Kalendář akcí v Železnohorském regionu – červenec 2021
termín
konání
11.5.–
8.10.2021
17.5.–
31.8.2021
29.6.–
5.9.2021

čas
konání

Út–Ne
9.00–
12.00 a
13.00–
17.00

1.7.2021

název akce

místo konání

popis/detailní informace o akci

Baterkománie

Městská knihovna
Třemošnice

Městská knihovna vyhlašuje novou soutěž pro
kolektivy tříd ZŠ Třemošnice. Tentokrát budeme
vybírat staré baterie. Do soutěže se budou baterie
počítat na kusy. Opět se soutěží o hezké ceny.

Z historie drobného
podnikání v Přelouči
v první pol. 20. století

KICMP,
Masarykovo nám.
Přelouč

Výstava. Vstup zdarma.

Toulky krajinou ticha
Libor Blažek

Zámek Nasavrky

Toulky krajinou ticha Libor Blažek – výstava
fotografií přírody Železných hor i jiných končin.

Jan Petráš – Sněhurka
z mrazáku

AK Seč Pláž

Loutkové divadlo.

3.7.2021

19.00

Pálení čarodějnic

Hřiště Seč

Zábava, soutěže, lampiónový průvod, zapálení hranice,
opékání vuřtů. Občerstvení zajištěno.
Z akce bude pořízena fotodokumentace/videozáznam
pro prezentaci aktivit našeho spolku na webových
stránkách/zpravodaji/kronice. Váš případný nesouhlas
se zveřejněním vaší osoby prosím zašlete na e-mail
pořadatele: secskalilie@gmail.com.

4.7.2021

20.00

ŘEMEN +
POLYMETAL

Letní parket za
školou Přelouč

Hudební produkce.

Výstava – Hasiči mezi
námi

Městská galerie
Třemošnice

Výstava je věnována práci hasičů ve městě, doplněná
ukázkami z rekonstrukce nové hasičárny a dětskými
obrázky s hasičskou tématikou.

Masarykovo nám.
Přelouč
Letní kino za školou
Přelouč

7.–
31.7.2021
7.7.2021

19.00

Středeční koncert na
náměstí

7.7.2021

21.30

ŽENSKÁ POMSTA

8.–
10.7.2021

21.00

Hrátky s čertem

12.7.2021

21.00

14.7.2021

19.00

14.7.2021

21.00

Libor Štumpf –
Kašpárek v Sokole
Králíček Petr bere do
zaječích
Středeční koncert na
náměstí
Vyšehrad: Seryjál

14.7.2021

21.30

Šarlatán

8.7.2021

15.7.2021

Linda – Hrátky
s žonglovátky

16.–
18.7.2021

Bike-O-Challenge

16.7.2021

20.00

MOGUL + KLAXON

16.7.2021

21.00

Matky

16.7.2021

21.30

Bábovky

ACOUSTIC BAND – pop rock. Vstup zdarma.
Komedie ČR. Vstup zdarma.

Letní kino Konopáč

Divadlo ze Mlejna uvádí pohádkový příběh J. Drdy.
Vstupné dobrovolné.

AK Seč Pláž

Loutkové divadlo.

Letní kino Konopáč

Filmové představení.

Masarykovo nám.
Přelouč
Letní kino Konopáč
Letní kino za školou
Přelouč

ŠTĚPÁN KOJAN (Keks-akusticky) – Benešov.
Vstup zdarma.
Filmové představení.
Životopisné drama – ČR, vstup zdarma.

AK Seč Pláž

Loutkové divadlo.

Autokempink
Konopáč
Letní parket za
školou Přelouč
Letní kino Konopáč

Cyklistický orientační závod kol.
Hudební produkce.
Filmové představení.

Na parketě u obecního úřadu se můžete těšit na film
Letní parket Kněžice Bábovky. Občerstvení zajištěno, v případě chladného
počasí deky s sebou, vstup zdarma.

17.7.2021

11.30

IX. ročník Triatlonu
Kraskov – Ocelák

Kraskov – stará
škola

17.7.2021

13.30

Čwachták fest

Sportovní areál
Třemošnice

17.7.2021

16.30

17.7.2021
19.7.2021

21.00
21.00

21.7.2021

19.00

21.7.2021

21.00

Skupina historického
šermu – Rego
Rychle a zběsile 9
Raya a drak
Středeční koncert na
náměstí
Black Widow

21.7.2021

21.30

Chlap na střídačku

22.7.2021
22.7.2021

20.00

23.7.2021

21.00

24.7.2021

21.00

Libor Štumpf –
Kašpárek mezi draky
Kamelot – Roman
Horký
Ubal a zmiz
Gump – Pes, který
naučil lidi žít

Hrad Lichnice
Letní kino Konopáč
Letní kino Konopáč
Masarykovo nám.
Přelouč
Letní kino Konopáč
Letní kino za školou
Přelouč

Zveme vás na amatérský závod v triatlonu-plavání,
jízda na kole, běh. Pro děti (do 15 let) je nachystaný
junior Duatlon-běh, jízda na kole, běh. Startovné-děti
zdarma, dorost 50 Kč, dospělí 200 Kč. Prezence
proběhne u staré školy od 11.30 do 14.00 hodin. Start
závodu v 15.00, duatlonu ve 13.00 hodin.
9. ročník festivalu, těšit se můžete na kapely Jaksi
Taksi, Volant, SPS, Žádnej Stres atd.
Zveme vás na vystoupení Mazaný lazebník, vstupné
děti 30 Kč, dospělí 50 Kč.
Filmové představení.
Filmové představení.
DECH.ORCHESTR VL.KOSINY – Přelouč. Vstup
zdarma.
Filmové představení.
Komedie – ČR, vstup zdarma.

AK Seč Pláž

Loutkové divadlo.

Parket za školou
Přelouč
Letní kino Konopáč

Koncert, vstup 250,- Kč

Letní kino Konopáč

Filmové představení.

Filmové představení.
LLM – kmen Trilobit pořádá pod záštitou MŠMT letní
kempy pro veřejnost. Kempů se mohou účastnit děti
školou povinné. Přihláška tel. 730 891 332, e-mail:
kmen.trilobit@gmail.com
Filmové představení.

26.–
30.7.2021

17.00

Letní kempy

Areál koupaliště
Choltice

26.7.2021

21.00

Bože, ty seš hajzl

Letní kino Konopáč

28.7.2021

19.00

28.7.2021

21.00

Středeční koncert na
náměstí
Croodsovi: Nový věk

DECHCRAZY DOGS - rock n"roll – Praha. Vstup
zdarma.
Filmové představení.

28.7.2021

21.30

Modelář

Masarykovo nám.
Přelouč
Letní kino Konopáč
Letní parket za
školou Přelouč

Jan Petráš – O zelené
Karkulce

AK Seč Pláž

Loutkové divadlo.

Choltičanka

Letní kino Konopáč

Posezení v rytmu převážně lidové muziky se známou
kapelou.

TURBO – 40 LET
+ACOUSTIC BAND
Prvok, Šampón, Tečka
a Karel

Letní parket za
školou Přelouč

Hudební produkce – koncert.

Letní kino Konopáč

Filmové představení.

29.7.2021
30.7.2021

17.00

30.7.2021

20.00

30.7.2021

21.00

30.–
31.7.2021

31.7.2021

Lughnasad

21.00

Expedice: Džungle

Drama – ČR, vstup zdarma.

Skalní fanoušci jedné z největších kulturních akcí
tohoto typu v České republice i noví návštěvníci se
Keltský
mohou těšit na bohatý historický program, jenž nese
archeoskanzen
ústřední motiv Galských válek. Divadelní scénky,
Nasavrky
keltské klání, bojový turnaj nebo lughnasadový obřad,
patří mezi pilíře programu, na které je veřejnost
srdečně zvána.
Letní kino Konopáč Filmové představení.
Zdroj: členové, partneři, Infocentra MAS Železnohorský region, 2021

Akce v okolí Železnohorského regionu – červenec 2021
termín
konání

Každou
středu a
čtvrtek
1.7.–
19.8.2021

2.7.,2021

Každé
pondělí
5.7.–
30.8.2021

Každé
úterý
6.7.–
31.8.2021

Každou
středu
7.7.–
25.8.2021

čas
konání

název akce

místo konání

popis/detailní informace o akci

Chrám svaté Barbory vás zve i o letošních
prázdninách pod své klenby, kde budete moci zažít
NOČNÍ PROHLÍDKA
Kutná Hora
jedinečnou atmosféru večera provoněného kadidlem a
CHRÁMU SVATÉ
osvětleného svíčkami. Čeká vás prohlídka přízemí i
BARBORY
vyšších pater katedrály včetně ukázky hry na varhany.
20.00
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.
kostel
Kostel v Gruntě vás během letní sezóny pozve do
Nanebevzetí
svých prostor, a protože se na podzim tohoto roku
NOČNÍ HUDBA A
Panny Marie
dveře kostela na několik let uzavřou, neváhejte.
20.00
PROHLÍDKA PŘI
v Gruntě
Prohlídka trvá zhruba 1,5 hodiny. Dobrovolný
SVÍČKÁCH
Kutná Hora
příspěvek za vstupné bude využit ve prospěch kostela.
Pořádá Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná
Hora.
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana
Křtitele, 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
20.00
NOČNÍ PROHLÍDKA
Kutná Hora
bývala srdcem sedleckého kláštera. Společně
SEDLECKÉ KATEDRÁLY Sedlec
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.
Noční prohlídka hřbitovního kostela Všech svatých s
kostnicí začíná v dolní kapli, kde vás přivítá
NOČNÍ PROHLÍDKA
Kutná Hora
kostýmovaný průvodce oblečený jako cisterciácký
SEDLECKÉ KOSTNICE
Sedlec
mnich. Prostor kaple je osvícen pouze svícemi.
Atmosféra jindy rušného turistického místa je
naplněna pokorou a otázkami nad konečností lidského
života. Po prohlédnutí dolní kaple vás průvodce pozve
na koncert do kaple horní, která je naopak místem
naděje a vzkříšení.
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
NOČNÍ PROHLÍDKA
České muzeum zpracování, prohlédnete si starý těžební stroj trejv a
STŘÍBRNÉHO DOLU
stříbra Hrádek
oblečeni v perkytle doplněné o helmy se svítilnami se
ponoříte do kutnohorského podzemí – části štoly sv.
Jiří. Projdete 250 m dlouhý úsek 35 metrů pod zemí,
dozvíte se zajímavé informace o životě havířů i
způsobu dolování a zažijete absolutní tmu. Následně
si v hornické osadě vlastnoručně vyrazíte na památku
pražský groš.
Zdroj: Infocentrum Kutná Hora, Infocentrum Nasavrky, Infocentrum Třemošnice MAS Železnohorský region, 2021

