Kalendář akcí v Železnohorském regionu – říjen 2022
termín
konání

čas
konání

17.9.–
16.10.2022

název akce
Mezi černou a bílou

1.10.2022

8.00–
11.00

Bleší trh

1.10.2022

10.00–
23.00

Heřmanoměstecké
podzimní slavnosti

1.10.2022

9.00

1.10.2022

10.00–
17.00

Lety vrtulníkem

1.10.2022

10.00

Jízda jedné stopy s
vůní oktanu

1.10.2022

15.00

Fotbal – Tlapnet
krajský přebor

2.10.2022

9.00

2.10.2022

16.00

3.10.2022–
24.2.2023
3.–
7.10.2022

4.10.2022

17.00

Motokrosový závod –
NOVA MOTOCROSS
CUP 2022

místo konání

Výstava pardubické výtvarné skupiny Mezi černou a
bílou je otevřena o víkendu 13.00–16.00 a ve všední
dny 8.30–16.30.
Co je pro vás bezcenné, může být pro jiného hodnotné.
Zahrada IC Pohůdka
Přijďte nabídnout, co vám přebývá. Přijďte najít, co
Heřmanův Městec
vám chybí. Vstup zdarma.
Šestý ročník Heřmanoměsteckých podzimních
Heřmanův Městec
slavností. Součástí slavností bude kromě bohatého
programu opět i staročeský jarmark.
Zámek Nasavrky

Kubíkovy Duby
Třemošnice

Automotoklub Třemošnice vás zve na závěrečný závod
seriálu NOVA MOTOCROSS CUP 2022.

Fotbalové hřiště
Bažantnice HM
Klubovna skautů
Ronov nad
Doubravou
Sportovní areál
Třemošnice

V rámci Heřmanoměsteckých podzimních slavností
lety vrtulníkem, 5 minut, 700 Kč.
Ronovští skauti váz zvou na pravidelnou podzimní
akci.

Vycházka k
Libáňským rybníkům

Libáňské rybníky

Koncert hudební
skupiny Paduana
Hispanica
Soutěž O Hliníkové
království

Zámecká kaple sv.
Romedia v
Cholticích
Městská knihovna
Třemošnice

Týden knihoven

Městská knihovna
Třemošnice

Dílničky pro dospělé –
malování na kameny

Městská knihovna
Třemošnice

Burza oblečení, hraček Městská galerie
a sportovního vybavení Třemošnice

5.–
27.10.2022
6.10.2022

14.00

Do lesů a vod

APŽ Heřmanův
Městec

6.10.2022

16.00

Kovolis RUN

Stadion Třemošnice

Taneční kurzy říjen
2022

Občanská záložna
Přelouč
Sokolovna
Heřmanův Městec

7., 14., 21.,
27.10. 2022
7.10.2022

17.00 a
20.00
19.00

Jak se dělá šoubyznys

popis/detailní informace o akci

Utkání ŽSK Třemošnice – SK Vysoké Mýto B.
Sraz u zvoničky v obci Libáň (Nasavrky). Vycházka je
zaměřena na vodní ptáky a další zajímavosti ze světa
přírody. Délka trasy cca 8 km. S sebou dobrou náladu
a vhodné oblečení do terénu. Vede Roman Hellinger a
Martin Trávníček.
Zámek Choltice Vás srdečně zve na koncert (nejen)
písní Jaroslava Junga, trubadúra z Kornélia.
Vyhlašujeme od 3. 10. soutěž ve sběru hliníku pro děti
z MŠ a ZŠ v Třemošnici.
Městská knihovna v Třemošnici vás zve jako každý
rok na Týden knihoven. Těšit se můžete na dílničku
pro dospělé (4. 10.), čtenářský kvíz, registraci nových
čtenářů zdarma apod.
Městská knihovna Třemošnice zve všechny kreativní
ženy a muže na dílničku s paní Rosickou. Budou se
malovat tečkovací mandalky na kameny. Zájemci,
hlaste se v knihovně, či na
email: hromadkova@tremosnice.cz, cena 100 Kč.
Počet míst je omezený.
Městská galerie vás zve na burzu. Výběr: 5.–7. 10.–
11.10; prodej: 12–14.,17.–18.10.; vrácení zboží: 26.–
27. 10. Počet kusů na osobu 150, otevřeno: 10.00–
12.00 a 13.00–16.00 hodin.
Zdravotní vycházka cca 10 km, sraz v 14.00 u kapličky
u vlakového přejezdu.
Běh na podporu Rodinného centra Třemánek. V 16.00
hodin start běhu pro děti a pro kočárky, v 16.00 hodin
start Nordic-walking (cca 5 km), v 16.10 hodin start
hlavního závodu (cca 10 km). V 17.30–18.00 hodin
vyhlášení výsledků a předání daru RC Třemánek.
Startovné 100 Kč, prezence v 15.30 hodin.
Kurzy.
Petr Jablonský a Nikola Votrubová, předprodej TIC
Pohůdka,www.spokul.cz, cena 250 Kč.

8.10.2022

7.00

Zahrada východních
Čech Častolovice

APŽ Heřmanův
Městec
Penzion Žlebská
Lhotka

8.10.2022

18.00

Žlebská Lhotka fest

8.10.2022

14.00

Doubrava bez odpadků

10.10.2022

15.30

MAKRAMÉ

JAK PŘEŽÍT
PUBERTU ANEB 50
ODSTÍNŮ
DOSPÍVÁNÍ

10.10.2022

16.30

11.10.2022

16.00

Podzimní věnečky

13.10.2022

14.00

Hrajeme karty a jiné
hry

Mladotický mlýn
Mladotice
DPS Heřmanův
Městec

RC Radovánek
Heřmanův Městec

TIC Pohůdka
Heřmanův Městec
APŽ Heřmanův
Městec

13.10.2022

18.15

Divadelní představení
v Čáslavi

Autobusové nádraží
Třemošnice

14.10.2022

19.00

Charleyova teta

Sokolovna
Heřmanův Městec

15.10.2022

9.00

O přeloučskou věž

Občanská záložna
Přelouč

15.10.2022

9.00

Výlet za poznáním

Autobusové nádraží
Třemošnice

15.10.2022

9.30

Mezinárodní den
archeologie na zámku
v Pardubicích

APŽ Heřmanův
Městec

15.10.2022

10.00–
16.00

Archeoden

skanzen Země Keltů
Nasavrky

15.10.2022

13.00–
17.00

Drakiáda se Šrekem

Choltice, louka za
Severní ulicí

Odjezd v 7.00 z autobusového nádraží.
Penzion Žlebská Lhotka a skupina Wyrton pořádají
festival folku, bluegrassu a country. Hrát budou kapely
Country colaps, Wyrton a Elixír a písničkářka Pavlína
Jíšová. Vstupné 150 Kč.
Skauti z Ronova n. Doubravou vás zvou na podzimní
úklid Doubravy.
Klub aktivní senioři. Potřebný materiál přiveze
lektorka, spoluúčast 60 Kč.
Máte pocit, že se vám vaše dospívající dítě vzdaluje,
zavírá se do pokoje a přestává komunikovat? Chcete
podpořit sebe i své dospívající děti a mít otevřenou
komunikaci? Chcete vědět, jak vytvořit bezpečné
zázemí pro komunikaci o choulostivých tématech?
Přednáška s diskusí pro rodiče, učitele a průvodce
dospívajících, kteří chtějí zvládnout pubertu svých dětí
a svěřenců s laskavostí, otevřeností a humorem a pro
všechny rodiče malých dětí, kteří se chtějí na toto
období připravit, bude vedena Petrem Lexou, lektorem
projektu Zdravé dospívání neziskové organizace
HNUTÍ ZA AKTIVNÍ MATEŘSTVÍ, z.s., Praha,
www.zdravedospivani.eu. Na přednášku se prosím
přihlaste nejlépe do 5. 10. na
rcradovanek@centrum.cz. (Možno i později, ale v
případě malého zájmu do uvedeného data bude
přednáška bohužel zrušena). Děkujeme za pochopení.
Vstupné 200 kč. Členové spolku 150 kč. Časová
dotace přednášky je 2 hodiny. Více informací vám rádi
sdělíme na 724 042 304 nebo přes email.
Přijďte si s námi vytvořit podzimní dekoraci.
Rezervace v TIC nebo tel: 778 888 772. Cena 550 Kč.
Hrajeme v RC Radovánek od 14.00.
Zveme Vás na představení CRY BABY CRY.
Pět žen se pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život.
Divadelně kurz s koučem Michalem Dlouhým.
Zájemci se hlásí v knihovně, počet vstupenek je
omezený, autobusová doprava zdarma. Odjezd v 18:15
hodin a autobusového nádraží.
Divadelní představení, předprodej TIC
Pohůdka,www.spokul.cz, cena 390 Kč, 450 Kč na
místě.
Postupová soutěž ve sportovním tanci tř. B,C,D párů
ČR.
V sobotu 15. 10. plánujeme oblíbený výlet za
poznáním, odjezd bude z autobusového nádraží v 9.00
hodin. Zájemci se mohou hlásit od 1. 9. v knihovně.
Odjezd v 9.30 z autobusového nádraží.
Jak se dělají vykopávky? Co všechno můžete najít v
zemi? A jak naložit s nálezy? Při příležitosti
Mezinárodního dne archeologie prozkoumejte práci
archeologů! Projdete si skanzen, popovídáte si s
archeoložkou o její práci a dozvíte se třeba i to, co je
experimentální archeologie…
Soutěž o nejhezčího doma vyrobeného letícího draka,
pečící soutěž O nejchutnější pokrm, kde hlavní

ingrediencí je cokoliv přírodně zeleného, soutěže
připomínající filmový příběh Šreka a mnoho
dalšího….
15.10.2022

14.30

Fotbal – Tlapnet
krajský přebor

Sportovní areál
Třemošnice

Utkání ŽSK Třemošnice – SK Lázně Bohdaneč.

15.10.2022

15.00

ZaHradiště

Hradiště u Nasavrk

Podzimní festiválek nabídne setkání v kostele, stodole
a na zahradě, na programu Opidoom (keltská hudba z
Hradiště), J.A.Komenský a jeho všenápravný program
- Pavel Heřmánek, Pysh Pash (soul-pop), Janovec a
Čilimník (folk-rock), Úšklebek nespokojenosti (jazzpunk)

16.10.2022

10.00

Šlapeme směrem na
Kačinu

APŽ Heřmanův
Městec

Sraz v 10.00 u kapličky u vlakového přejezdu.

16.10.2022

14.00

Šipkovaná – tentokrát
trochu jinak

Třemošnice

18.10.2022

10.00

Nachlazení, nutné zlo?

RC Radovánek
Heřmanův Městec

18.10.2022

15.30

Keramika

DPS Heřmanův
Městec

19.10.2022

18.00

Normální debil 2

APŽ Heřmanův
Městec

22.10.2022

10.00

Rozloučení s
cyklosezónou podél
Opatovického kanálu

APŽ Heřmanův
Městec

22.10.2022

12.00

Kaštanobraní

Přírodní památka
Kaštanka Nasavrky

22.10.2022

14.30

Fotbal – Tlapnet
krajský přebor

Sportovní areál
Třemošnice

25.10.2022

10.00

Šikovné ručičky

RC Radovánek
Heřmanův Městec

Oslav s námi Den
informačních center

Informační centrum
Třemošnice
TIC Pohůdka
Heřmanův Městec

Mobily a stabily Jiřího
Nováka (1922–2010)

Občanská záložna
Přelouč

Zdravotní vycházka na
Bačalský mlýn
LESÁK FIGHT
NIGHT 1

APŽ Heřmanův
Městec
Sokolovna
Heřmanův Městec

25.10.2022

25.10.2022

18.00

27.10.2022

14.00

28.10.2022

18.00

Čtyřlístek a knihovna vás zvou na tradiční podzimní
akci pro celou rodinu. Opět budeme hledat poklad.
Přijďte včas, ať můžeme v 14.00 hodin vyjít na
dobrodružnou cestu. Sraz bude na náměstí v
Třemošnici.
Beseda pro rodiče s lékárnicí a členkou projektu
Lékárnice maminky Mgr. Ludmilou Pavlíkovou.
Budeme si povídat o nemocech z nachlazení. Jsou
nutné zlo, nebo se jim dá účinně předcházet? Jak na
rýmu a kašel? Jaké léčivé byliny opravdu pomáhají?
Kde se bere horečka? Pomůžou léky či zábaly? Za
jakých podmínek se můžeme léčit doma a kdy je třeba
jít k lékaři? Jak skutečně posílit přirozenou
obranyschopnost? Na besedu je možné přijít s dětmi.
Jednorázové vstupné 70 Kč/rodina. Herna pro
účastníky besedy otevřena od 9.00 hodin.
Klub aktivní senioři. Doneste si pracovní hadr a nůž,
spoluúčast 50 Kč.
Východočeské divadlo v Pardubicích Představení
Normální debil 2 (Malá scéna). Odjezd v 18.00 z nám.
Míru.
Sraz v 10.00 u kapličky u vlakového přejezdu.
Kaštany zrají a my chystáme Kaštanobraní! Slavnostní
zahájení proběhne v 13.00 hodin, jarmark nabídne
různé dobroty včetně těch z kaštanů, zatančí
národopisný soubor Formani a Sejkorky, zazpívá a na
kytaru zahraje Marek Lejhanec a děti se můžou těšit na
pohádku o Kominíkovi Kryštofovi.
Utkání ŽSK Třemošnice – TJ Svitavy.
Tvořivý program pro rodiče s nejmenšími dětmi.
Vstupné 50kč/rodina. Herna otevřena od 9.00 do 11.30
hodin.
Informační centrum v Třemošnici a TIC Pohůdka se
připojuje k celostátní akci pořádané v návaznosti na
Světový den pro rozvoj informací. Těšit se můžete na
malé občerstvení a drobnost na památku.
Přednáška významného českého sochaře a
přeloučského rodáka, přednáší Mgr. Daniela
Kramerová, CSc, vstupné: 50 Kč
Sraz v 14.00 u vchodu do parku (u Holuba).
Kickboxing.

28.10.–
29.10.2022

10.00–
16.00

Samhain

29.10.2022

11.00–
14.00

31. ročník Zamykání
Doubravy

Temná část roku přichází a kolem bloudí duše našich
předků. Zažehneme pro ně ohně a oslavíme jejich
památku. V pátek prohlídky skanzenu, dílničky pro
skanzen Země Keltů
děti: výroba strašidel a masek z přírodních materiálů.
Nasavrky
Sobotní prohlídky skanzenu, dílničky pro děti, rituál,
lampionový průvod, večerní strašení ve skanzenu, živá
hudba.
Skauti z Ronova n. Doubravou vás zvou na tradiční
Pařížov
zamykání Doubravy a vodácký sjezd Pařížov – Ronov
(WWI – WWII), zajištěno vypouštění VD Pařížov.
Zdroj: členové, partneři, Infocentra MAS Železnohorský region, 2022

Akce v okolí Železnohorského regionu – říjen 2022
termín
konání

čas
konání

název akce

místo konání

1.10.2022

10.00–
18.00

Ochutnejte Evropu

Palackého nám.
Kutná Hora

1.10.2022

10.00–
17.00

Koně na Kačině

Zámek Kačina

19.10.2022

17.30

Rumunsko

Ždírec nad
Doubravou

22.10.2022

10.00–
17.00

Zámecké čajování

Zámek Kačina

24.10.2022

9.00–
17.00

Týden turistických
informačních center

Kutná Hora
Kollárova 589

28.–
30.10.2022

9.00–
16.00

Oživlá zámecká kuchyně na
zámku Žleby

Zámek Žleby

popis/detailní informace o akci
Od srpna do října se v největších městech regionu
postupně uskuteční 11 akcí. Hlavním lákadlem pro
návštěvníky budou chutě a vůně Evropy – stánky s
gastronomickými specialitami každého z 27 členských
států Evropské unie. Prostor představit své země
dostanou ambasadoři každého členského státu. Lidé
budou moci ochutnat známé i méně známé speciality,
poznat zvyky a kulturu jednotlivých evropských zemí.
Kromě toho bude připraven i bohatý kulturní
program. Vstup je zdarma.
Oblíbené slavnosti věnované koním. Během dne se
představí různá plemena koní, včetně
starokladrubských koní a koní Kinských. K vidění
budou ukázky práce v zápřahu a tahu i přehlídky
jezdeckého umění. Vyvrcholením bude Huberova
jízda zámeckým parkem, která jako připomínka
parforsních honů tradičně ukončuje jezdeckou sezónu.
Na návštěvníky čeká bohatý kulturní a doprovodný
program, divadlo, kolotoč a tvořivé dílny pro děti. K
tomu samozřejmě možnost projížděk na koních pro
děti i dospělé. www.nzm.cz
Cestopisná přednáška Tomáše Kubeše. Vstupné 50
Kč. Zasedací místnost MÚ.www.kzm-zdirec.cz
Zámecké čajování slavnostně zakončí návštěvnickou
sezónu 2022. Krásu empírové architektury si
vychutnáte s šálkem dobrého čaje z kačinské
bylinkové zahrádky. Připraven je i další doprovodný
program, dílničky.
Zveme Vás k návštěvě turistického informačního
centra v návaznosti na Světový den pro rozvoj
informací. Těšit se můžete na křížovku o drobné ceny,
volnou vstupenku do kostela sv. Jana Nepomuckého
nebo 50% slevu na procházku města s průvodcem.
Jste srdečně vítáni! Pořádá Informační centrum Města
Kutná Hora, infocentrum@kutnahora.cz, tel. 327 512
378. www.kutnahora.cz
Zámek Žleby zve všechny na netradiční prohlídku,
příplatek 20 Kč k I. prohlídkovému okruhu.

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

