12:00–17:00 
Místo konání: Horní Maršov, DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie a kultury 
Více informací: www.dotek.eu 
 
Slavnost začne svátečním svatomartinským menu ve farské kuchyni, proběhnou dílničky na výrobu lampionů, 
kvašené zeleniny a pečení svatomartinských rohlíčků a stezka podzimní přírodou. Odpoledne čekání na Martina 
a večerní průvod.  

mailto:info@krkonose.eu
https://www.cernydul.cz/obcan/kalendar-akci-udalosti/kulturni-akce/halloween-v-cernem-dole-2521_1827cs.html
https://www.vysokenadjizerou.cz/limonadovy-joe/a-1729/p1=1062
https://www.dotek.eu/Martinska-slavnost.html
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4) Výstava patchworku 
 
Termín akce: 14.–17. listopadu 2022  
Místo konání: Trutnov, Stará radnice, Krakonošovo náměstí 
Více informací: www.trutnov.cz 
 
Parta ženských zapálených do šití patchworku pořádá pod hlavičkou Orlicko-krkonošského pachworkového 
klubu již 11. ročník výstavy svých děl. Šijí celý rok, zkouší různé techniky, postupně chystají výrobky na výstavu 
a těší se, až se na výstavě pochlubí svými výrobky. Z patchworku se dá ušít téměř všechno. Většinou se šijí 
deky, polštáře, ubrusy a prostírání. Také kabelky a peněženky a různé drobnosti a dekorace. Na výstavě bude  
i drobný prodej menších výrobků převážně s vánoční tématikou. Výstava otevřena 14.–16. 11. 9:00–17:00  
a 17. 11. 9:00–15:00. 
 

5) 16. český řemeslný trh pod obry v Hostinném 

 
Termín akce: 17. listopadu 2022, 10:00–17:00 
Místo konání: Hostinné, náměstí 
Více informací: www.hostinne.info 
 
Do Hostinného se sjedou řemeslníci z měst, obcí a vísek na tradiční jarmark lidových rukodělných řemesel. Na 
trhu pod obry najdete nabídku výrobků ze dřeva, kůže, proutí, kovu, skla a kořenářky s bylinkami, čaji  
a kořením… Stánkový prodej bohatý na občerstvení, cukrovinky a další pochutiny. Samozřejmě nebude chybět 
doprovodný hudební program. 
 

6) Swingový samet 

 
Termín akce: 17. listopadu 2022, 17:00 
Místo konání: Vrchlabí, KD Střelnice 
Více informací: www.strelnicevrchlabi.cz 
 
ZUŠ Karla Halíře Vrchlabí vás srdečně zve na koncert k 33. výročí Sametové revoluce s názvem Swingový 
samet. S rytmy klasického swingu, ale také latiny, funku, rocku či pop-rocku vystoupí Golden Saxis Band a Big 
Band, s úvodními intrádami se představí Žesťový soubor a těšit se můžeme i na vystoupení Junior Bandu. 

mailto:info@krkonose.eu
https://www.trutnov.cz/dre-cs/39539-11-rocnik-vystavy-patchworku.html
http://www.hostinne.info/vismo/kalendar-akci.asp?hledani=1&id_org=4577&id_u=&query=&typ_akce=0&misto=0&poradatel=1073&kdy=0&submit=Vyhledat&p1=11420
https://www.strelnicevrchlabi.cz/
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7) Tvořivé adventní trhy v Kolonádě 
 
Termín akce: 18.–20. listopadu 2022, 11:30–16:30 
Místo konání: Janské Lázně, Kolonáda 
Více informací: www.janskelazne.com 
 
Od pátku do neděle budete mít jedinečnou možnost navštívit již tradiční adventní trhy. V příjemném prostředí 
sálu na vás čekají pečlivě vybraní řemeslní prodejci se zajímavým sortimentem. U některých stánků jsou 
připravené dílničky, kde si mohou vaše děti, ale i vy, dárek vyrobit. Kavárna nabízí sortiment teplých nápojů 
a každý den odpoledne i hudební program na podiu. 
  

8) Ztížená možnost soustředění 
 

Termín akce: 19. listopadu 2022, 19:00 
Místo konání: Rokytnice nad Jizerou, Kulturní dům 
Více informací: www.rokytnice.com 
 
Hra Václava Havla z počátků počítačové revoluce. Situační komedie o štěstí, které se stalo tématem vědeckého 
zkoumání. Eduard Huml je vědec a jako sociolog se snaží definovat myšlenky, týkající se postojů člověka ke 
štěstí a životním hodnotám. Hra svým způsobem zkoumá lidství, též ve vztahu k vědě. 
 

9) Vánoční tvoření adventních věnců 
 
Termín akce: 22. listopadu 2022, 10:00–18:00 
Místo konání: Harrachov, Kulturní centrum (bývalé kino) 
Více informací: www.harrachov.cz 
 
Město Harrachov srdečně zve děti i dospělé na vánoční tvoření adventních věnců. Tradičním symbolem 
adventu je od 19. století adventní věnec. Adventní věnec se historicky vždy dělal do kruhu. První věnce se 
zdobily přírodními materiály a zavěšovaly se ke stropu pomocí dlouhých stuh. Vytvořte si svůj adventní věnec 
na stůl nebo na dveře ze zajímavých dekorativních materiálů.  
 
 

mailto:info@krkonose.eu
https://www.janskelazne.com/udalost/tvorive-adventni-trhy-v-kolonade/
https://www.rokytnice.com/cs/kalenda-akci/details/1731-divadlo-ztizena-moznost-soustredeni
https://www.harrachov.cz/?calendar=&kal_date=1669071600&typ=0&misto=0&coid=0&wid=258&lang=cs
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10) Lucie Bílá a Boni Pueri 
 
Termín akce: 22. listopadu 2022, 19:00 
Místo konání: Jilemnice, SD Jilm 
Více informací: www.sdjilm.cz 
 
Recitál několikanásobné zlaté slavice Lucie Bílé s dětským sborem Boni Pueri za klavírního doprovodu Petra 
Maláska. Těšit se můžete na jedinečný hudební zážitek v podání toho nejlepšího hlasu české hudební scény. 
 

11) Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
 
Termín akce: 25. listopadu 2022, 16:30 
Místo konání: Špindlerův Mlýn, centrum 
Více informací: www.mestospindleruvmlyn.cz 
 
Načerpejte klidnou, ničím nerušenou předvánoční atmosféru. Přijďte pozdravit své sousedy a známé  
a zazpívejte si s námi vánoční koledy. Hudební program začne u vánočního stromu v 16:30 a stromeček se 
slavnostně rozsvítí v 18 hodin.  
 

12) Vánoční výtvarná dílna  
 
Termín akce: 27. listopadu 2022, 14:00–17:00 
Místo konání: Žacléř, Městské muzeum 
Více informací: www.muzeum-zacler.cz 
 
Nalaďte se před rozsvěcením vánočního stromu na sváteční atmosféru a vyrobte si vánoční ozdoby technikou 

pedig a drhání. 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na žacléřském náměstí v 17:00. Zazní vánoční písně v podání dětí ze 

žacléřských škol. Doprovodný prodej. Občerstvení pro příchozí.     

 
 

mailto:info@krkonose.eu
http://www.sdjilm.cz/#/udalost/1901
https://www.mestospindleruvmlyn.cz/akce/rozsviceni-vanocniho-stromu
http://www.muzeum-zacler.cz/vystavy-a-akce/aktualni/

