
 

 

Kalendář akcí v Železnohorském regionu – červen 2021 
termín 
konání 

čas 
konání název akce  místo konání popis/detailní informace o akci 

10.5.–
10.6.2021  Humanitární sbírka 

pro Diakonii Broumov 
Městská knihovna 
Třemošnice 

Městská knihovna vyhlašuje sbírku oblečení, lůžkovin, 
přikrývek, nepoškozené obuvi, nádobí, čisticích 
prostředků apod.  

11.5.–
8.10.2021  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.   

17.5.–
31.8.2021  

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

KICMP, 
Masarykovo nám. 
Přelouč 

Výstava. Vstup zdarma. 

1.–
10.6.2021 

Út–Pá 
13.00–
17.00 

So 9.00–
11.00 

Tvořivá školka Městská galerie 
Třemošnice Výstava dětských výtvorů a obrázků. 

5.6.2021 15.00 Polanského Přelouč Letní parket za 
školou Přelouč 

16. ročník festivalu dechových hudeb. Vstup zdarma. 
15.00 Krajanka, 17.00 Březovanka, 19.00 Vracovjáci 

3.6.2021 19.00 Středeční koncert na 
náměstí 

Masarykovo nám. 
Přelouč 

Buď fit – kapela ZUŠ Přelouč a Jazz Band Pardubice. 
Vstup zdarma. 

11.–
13.6.2021 10.00 Drátenické Choltice Zámek Choltice 

Uvidíte na 40 drátenic z Čech i Slovenska. Mnoho 
tvořivých dílen, ražba pamětní mince, ukázka 
prvorepublikové kuchyně. 

12.6.2021 14.00 Bylinkobranní Hrad Lichnice Povídání o bylinkách. 
12.–
20.6.2021  Bludiště skřítka 

Třemánka Třemošnice Venkovní hra připravená RC Třemánek, 10 stanovišť, 
plnění úkolů, vyluštění tajenky.  

15.6.2021 16.00 Turnaj v minigolfu Sportovní areál 
Třemošnice Přijďte si zahrát a pobavit se pokud to situace dovolí. 

17.–
30.6.2021 

Út–Pá 
13.00–
17.00 

So 9.00–
11.00 

Výstava pana Jiřího 
Machoty a paní 
Ludmily Škarkové 
(Šachové) 

Městská galerie 
Třemošnice Výstava medvědů a dětských retro kočárků. 

25.6.2021 20.00 Jahody a Teplá buchta Letní parket za 
školou Přelouč Hudební produkce. 

26.6.2021 17.00 Toulky krajinou ticha 
Libor Blažek Zámek Nasavrky 

Vernisáž výstavy fotografií přírody Železných hor i 
jiných končin na zámku v Nasavrkách bude spojena 
s křtem stejnojmenné fotografické knihy. Zahraje 
skupina Crazy Saxopfones. 

29.6.–
5.9.2021 

Út–Ne 
9.00–

12.00 a 
13.00–
17.00 

Toulky krajinou ticha 
Libor Blažek Zámek Nasavrky Toulky krajinou ticha Libor Blažek – výstava 

fotografií přírody Železných hor i jiných končin.  

30.6.2021 19.00 Středeční koncert na 
náměstí 

Masarykovo nám. 
Přelouč 

ALL BAND – ex. Kern akusticky – Brno. Vstup 
zdarma. 

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

https://www.tremosnice.cz/volny-cas/kalendar-akci/humanitarni-sbirka-pro-diakonii-broumov-2166_1701cs.html
https://www.tremosnice.cz/volny-cas/kalendar-akci/humanitarni-sbirka-pro-diakonii-broumov-2166_1701cs.html
https://www.tremosnice.cz/volny-cas/kalendar-akci/bylinkobranni-2196_1708cs.html
https://www.tremosnice.cz/volny-cas/kalendar-akci/bludiste-skritka-tremanka-2192_1705cs.html
https://www.tremosnice.cz/volny-cas/kalendar-akci/bludiste-skritka-tremanka-2192_1705cs.html
https://www.tremosnice.cz/volny-cas/kalendar-akci/turnaj-v-minigolfu-2190_1704cs.html
https://www.tremosnice.cz/volny-cas/kalendar-akci/vystava-pana-jiriho-machoty-a-pani-ludmily-skarkove-sachove-2194_1707cs.html
https://www.tremosnice.cz/volny-cas/kalendar-akci/vystava-pana-jiriho-machoty-a-pani-ludmily-skarkove-sachove-2194_1707cs.html
https://www.tremosnice.cz/volny-cas/kalendar-akci/vystava-pana-jiriho-machoty-a-pani-ludmily-skarkove-sachove-2194_1707cs.html
https://www.tremosnice.cz/volny-cas/kalendar-akci/vystava-pana-jiriho-machoty-a-pani-ludmily-skarkove-sachove-2194_1707cs.html


 

 

Akce v okolí Železnohorského regionu – červen 2021 
termín 
konání 

čas 
konání název akce  místo konání popis/detailní informace o akci 

6.6. 2021 10.00–
16.00  

 
 
 
Řemesla v Kutné hoře 

 
 
Palackého 
náměstí Kutná 
Hora 

Těšit se můžete na keramické výrobky, přírodní 
kosmetiku, šperky, dětské oblečení, květiny a 
zahradní dekorace, obrazy a mnoho jiného. Hudební 
doprovod a občerstvení bude neodmyslitelně součástí 
trhu. Přijďte nasbírat pozitivní náladu a koupit si 
krásné dárky pro sebe a své blízké. Pořadatel: 
Řemesla v Kutné Hoře, remeslavkh@seznam.cz, 
http://www.facebook.com/remeslavkutnehore 

6.6.2021  

 
 
Rodinné odpoledne u 
Auerspergů 

 
 
Zámek Slatiňany 

Přijměte pozvání na nedělní odpoledne do zámecké 
zahrady ve Slatiňanech. Společně se přesuneme do 
dávné doby přelomu 19. a 20.století, kdy zámek 
obývala knížecí rodina Franze Josefa Auersperga a 
jeho ženy Vilemíny, kteří se svými pěti dětmi rádi 
trávili čas na zdejším útulném a moderním letním 
sídle. 

11.–
12.6.2021  

 
 
Tři veteráni – Divadlo na 
Kunětické hoře 

 
 
Hrad Kunětická 
hora 

Zábavný pohádkový příběh tří vysloužilých vojáků, 
kteří se zapletou do světa kouzel a jejich povahy 
a pocit moci je svedou proti sobě. Jak naloží 
dělostřelec Pankrác, dragoun Bimbác a vojenský 
kuchař Servác s dary, které dostanou od 
dobrosrdečných skřítků? Představení pořádá a prodej 
vstupenek zajišťuje Východočeské divadlo Pardubice. 

12.–
13.6.2021  Víkend otevřených zahrad 

Makačíno Zámek Kačina 

Jde o festival zámeckého divadla – malé kačinské 
divadlo. Divadelní maraton různých dramatických a 
hudebních žánrů navazujících na tradici klasicistního 
divadla, které na zámku vybudovala rodina Chotků. 

13.6.2021  Víkend otevřených zahrad Zámek Slatiňany 

Šest komentovaných prohlídek zahrady, program pro 
děti o pěti aktivitách a návštěva běžně nepřístupných 
míst. Pracovníci správy státního zámku ve Slatiňanech 
spolu s odborníky z pardubického pracoviště 
Národního památkového ústavu připravili originální 
program určený pro návštěvníky ve věku 0-110 let. 

19.6.2021  Gastrofestival 

Kutná hora 
Barborská ul., 
prostor před 
chrámem sv. 
Barbory a 
Jezuitskou kolejí 

Oslava dobrého jídla a nápojů na podporu 
regionálních potravin v srdci starobylé Kutné Hory – 
v okolí chrámu sv. Barbory a Jezuitské koleje. 
Doprovodný program pro děti i dospělé. 
www.gastrofest-kh.cz, www.vinokutnahora.cz 

19.–
20.6.2021  Hrané prohlídky pro rodiny 

s dětmi Zámek Slatiňany Netradičně zámeckými interiéry o osudech knížecí 
rodiny s divadelním spolkem ACORD. 

20.6.2021  Pokrok nezastavíš! Zámek Slatiňany Speciální prohlídky běžně nepřístupných částí zámku. 

20.6.2021 
10.00 
12.00 
14.00 

Oživené zámecké prohlídky 
– Přítelkyně Zámek Kačina 

Píše se rok 1826. Jsou tomu tedy dvě léta, kdy se 
nezletilý Jindřich Chotek stal nečekaně dědicem 
rodových statků. V obtížných situacích stála svému 
synovci po boku hraběnka Terezie Chotková, nadační 
dáma věhlasného Savojského ústavu šlechtičen ve 
Vídni. Dobrá Tereza měla prý vášnivější charakter a 
ve všech dramatických situacích života byla údajně 
vždy příliš exaltovaná. Takto se o své přítelkyni 
zmiňuje ve svých deníkových zápiscích malířka a 
spisovatelka Ludovika hraběnka Thürheim. Lulu a její 
sestra Konstantina Razumovská, žena knížete Ondřeje 
Razumovského, někdejšího ruského diplomata a 
vyslance ve Vídni, dobře znaly nejen vrtochy, ale také 
tajemství neprovdané Terezie. Byly totiž přítelkyně. 

http://www.vcd.cz/


 

 

Začátek představení v rámci komentovaných 
prohlídek vždy v 10:00, 12:00 a 14:00 hodin, doba 
trvání cca 60 min. Produkce: Soubory historických 
tanců Salome a Tempus Fugit. 

26. a 
27.6.2021  Noc na Karlštejně – divadlo 

na Kunětické hoře 
Hrad Kunětická 
hora 

Letošní novinka na Kunětické hoře jistě potěší 
všechny milovníky českých muzikálů, na hrad se po 
dvaceti letech navrátí divadelní evergreen podle 
stejnojmenného filmu Zdeňka Podskalského Noc na 
Karlštejně. Hlavní role nesmrtelného příběhu o tom, 
že láska je silnější než příkaz krále, tentokrát nastudují 
hostující Petr Štěpánek a Martina Sikorová. 
Představení pořádá a prodej vstupenek 
zajišťuje Východočeské divadlo Pardubice.  
(www.hrad-kunetickahora.cz)  

27.6.2021 9.00–
15.00 Africké trhy Zámek Kačina 

Na zámek Kačina se vrátí to nejlepší přímo ze srdce 
Afriky! Přijďte ochutnat skvělé tropické ovoce, které 
pro vás pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je 
tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli 
chemie. www.nzm.cz/kacina 

Zdroj: Infocentrum Kutná Hora, Infocentrum Nasavrky, Infocentrum Třemošnice MAS Železnohorský region, 2021 

http://www.vcd.cz/
http://www.hrad-kunetickahora.cz/

