Kalendář akcí v Železnohorském regionu – červenec 2022
termín
konání

čas
konání

název akce

místo konání

popis/detailní informace o akci

1.6.–
31.8.2022

Fotosoutěž

Městská knihovna
Třemošnice

Městská knihovna vyhlásila fotosoutěž s názvem
Místo, na které nezapomenu. Své fotografie ze svých
výletů posílejte na adresu: knihovna@tremosnice.cz.

6.6.–
31.8.2022

Výstava prací žáků
výtvarného oddělení
ZUŠ Přelouč

KICMP Přelouč,
Masarykovo nám.

Vstup zdarma.

Anketa Oblíbené
informační centrum

Třemošnice

Asociace informačních center v ČR pořádá i v
letošním roce anketu oblíbenosti IC v republice.
Hlasovat o Vaše nejoblíbenější IC můžete
na www.kampocesku.cz. Hlasovat můžete do 31.
srpna.

50. Nasavrcká paleta

Zámek Nasavrky

Město Nasavrky srdečně zve 50. ročník Nasavrcké
palety věnovaný malíři Jaroslavu Korečkovi a jeho
obrazům. Otevřeno úterý – neděle.

Festival pivní pohoda

Park za školou
Přelouč

21.6.–
31.8.2022

27.6.–
4.9.2022
2.7.2022
2.7.2022

9.00–
12.00,
13.00–
16.00
10.00–
22.00
13.00

2.7.2022
2.7.2022

18.00

5.–6.7.2022
5.–
10.7.2022

9.00–
17.00

6.7.2022

19.00

7.–
29.7.2022

Memoriál Pavla
Neumana a taneční
zábava
Vítání prázdnin –
dětský den
Jóga na Lichnici
Šermíři – doba a
zbraně
Dny řemesel
Dechový orchestr
Vl. Kosiny
Výstava fotografií ve
stylu dark art
ACOUSTIC BAND +
ŠPEJBLS
HELPRS (AC/DC
REVIVAL)

Fotbalové hřiště
Nasavrky

6 malých řemeslných pivovarů, stánky s jídlem,
zábava pro děti.
Fotbalisté v Nasavrkách zahájí prázdniny turnajem v
malé kopané od 13.00. Od 20.00 následuje taneční
zábava se skupinou III .cenová.

Lipovec

Zábavné odpoledne.

Hrad Lichnice

Přijďte si zacvičit jógu s Mgr. Andreou Limberskou.

Hrad Lichnice

Mladí šermíři budou vystupovat 3 x za den.

Jak dávní kováři, kovotepci a kovolitci zpracovávali
železo, zlato, měď a bronz? A co dobrého k tomu
jedli? Přijďte si vyzkoušet stará řemesla a ochutnat
speciality z keltské kuchyně.
Masarykovo náměstí Tradiční letní středeční koncert na náměstí,
Přelouč
vstup zdarma.
Městská galerie
Městská galerie a fotografka Tina Levin vás zve na
Třemošnice
výstavu Dekadence.
Archeoskanzen
Země Keltů
Nasavrky

Letní parket za
školou Přelouč

Letní koncert.

Princ a Chuďas

Letní kino Konopáč

Divadelní představení, Divadlo Ze Mlejna.

15.00

Kavárnička

Hostinec U Pilařů
Libkov

V sobotu zve Pilařův hostinec do provizorní
kavárničky, kde se můžete těšit nejen na dobrou kávu,
ale i výborné domácí zákusky, které si sami pečou.

9.7.2022

20.00

Pouťová taneční
zábava

Lipovec

Taneční zábava s kapelou Punc.

10.7.2022

17.00

Urban Fusion

Farní zahrada
Heřmanův Městec

11.7.2022

Každé
pondělí
19.00

Letní jóga

Amfiteátr letního
kina Heřmanův
Městec

11.7.2022

17.30

Cvičení pro těhotné

RC Radovánek
Heřmanův Městec

8.7.2022

20.00

8. a
9.7.2022

18.00

9.7.2022

XVII. ročník mezinárodního festivalu
HUDEBNÍ LÉTO. Autorská multižánrová tvorba v
„klubovém“ prostředí farní zahrady S.V.A. Trio
Začínáme 11. 7. S sebou si vezměte podložku a ručník.
Vstupné dobrovolné Těší se na vás cvičitelky: Anička,
Lenka a Vendulka FB Aerobik Heřmanův Městec
www.zdravy-pohyb-s-usmevem.webnode.cz
Cvičení pro těhotné, sdílení, poradenství. Na program
je nutné se předem přihlásit u lektorky Gabriely
Jirouskové na tel: 725 372 998. Jednorázové vstupné
150 Kč

13.7.2022

7.00

13.7.2022

19.00

14.–
17.7.2022

Pěšky z Proseče do
Zderaze
ROCK TOM – melody
rock – Benešov
Vodácká akce

16.7.2022

7.00

Cyklokoupačka z
Hlinska domů

16.7.2022

11.00

Folk na Lichnici

16.7.2022

13.00

Triatlon Kraskov –
Ocelák

16.7.2022

15.00

Míčovské vinobraní

16.7.2022

19.00

Don Quijot de la
mAncha

18.7.2022

10.00

Cvičení rodičů s
kojenci

18.7.2022

17.30

Cvičení pro těhotné

19.7.2022

10.00

Ladíme spolu

20.7.2022

19.00

22.7.2022

20.00

BC BAND –
country/blues rock –
Chlumec n.C.
JAHODY + TEPLÁ
BUCHTA (KABÁT
REVIVAL)

APŽ Heřmanův
Odjezd v 7.00 z autobusového nádraží v H. M.
Městec
Masarykovo náměstí Tradiční letní středeční koncert na náměstí,
Přelouč
vstup zdarma.
Skauti z Ronova nad Doubravou pořádají akci – Špunti
Ronov nad
na vodě. Bude se sjíždět Dyje, Morava, Baťův kanál,
Doubravou
účast dětí je podmíněna účastí alespoň jednoho z
rodičů. Kontakt: Franta-Bobr@seznam.cz
APŽ Heřmanův
Sraz v 7.00 u vchodu do parku (u Holuba), z Chrudimi
Městec
vlakem do Hlinska. Zpět přes lomy. 152 866.
19. ročník folkového festivalu. Těšit se můžete na
kapely Žalman a spol., Marien, Wyrton, Jindra Kejak,
Hrad Lichnice
Elixír, Hřích, Wild West, Falešná karta, Binsai č.3 a
DouNaBoso. Více informací najdete
na www.folknalichnici.cz.
Letos proběhne jubilejní X. ročník amatérského
závodu v triatlonu pro všechny příznivce. Podrobnosti
Kraskov – stará
naleznete na: kraskov.webnode.cz/fb stránka Triatlon
škola
Ocelák/. Prezence proběhne u staré školy od 11.30 do
14.00 hodin, start hlavního závodu 15:00 hodin. Start
junior Duatlonu ve 13:00 hodin.
Hřiště TJ Tatran
Široká nabídka kvalitních vín. Hlavní kapela Badys.
Míčov
Pro děti skákací hrad, trampolína atd.
Přijďte se pobavit na nejhranější autorskou komedii
náměstí před
současnosti Don Quijote de la mAncha. Vstupné
zámkem Nasavrky
dobrovolné.
Cvičení rodičů s kojenci, sdílení a poradenství. Na
RC Radovánek
program je nutné se předem přihlásit u lektorky
Heřmanův Městec
Gabriely Jirouskové na tel: 725 372 998. Jednorázové
vstupné pro rodinu 70 Kč
Cvičení pro těhotné, sdílení, poradenství. Na program
RC Radovánek
je nutné se předem přihlásit u lektorky Gabriely
Heřmanův Městec
Jirouskové na tel: 725 372 998. Jednorázové vstupné
150 Kč
Program pro rodiče s dětmi od 1 roku do 3 let s
RC Radovánek
říkadly, písničkami a pohybem.
Heřmanův Městec
Poplatek 70 Kč/rodina.
Masarykovo náměstí Tradiční letní středeční koncert na náměstí,
Přelouč
vstup zdarma.
Letní parket za
školou Přelouč

23.7.2022

Oslavy 60. let fotbalu v Fotbalové hřiště
Nasavrky
Nasavrkách

23.7.2022

Pokoření rekordu s
utopenci

Kutílkova palírna
Žlebské Chvalovice
APŽ Heřmanův
Městec

23.7.2022

7.00

Tajný cyklo výlet

23.7.2022

12.30

Čwachták fest

Koupaliště
Třemošnice

24.7.2022

17.00

Houslová legenda

Kostel sv.
Bartoloměje
Heřmanův Městec

Letní koncert.
Těšit se můžete na bohatý celodenní program pro děti i
dospělé, večer vše zakončí taneční zábava se skupinou
Normal 03.
Naplníme největší láhev s utopenci na světě, speciality
na grilu, hovězí, krkovice, kolena, buřty na pivu.
Sraz v 7.00 u vchodu do parku (u Holuba), ujedeme
cca 65 km.
Jubilejní 10. ročník multižánrového festivalu vás zve
na dobrou hudbu v podání kapel Prago Union,
Zakázaný ovoce, Sto zvířat, Fast Food Orchestr, Dukla
vozovna, Ž8dnej stres a další. Předprodej je v síti
Ticketstream.
XVII. ročník mezinárodního festivalu
HUDEBNÍ LÉTO. HOUSLOVÁ LEGENDA
Recitál jednoho z nejoblíbenějších českých houslistů
Václav Hudeček – housle, Lukáš Klánský – klavír.

24.7.2022

18.00

Koncert Evy
Hanychové

Zámek Nasavrky

25.7.2022

10.00

Turistický výlet s
Radovánkem

RC Radovánek
Heřmanův Městec

Jachtařský příměstský
tábor

Přehrada Seč

25.7.–
12.8.2022

Nasavrcké hudební léto zahájí známá písničkářka Eva
Henychová. Vstupné 70 Kč.
Zveme vás na společný turistický výlet se stopovačkou
v okolí Heřmanova Městce. Bližší informace o místě
srazu a plánované trase budou na našem webu a FB
před konáním akce. Oběd si vezměte s sebou, za
příznivého počasí si opečeme společně buřty. Herna
Radovánku bude v době výletu zavřená, v případě
deště se výlet ruší a bude otevřena herna.
Dětský tábor. Pořádá Yachtclub Pardubice

26.7.2022

10.00

Ladíme spolu

RC Radovánek
Heřmanův Městec

Program pro rodiče s dětmi od 1 roku do 3 let s
říkadly, písničkami a pohybem.
Poplatek 70 Kč/rodina.

27.7.2022

7.30

Na hrad Rychmburk

APŽ Heřmanův
Městec

Odjezd v 7.30 z autobusového nádraží v H. M.

27.7.2022

ADRENALIN - rock –
Přelouč
Masarykovo náměstí Tradiční letní středeční koncert na náměstí,
KISS REVIVAL – rock Přelouč
vstup zdarma.
Jihlava
Výstava obrazů Františka Lukáče a Vincenta Šerfozo.
TIC Pohůdka
Od rané tvorby po
Přijďte se podívat! Otevřeno vždy po-pá 8–12, 12.30Heřmanův Městec
současnost
17 so-ne 9–15.
Mezinárodní festival keltské kultury pokračuje ve
Archeoskanzen
vyprávění příběhu „Po stopách našich předků“.
Země Keltů
Připraven je bohatý historický a hudební program,
Lughnasad
Nasavrky
přednášky, workshopy, bojový turnaj, dovednostní
klání nebo hry…
Zveme vás na hudební festival Hudba na dlani. Těšit se
Ronov nad Doubravou Náměstí, Ronov nad můžete na Ivo Jahelku, kapelu Devítka, Bartet, Trio
Doubravou
Ivana Hlase, Janovce a Čilimníka, začátek v 18.00
– fest
hodin, plánovaný konec ve 23.00 hodin.
Zdroj: členové, partneři, Infocentra MAS Železnohorský region, 2022

19.00

28.7.2022

29.–
30.7.2022

30.7.2022

18.00

Akce v okolí Železnohorského regionu – červenec 2022
termín
konání

Každé
pondělí
4.7.–
29.8.2022

čas
konání

20.00

název akce

Noční prohlídka sedlecké
katedrály

místo konání

Kutná Hora
Sedlec

popis/detailní informace o akci
Noční prohlídkou sedlecké katedrály Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Jana Křtitele vás provede
kostýmovaný cisterciácký mnich nebo řádová sestra.
Za svitu svíček, zpěvu gregoriánského chorálu a
zvuku varhan vám ukáže všechny taje a zákoutí této
jedinečné stavby, která bývala srdcem sedleckého
kláštera. Společně vystoupáte po samonosném
Santiniho schodišti přes podkroví až na kůr, navštívíte
katedrálové kino, kde vám pustíme animovaný film o
pohnuté historii Sedlce. Nahlédnete i do chrámové
klenotnice, ve které se nachází originál nejstarší
monstrance na světě. Pro všechny dospělé
návštěvníky máme navíc nachystanou ochutnávku
speciálního sedleckého vína. Doba trvání cca 2
hodiny; vstupné: 250 Kč, snížené (studenti do 26 let,
senioři nad 65 let, držitelé ZTP) – 150 Kč; max.
kapacita 55 osob. Prohlídka není vhodná pro děti do 6
let. www.sedlec.info

Každou
středu
6.7.–
31.8.2022

21.30

Noční prohlídka stříbrného
dolu

Každou
středu a
čtvrtek
6. 7.–
24.8.2022

20.00

Noční prohlídka Chrámu
svaté Barbory

Každý
čtvrtek 7.
7.–
25.8.2022

19.00–
20.30

Z příběhů kutnohorských

Pátek 15. a
22. 7., 12. a
19. 8.2022

19.00 a
21.00

Za pověstmi a legendami
Kutné Hory

Vypravíte se po stopách kutnohorských havířů, kteří v
podzemí dolovali stříbro, a to v neobvyklou, noční
hodinu. Prohlídka začíná na nádvoří Hrádku, kde se
dozvíte o historii dolování stříbra a technologii
zpracování, prohlédnete si starý těžební stroj trejv a
oblečeni v perkytle doplněné o helmy se svítilnami se
České muzeum
ponoříte do kutnohorského podzemí – části štoly sv.
stříbra – Hrádek.
Jiří. Projdete 250 m dlouhý úsek 30 metrů pod zemí,
Kutná Hora
dozvíte se zajímavé informace o životě havířů i
způsobu dolování a zažijete absolutní tmu. Následně
si v mázhauzu Hrádku vlastnoručně vyrazíte na
památku pražský groš. Doba trvání cca 1,5 hodiny;
vstupné: 180 Kč, snížené (děti, senioři) – 150 Kč;
max. kapacita 20 osob. www.cms-kh.cz
Chrám svaté Barbory vás zve i o letošních
prázdninách pod své klenby, kde budete moci zažít
jedinečnou atmosféru večera provoněného kadidlem a
osvětleného svíčkami. Čeká vás prohlídka přízemí i
vyšších pater katedrály včetně ukázky hry na varhany.
Z vnitřní galerie budete moci obdivovat jak Riedovo
mistrovské zaklenutí chrámových lodí, tak důmyslný
vnější opěrný systém katedrály. Průvodce vám vyloží
Kutná Hora
nejen historii chrámu, ale také hlubokou symboliku a
duchovní obsah této nádherné stavby. Doba trvání cca
2 hodiny; vstupné: 240 Kč, snížené (studenti od 15 do
26 let) – 160 Kč, děti do 15 let v doprovodu alespoň
jedné platící osoby zdarma; max. kapacita 70 osob.
Před prohlídkou lze zakoupit vstupenky v Infocentru u
chrámu sv. Barbory do zaplnění max. kapacity.
www.khfarnost.cz
Jak to vlastně bylo s kutnohorským stříbrem, kdo je
doopravdy střežil, a kdo si ho chtěl urvat jen pro svou
potěchu? Byla či nebyla pekelná pobočka i v našem
městě a jak s pekelným personálem vycházela sv.
panna Barbora? Proč hořel Rufusovi povoz a jak
velkou práci umí udělat jeden kostlivec z Neškaredic?
Odpovědi na tyto otázky se dozvíte v divadelním kuse
v podání mladých hereckých nadějí s příznačným
Vlašský dvůr
názvem: „Z příběhů kutnohorských“. Představení je
Kutná Hora
určeno pro celou rodinu. Doba trvání cca 50 minut;
vstupné: 150 Kč; snížené (děti, studenti, senioři) –
100 Kč; děti do 6 let zdarma; rodinné (2 dospělí +
max. 3 děti do 15 let) – 400 Kč; max. kapacita 45
osob. Rezervace není možná. Vstupenky lze zakoupit
v informačních centrech, on-line na
www.kutnohorskeleto.cz nebo na pokladně Vlašského
dvora. www.pskh.cz;
www.kuzleapratele.czwww.nzm.cz
„Kdo zprvu nepronikne do počátků vzniku slavného
města a jeho legend, jakoby na Horách Kutných
nebyl“ Večerním královským dvorem občas prochází
legendární a slavné postavy – bájná kněžna Libuše,
šťastný to mnich Antoň, hodný i zlý správce
Vlašský dvůr
stříbrných dolů Ruthard a jeho okouzlující krásná
Kutná Hora
dcera Rozina, či snad samotný král Václav...!? Právě
ony s Vámi vtipně rozehrají a poutavě přiblíží vznik a
historii královského města. Večer plný legendárních
příběhů, skutečných i tajemných pověstí volně
zakončíte prohlídkou samotného Muzea

27.7.2022

kutnohorských pověstí, duchů a strašidel, kde Vám
nad hlavami duchové občas skutečně proletí. Doba
trvání cca 1,5 hodiny; vstupné: 200 Kč, snížené (děti,
senioři) – 150 Kč, max. kapacita 40 osob.
www.MuzeumB.cz
Státní zámek Žleby vás zve na standardní prohlídky v
19.00
Zámek Žleby
Večer otevřených bran
netradičním čase od 19:00 hodin..Rezervace nutná.
Zdroj: Infocentrum Kutná Hora, Infocentrum Nasavrky, Infocentrum Třemošnice MAS Železnohorský region, 2022

