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Vánoční akce v Podkrkonoší 2014 

 

Vánoční trhy v Kuksu 

15. – 16. 11. a 22. – 23. 11.  

Na labském nábřeží a pod hospitalem v Kuksu 

Tento oblíbený zimní jarmark je spojen 

s prodejem tradičních řemeslných výrobků. 

Vánoční atmosféru dotváří bohatý kulturní 

program, který proběhne na pódiu nad 

kaskádovým schodištěm. Můžete se těšit na 

koncerty a prohlídky hospitalu.  

www.kuks.cz 

Koncert smíšeného sboru JITRO 

22. 11. Domov sv. Josefa, Žireč 

Koncert je uspořádán jako benefiční, 

k připomenutí 13 let existence Domova sv. 

Josefa. 

www.domovsvatehojosefa.cz 

Advent v Jedničce 

27. 11. DDM Jednička, Dvůr Králové n. L. 

Navštivte předvánoční workshopy v DDM 

Jednička ve Dvoře Králové n. L. 

www.ddmdvurkralove.cz 

 

 

 

Tradiční výstava betlémů 

28. 11. – 21. 12. Památník K. V. Raise, Lázně 

Bělohrad 

Městské kulturní středisko Vás srdečně zve na 

tradiční výstavu betlémů. Uvidíte betlémy 

různých velikostí a typů, betlémy ze šustí, 

z papíru, ze dřeva, z keramiky a další betlémy 

v různém pojetí. 

www.lazne-belohrad.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Adventní trh a rozsvícení vánočního stromu 

Hořice 

29. 11. Náměstí Jiřího z Poděbrad, Hořice 

Tak jako každý rok je naplánován bohatý 

kulturní program s hudebním vystoupením 

dětí z místních škol, dechovkou, rockovým 

koncertem a zábavným programem. Na závěr 

bude rozsvícen vánoční strom. 

www.horice.org 

Čertovská diskotéka pro děti a rozsvícení 

vánočního stromu Kovač 

29. 11. Kovač 

Všechny děti s rodiči jsou srdečně zvány na 

čertovskou diskotéku do motelu Charlie od 14 

hodin. V 17 hodin bude následovat rozsvícení 

vánočního stromu na návsi v Kovači. 

www.kovac-obec.cz, www.motelcharlie.cz 

Adventní trh a rozsvícení vánočního stromu 

Lázně Bělohrad 

30. 11. Malé náměstí, Lázně Bělohrad 

Přijďte se pobavit a nasát vánoční atmosféru 

na adventní trhy. Můžete si koupit vánoční 

zboží, občerstvit se, poslechnout si vánoční 

koledy nebo se jen sejít s přáteli. A nakonec 

Vás čeká rozsvícení vánočního stromu. 

www.lazne-belohrad.cz 

 

Rozsvícení vánočního stromu  

Dvůr Králové n. L. 

30. 11. Náměstí TGM, Dvůr Králové n. L. 

Přijďte s námi rozsvítit vánoční strom  

za doprovodu pěveckého sboru CARPE DIEM. 

Adventní koncert v podání TOMÁŠ KOČKO & 

ORCHESTRA. 

www.hankuv-dum.cz 

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu 

Mostek 

30. 11. Mostek 

Obec Mostek Vás srdečně zve na tuto tradiční 

akci, která bude provázena vánočním 

vystoupením a občerstvením. 

www.mostek.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Rozsvěcení vánočního stromku před 

kostelem v Chodovicích 

30. 11. Chodovice/Holovousy 

Obec Holovousy si Vás dovoluje pozvat  

na slavnostní rozsvěcení stromku před 

kostelem. Nebudou chybět vánoční koledy, 

domáčí punč, čaj a perníčky. 

www.holovousy.cz 

Vánoční ZOO 

1. 12. – 4. 1. ZOO Dvůr Králové 

S prvním prosincovým dnem se v zoo rozzáří 

unikátní hra světel, vánočně nasvícené 

pavilony a cesty. Vánoční výzdoba v zoo bude 

připravena od 1. 12., prodloužená otevírací 

doba Vánoční zoo začne od 20. 12.  

 

www.zoodvurkralove.cz 

Mikuláš v ZOO 

5. 12. ZOO Dvůr Králové 

ZOO Dvůr Králové Vás zve na mikulášskou 

nadílka pro děti. Drobné sladkosti dětem 

rozdává Mikuláš. 

 

www.zoodvurkralove.cz 

Vánoční trhy v Pecce 

6. 12. Náměstí Kryštofa Haranta, Pecka 

Přijďte ochutnat tradici spojenou s dobrým 

jídlem a vánoční atmosférou. 

www.mestys-pecka.cz 

Vánoční mše 

7. 12. Kostel sv. Bartoloměje, Chodovice 

Zveme Vás na vánoční koncert, kde budou 

účinkovat Cantus Feminae Nechanice se 

sboristy, Hořický komorní orchestr a sbor 

Bona Vita Hořice. 

www.holovousy.cz 

Vánoční setkání Vidonice 

9. 12. Místní knihovna Vidonice 

Místní knihovna Vidonice zve nejen vidonické 

čtenáře k posezení s občerstvením a 

povídáním o Vánocích.  

www.mestys-pecka.cz 

Královédvorské vánoce 

12. 12. Hankův dům, Dvůr Králové n. L. 

Hankův dům si Vás dovoluje pozvat na tradiční 

řemeslný trh – keramika, šustí, perníky, svíčky, 

vánoční ozdoby a dekorace, proutí, batika, 

ručně malované sklo, koření, obrázky, ukázky 

řemesel s doprovodným programem. Trh se 

bude konat v prostorách Hankova domu. 

www.hankuv-dum.cz 

 

 

 

 

 

 



  

 

Koncert ZUŠ Hořice 

13. 12. Kostel sv. Bartoloměje, Chodovice 

Druhý adventní koncert Vám nabídne vánoční 

skladby v podání dětských sborů a sólistů, 

proložené vánočně naladěným slovem pod 

vedením Iny Václavů. 

www.holovousy.cz 

Adventní koncert Pecka 

15. 12. Kostel sv. Bartoloměje, Pecka 

Městys Pecka Vás srdečně zve na Adventní 

koncert. Vystoupí dívčí pěvecký sbor Amabile, 

smíšený pěvecký sbor při MKS Nová Paka a 

pěvecký sbor Gymnázia v Nové Pace. 

www.mestys-pecka.cz 

Vánoční výstava Borovnice 

21. 12. Restaurace U Myšáka, Borovnice 

Restaurace U Myšáka v Borovnici pořádá 9. 

ročník Vánoční prodejní výstavy vyřezávaného 

ovoce. Naleznete zde ukázky vyřezávaného 

ovoce, prodej ručně vyrobených dekorací, 

šperků a výstavu fotografií. 

www.carving.borovnice.cz 

 

 

 

 

Varhanní koncert v Chodovicích 

21. 12. Kostel sv. Bartoloměje, Chodovice 

Přijďte se zaposlouchat do tónů varhanů 

Martina Strejce, houslí Petra Strejce a zpěvu 

Jitky Přibylové. 

www.holovousy.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Živý betlém  

26. – 27. 12. Hotel Pod Zvičinou 

Hotel Pod Zvičinou si Vás dovoluje pozvat  

na tradiční vánoční akci, která se bude konat  

v kapličce pod Zvičinou. 

www.hotelpodzvicinou.cz 

 

 



  

 

Ze sousedství: 

XXV. Muzejní adventní trh v Hradci Králové 

28. – 30. 11. Muzeum východních Čech, 

Hradec Králové 

Již čtvrt století mají návštěvníci možnost prožít 

si první adventní víkend předvánočního času  

v sepětí s tradicí v neopakovatelné atmosféře 

ojedinělé stavby ve společnosti poctivých 

řemeslníků.  

www.muzeumhk.cz 

Vánoce na zámku 

22. 11. – 7. 12. Hrádek u Nechanic, Nechanice 

Vánočně vyzdobená zámecká expozice, 

program pro školy. 

www.hradekunechanic.cz 

Výstava betlémů 

28. 11. – 14.12. Stará radnice, Krakonošovo 

náměstí, Trutnov 

Historické i současné, z nejrůznějších 

materiálů, voňavé i k snědku jsou Betlémy 

zapůjčené na tuto půvabnou výstavu. 

www.trutnov.cz 

 

 

 

 

Staročeské vánoce v tkalcovském muzeu 

v Domě Pod Jasanem 

6.12. Trutnov – Voletiny 

Magickou atmosféru vánočního tvoření doplní 

koledy a tradiční pohoštění. A vlastnoručně 

vyrobený dárek či ozdoba rozhodně potěší 

každého. 

www.dumpodjasanem.cz 

 

 

 

 

 

 



  

 

Vánoční strom 

30.11. Krakonošovo náměstí, Trutnov 

První adventní neděle – příjemné a pohodové 

odpoledne. A především – na Krakonošově 

náměstí  se opět rozsvítí velký vánoční strom. 

Doprovodný program začíná již ve 14 hodin, 

strom se rozzáří po setmění. 

www.uffo.cz 

 

9. český řemeslný trh pod obry 

17. 11. Hostinné 

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 a další. 

http://hostinne.info/ 

 

Jedná se o výběr akcí, souhrnný přehled 

naleznete na www.podkrkonosi.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční jarmark v Jilemnici 

13. 12. 2014 Jilemnice 

Trhy mají v Jilemnici tradici trvající přes 500 

let. Společenský dům JILM organizuje bohatý 

celodenní kulturní program. V průběhu 

jilemnických jarmarků můžete také ochutnat 

místní speciality, jako jsou sejkory, medovina, 

a další. 

 

www.sdjilm.cz 

 

 

 


