Kalendář akcí v Železnohorském regionu – listopad 2021
termín
konání

čas
konání

Výstava 100 let od
zahájení
radiotechnické výroby
v Přelouči

13.9.–
18.12.2021

16.10.–
12.11.

1. 11. 2021

název akce

17.00

2–
24.11.2021

místo konání
Masarykovo nám,
KICMP, Přelouč

Výstava k 30. výročí
vyhlášení CHKO
Železné hory

Zámek Nasavrky

Sedm perel astronomie

Městská knihovna
Heřmanův Městec

Výstava obrazů

Městská galerie
Třemošnice

3.11.2021

9.00

Wellness Pardubice

3.11.2021

19.00

CZECH BRASS

4.11.2021

14.00

Trénujeme mozkové
buňky

6.11.2021

9.00

Jedeme na Vysočinu

6.11.2021

16.00

Strašidla na zámku

6.11.2021

17.00

Lampiónový průvod a
ohňostroj

6.11.2021

18.00

Posvícenský
lampionový průvod

7.11.2021

16.30

Halloween na
Konopáči

Mateřská a základní
škola TALENT s.r.o.

RC Radovánek
Heřmanův Městec
Občanská záložna
Přelouč
RC Radovánek
Heřmanův Městec
APŽ
Heřmanův Městec
Zámecký park
Choltice

popis/detailní informace o akci
Otevřeno v pracovní dny mimo svátky dle pracovní doby
KICMP, vstup zdarma.
Výstava prostřednictvím poutavých fotografií
doprovázených stručnými texty ukazuje na konkrétních
příkladech, jak a proč o přírodu a krajinu CHKO pečovat a
uchovávat její krásy a hodnoty i pro další generace.
Otevřeno do 12.11., o víkendech 13.00–16.00, ve všední
dny 8.30–16.30, výstavu Vám otevře pracovnice
Informačního centra.
Strhující přednáška o nejkrásnějších úkazech na nebi.
Vstupné dobrovolné.
Městská galerie vás zve na výstavu Terezy Malé nazvanou
„Krajina a kouzlo přírodního detailu“.
Aktivní přístup k životu. Odjezd z autobusového nádraží
HM.
Koncert v rámci Pardubického hudebního jara, vstupné:
300,- Kč.
Aktivní přístup k životu.
Odjezd v 9.00 z autobusového nádraží v H. M. Pěšky
z Pusté Kamenice do Borové, cca 10 km.
Akce bude zohledňovat aktuální protiepidemická opatření.

Kulturní komise zve všechny na lampiónový průvod, který
Náměstí Třemošnice bude vycházet z náměstí v 17 hodin, a na následný
ohňostroj na hřišti.
Sraz před Hostincem Ve starém mlýně v Bukovině. Trasa:
Skalka – Turkovice bytovky – školka – náves
Bukovina u Přelouče
a zpět do Bukoviny k veřejnému ohništi. Na ochutnání
posvícenské koláčky, možnost opékání u ohniště.
Autokemp Konopáč
restaurace Arabela

Stezka odvahy, strašidelný dům, soutěž o nejlepší masku,
dětská diskotéka. Vstupné dobrovolné.

Bylany

Přijďte se dozvědět více o nově vznikající alternativní
škole a školce v Bylanech na besedě pro rodiče se
zakladatelem soukromé školy TALENT a ředitelkou nově
vznikající školy a školky v Bylanech. Beseda je nabízena
ve dvou termínech. Na setkání není nutné se předem hlásit
a je možné přijít s dětmi. Více informací o aktivitách
školy naleznete na www.zscomenia.cz a www.zstalent.cz

9.11.2021
10.11.2021

16.00
10.00

10.11.2021

9.00

10.11.2021

19.00

11.11.2021

16.00

Svatomartinská mše

Kostel sv. Martina
Turkovice

Římskokatolická farnost Turkovice u Přelouče a obec
Turkovice Vás srdečně zva na slavnostní Svatomartinskou
mši.

11.11.2021

17.00

Chvilka s pohádkou

RC Radovánek
Heřmanův Městec

Program pro rodiče s nejmenšími dětmi s pohádkovou
babičkou Ivou. Kapacita programu 20 osob včetně dětí.
Příspěvek na program 50 Kč/rodina.

Z Chrudimi na
APŽ
pravěké hradiště Topol
Heřmanův Městec
a zpět
Nebyla to pátá, byla to
Kino Přelouč
devátá

Odjezd v 9.00 z autobusového nádraží v H. M.
Divadelní komedie, vstupné: 300,-/280,- Kč.

Přednáškový sál
KICMP,
Masarykovo nám.
Přelouč

11.11.2021

18.00

Guatemala, Nonduras
a Belize

Cestopisná přednáška, přednáší Milan Šťourač,
vstupné:40,- Kč.

13.11.2021

9.00

Volejbalový turnaj
dvojic

Tělocvična ZŠ
Třemošnice

13.11.2021

14.00

Bruslení pro děti

Zimní stadion
Čáslav

14.11.2021

13.00

Pojďme si zatančit i
bez partnerů

APŽ Heřmanův
Městec

Sraz v 13.00 před Sokolovnou.

Oddíl volejbalu a sportovní komise vás zve na
Třemošnické „párky“. Přihlášky předem
na: olexji@centrum.cz, Facebook, WhatsApp.
Třemošnický hokejový club vás zve na zimní stadion
Čáslav na bruslení pro děti, vstup je zdarma, připraven
bude drobný doprovodný program. Stačí brusle a chuť
zabruslit si.

16.11.2021

17.00

Putování za bludičkou

RC Radovánek

Rodičovské centrum Radovánek z. s. a T. J. Sokol vás
zvou na tradiční lampionový průvod. Sraz účastníků s
lampiony je v 17.00 hodin. Místo konání bude upřesněno
na www.rcradovanek.cz. Informace na tel: 723 152 866.
Vstupné dobrovolné.

16.11.2021

19.00

Křídlovanka

Kino Přelouč

Koncert, vstupné: 150,-

16.11.2021

19.00

Sametovej bigbít

Občanská záložna
Přelouč

Vystoupí přeloučské kapely: Dechitaki, Polymetal,
Acoustic Band, Jahody, vstupné: 200,- Kč.

17.11.2021

17.00
14.00

Zámek Choltice
RC Radovánek
Heřmanův Městec

Koncert A. Hrdého v kapli sv. Romedia.

18.11.2021

Koncert
Trénujeme mozkové
buňky

18.11.2021

16.00

Děti a technologie

21.11.2021

Vánoční výstava
obrazů Jaromíry
Holcové

21.11.–
19.12.2021

Adventní výstava

21.11.2021

16.00

22.–
26.11.2021

Dobrotrh

Revize knihovního
fondu

24.11.2021

16.00–
19.00

Adventní workshop

24.11.2021

18.00

50. výročí Tesly
Přelouč (1971)

Aktivní přístup k životu.

Seminář pro rodiče „Jak se s dětmi bavit o digitálním
světě?“ Jak efektivně nastavit čas, který tráví s
Základní škola
obrazovkami? Na co děti upozornit, aby byl jejich pohyb v
Nasavrky
kyberprostoru bezpečný? Jak děti prožívají svá setkání se
sítí, a jak je podpořit, aby pro ně byla nejen přínosná, ale i
bezpečná, zdravá a smysluplná? Připravil Jan Kršňák.
Výstava obrazů bude doplněna malovanými perníčky,
Zámek Nasavrky
betlémy a vánoční výzdobou zámku. Vernisáž 20. 11.
2021.
Otevřeno o víkendech 13.00–16.00, ve všední dny 8.30–
Zámek Nasavrky
16.30, výstavu Vám otevře pracovnice Informač. centra.
Evangelický sbor v Hradišti zve v neděli 21.11. do
Hradiště, nejprve od 16:00 do kostela na divadélko a
Evangelický kostel a
v 17.00 do církevní školy na Dobrotrh: trh s vlastními
církevní budova v
výrobky, jehož výtěžek bude věnován na dobročinné
Hradišti u Nasavrk
účely. Připraveno bude i občerstvení, pečený čaj, svařené
víno a grog.
Městská knihovna
Městská knihovna bude uzavřena z důvodu povinné
Třemošnice
pětileté revize knihovního fondu.
TIC Pohůdka
Přijďte si vytvořit adventní věnec nebo svícen na váš stůl.
Heřmanův Městec
Nutná rezervace 778 888 772, tic@spokul.cz. Cena 490,Kino Přelouč

Obnovená premiéra filmu včetně dodatečně namluveného
původního komentáře, vstupné: 40,-Kč

25.11.2021

10.00

Cítím, slyším,
vidím…rozvíjím se

RC Radovánek
Heřmanův Městec

Beseda pro rodiče s terapeutkou a lektorkou Handle terapie
Mgr. Zuzanou Šormovou o tom, proč je smyslové vnímání
hnacím motorem poznávání a růstu. Přijďte se dozvědět, jak
podpořit vývoj dětí pomocí smyslového vnímání. Co ve
vývoji dětí sledovat a co dělat, když je něco jinak. Na besedu
je možné přijít s dětmi. Zájemce prosíme o přihlášení na
rcradovanek@centrum.cz. Na besedu bude možné se připojit
i online. Jednorázové vstupné i za online připojení 50 Kč.

26.11.2021

18.00

Mladá vína na zámku
Choltice

Zámek Choltice –
malý zámek čp. 5

Degustace 8 vzorků vín od Marka Šomana z Dolních
Dunajovic.

27.11.2021

27.11.2021

8.00

17.00

28.11.–
30.12.2021

Turnaj ve stolním
tenise

Rozsvícení Betlému
Adventní výstava

28.11.2021

15.00

Zahájení adventu v
Třemošnici

28.11.2021

18.00

Tradiční rozsvícení
vánočního stromu

30.11.2021

14.30–
17.30

Adventní jarmark a
rozsvícení vánočního
stromu

30.11.2021

18.00

Malíř Ivan Exner a
jeho cesta z Přelouče
k výtvarnému umění

1.12.2021

16.15

Rozsvícení vánočního
stromu

Tělocvična ZŠ
Třemošnice

V sobotu 27. 11. se bude konat od 9.00 hodin turnaj ve
stolním tenise, prezence bude v 8.00 hodin. Systém turnaje
bude dle počtu účastníků, občerstvení zajištěno. Kontakt:
Pavel Kolbaba 605 086 062.

V předvečer první Adventní neděle zveme na 3. rozsvícení
ručně vyrobeného dřevěného betlému. Přijďte k budově
Klešice - náves
hasičárny v Klešicích, kde u zvoničky rozsvítíme v 17
hod. Betlém a popřejeme si klidný Advent.
Městská galerie
Výstava dětských prací ze ZŠ Třemošnice.
Třemošnice
Rozsvěcení vánočního stromu – zahájení adventu.
Zahájení adventu v 15.00 hodin v galerii vernisáží, od
Náměstí Třemošnice 16.00 hodin program na náměstí. Těšit se můžete na
vystoupení Stanislava Hložka, jarmark, občerstvení apod.
Masarykovo náměstí
Vstup zdarma.
Přelouč
Zveme vás na náměstí před zámkem na adventní jarmark a
rozsvícení vánočního stromu. Od 14.30 si přijďte nakoupit
Náměstíčko před
drobnosti pro radost i vánoční dárečky pro své blízké.
zámkem Nasavrky
V 17.00 rozsvítíme vánoční strom a pod ním umístěný
betlém.
Přednáškový sál
KICMP,
Přednáší PhDr. Michael Zachař, vstupné: 40,- Kč.
Masarykovo nám.
Přelouč
Zámek Choltice

Rozsvícení vánočního stromu s krátkým programem.

Zdroj: členové, partneři, Infocentra MAS Železnohorský region, 2021

Akce v okolí Železnohorského regionu – listopad 2021
termín
konání

čas
konání

název akce

místo konání

11.11.2021

11.00–
18.00

Otevírání Svatomartinských Klášter sv.
vín
Voršily, Kutná
Hora

11.11.2021

17.00

Svatomartinský průvod

2.11.2021

28.112021.
–6.1.22

Kutná Hora

popis/detailní informace o akci
Ve čtvrtek 11. listopadu proběhne v klášteře sv. Voršily
slavnostní otevření svatomartinských vín. Přijďte
ochutnat svatomartinská vína z našeho vinařství.
Pořádají Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o.
www.vinokutnahora.cz
Lampionový průvod od kostela sv. Jakuba k chrámu sv.
Barbory, v jehož čele jede svatý Martin na bílém koni.
Pořádá Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná
Hora. www.khfarnost.cz

Srdečně zveme všechny, kteří se chtějí příjemně
svátečně naladit, potěšit sebe nebo své blízké
zajímavými dárečky nebo si jen dát něco dobrého, na již
tradiční Sedlecké adventní odpoledne. Přítomni budou
Zámecká ulice
samozřejmě naši andělé se svou „poštou“, takže dopisy
Sedlecký adventní jarmark (u Kostnice)
Ježíškovi poletí i letos přímo do nebe. Sváteční náladu
Kutná Hora
doladí swingové a jazzové tóny hudebníků skupiny
Sedlec
Mahlzeit. S kytarou, klávesami a kupou písniček přijede
i Monika Řepová a spol. Pořádá Osadní výbor Sedlec za
podpory Města Kutná Hora.
Orientační hra po Kutné Hoře pro celé rodiny na mapě
Putování ke všem čertům
pro orientační běh v době adventu. Pořádá Spolek
Kutná Hora
přes Kutnou Horu
organizátorů bankovních sportovních akcí, kontakt:
choutka.j@cinvest.cz, 606691206. www.sobsa.cz
Zdroj: Infocentrum Kutná Hora, Infocentrum Nasavrky, Infocentrum Třemošnice MAS Železnohorský region, 2021

