
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionální turistické informační centrum KRKONOŠE, Vrchlabí 

Email: info@krkonose.eu, tel: +420 499 405 744 

1. TRUTNOVSKÝ PODZIM 

Termín akce: 4. - 22. října 2013 

Místo konání: Trutnov 

Více informací: www.uffo.cz 

33. ročník mezinárodního hudebního festivalu se tradičně koná v nádherných hudebních 

síních ve Společenském centru Trutnovska pro kulturu a volný čas UFFO a v koncertní síni 

Bohuslava Martinů. Bohatá škála koncertů uspokojí i ty nejnáročnější milovníky klasické 

hudby. Vstupenky lze zakoupit v TIC Trutnov nebo SC UFFO, kde je možná i rezervace  

a on-line prodej. Těšit se můžete na celkem 6 koncertů českých i zahraničních interpretů. 

Festival také doprovodí výstava Jaroslava Prokeše. 

2. PO STOPÁCH VÁPENÍKŮ V ČERNÉM DOLE 

Termín akce: 4. října 2013 

Místo konání: Černý Důl 

Více informací: ohajkova@krnap.cz 

Těžba a zpracování vápence v Černém Dole má více než 200letou tradici. Vydejte se s námi 

za poznáním její minulosti i současnosti. Příběh předválečného vápenictví budeme 

odhalovat prostřednictvím zaniklých pecí a starého lomu, novodobou historii a současnost 

nám představí dosud funkční lom a nákladní lanovka – unikátní technická památka. Toulky 

završíme prohlídkou Muzea podzemí Krkonoš. Zde se účastníci seznámí s historií dolování  

v Krkonoších, například jsou zde fotografie a exponáty z lokality Berghaus v Černém Dole,  

z lokality historického důlního díla Kovárna v Obřím Dole a též zde nechybí fotografie  

z krkonošských jeskyní. 
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Regionální turistické informační centrum KRKONOŠE, Vrchlabí 

Email: info@krkonose.eu, tel: +420 499 405 744 

3. KRAKONOŠŮV DIVADELNÍ PODZIM 

Termín akce: 11. – 19. října 2013 

Místo konání: Vysoké nad Jizerou 

Více informací: www.kdpvysoke.cz 

Národní přehlídka venkovských divadelních souborů probíhá ve Vysokém nad Jizerou 

každoročně v měsíci říjnu od roku 1971. Přehlídka je soutěžní a nejkvalitnější výkony, 

inscenace, režie atd. obdrží z rozhodnutí poroty ceny. Nejlepší představení může být 

nominováno na postup do Jiráskova Hronova. Neodmyslitelnou součástí programu kromě 

divadelních představení jsou doprovodné akce jako např. kurzy - především praktické 

režie, rozborové semináře, výstavy ve Vlastivědném muzeu, koncerty nebo besedy 

s herci. Oblibě se těší každodenní vítání souborů na městském úřadě a před divadlem, 

kam chodí i Krakonoš. Konkrétní program jednotlivých festivalových dní najdete na webu 

www.kdpvysoke.cz. 

4. PODZIMNÍ RADOVÁNKY PRO RODIČE S DĚTMI 

Termín akce: 26. – 29. října 2013 

 ísto konání: Ekocentrum DOTEK 

Více informací: milada.dobiasova@ekologickavychova.cz 

Setkání s krkonošskou přírodou, starými řemesly a domácími zvířaty. Pobyt pro rodiče 

s dětmi od 3 do 10 let, kde budou mít možnost prozkoumat zdejší přírodu, vyzkoušet si 

zpracování lnu, vlny, uvařit krkonošská jídla, postarat se o kozy a ovce. Rodiče získají 

informace, jak vést domácnost šetrně k životnímu prostředí. Uzávěrka přihlášek: 14. 10. 

2013. Přihlášky a informace: Mgr. Milada Dobiášová, Horská 175, 542 26 Horní Maršov,  

milada.dobiasova@ekologickavychova.cz, tel. 734 310 967. 
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