
 

 

Kalendář akcí v Železnohorském regionu – srpen 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. 

21.6.–

31.8.2022 
 

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 31.8.  

27.6.–

4.9.2022 

9.00–

12.00,  

13.00–

16.00 

50. Nasavrcká paleta Zámek Nasavrky 

Město Nasavrky srdečně zve 50. ročník Nasavrcké 

palety věnovaný malíři Jaroslavu Korečkovi a jeho 

obrazům.  Otevřeno úterý–neděle. 

15.7.–

14.8.2022 

St 14–17 h 

So-ne 

10–12, 

14–17 h 

Z ateliérů UVU 

Židovský 

dvojdomek 

Heřmanův Městec 

Výstava členů Unie výtvarných umělců pardubického 

regionu. 

25.7.–

12.8.2022 
 

Jachtařský příměstský 

tábor 
Přehrada Seč 

Dětský tábor. Pořádá Yachtclub Pardubice. 

 

1.–

26.8.2022 
 Výstava fotografií 

Městská galerie 

Třemošnice 

Výstava fotografií Pavla Remara z cyklu Rozmanité 

smetí.  

3.8.2022 19.00 
DEVÍTKA – folk – 

Blatná 

Masarykovo náměstí 

Přelouč 

Tradiční letní středeční koncert na náměstí,  

vstup zdarma. 

4.8.2022 17.00 
MLÁDÍ PAR 

EXCELENCE 

Kostel sv. 

Bartoloměje 

Heřmanův Městec 

XVII. ročník mezinárodního festivalu 

HUDEBNÍ LÉTO. Nejlepší účastníci houslových 

kurzů v Litomyšli. 

5.8.2022 19.00 
Degustace rumů 

v Heřmanově Městci 

Kinokavárna 

Heřmanův Městec 

Degustace kvalitních karibských rumů s přednáškou. 

Cena 490 Kč, rezervace v předprodeji TIC nebo kina. 

5.8.2022 19.00 
MARIEN a Víťa 

Troníček 

Letní kino 

Autokemp Konopáč  
Pardubická folková skupina, vstupenky v předprodeji. 

5.–8.2022 20.00 Benátská noc  
Mladotice letní 

parket 

V Mladoticích na letním parketu se můžete těšit od 

20.00 hodin na kapelu Odysea.  

6.8.2022 
10.00 

14.00 
Poznávání bylinek na 

Lichnici 
Hrad Lichnice 

Přijďte na nádvoří hradu Lichnice poznávat bylinky. 

Projdeme valy i nádvoří za doprovodu odborníků na 

přírodu. Výklad bude probíhat v 10.00 a ve 14.00 

hodin.  

6.8.2022 20.00 Taneční disco zábava 
Pohostinství  

U Kapličky Švihov 
Pokud počasí dovolí, tančit budeme venku. 

6.–7.8.2022  
Závod o štít města 

Pardubic 
Sečská přehrada 

Pořádá Yachtclub Pardubice. 

 

7.8.2022 17.00 
Kráska a zvířený 

prach 

Přírodní amfiteátr 

zámeckého parku 

Heřmanův Městec 

XVII. ročník mezinárodního festivalu 

HUDEBNÍ LÉTO. Dan Bárta Illustratosphere. 

Předprodej na TICKETPORTAL. 

 

7.8.2022 18.00 
Koncert houslistky Evy 

Rauchfussové 
Zámek Nasavrky 

Zveme na koncert houslistky Evy Rauchfussové na 

zámku, další z koncertů Nasavrckého hudebního léta. 

Vstupné 70 Kč. 

10.8.2022 17.00 Běh lesem 
Sportovní areál 

Třemošnice 

Sportovní komise vás zve na běh lesem kolem 

Doubravy, Prezence je od 17.00 hodin, start v 18.00 

hodin na sportovním areálu v Třemošnici.  

10.8.2022 19.00 
ŘEMEN – rock – 

Chlumec n.C. 

Masarykovo náměstí 

Přelouč 

Tradiční letní středeční koncert na náměstí,  

vstup zdarma. 

11.8.2022 17.30 
V bílém plášti mezi 

Papuánci 

Městská knihovna 

Třemošnice 

Vyprávění Emílie Novotné o práci dobrovolnice v 

Papue Nové Guinee. Vstupné 30 Kč. 

http://www.kampocesku.cz/


 

 

12.8.2022 19.30 
Koncert skupiny 

Asonance 

Archeoskanzen 

Země Keltů 

Nasavrky 

Od 19.30 proběhne u Keltského skanzenu koncert 

skupiny Asonance. Vstupenky zakoupíte na 

https://goout.net/cs/asonance/szeryjt/. 

12.8.2022 21.00 
Pouťová taneční 

zábava 

Ronov nad 

Doubravou 

Taneční zábava před hasičskou zbrojnicí s kapelou 

Starý Klády, začátek ve 21.00 hodin. 

Pořadatel je Sbor dobrovolných hasičů Ronov nad 

Doubravou.  

13.8.2022 18.00 Písničky s kytarou 
Hostinec U Pilařů 

Libkov 
Posezení s kytarami.  

13.–

14.8.2022 
 Modrá vlajka Seče Sečská přehrada 

Pořádá Yacht club Vysoké Mýto. 

 

13.–

14.8.2022 
 Staročeská pouť 

Náměstí, Ronov nad 

Doubravou 

Ronov nad Doubravou vás zve na tradiční pouť v 

sobotu a v neděli. Na náměstí budou atrakce, stánky, 

občerstvení apod.  

13.–

14.8.2022 

9.00–

18.00 
Medokvas 

Archeoskanzen 

Země Keltů 

Nasavrky 

Festival medových nápojů a pokrmů. 

13.8.2022 21.00 
Pouťová taneční 

zábava 

Ronov nad 

Doubravou 

Taneční zábava před hasičskou zbrojnicí s kapelou 

Punc. Pořadatel je Sbor dobrovolných hasičů Ronov 

nad Doubravou.  

16.8.2022 10.00 Výtvarná dílna 
Městská knihovna 

Třemošnice 

Městská knihovna pořádá výtvarnou dílnu Tečkované 

mandaly s paní Rosickou. Dílna je určena pro děti 1.–

5. třídy ZŠ, cena pro jednoho účastníka je 100 Kč.  

17.8.2022 19.00 
GREEN DAY 

REVIVAL – rock – 

Praha 

Masarykovo náměstí 

Přelouč 

Tradiční letní středeční koncert na náměstí,  

vstup zdarma. 

19.8.2022 21.00 Parket party 
Letní parket 

Bukovina u Přelouče 

Michael Raywen. Vstup 100 Kč. 

 

20.8.2022 
10.00–

20.00 
Soutěž v pojídání 

utopenců 

Kutílkova palírna 

Žlebské Chvalovice 

Přijďte si zasoutěžit o pivní ceny od 10.00 do 20.00 

hodin. Čeká vás bohaté občerstvení.  

20.8.2022 
13.00–

22.00 
Choltické pivní 

slavnosti 
Zámek Choltice 

Ochutnávka piv a pivních speciálů, doprovodný 

program. 

20.8.2022 
17.00–

22.00 
Večer pro Jakuba 

Nasavrky náměstí 

před zámkem  

Na náměstí před zámkem vystoupí v 17.00 mim a 

moderátor Aleš Klačer s programem připraveným 

hlavně pro děti a jejich doprovod, od 19.00 zahrají Petr 

a Jitka Šottovi a od 20.30 se přijďte podívat na film 

Srdce na dlani. K sezení budou k dispozici lavičky, 

můžete si s sebou přinést i zahradní židli nebo křeslo. 

Vybrané dobrovolné vstupné bude předáno rodině 

Jakuba Jelínka z Nasavrk jako příspěvek na úpravu 

bydlení a nákup upraveného auta pro Jakuba po velmi 

těžkém zranění s následky. 

23.8.2022 10.00 Výtvarná dílna 
Městská knihovna 

Třemošnice 

Městská knihovna pořádá výtvarnou dílnu Tečkované 

mandaly s paní Rosickou. Dílna je určena pro děti 1.–

5. třídy ZŠ, cena pro jednoho účastníka je 100 Kč.  

24.8.2022 19.00 
GAMBA BLUES 

BAND – blues – Přelouč 

Masarykovo náměstí 

Přelouč 

Tradiční letní středeční koncert na náměstí,  

vstup zdarma. 

25.8.2022 
10.00–

17.00 
Den otevřených dveří 

na Berlově vápence 

Berlova vápenka 

Třemošnice 

Den plný zábavy nejen pro rodiny s dětmi, od 10.00 do 

17.00 hodin. Čeká vás volný vstup do prostoru muzea, 

komentované prohlídky, a hlavně zábavné aktivity pro 

děti i dospělé. Budete si moci vyzkoušet virtuální 

realitu nebo si vyrobit vlastní odznáček. Čekat na Vás 

bude také kolo štěstí a pokud vyhrajete, odnesete 

si malý dárek. Pro děti bude připravena dílnička, ve 

které si budou moci akrylovými barvami namalovat 

kamínek. Naše ratolesti také budou moci navštívit 

různá stanoviště, kde budou plnit lehké úkoly nebo 

zodpovídat různé otázky, po jejichž splnění budou 

odměněni drobnými cenami.   



 

 

25.8.2022 19.00 
Promítání 

animovaného filmu pro 

děti 

Pohostinství  

U Kapličky Švihov 
Promítat budeme na sále. 

26.8.2022 21.30 
Venkovní promítání 

filmu 

Pohostinství  

U Kapličky Švihov 
Promítání celovečerního filmu. 

27.8.2022 8.00 
14. ročník RALLYE 

Železné hory 

Masarykovo nám. 

Přelouč 

Výstava historických vozidel, pořádá: Auto–moto 

veteráni Přelouč. 

27.–

28.8.2022 

11.00 

14.00 

15.00 
Šermíři na Lichnici Hrad Lichnice 

Zhruba patnácti minutové vystoupení šermířů bude 

probíhat po oba dny v 11.00, 14.00 a 15.00 hodin.  

28.8.2022 18.00 
Koncert flétny a 

klavíru 
Zámek Nasavrky 

Nasavrcké hudební léto uzavřeme koncertem flétny a 

klavíru. Zahrají Kristina Vaculová a Bohumír Stehlík. 

Vstupné 70 Kč. 

30.8.2022 17.30 
Pohádka O království, 

kde strašilo 
Náměstí Třemošnice 

Pohádka pro děti na ukončení prázdnin, začátek 

v 17.30 hodin.  

31.8.2022 19.00 
BUĎ FIT – kapela ZUŠ 

Přelouč 

Masarykovo náměstí 

Přelouč 

Tradiční letní středeční koncert na náměstí,  

vstup zdarma. 

Zdroj: členové, partneři, Infocentra MAS Železnohorský region, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Akce v okolí Železnohorského regionu – srpen 2022 

termín 

konání 

čas 

konání 
název akce  místo konání popis/detailní informace o akci 

Každé 

pondělí 

4.7.–

29.8.2022 

20.00 
Noční prohlídka sedlecké 

katedrály 

Kutná Hora 

Sedlec 

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 

České muzeum 

stříbra – Hrádek 

Kutná Hora 

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 

ponoříte do kutnohorského podzemí – části štoly sv. 

Jiří. Projdete 250 m dlouhý úsek 30 metrů pod zemí, 

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 

Každou 

středu a 

čtvrtek  

6. 7.–

24.8.2022  

20.00 
Noční prohlídka Chrámu 

svaté Barbory 
Kutná Hora  

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 

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 

Každý 

čtvrtek 

7.7.–

25.8.2022 

19.00–

20.30 
Z příběhů kutnohorských 

Vlašský dvůr 

Kutná Hora 

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 

názvem: „Z příběhů kutnohorských“. Představení je 

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 

Pátek  

19.8.2022 

19.00 a 

21.00 
Za pověstmi a legendami 

Kutné Hory 

Vlašský dvůr 

Kutná Hora 

„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 

stříbrných dolů Ruthard a jeho okouzlující krásná 

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 

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 

27.8.2022 19.00 Večer otevřených bran Zámek Žleby 
Státní zámek Žleby vás zve na standardní prohlídky v 

netradičním čase od 19.00 hodin...Rezervace nutná.  

Zdroj: Infocentrum Kutná Hora, Infocentrum Nasavrky, Infocentrum Třemošnice MAS Železnohorský region, 2022 

 

 

 


