Kulturní kalendář Kutné Hory – září 2021
Různé
1. – 30. 9. | 9:00 – 19:00 hod.
UHODNI PŘÍCHUŤ OŘÍŠKU
Al Andalous Boutique, Husova 17
Pro všechny naše návštěvníky máme opět připravenou soutěž „Uhodni příchuť praženého oříšku“.
Stačí jen přijít během měsíce září, ochutnat naši novinku a tipnout si, o jakou příchuť se jedná. Ze
správných odpovědí vylosujeme jednoho vítěze, který od nás dostane 500 g pražených oříšků
zdarma. www.alandalous.cz
3. 9. | 19:30 a 21:30 hod.
NOČNÍ PROHLÍDKY NA KAČINĚ – MNOHO POVYKU PRO DIVADLO!
zámek Kačina
Sedmero zábavných zastavení v zámeckých prostorách, kde mladý hrabě Chotek nacvičuje s
personálem i vlastní rodinou krátkou komedii inspirovanou Paridovým soudem, kterou všichni
nakonec sehrají před zraky diváků v zámeckém divadle. Pojďte tedy nahlédnout do kouzelných
empírových kulis a dozvíte se, kolik milostných avantýr se podařilo najít v knihovně na
hromovládného Dia, kdo z kuchyně se stane jednookým Kyklopem a co je vlastně opravdovým
pokladem zámku Kačina? Sedmdesát minut na cestě historií i komediální fikcí v podání herců z Kraje
Kouřimského. www.nzm.cz/kacina
3. – 4. 9.
ORTENOVA KUTNÁ HORA
Celostátní soutěžní přehlídka mladých básníků, fotografická soutěž, hudební vystoupení v
historických objektech města.
Program:
pátek 3. 9.
18:00 hod. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU – Sál Základní umělecké školy
18:00 hod. TŘI BRATŘI - Sál Základní umělecké školy
Komponovaný pořad z díla Oty Ornesta, Jiřího Ortena, Zdeňka Ornesta a Borise Rieglera.
Scénář: Marie Valtrová, režie: Lukáš Hlavica, účinkují: Hana Ornestová a Lukáš Hlavica. Tři miniatury
pro violoncello a klavír Jana Valtera hrají Václav Šíblo a Václav Uhlíř.
Po skončení pořadu VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ XXVIII. Ročníku SOUTĚŽE MLADÝCH BÁSNÍKŮ Ortenova
Kutná Hora. Vstupné na celý večerní program: 100 Kč
20:30 hod. NOČNÍ PROCHÁZKA S PROCHÁZKOU
Noční procházka historickým centrem města s výkladem MUDr. Bohuslava Procházky: po stopách
kutnohorských nemocnic a významných lékařů.
20:30 hod. KLUBOVÝ VEČER mladých básníků - Blues Café Kutná Hora
Autorské čtení: Petra Soukupová, jedna z nejvýraznějších a nejúspěšnějších současných českých
spisovatelek, Přemysl Krejčík, básník, spisovatel, literární publicista a šéfredaktor literárního
čtvrtletníku Partonyma, Radek Kolínský, básník, Zofia Baldyga, básnířka a překladatelka z Polska, žijící
v ČR. Scénář a režie: Jan Těsnohlídek
sobota 4. 9.
10:00 hod. VÁCLAV HAVEL – Spolkový dům, Lierova 146
Výstava fotografií. Průvodní slovo Jaromír Procházka, kurátor výstavy.
11:00 hod. LITERÁRNÍ SEMINÁŘ MLADÝCH BÁSNÍKŮ – Blues Café Kutná Hora
Setkání mladých básníků, interpretů a členů poroty soutěže.

15:00 hod. POCTA PŘÁTELŮM – KUTNOHORSKÝM LÉKAŘŮM – Sál Základní umělecké školy
Připomínka významných kutnohorských lékařů minulosti a poděkování lékařům současnosti. Uvádí
Vlastislav Navrátil.
16:00 hod. AUTORSKÉ ČTENÍ – Blues Café Kutná Hora
Otevřené autorské čtení mladých básníků. Uvádí Jan Těsnohlídek.
19:00 hod. KONCERT JAN SENFT – Blues Café Kutná Hora
Oceněný mladý písničkář. Autorské čtení: Alžběta Luňáčková, Miroslav Sosoi, Michal Tallo a Kateřina
Bolechová. Scénář a režie: Jan Těsnohlídek.
19:00 hod. KONCERT EPOQUE QUARTET – kostel sv. Jana Nepomuckého
Držitel ocenění Classic Prague Awards
Vstupné 150 Kč, důchodci a studenti 100 Kč.
20:30 hod. SETKÁNÍ ČLENŮ KLUBU A HOSTŮ – Preghaus Vlašského dvora
Večerní setkání členů klubu a hostů při příležitosti XXVIII. ročníku festivalu Ortenovy Kutné Hory.
Vstup pouze s pozvánkou.
www.okhfestival.blogspot.com
4. 9. | 10:35, 13:45, 14:45 hod.
PROHLÍDKA SE ZÁMECKÝM DUCHEM RUDYM
zámek Kačina
Rozverné prohlídky zámku s hravým duchem Rudym. Nechte se vtáhnout do historie průvodcem
nadmíru povolaným – chotkovským duchem Rudym, který nejenže sleduje osudy Kačiny a jejích
obyvatel bezmála dvě století, ale také miluje divadlo a dobrou zábavu.
www.nzm.cz/kacina
4. 9. | 11:00 – 17:00 hod.
DOBÝVÁNÍ MALEŠOVA
Tvrz Malešov
Dobový program na malešovské tvrzi, tržiště, řemeslníci, občerstvení, program pro děti.
www.malesov.cz
4. 9. | 12:00 – 16:00 hod.
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY ZVONY PRO BARBORU
vyhlídka kaple Božího těla a věž jezuitské koleje
Slavnostní zahájení veřejné sbírky proběhne ve 12 hodin na vyhlídce kaple Božího těla u chrámu sv.
Barbory. Na programu bude úvodní slovo P. Jana Uhlíře, kutnohorského arciděkana, a paní Jany
Šorfové, ředitelky GASK, komentované prohlídky svatobarborských zvonů, dílnička pro děti,
promítání filmu Zvon pro Jakuba. Rozezní se také zvon Barbora. K poslechu bude hrát Vojtěch Hylský.
www.khfarnost.cz
6. 9. | 19:00 – 21:00 hod.
MÍSTO UZDRAVENÍ
Jana Palacha 145, Kutná Hora (bývalá družina)
Vyškolený tým křesťanů se osobně modlí za Vaše uzdravení či jiné potřeby (zaručujeme diskrétnost).
Služba je určena komukoli bez ohledu na vyznání či církevní příslušnost. Vstup zdarma.
Doporučujeme objednat se předem. Je možné také se telefonicky domluvit na jiném datu nebo
způsobu služby (on-line apod.). Pořádá Křesťanské společenství Kutná Hora a Církev bratrská.
Kontaktní email a telefon: misto.uzdraveni@email.cz, tel: +420 724 254 731
9. – 11. 9.
DIVADELNÍ FESTIVAL KUTNÁ HORA
Sedmý ročník Divadelního festivalu Kutná Hora, pořádaný Divadlem X10. Jako každý rok nabídne
přehlídku vybraných nezávislých divadelních souborů a performerů z České republiky a v letošním

roce představí zahraniční umělce z Polska, Běloruska či Ukrajiny. Většina festivalového programu
proběhne v prostoru Pivovaru Sedlec, ale program pro děti bude už tradičně umístěn do centra Kutné
Hory, na Palackého náměstí. Více o programu na https://www.divadlox10.cz/cs/repertoar/divadelnifestival-kutna-hora-911-9-2021?e=376. (www.kutnahorafestival.cz).
11. 9. | 9:00 – 19:00 hod.
KRAJSKÉ VINOBRANÍ A DOŽÍNKY NA KAČINĚ
zámek Kačina
Užijte si krásný den v krásném parku empírového zámku ve společnosti vybraných českých
a moravských vín a lokální gastronomie. Bohatý kulturní program. Akce je vhodná i pro rodiny
s dětmi, neboť i pro ně je připraven doprovodný program: výstava zvířat z farmy, projížďky na koni,
dětské pódium s programem. Podrobné informace o programu včetně přehledu kyvadlové dopravy
najdete na www.vinobraninakacine.cz a www.vinokutnahora.cz.
11. 9. | 18:00 hod.
KOMENTOVANÉ PROCHÁZKY PO STOPÁCH A PAMÁTKÁCH ŽIDOVSKÉ KOMUNITY V KUTNÉ HOŘE
sraz před Vlašským dvorem
Připomínka židovské kultury na Kutnohorsku. Délka procházky cca 75 minut.
www.nfdl.cz
11. 9. | 20:00 hod.
NOČNÍ HUDBA A PROHLÍDKA KOSTELA V GRUNTĚ PŘI SVÍČKÁCH
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě
Kostel v Gruntě vás během letní sezóny pozve potřetí do svých prostor, a protože se na podzim
tohoto roku dveře kostela na několik let uzavřou, neváhejte. Prohlídka trvá zhruba 1,5 hodiny.
Dobrovolný příspěvek za vstupné bude využit ve prospěch kostela.
www.khfarnost.cz
11. – 12. 9.
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2021 V KUTNÉ HOŘE
Přihlášené památky
datum
Chrám sv. Barbory
11. 9.
12. 9.
Kostel sv. Jakuba
11. a 12. 9.
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně
11. a 12. 9.
Kostel Nejsvětější Trojice
11. 9.
Kostel sv. Jana Nepomuckého
11. a 12. 9.
Kaple Božího těla
11. a 12. 9.
Hrádek
11. a 12. 9
Kamenný dům
11. a 12. 9
Tylův dům, Tylova ul., č. p. 507
11. 9.
Klášter řádu sv. Voršily
11. 9.
GASK – Jezuitská kolej
11. a 12. 9.
Vlašský dvůr
11. a 12. 9.
- Muzeum B
11. a 12. 9.
Spolkový dům, Lierova ul., č. p. 146
11. a 12. 9.
Kamenná kašna
11. a 12. 9.
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie
A svatého Jana Křtitele, Sedlec
11. 9.

vstupné
otevřeno
dobrovolné
14:00 - 18:00
dobrovolné
09:00 – 18:00
dobrovolné
10:00-12:30, 13:00 - 16:00
dobrovolné
10:00-12:30, 13:00 - 16:00
dobrovolné
9:00 - 12:00
zdarma
10:00 - 18:00
dobrovolné
9:00 - 18:00
1 Kč/okruh I.
9:00 - 18:00
1 Kč
9:00 - 18:00
1 Kč
10:00 - 16:00
dobrovolné
10:00 - 17:00
1 Kč
10:00 - 18:00
snížené (50 Kč)
09:00 - 18:00
snížené (50 Kč) B
09:00 - 18:00
zdarma
10:00 - 18:00
zdarma 
11:00 a 14:00
dobrovolné

10:00 - 18:00

12. 9.
Kostel sv. Vavřince, Kaňk
11. 9.
Kostel sv. Štěpána, Malín
11. 9.
Kostel sv. Vavřince, Církvice
11. 9.
Kostel sv. Jakuba, Církvice – část Jakub 11. a 12. 9.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Grunta
11. 9.
Synagoga Čáslav
11. a 12. 9.

dobrovolné
dobrovolné
dobrovolné
dobrovolné
dobrovolné

10:30 - 18:00
10:00 - 16:00
10:00 - 16:00
10:00 - 16:00
10:00 - 16:00

dobrovolné
dobrovolné

13:00 - 16:00
10:00 - 16:00

Doprovodné akce EHD
Hrádek
„Václav II.“ – výstava k 750. výročí narození krále Václava II.
„Zachráněné podklady barokního malířství“ – barokní obrazy ve sbírkách Českého muzea stříbra,
zrestaurované v letech 2018 – 2020.
Kamenný dům
„Černé řemeslo“ – kováři a zámečníci na Kutnohorsku – výstava věnovaná řemeslu kovářů, podkovářů
a zámečníků, jejich nástroje, pracovní postupy, tradice a působení na Kutnohorsku.
Tylův památník
„Za kutnohorskými výtečníky“ – výstava u příležitosti výročí 200 let od narození Karla Havlíčka
Borovského a 150 let úmrtí Jana Erazima Vocela.
Kostel sv. Jana Nepomuckého
„Kutnohorské památky – stálá inspirace umělců“ – výstava kutnohorských výtvarníků.
„Deliou“ – koncert 11. 9. od 19:00 hod., Jitka Malczyk – housle, Célestine Doedens – harfa.
Spolkový dům
„Václav Havel a Kutná Hora“ – výstava fotografií a dokumentů.
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele, Sedlec
„Poslední Samoselové“ – výstava fotografií Ondřeje Soukupa z oblasti Černobylu.
Synagoga Čáslav
„Dějiny židů v Čáslavi a na Kutnohorsku“ – komentovaná výstava – historie, tradice, osobnosti a
památky místní židovské komunity.
Akce celoměstského charakteru
Vlašský dvůr
„Procházka městem s průvodcem – HISTORKOVNÉ“ – ve dnech 11. a 12. 9., sraz zájemců v 10:00,
13:00 a 16:00 hod. na nádvoří Vlašského dvora. Účastníci se s kostýmovaným průvodcem vydají na
komentovanou procházku městem, která končí před chrámem sv. Barbory. Jednotné vstupné 100 Kč,
doba trvání cca 1,5 hod. Maximální počet účastníků 60 osob.
B poznámka
Muzeum B – Vlašský dvůr
Muzeum kutnohorských pověstí, duchů a strašidel
poznámka
Sraz zájemců o prohlídku vnitřního prostoru Kamenné kašny je v 11:00 a 14:00 hod. ve Spolkovém
domě.
12. 9. | 10:00 – 16:00 hod.
ŘEMESLA V KUTNÉ HOŘE

Palackého náměstí
Představí se výrobci a farmáři s rozmanitou nabídkou svých výrobků. Těšit se můžete na keramiku,
květiny a dekorace, oblečení a doplňky, přírodní kosmetiku a jiné radosti. Hudební doprovod a
občerstvení bude neodmyslitelně součástí trhu.
www.facebook.com/remeslavkutnehore
12. 9. | 13:00 hod.
KONEC LÉTA V MALÍNĚ
hřiště Malín
Odpoledne plné her a soutěží pro děti. Pořádá Spolek Malíňačky.
17., 18. a 19. 9. | 18:30 – 20:00 hod.
BÍLÁ PANÍ KUTNOHORSKÁ
nádvoří Vlašského dvora
Veselohra o kutnohorských i jiných strašidlech na motivy známé filmové komedie Zdeňka
Podskalského. Kapacita 150 míst k sezení, rezervace na tel. 605 021 639, vstupné dobrovolné.
Uvádí agentura Zuzko.
18. 9. | 10:00 – 20:00 hod.
ZAŽÍT MĚSTO JINAK
Dačického náměstí
Přijďte zažít Kutnou Horu jinak! Sousedská slavnost, na které nebude chybět společná snídaně, dobrá
hudba a workshopy pro děti i dospělé. Pořádá Zenárna, z. s., info@zenarna.cz, tel. 605 060 621.
www.horazije.cz, www.zenarna.cz
18. 9.
DIVADLO X10
11:00 hod. Homo ludens: V lese nejsi nikdy sám
Dačického náměstí
19:00 hod. Studio Hrdinů: Duchovní a totalita – Josef Zvěřina a zápas za duchovní svobodu v
komunistických kriminálech
Pivovar Sedlec
21:00 hod. Kill the Dandies – koncert
Pivovar Sedlec
V rámci akce „Zažít město jinak“. www.divadlox10.cz
18. 9. | 10:00 – 21:00 hod.
VINNÁ ULIČKA V KUTNÉ HOŘE – WINE STREET OF KUTNÁ HORA
Uhelná ulice
Otevíráme ulici Uhelnou všem návštěvníkům a milovníkům vína, perlivého burčáku a regionálních
produktů. Zažijte atmosféru ulice Uhelná jinak a ochutnejte vína přímo od vinařů z Čech i Moravy za
doprovodu místních hudebníků. Pořádá Vinařství Kocián tel.: +420 739 267 230, e-mail:
winestreetofkh@gmail.com.
18. 9. | od 11:00 hod.
PRŮVOD KRÁLŮ VLÁDNOUCÍCH V ČESKÝCH ZEMÍCH V OBDOBÍ GOTIKY
Trasa: historické centrum města - začátek v Breüerových sadech, zakončení v Barborské ulici
Součástí akce je od pátku do neděle Středověké ležení krále Jana Lucemburského v parku pod
Vlašským dvorem. Na trase průvodu budou stánky nejen s historickým zbožím a dobové atrakce.
Pořádá z. s. Průvod králů a Středočeský kraj
18. 9.

VÝLET VLAKEM – ZOO JIHLAVA (PRAHA)
Odjezd z Kutné Hory hl. nádraží.
Více informací – Klub Sluníčko Kutná Hora, Eva Lebedová, tel.: 606 122 312
https://klubslunicko.estranky.cz/
19. 9. | 10:00 – 18:00 hod.
EDUFEST – FESTIVAL HRAVÉHO UČENÍ PRO DĚTI, MLADÉ LIDI A DOSPĚLÉ
Hra na hrdiny 21. století – zábavná hra v centru města (GASK, DDM, Městská knihovna, Dačického
dům, Palackého náměstí Park pod Vlašským dvorem). Vstup volný.
Více informací na www.eduzmenaregion.cz/festival a facebooku Eduzměna Kutnohorsko.
20. – 22. 9.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CENTRU PŘÍSTAV
Jiřího z Poděbrad 289
Slavnostní otevření nově rekonstruovaného Centra Přístav. Budete si moci prohlédnout budovu a
nahlédnout do dílen, které využívají naši klienti. Připravujeme také album fotografií před a po velmi
zdařilé rekonstrukci. www.kh.charita.cz
21. 9. | 18:00 hod.
KINO AMATÉRSKÝCH FILMŮ KUTNÁ HORA
VOŠ a SPŠ a JŠ Kutná Hora – vchod od bývalých lázní (Školní ul.)
Kutná Hora ve 20. století – 2. díl 1948 – 1968
Celovečerní dokument o historii Kutné Hory. Uvedeno v rámci 30. výročí založení Videofilm studia
Kutná Hora. Uvádí Michal Trnka. Akce se koná pod záštitou ČV UNICA
Vstupné zdarma
23. 9. |18:00 hod.
PŘEDNÁŠKA O REKONSTRUKCI KOSTNICE / Ing. VÍT MLÁZOVSKÝ
Hřbitovní kostel Všech svatých s kostnicí – dolní kaple
Přednášet o tom, jak obtížné je zachránit sedleckou kostnici, bude Ing. Vít Mlázovský, generální
projektant celé opravy. Rekonstrukce kostnice probíhá od roku 2014 a právě Ing. Mlázovský je
klíčovou postavou celé obnovy. Kromě projekční práce na opravách kostnice se podílel i na opravě
nedaleké katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Kutné Hoře Sedlci, či hradu Točník a
Žebrák. Výtěžek z dobrovolného vstupného půjde na opravu sedlecké kostnice. Vzhledem k omezené
kapacitě nutná rezervace na https://rezervace.sedlec.info. www.sedlec.info
23. 9. – 9. 12.
KURZ ALFA
arciděkanství, Jakubská 1
Kurz Alfa je cyklus diskusních večerů věnovaných zkoumání existence duchovního světa a smyslu
života. Pokouší se odpovědět na klíčové otázky z hlediska křesťanské víry.
Setkání probíhají každý čtvrtek od 23. 9. do 9. 12. (s výjimkou 6. setkání – bude přesunuto na úterý
26. 10.) od 19:00 do 21:30 hod. www.khfarnost.cz
24. – 28. 9.
VÝSTAVA KOPIE STAROBOLESLAVSKÉHO PALLADIA
chrám sv. Barbory
Palladium země české je milostný obraz, kterému čeští katolíci tradičně připisují zvláštní ochrannou
moc nad Českými zeměmi. Jedná se o kovový reliéf Madony s dítětem (19×13,5 cm). V chrámu bude
palladium vystaveno v kapli sv. Václava, kde bylo původně umístěno. www.khfarnost.cz
25. 9. | 8:00 hod.

POUTNÍ MŠE SVATÁ
Vlašský dvůr
Mše svatá na svátek sv. Václava, patrona České země. www.khfarnost.cz
25. 9. | 13:00 – 21:00 hod.
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
Palackého náměstí
Již tradiční kutnohorská kulturní akce nabízí každoročně v měsíci září zajímavý program pro děti i
dospělé. Střídají se zde hudba s divadlem, míchají styly a žánry, staročeský trh nabízí své výrobky,
jídlo a dobrá vína, a to vše s jediným cílem – pobavit přítomné a navodit dobrou náladu a pohodu
babího léta. Svatováclavské slavnosti se tak stávají příjemným zakončením léta.
Hlavní program na Palackého náměstí:
13:00
zahájení hlavního programu – úvodní slovo vedení města
13:10
Ondřej Fencl & Hromosvod
14:30
Divadélko Kůzle
15:30
Brass Avenue
16:30
Kateřina Svobodová & Ta je moje
18:00
Electric Lady
19:30
Luboš Pospíšil & 5P
21:00
Buty
Doprovodný program:
08:00
Svatováclavská mše – kaple Vlašského dvora
10:00
Torrax, Diesel, ochutnávka nových pivních speciálů – pivovar Kutná
Hora
10:00 – 18:00
Karel Demel: Grafika – výstava ve Spolkovém domě
10:00 – 18:00
Kutnohorské památky stálá inspirace umělců – kostel sv. J. Nepomuckého
13:00
Trh – Palackého náměstí
13:30 – 16:45
dětský program v parku U Tří pávů
14:00 – 18:00
degustace českých vín – Vinné sklepy, s.r.o., klášter sv. Voršily
www.kutnahora.cz
25. 9. | 14:00 – 18:00 hod.
NEJVĚTŠÍ VÝSTAVA ČESKÝCH VÍN
klášter sv. Voršily, Jiřího z Poděbrad 288
Využijte tuto příležitost strávit příjemné odpoledne v úžasných prostorách bývalého voršilského
kláštera ve společnosti dobrého vína a lokálních pochutin. Možnost ochutnat přes 100 druhů vín od
více než 20 ti českých vinařů. Připraven je katalog s víny pro Vaše poznámky. www.vinokutnahora.cz

Koncerty
10. 9. | 19:00 hod.
GALAVEČER HOUSLÍ A VARHAN
chrám sv. Barbory
Účinkují: Jaroslav Svěcený – housle, Václav Uhlíř – varhany
Na programu skladby: G. F. Händela, J. Svěceného, J. S. Bacha, A.Vivaldiho, N. Lemmense, L.
Bellmanna, G. Tartiniho, A. Corelliho a Ch.Gounoda. V programu zazní unikátní italské chrámové
housle Giovanni Francesca Pressendy z roku 1842 a mistrovské housle Giuseppe Guarneriho z roku
1733. Předprodej vstupenek v Informačním centru Města Kutná Hora (Kollárova ulice) a v Městském
Tylově divadle v Kutné Hoře. Vstupné: 300 Kč
11. 9. | 19:00 a 20:30 hod.

DELIOU
kostel sv. Jana Nepomuckého
V rámci "EHD – Dny Evropského dědictví " zahraje v kostele sv. Jana Nepomuckého dvojice Deliou,
houslistka Jitka Malczyk a francouzská harfenistka Celestine Doedens.
Vstup zdarma. www.deliou.cz
12. 9. |18:00 hod.
PODZIMNÍ KONCERT
Hřbitovní kostel Všech svatých s kostnicí – horní kaple
Na cembalo zahraje Kristýna Kosíková. Výtěžek z dobrovolného vstupného půjde na opravu sedlecké
kostnice. Vzhledem k omezené kapacitě nutná rezervace na https://rezervace.sedlec.info.
www.sedlec.info
17. 9. | 19:00 hod.
PAVEL ŠPORCL – PAGANINIANA
katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jan Křtitele
Pavel Šporcl, nejpopulárnější český houslista současnosti, se vydává do nejvirtuóznějších vod
houslového repertoáru na svém novém albu Paganiniana a na něj navazujícím turné. Na desku
Paganiniana si vybral skladby, které patří k nejtěžším v sólovém houslovém repertoáru a jsou výsadou
jen hrstky světových houslistů. Program koncertu vychází z nahraných skladeb, aby mohli posluchači
sami slyšet tento mimořádný repertoár. Koncert proběhne v rámci Generali Česká pojišťovna Tour
2021, hostem koncertu bude kytarista Lukáš Sommer. Vstupenky na www.ticketportal.cz a
v předprodeji v sedleckém informačním centru. Pořádají Římskokatolická farnost Kutná Hora Sedlec a
ŠPORCL ARTS Agency - „Když hvězdy září“. www.sedlec.info
29. 9. | 19:00 hod.
KONCERT V KAPLI VLAŠSKÉHO DVORA
Vlašský dvůr
Kaple svatého Václava a Ladislava ve Vlašském dvoře se rozezní tento rok snad již prvním koncertem,
tentokrát trošku akusticky. Rezervace doporučená. Kapacita 30 míst. Vstup zdarma.
Průvodcovská služba Kutná Hora, +420 736 485 407, vlasskydvur@pskh.cz; www.pskh.cz
29. 9. | 18:00 hod.
OPERNÍ VEČERY – MEMORIAL Mgr. KARLA BICANA
Střední průmyslová škola v Kutné Hoře, hlavní vchod
32. ročník s využitím hudebních nosičů z pozůstalosti pana Karla Bicana s laskavým zapůjčením
rodinou. Na programu: poslední dvě vystoupení světové sopranistky – Maria Callas v Covent Garden
1962 a 1964 v režii Franca Zeffirelliho. Arie z oper Giuseppe Verdiho, George Bizeta a Giacoma
Pucciniho. Večerem vás bude provázet pan Jaromír Dajbych. Vstup zdarma. Více info na tel.:
607 685 090, e-mail: dostalova.kveta@seznam.cz.

Výstavy
do 31. 12.
ZÁMEK KAČINA NA STARÝCH VYOBRAZENÍCH
zámek Kačina
Obrázky zachycují zámek Kačina a jeho parkové a stavební přeměny od roku 1830 do 1. poloviny 90.
let 20. století. Nejstarší obrázky (kopie) jsou litografie, lavírovaná tušová kresba, akvarel a lept.
Novější jsou pohlednice, skleněné fotografické desky a fotografie. www.nzm.cz
do 31. 12.

EPIFYTY, ANEB ROSTLINY VZDUŠNÝCH ZAHRAD
zámek Kačina
Epifyty jsou významnou skupinou rostlin, která velmi ovlivnila zahradnictví posledních století.
Příkladem je orchidej Phalaenopsis, která se stala jednou z nejpěstovanějších pokojových květin. Na
výstavě zjistíte, co je epifyt a odhalíte jejich život v původním prostředí vysoko v korunách stromů.
www.nzm.cz/kacina
do 31. 12.
OBRAZ ZEMĚDĚLSTVÍ V SOCIALISTICKÉM REALISMU
zámek Kačina
Cílem tohoto výstavního projektu je seznámit širokou veřejnost s existencí unikátního souboru
obrazů malířů socialistického realismu ze sbírek NZM a na konkrétních dílech ukázat, jak umělci
sloužící totalitní komunistické moci tendenčně vykreslovali průběh násilné kolektivizace na českém
venkově. Na výstavě bude představen i jeden z nejznámějších obrazů vytvořených v tomto
specifickém výtvarném stylu, monumentální malba Aleny Čermákové (1926–2009) – „Soudruh
Rajtora vypráví o svém zájezdu do SSSR". www.nzm.cz/kacina
16. 6. – 31. 12.
VÝSTAVA AFRICKÉHO UMĚNÍ – SOCHY Z TENGENENGE
zámek Kačina
Výstava umění pocházejícího ze sochařské komunity Tengenenge v Zimbabwe, kde tvoří více než
stovka sochařů, usazených zde i se svými rodinami. Za svou jedinečnost vděčí Tengenenge
přírodnímu bohatství ukrytému v kopcích pohoří Great Dyke. Jedná se o zásoby kvalitního kamene
vhodného pro sochařskou práci, díky nimž mohou místní sochaři tvořit. Každý ze sochařů má v
nejbližším okolí vesnice vyhrazený prostor, kde vystavuje své sochy. To z Tengenenge činí možná
největší galerii kamenných soch pod širým nebem na světě. www.nzm.cz/kacina
1. 7. – 12. 9.
POSLEDNÍ SAMOSELOVÉ – 35 LET OD KATASTROFY V ČERNOBYLU
katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele – galerie v podkroví
Výstava černobílých fotografií autora Ondřeje Soukupa zachycuje nejen tváře posledních Samoselů,
tedy lidí, kteří se rozhodli vrátit do oblasti po katastrofě v Černobylu, ale také oblast samotnou.
Zvrásněná krajina s torzy objektů se jakoby zrcadlí v jednotlivých obličejích starousedlíků…o to silnější
dojem výstava zanechává. www.sedlec.info
1. 7. – 31. 12.
VÝSTAVA AGROLESNICTVÍ – PŘÍLEŽITOST PRO KRAJINU A ZEMĚDĚLSTVÍ
zámek Kačina
Výstava Agrolesnictví – příležitost pro krajinu a zemědělství vám představí agrolesnický systém v
různých formách a z různých pohledů. Seznámí vás jak s historií, tak i produkčními a neprodukčními
přínosy agrolesnictví včetně adaptace ke klimatickým změnám, pro biodiverzitu, ale i pro zlepšení
vodního režimu v krajině. Součástí prezentace budou praktické ukázky ze světa i Evropy, ale i
například výsledky sociologického šetření, co si o agrolesnictví myslí sami zemědělci bez ohledu na
způsob hospodaření, velikost či formu zemědělského podnikání. www.nzm.cz/kacina
1. 7. – 31. 12.
VÝSTAVA – SKRYTÁ KRÁSA HMOTY
zámek Kačina
Výstava zahrnuje soubor vybraných fotografií pořízených v Alpách v oblasti hory Gross Glockner.
Jedná se o fotografie zachycující vápencové bloky protkané sítí druhotných sedimentárních nerostů.
www.nzm.cz/kacina

1. 8. – 15. 11.
CHOTKOVSKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO
zámek Kačina
V zámecké kapli naleznete nově vybudovaný divadelní pavilon. Zde si můžete prohlédnout původní
chotkovské malované loutkové divadélko. Divadélko sloužilo jako kulisa pro hry, které byly pořádány
pro zábavu dětí hraběte Jindřicha Chotka (1802–1864). Společně s dalšími chotkovskými teatráliemi v
70. letech 20. století bylo převezeno z Kačiny do Prahy a stalo se součástí sbírek Divadelního oddělení
Národního muzea. Nyní se vrátilo zpět na Kačinu. www.nzm.cz/kacina
1. 8. – 31. 12.
SPAGYRIE, ROSTLINNÁ ALCHYMIE
zámek Kačina
Výstava seznamuje s jedním z historických zdrojů současné farmacie. Ukazuje však současně spagyrii
jako filozofický směr a druh ezoterismu. www.nzm.cz/kacina
16. 8. 2021 – 5. 5. 2025
ZÁZRAČNÉ DIVADLO BAROKNÍHO SVĚTA
zámek Kačina
V zámecké kapli si můžete prohlédnout "Zázračné divadlo barokního světa". Rekonstrukce barokního
marionetového divadla vznikla roku 1993 pro inscenaci Gluckovy opery, která se s mezinárodním
ohlasem hrála do roku 2005. www.nzm.cz/kacina

Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552
každý den 10:00, 13:00 a 16:00 hod.
HISTORKOVNÉ – PROHLÍDKY MĚSTA S PRŮVODCEM
Připravili jsme si pro Vás procházku historickým centrem města Kutná Hora s naším průvodcem.
Pojďte s námi objevovat zákoutí a dozvědět se něco z historie středověkého města a zároveň třeba i
nějakou pikantní historku. Délka prohlídky v závislosti na velikosti skupiny, cca 1h - 1,5h.
Vstup 150 Kč/os., akce 4 + 1 zdarma
Průvodcovská služba Kutná Hora, +420 736 485 407, vlasskydvur@pskh.cz; www.pskh.cz

Dačického dům, Komenského nám. 41
24. 4. 2020 – jaro 2022
„JAK TO BYLO PŘED UNESCEM“ – PROMĚNY HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA“
Retrospektivní výstava v Dačického domě prezentuje zdevastované historické jádro, mapuje obnovu
nejvýznamnějších památek a zejména nabízí návštěvníkům konfrontace proměn města
v nejznámějších ulicích. Výstava fotografií je doplněna archivními filmovými dokumenty a připomíná
dobové záběry stavu historických památek, jejich obnovu či slavnostní zasedání zapsání Kutné Hory
na Listinu UNESCO. V části výstavy mají návštěvníci unikátní příležitost poznat dějiny kostnice na
základě prezentování výsledků archeologického průzkumu. Součástí této výstavy jsou venkovní
panely, které putují po městě Kutná Hora. Pořádá Nadace Kutná Hora - památka UNESCO.
11. 9. – 12. 9. | 10:00 – 18:00 hod.
DNY EHD V DAČICKÉHO DOMĚ
Během zářijového víkendu si můžete Dačického dům prohlédnout za poloviční vstupné a pro děti je
připravena soutěž! Kdo se nebude bát prozkoumat tajuplnou podlahu ve sklepě, dostane i odměnu!
Pojďme si víkend užít zábavou a poznáváním památek UNESCO!

www.dacickehodum.cz

Galerie Felixe Jeneweina, Šultysova 154, Dům U havířů – 1. patro
10. 9. – 31. 10.
XXI. SYMPOZIUM SOUČASNÉHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ JENEWEIN – KUTNÁ HORA
Od roku 2000 pořádá každoročně GFJ malířské sympozium zaměřené na reflexe Jeneweinova díla v
současné malbě. Letos se sympozia účastnili Karolína Netolická, Samuel Kollárik, Lenka Falušiová,
Barbora Mikudová. Výstava z tvůrčích výsledků červencového malířského workshopu bude přístupna
veřejnosti v září a říjnu ve výstavních prostorách GFJ.
www.gfj.kh.cz

Spolkový dům a kostel sv. Jana Nepomuckého, Lierova 146
3. – 20. 9.
VÁCLAV HAVEL A KUTNÁ HORA
Spolkový dům
Město Kutná Hora pořádá výstavu fotografií a dokumentů.
Vernisáž 2. 9. 2021 v 17:00 hod.
Kurátor výstavy Jaromír Procházka, úvodní slovo Ing. Josef Viktora, hudební doprovod Pavel J. Ryba.
10. 9. – 10. 10.
KUTNOHORSKÉ PAMÁTKY – STÁLÁ INSPIRACE UMĚLCŮ
kostel sv. Jana Nepomuckého
Město Kutná Hora ve spolupráci s agenturou Veselý lidový rok pořádá výstavu kutnohorských umělců
v barokním prostoru kostela. Výstava byla původně připravena k výročí 25. let na seznamu světového
dědictví 1995 – 2020. Slavnostní zahájení 9. 9. v 17:00 hod.
24. 9. – 17. 10.
KUTNOHORSKÉ PAMÁTKY – STÁLÁ INSPIRACE UMĚLCŮ
Spolkový dům
Nadační fond Mikuláše Daczického z Heslova ve spolupráci s Městem Kutná Hora pořádá výstavu
tvorby výtvarníka a člena SČUG Hollar. Vernisáž 23. 9. 2021 v 17:00 hod.
www.kutnahora.cz

Městské Tylovo divadlo, Masarykova 128
VELKÁ SCÉNA
11. 9. | 19:00 hod.
ZDENĚK IZER – NA PLNÝ COOLE!
Agentura Aura-Pont, Praha
Nový celovečerní zábavný program, ve kterém se diváci mohou setkat s jedinečným a
nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie,
mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček.
Vystoupení je opět obohacené videoprojekcemi a světelnými efekty, nejrůznějšími zábavnými
kostýmy i převleky.
Vstup: 320 Kč (vstupenky zakoupené na původní termín zůstávají v platnosti)
17. 9. | 19:00 hod.

ČESKÉ NEBE – ZDENĚK SVĚRÁK, LADISLAV SMOLJAK
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
Cimrmanův dramatický kšaft. Nález Cimrmanovy hry České nebe potvrdil, že stopa geniálního autora
nekončí rokem 1914. Drama zachycuje dobu, kdy na zemi propukla první světová válka. Sledujeme ji z
nebe, kde se dávno mrtví velikáni českých dějin strachují o osud svého lidu.
Hrají: Zdeněk Svěrák, Miloň Čepelka, Miroslav Táborský, Petr Brukner, Petr Reidinger, Jan Hraběta,
Andrej Krob, Robert Bárta, Marek Šimon, Genadij Rumlena, Michal Weigel, Zdeněk Škrdlant
Režie: Ladislav Smoljak
Vstup: 590, 550 Kč
20. 9. | 19:00 hod.
PUSŤTE MĚ VEN! – JEAN-MARIE CHEVRET
Divadlo Kalich, Praha
Herecká legenda Iva Janžurová si jako inscenaci ke svému významnému životnímu jubileu příhodně
vybrala výtečnou francouzskou komedii, která nabízí opravdu mimořádnou hereckou příležitost v
podobě postavy velké hvězdy pařížského divadla a filmu Joce de Guérande. Ta se doma chystá na
odjezd do televizního studia, neboť na programu bude přímý přenos galavečera na její počest. Už je
vlastně na odchodu z bytu, téměř všechno má připraveno, jen ještě musí spustit novou bezpečnostní
roletu na terasu… a z vteřiny na vteřinu může být všechno jinak! A pozor autor připravil pro Joce a
hlavně pro diváky této chytré komedie skutečně překvapivý konec.
Hrají: Iva Janžurová, Sabina Remundová
Režie: Sabina Remundová
Vstup: 420, 400, 350 Kč
23. 9. | 19:00 hod.
DRUHÁ TVÁŘ – EVA URBANOVÁ @ SKUPINA BAROCK
Agentura GLOBART, Brno
Operní diva světového formátu Eva Urbanová bude hlavní hvězdou exkluzivního pořadu Druhá tvář s
vynikajícími hudebníky z formace BAROCK. Klasický smyčcový zvuk se sóly koncertního mistra
brněnské filharmonie Pavla Wallingera se snoubí se skvělou rytmickou sekcí vynikajícího muzikanta a
mimo jiné kytaristy kapely AC/DC revival Adama Malíka. Eva Urbanová může v tomto projektu
předvést svůj široký pěvecký a výrazový rejstřík v muzice, kterou má tak ráda: rockové a popové hity
kapel Queen, Nightwish, Vangelis, Scorpions, Nazareth, ale i pěveckých legend Andrei Bocelliho, Il
Divo a mnoha dalších.
Vstup: 590 Kč (vstupenky zakoupené na původní termín zůstávají v platnosti)
MALÁ SCÉNA
16. 9. | 19:00 hod.
PAN HALPERN A PAN JOHNSON / Lionel Goldstein
Ochotnický spolek Tyl v Kutné Hoře
Anglická hořká komedie o dvou starších mužích, kteří se setkávají nad hrobem jedné ženy.
Zesnulá Florence byla životní družkou pana Halperna a osudovou láskou pana Johnsona. Muži se nad
jejím hrobem poprvé setkávají tváří v tvář. Pan Johnson se nic netušícímu panu Halpernovi představí
jako dlouhoeltý přítel jeho ženy. Celoživotní rivalové postupně odhalují svá nejinternější tajemství a
čistou pravdu o svých životech.
Hrají: Miroslav Štrobl, Ota Fiala, hudba: Boris Buňka, režie: Petra Wagenknechtová
Vstup: 150 Kč
22. 9. | 18:00 hod.
ESTER KOČIČKOVÁ @ MOODY CAT BAND

Nekorektní písňová show o Bohu, lásce a smrti. Svérázný „polyester“ tuzemské kulturní scény se
tentokrát publiku představí jako nekompromisní textařka, i jako pohříchu rockově kompromisní, ale
nakonec ještě biologicky udržitelná zpěvačka. V mnoha směrech vskutku nekorektní písňové férii zazní
ty nejznámější i nejzásadnější světové hity. Ty Ester v rámci představení doplní humorně odlehčenými
komentáři a vysvětlivkami, nebo samotnými písňovými texty ve zvukomalebné češtině. Objevná a
mnohdy překvapivá je i hudební podoba jednotlivých písní, a to díky brilantnímu doprovodnému triu
Moody Cat Band.
Upozornění: Dětem do čtrnácti let tuto produkci vřele nedoporučujeme.
Vstup: 200 Kč (vstupenky zakoupené na původní termín zůstávají v platnosti)
Změna programu vyhrazena
www.divadlo-kutnahora.cz

Kino Modrý kříž, Havířská 403
1. 9. | 19:00 hod.
FREE GUY
USA, akční, 115 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing
Ryan Reynolds hraje bankovního úředníka, který zjistí, že je ve skutečnosti nehratelnou postavou ve
videohře. A tak se rozhodne stát se hrdinou, který přepíše vlastní příběh. V prostředí, kde neexistují
žádná omezení a kde je vše dovoleno musí zachránit svět dřív, než bude zničen.
Hrají: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Taika Waititi, Utkarsh Ambudkar
Režie: Shawn Levy
2. 9. | 19:00 hod.
SHOKY&MORTHY: POSLEDNÍ VELKÁ AKCE
ČR, komedie, 103 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Shoky a Morthy jsou kamarádi od školních let a zároveň youtubeři s našláplou kariérou. Když poslední
video kluků sklidí na sítích vlnu kritiky, jejich kanál přestane vydělávat a vyslouží si za něj veřejně
prospěšné práce, vypadá to na jejich definitivní rozchod.
Hrají: Jakub Štáfek, Štěpán Kozub, Andrea Daňková, Tomáš Magnusek, Martina Babišová
Režie: Andy Fehu
3. 9. | 19:00 hod.
AFTER: TAJEMSTVÍ
USA, drama, vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing
Třetí díl filmového a knižního fenoménu After přinese pro osudovou lásku Tessy a Hardina zatím
největší zkoušku. Zkoušku, která může zanechat jejich silný vztah v troskách. Tessu čeká životní
rozhodnutí a Hardin bude čelit nejen svým běsům a minulosti, ale i šokujícímu odhalení, které se týká
jeho rodiny. Oba jsou opět o něco starší a první polibky střídá intenzívní tělesný vztah.
Hrají: Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford, Arielle Kebbel, Mira Sorvino, Stephen Moyer
Režie: Castille Landon
4., 9. a 19. 9. | 19:00 hod.
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
ČR, komedie, 118 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný
V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak
si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním odvážných úkolů. Jak
čtyřicátník zjistí, jestli je opravdovej chlap?
Hrají: Martin Pechlát, David Švehlík, Hynek Čermák, Martin Hofmann, Daniela Kolářová, Kristýna
Boková, Jana Kolesárová, Barbora Poláková, Hana Vagnerová, Zuzana Norisová, Petra Hřebíčková

Režie: Patrik Hartl
5. 9. | 16:00 hod.
MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
USA, animovaná komedie, 107 min., vstupné 120 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Hrdinové prvního dílu už sice dospěli, ale v pokračování se znovu vrátí do dětských let, minimálně
proto, aby zachránili svět.
Režie: Tom McGrath
5. a 8. 9. | 19:00 hod.
ZÁTOPEK
ČR, životopisný, 130 min., vstupné 130 Kč, mládeži přístupný
Film vypráví o nezlomné síle vůle, která dodnes inspiruje tisíce sportovců po celém světě. A také o
jedinečném vztahu dvou lidí – Emila a Dany Zátopkových – kteří navzdory všem překážkám spolu
strávili celý život.
Hrají: Václav Neužil ml., Martha Issová, James Frecheville, Robert Mikluš, Jiří Šimek
Režie: David Ondříček
10., 11. 9. a 18. 9. | 19:00 hod.
JEDINĚ TEREZA
ČR, romantická komedie, 100 min., vstupné 130 Kč, mládeži přístupný
Tomáš s Terezou prožívali lásku jako z učebnice. Poznali se na střední, přeskočila mezi nimi jiskra a po
vysoké spolu zůstali v Praze. Jednou na Štědrý den přistihne Tereza Tomáše v domněle choulostivé
situaci. „Usmiřovačku“ mu překazí neplánovaný pobyt na policejní stanici, a když se konečně dostane
domů, narazí na prázdný byt a výzvu, aby se sbalil a odstěhoval.
Hrají: Veronika Khek Kubařová, Igor Orozovič, Matouš Ruml, David Matásek, Lenka Vlasáková
Režie: Jaroslav Fuit
12. 9. | 16:00 hod.
22. 9. | 19:00 hod.
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
ČR, dobrodružný, 90 min., vstupné 100 Kč, rodinný, pro děti
Příběh psí pravdy, lásky a naděje. On vlastně každý pes je v sobě tak trochu toulavý do té doby, než
najde své štěstí, a to štěstí pes najde jenom s člověkem. Můj příběh je o hledání psího štěstí a také o
překážkách a pastech na cestě k tomu správnému člověku. Je o síle a nezlomnosti, která se ukrývá v
každém psovi. Dobrodružný příběh skutečných psích hrdinů a lidí kolem nich.
Hrají: Boleslav Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková, Karel Roden, Jana Plodková, Richard Krajčo,
Patricie Pagáčová, Marek Taclík
Režie: F. A. Brabec
12. 9. | 19:00 hod.
VEČÍREK
ČR, komedie, 90 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Na večírku se postupně scházejí bývalí spolužáci. Toto setkání by se pravděpodobně neslo v duchu
lehkého škorpení a nostalgických vzpomínek, jenže místo dalšího spolužáka zazvoní u dveří podomní
prodavač a přinese nečekanou zprávu o kamarádovi, který už nikdy nedorazí. Účastníci večírku se za
ním společně vydávají autobusem. Během cesty se ukáže, že mluvit o skutečných pocitech je mnohem
složitější, než se zdá.
Hrají: Jiří Langmajer, Tatiana Dyková, Karel Roden, Marek Taclík, Matěj Dadák, Marián Čeky Čekovský,
Nela Boudová, Miroslav Vladyka, Petr Kolečko
Režie: Michal Suchánek

15. 9. | 19:00 hod.
CHYBY
ČR, romantický, 99 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný
Ema je energická pětadvacetiletá prodavačka v supermarketu na malém městě. Tomáš je třicetiletý
pokrývač žijící v nedaleké vesnici. Jedna noc, od které ani jeden z nich nic zásadního nečekal, rychle
přeroste ve vztah, lásku a společné bydlení. Náhodné setkání s minulostí nečekaně odstartuje sérii
událostí, která obrátí životy obou dotyčných naruby.
Hrají: Pavla Gajdošíková, Jan Jankovský, Ondřej Kokorský, Ivo Gogál, Jan Kolařík, Eva Hacurová, Marta
Dancingerová, Slávek Bílský, Monika Načeva
Režie: Jan Prušinovský
16. 9. | 19:00 hod.
CESTA DOMŮ
ČR, komedie, 95 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Další snímek režiséra Tomáše Vorla navazuje na jeho filmy Cesta z města a Cesta do lesa a vytvoří tak
uzavřenou trilogii a tím završí osudy všech stěžejních postav. Ve filmu nechybí humor, tvůrci ale chtějí
vzdát hold životu na vsi, vesnickým tradicím a rodinnému sedlačení, soužití s přírodou a krajinou.
Hrají: Tomáš Vorel ml., Lucie Šteflová, Milan Šteindler, Tomáš Hanák, Barbora Nimcová-Schlesinger,
Boleslav Polívka, Eva Holubová
Režie: Tomáš Vorel st.
17. 9. | 19:00 hod.
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
ČR, komedie, 97 min., vstupné 130 Kč, mládeži přístupný
Nataša a Dominik se neplánovaně stanou rodiči. Nataša, úspěšná designérka hraček pro děti, dokáže
rodinu lépe finančně zabezpečit, a tak se dohodnou, že hlavní část péče o novorozence převezme jako
otec na mateřské dovolené Dominik. Díky soužití s malým človíčkem objeví, kolik podob může mít
láska…
Hrají: Jiří Mádl, Tereza Ramba, Ondřej Malý, Lucie Benešová, Roman Zach, Ivan Lupták, Jakub Volák,
Lukáš Hejlík, Robert Jašków, Lucie Polišenská
Režie: Jan Haluza
19. 9. | 16:00 hod.
EXPEDICE: DŽUNGLE
USA, akční, 127 min., vstupné 100 Kč, mládeži přístupný, český dabing
Film studia Disney, inspirovaný slavnou atrakcí v zábavním parku Disneyland, je dobrodružnou
výpravou do amazonské džungle, ve které se představí Dwayne Johnson jako charismatický kapitán
lodi a Emily Blunt jako odvážná průzkumnice na své misi. Po jeho boku zjistí, že díky svým přirozeným
psím instinktům dokáže v nehostinné divočině nejen přežít, dokonce v tomto novém a svobodném
životě nachází i zalíbení.
Hrají: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jesse Plemons, Édgar Ramírez, Paul Giamatti, Andy Nyman, Jack
Whitehall, Dani Rovira, Quim Gutiérrez
Režie: Jaume Collet-Serra
23. 9. | 19:00 hod.
TEMNÝ DŮM
USA, horor, 108 min., vstupné 100 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Beth, která se vzpamatovává z nečekané smrti svého manžela, zůstává sama v domě u jezera, který
pro ni postavil. Začíná však odhalovat jeho znepokojující tajemství a je odhodlaná je rozluštit.
Hrají: Rebecca Hall, Sarah Goldberg, Stacy Martin, Evan Jonigkeit, Vondie Curtis-Hall, Samantha Buck,
Allie McCulloch
Režie: David Bruckner

25., 26. a 29. 9. | 19:00 hod.
ZBOŽŇOVANÝ
ČR, komedie, 99 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný
Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk jde do důchodu. Celý život byl vyhlášeným lékařem a nyní
se těší na zasloužený odpočinek. Ještě víc se však těší jeho rodina – manželka Olga, která se už
nemůže dočkat, až o něj bude pečovat. Nejvíc nadšená je však Zdeňkova vnučka Aneta, která dědu
vždy považovala za svůj velký vzor a píše o něm seminárku do školy. Jenže Zdeněk není tak dokonalý,
jak se zdá. Má jedno velké tajemství. Už téměř 40 let udržuje milenecký poměr s ortopedkou Danou.
Hrají: Jiří Bartoška, Zuzana Kronerová, Ivana Chýlková, Petra Hřebíčková, Jiří Langmajer, Štěpán Kozub,
Taťjana Medvecká
Režie: Petr Kolečko
26. 9. | 16:00 hod.
CROODSOVI: NOVÝ VĚK
USA, animovaná komedie, 95 min., vstupné 110 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Režie: Joel Crawford
26. 9. | 19:00 hod.
MATKY
ČR, komedie, 95 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný
Mohl by to být film o ženách v nejlepších letech, které jsou elegantní, sebevědomé, chytré, užívají si, a
probírají spolu chlapy, vztahy a sex. Čtyři celoživotní kamarádky takové jsou, ale k tomu všemu se
starají o děti, nebo je právě porodily, případně jsou těhotné.
Hrají: Hana Vagnerová, Petra Hřebíčková, Sandra Nováková, Gabriela Marcinková, Jakub Prachař, Jiří
Langmajer, Štěpán Benoni, Vladimír Polívka
Režie: Vojtěch Moravec
30. 9. | 19:00 hod.
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
V. Británie / USA, akční, 163 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
James Bond, agent 007, skončil aktivní službu a užívá si zasloužený odpočinek na Jamajce. Klid však
nemá dlouhého trvání – objeví se totiž jeho starý přítel Felix Leiter ze CIA a požádá ho o pomoc. Mise
na záchranu uneseného vědce se ukáže být zrádnější, než se na začátku zdálo. Bond se během
vyšetřování dostane na stopu nevyzpytatelného zločince, který disponuje nebezpečnou a velmi
ničivou novou technologií.
Hrají: Daniel Craig, Rami Malek, Ana de Armas, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Jeffrey Wright
Režie: Cary Joji Fukunaga
Změna programu vyhrazena.
www.kino-kutnahora.cz

Městská knihovna, Husova 145/14
6. – 17. 9.
BURZA KNIH
Nabízíme vyřazené knihy za symbolickou cenu.
9. 9. |10:00 hod.
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ VU3V V MĚSTSKÉM TYLOVĚ DIVADLE

13. 9. | 9:30 hod.
HRÁTKY S PAMĚTÍ
Pravidelný trénink paměti, tentokrát na téma „Cestování“.
16. 9. | 8:00 hod.
ZÁJEZD DO ČASTOLOVIC
(zámek a zámecký park) a Rychnova nad Kněžnou (prohlídka města) / Pro přihlášené účastníky UVČ
Českopis. Informace na tel. č. 327 512 079, e-mail: bicikova@knihovna-kh.cz nebo osobně v
dospělém oddělení.
19. 9. | 10:00 hod.
EDUFEST – FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ
Neformální setkání všech se zájmem o téma vzdělávání.
23. 9. | 18:00 hod.
VEČER POEZIE S ALENOU DOBIÁŠOVOU
27. 9. | 18:00 hod.
KONOPÍ / CO JE PRAVDA A CO LEŽ? PROČ A CO KONOPÍ LÉČÍ?
Beseda se Zdeňkem Majzlíkem.
Celý měsíc: Výstava fotografií JUDr. Jana Franka.
www.knihovna-kh.cz

České muzeum stříbra
18. 6. – 14. 11.
ZACHRÁNĚNÉ POKLADY BAROKNÍHO MALÍŘSTVÍ
Hrádek, Barborská 28
Barokní obrazy ve sbírkách ČMS restaurované v letech 2018 – 2020.
18. 6. – 17. 10.
VÁCLAV II.
Hrádek, Barborská 28
Výstava k 750. výročí narození krále Václava II.
4. 5. – 29. 11.
ČERNÉ ŘEMESLO – KOVÁŘI A ZÁMEČNÍCI NA KUTNOHORSKU
Kamenný dům, Václavské nám. 183
Řemeslo kovářů, podkovářů a zámečníků, nástroje, pracovní postupy a tradice v kutnohorském
regionu.
3. 6. – 4. 9.
JAN ANTONÍN VENUTO
Tylův dům, Tylova 507
Obrazy českých měst na přelomu 18. a 19. století.
9. 9. – 30. 10.
ZA KUTNOHORSKÝMI VÝTEČNÍKY 2
Tylův dům, Tylova 507

Výstava u příležitosti výročí 200 let od narození Karla Havlíčka Borovského a 150 let od úmrtí Jana
Erazima Vocela.
www.cms-kh.cz

Galerie Středočeského kraje, Barborská 51 - 53
VÝSTAVY:
STÁLÁ EXPOZICE – STAVY MYSLI / ZA OBRAZEM – OBMĚNY A INTERVENCE
Galerie II
V jedinečně koncipované expozici Stavy mysli / Za obrazem najdete díla řazená dle rozličných
citových a myšlenkových stavů (např. samota/přátelství, rovnováha/napětí). Výstava osloví všechny
vnímavé návštěvníky bez nutné znalosti výtvarných stylů a chronologického řazení.
STÁLÁ VENKOVNÍ EXPOZICE – GASK POD ŠIRÝM NEBEM
zahrady Jezuitské koleje
Projekt GASK pod širým nebem představuje v krásných zahradách za galerií sochy či prostorové
instalace umělců, zastoupených ve stálých expozicích GASK Stavy mysli / Za obrazem a Alej
světců nebo na současných či připravovaných výstavách. Návštěvníkům se nabízí nová příležitost
užívat si naše zahrady jako „přístav pohody a poznání“.
4. 5. – 26. 9.
STELLA MARIS – DAGMAR ŠUBRTOVÁ
Experimentální prostor
Mimořádně aktuální je instalace plovoucích hvězd a geologických sond naší planety nesoucí název
Stella Maris. Autorka ve své tvorbě dlouhodobě reflektuje postindustriální krajinu, zajímá se o
procesy přeměn a o působení člověka, jenž svou činností ovlivňuje globální systém.
4. 5. – 17. 10.
ŘÁD A NÁHODA – JAN KUBÍČEK
Přesahy grafiky – Galerie III
První ucelený přehled tvorby Jana Kubíčka, jednoho z nejautentičtějších v řadě důležitých jmen
českých racionalistů generace 60. let. Kubíček vytvářel řady obrazů, objektů, kreseb, koláží či
grafických listů, v nichž systematicky rozvíjel určité nápady, než do důsledků vyčerpal jejich možnosti.
18. 7. – 24. 10.
FÉROVÝ OKRUH, GWÉNAËL MORICE
Whitebox
Férový okruh představí originální projekt francouzského sochaře, který vytváří design z recyklovaných
materiálů, převážně z plastu. Projekt propojí okruh Francie – Uhelný mlýn/Libčice nad Vltavou –
GASK/Kutná Hora, kde vzniknou fair-tradové site specific instalace na pomezí volného umění a
designu. Výstava potěší děti i dospělé.
12. 9. 2021 – 30. 1. 2022
WASTELAND, ŠIMON SÝKORA
Projectroom
Šimon Sýkora (*1990) vystudoval na pražské Akademii výtvarných umění malbu, zároveň se věnuje i
tvorbě videa a performance. Jeho figurální malby, charakteristické magicky znepokojivou a
melancholickou atmosférou, jako by sledovaly zastřenou příběhovou linii osudových setkávání, cest a
rozchodů i osamění a pocitů vykořeněnosti v podivném bezčasí. Tematicky čerpají z různých zdrojů,

ale zprostředkovaně odrážejí tísnivé pocity izolace, nejistoty a frustrace ze současné situace na
umělecké scéně, které autora vedou k určitému druhu nomádského života a k dobrovolnému exilu.
12. 9. 2021 – 30. 1. 2022
BALETKA S PLNOVOUSEM, MICHAELA PETRŮ
Projectroom
Výstava Baletka s plnovousem v Gallery Point GASK navazuje na výstavní projekt Neboj Karlín, který
proběhl v arto.to galerii v Uhelném mlýně v Libčicích nad Vltavou na přelomu roku 2020 a 2021.
Malířka kreativně kombinuje „klasickou“ malbu s barevnými samolepícími foliemi, které prořezává,
přelepuje a vytváří tak jakousi pop-artovou koláž komických postav, městských motivů, znaků, reklam
a předmětů denní potřeby, zobrazující výstižně přirozený chaos a variabilitu města, jeho celkovou
mozaiku.

PROGRAMY LEKTORSKÉHO CENTRA a KNIHOVNY GASK
GASK rodinám
11. 9. | 13:00 hod.
MLHA PŘEDE MNOU, MLHA ZA MNOU
Při pozorném pohledu na jemné dílo Václava Boštíka se ponoříme do mlhoviny a odhalíme na první
pohled netušené barvy a tvary. Čtverec a kruh, které provázely jeho tvorbu, budou i našimi hlavními
motivy. A protože Václav Boštík ve své tvorbě hledal cestu k povznesení se nad sebe sama –
k absolutnímu štěstí, zamyslíme se i my nad tím, co dělá šťastné nás a co bychom chtěli objevit na
konci mlhy sami pro sebe my.
Cílová skupina: (pra)rodiče s dětmi od 6 let; délka programu 120 minut; vstup:60 Kč dítě + rodič
zdarma, sleva 10% pro držitele Family nebo Zlaté karty Přítele GASK; místo setkání pokladna GASK;
rezervace nutná na VratnaMilitka@gask.cz nebo 702 045 215 do 9. 9. 18:00 hod.
GASK plus
11. 9. | 15:00 hod.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY DAGMAR ŠUBRTOVÉ
Sobotní komentovanou prohlídkou výstavy Stella Maris Dagmar Šubrtové Vás provede kurátorka
GASK Adriana Primusová. Setkání bude obohaceno o křest katalogu, který k výstavě vznikl jako
dokumentace site-specific instalace. Místo setkání předsálí výstavy; vstup zdarma; rezervace nutná
na pokladna-KH@gask.cz nebo 725 377 433 do 10. 9. 18:00 hod.
GASK rodinám
15. 9. | 10:30 hod.
MLHA PŘEDE MNOU, MLHA ZA MNOU
Mezigenerační výtvarné hraní – výtvarná zastavení pro nejmenší objevitele umění přinesou dětem i
rodičům ponoření se do tvorby Václava Boštíka. Budeme zkoumat různé formy mlhoviny, vystupující
barvy a skryté tvary.
Cílová skupina: (pra)rodiče s dětmi od 2 do 5 let; délka programu 60 minut; vstup: 60 Kč dítě + rodič
zdarma, sleva 10% pro držitele Family nebo Zlaté karty Přítele GASK; místo setkání pokladna GASK;
rezervace nutná na VratnaMilitka@gask.cz nebo 702 045 215 do 13. 9. 18:00 hod.
GASK plus
16. 9. | 15:00 hod.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY DAGMAR ŠUBRTOVÉ
Výstava Stella Maris se blíží ke svému závěru a čtvrteční komentovanou prohlídku svou přítomností
obohatí autorka instalace Dagmar Šubrtová. Využijte poslední příležitost popovídat si s autorkou
výstavy o její reflexi geologických procesů ve vlastní tvorbě.

Místo setkání barokní lékárna; vstup zdarma; rezervace nutná na pokladna-KH@gask.cz nebo
725 377 433 do 15. 9. 18:00 hod.
GASK plus
16. 9. | 15:30 hod.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA výstavy Šimona Sýkory
Jednou z nových výstav představených během zářijových vernisáží je prezentace tvorby Šimona
Sýkory. Jeho figurální malby, charakteristické magicky znepokojivou a melancholickou atmosférou,
Vám představí v komentované prohlídce kurátorka Vanda Skálová.
Místo setkání barokní lékárna; vstup zdarma; rezervace nutná na pokladna-KH@gask.cz nebo
725 377 433 do 15. 9. 18:00 hod.
GASK plus
17. 9. | 16:00 – 24:00 hod.
A DAY OF SOUND – SOUND-ART FESTIVAL
Třetí ročník festivalu A Day of Sound přivede do galerie současného umění experimentální a
nezávislou hudbu. Jednodenní sound-artový festival přinese sugestivní prostředí interiérových scén a
ústředního zahradního pódia v areálu barokní jezuitské koleje a především specifický kurátorský
výběr účinkujících, jehož autorem je Pavel Klusák.
Místo konání zahrady GASK a expozice GASK; vstup zdarma
GASK rodinám
25. 9. | 15:00 hod.
PICCOLI 2021 - hudební dílny pro děti a hravé dospělé
PICCOLI je tvořivý festival uměleckých dílen, které propojují rozličné hudební styly a výtvarné umění.
V dílnách se neotřelým způsobem mísí styly lidové, středověké, renesanční a barokní hudby s novým
uměním tak, aby umělecké disciplíny byly přístupné dětem i jejich hravým (pra)rodičům. Předchozí
hudební zkušenost není třeba, dílny vedou zkušení hudební lektoři. Podrobné informace o programu na
www.collegiumdetem.cz.
Cílová skupina: dílny jsou rozdělené podle věkových kategorií: 3–5 let, 6–8 let a 8+; délka programu: 3–
5 let 60 minut, 6–8 let 75 minut, 8+ 90 minut; vstup: 3–5 a 6–8 let: 60 Kč + rodič zdarma, 8+: 80 Kč dítě
+ rodič zdarma; místo setkání pokladna GASK; rezervace nutná na www.goout.cz nebo
www.collegiumdetem.cz.
Kontaktní email a telefon: bartuskova@gask.cz, 725 607 396; koberova@gask.cz, 606 703 215.
www.gask.cz

Park U Tří pávů, Palackého náměstí
2. 9. | 17:00 hod.
TOMÁŠ DUSPIVA & HARMONIKA
Živá hudba k poslechu i tanci.
7. 9. | 18:00 hod.
LARIA
Živá hudba k poslechu i tanci.
9. 9. | 17:00 hod
BRASS ANSAMBL GB
Koncert akustického žesťového souboru, hrajícího úpravy skladeb z období od baroka až po
současnost.

10. 9. | 19:00 hod.
MIG 9 BABOČKA
Koncert kutnohorské kapely s repertoárem složeným z nejrůznějších žánrových vrstev – folk, pop,
rock.
12. 9. | 16:00 hod.
DIVADÉLKO KŮZLE: POHÁDKA S REFRÉNEM
Léto si nedokážeme představit bez pořádného výletu. Máme nové autíčko, které nás zaveze za
pořádným dobrodružstvím a, i když všechno nejde podle plánu, užijeme si krás naší české krajiny.
Dokonce se i něco naučíme. Zkrátka, kdo není pecivál, pojede s námi.
14. 9. | 18:00 hod.
BRZDAŘI B-TRIO
Tříčlenná sestava legendární kutnohorské country kapely.
16. 9. | 18:00 hod.
JIŘÍ BUREŠ BAND
Koncert populární kutnohorské kapely, hrající vlastní skladby, country, rock.
21. 9. | 17:30 hod.
OUTSTANDERS
Rocková parta teenagerů a staříků z Nebovid a Červených Peček.
23. 9. | 18:00 hod.
PEPINO MATURA & AKORDEON
Koncert Pepina Matury, jehož repertoár tvoří slavné české a světové evergreeny i současné populární
melodie.
24. 9. | 18:00 hod
BENT TICKET
Koncert středočeské kapely, hrající bluesovou muziku i vlastní tvorbu.
25. 9. | 13:30 hod.
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI DĚTEM
Odpolední program nejen pro děti. Přijďte se podívat na pohádku, zúčastnit se divadelní dílny, užít si
loutkovo – klaunské představení, nechat si namalovat něco na obličej nebo si jen tak zahrát si na
dětském hřišti.
30. 9. | 18:00 hodin
4G
Koncert kapely hrající pop rock, country, hard heavy, melodic. 4G Hudba Kutná Hora je jedna velká
rodina, a to strejda, synovec, manželka, švagr - takže čtyři Gryčovi - 4G.

www.facebook.com/u3pavu; www.facebook.com/kavarna3; www.u3pavu.cz

Kulturní Dům Lorec, U Lorce 57
4. – 5. 9.
GOLEM CLASSIC

18. 9.
POMATURITNÍ PLES GYMNÁZIA JIŘÍHO ORTENA
www.kdlorec.cz

Centrum pro zdravotně postižené Kutná Hora, Dolní 186
21. 9. | 8:30 – 14:00 hod.
PODZIMNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ PŘI VÝROBĚ SEZONNÍ VÝZDOBY
Setkání se bude konat v sídle Centra pro zdravotně postižené a seniory v Dolní ulici 186 od 8:30 do
14:00. Závazné přihlášky (do naplnění kapacity) přijímáme do 15. září 2021 na tel.: +420 731 115 089.
22. 9. | 14:00 hod.
KAVÁRNIČKA PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Restaurace Palma, Krátká 13 (u Penny marketu)
Věnována Maruškám, Liduškám a Vašíčkům – mají svátek.
K poslechu i tanci Vám bude opět hrát Standa Jelínek. Sponzorem akce je Město Kutná Hora.
Věříme a doufáme, že už nás nic nezradí a budeme se moci opět sejít… V případě pochybností, nebo
dotazů volejte na tel.: +420 731 115 089
Vstup: 50 Kč
TVOŘENÍ A TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Kdy a na jaké téma?
1. 9. Trénujeme paměť
6. 9. Malujeme a vybarvujeme proti stresu
8. 9. A zase trénujeme paměť
13. 9. Drháme z provázků
15. 9. Trénujeme paměť, abychom nezapomínali!
20. 9. Vyrábíme dekoraci do oken
22. 9. Trénujeme paměť a hrajeme si jako děti…
27. 9. Oživíme ubrouskovou techniku a vyrobíme si svícen – každý si přinese skleničku na zavařování
29. 9. Trénujeme paměť
Vždy od 9:00 hodin v CZPS v Dolní ulici 186. Sponzorem akce je Město Kutná Hora.

Klub Pod Lampou, Jana Palacha 145
20. 9. | 17:00 hod.
STRASTI A SLASTI OTCE VLASTI ANEB CO JSME SE O KARLU IV. VE ŠKOLE PRAVDĚPODOBNĚ
NEDOZVĚDĚLI
Přednáší Saša Štěpánovský – pastor Křesťanského společenství Kutná Hora.
Klub otevřen v pondělí v prostorách KS Kutná Hora, Jana Palacha 145 (bývalá družina ZŠ Jana
Palacha). Každý je vítán. Milé posezení u kávy se zajímavým programem. Pořádá Křesťanské
společenství Kutná Hora. www.kskh.cz/lampa

Sport
3. 9. | 19:00 – 22:00 hod.
PŘÁTELSKÉ MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ VE FUTSALE ŽEN
sportovní hala Klimeška, Čáslavská 274

Futsalové utkání ženských národních výběrů Česka a Španělska jako příprava na kvalifikační turnaj na
ME v roce 2022. www.sportovnihala.kutnahora.cz
4. 9. | 9:00 – 18:00 hod.
HAVÍŘSKÝ CYKLOORIENŤÁK & ZÁVOD RODIN S DĚTMI – 5. ročník
Mozaika, Kaňk 243, Kutná Hora
Havířský cykloorienťák je závod smíšených dvojic, ke kterému je připojena samostatná kategorie
"rodiny s dětmi". Letos se můžete těšit na více úkolů pro děti i výborné občerstvení. Kontakt:
iva.ligenzova@gmail.com, tel. 721 104 244. Registrace na: www.havirskycykloorientak.cz.
5. 9. | 17:00 – 20:00 hod.
PŘÁTELSKÉ FLORBALOVÉ UTKÁNÍ ŽEN
sportovní hala Klimeška, Čáslavská 274
Přípravné utkání kutnohorských florbalistek s týmem FBK Jičín před vstupem do prvoligové sezony.
www.sportovnihala.kutnahora.cz
11. – 12. 9. | 17:00 – 20:00 hod.
MISTROVSKÉ FLORBALOVÉ ZÁPASY ŽEN
sportovní hala Klimeška, Čáslavská 274
První prvoligová střetnutí kutnohorských florbalistek v sezoně 2021/22 proti Banes Florbal Soběslav,
resp. Rudý Dračice Mladých nadějí Týn. www.sportovnihala.kutnahora.cz
18. 9. | 18:00 – 21:00 hod.
MISTROVSKÝ ZÁPAS FLORBALISTŮ FBC
sportovní hala Klimeška, Čáslavská 274
První domácí utkání FBC Kutná Hora v divizní soutěži mužů nové sezony 2021/22, soupeřem je SCC
Semily. www.sportovnihala.kutnahora.cz
23. – 30. 9.
SPOLU V POHYBU
sokolovny Tyršova a Sokolská v Kutné Hoře
Přidejte se k nám v Sokole na týden spolu v pohybu. Nabízíme volně přístupné lekce cvičení
všestrannosti pro muže, ženy, seniory, jógu, bouldering. Doprovodný program – řádění na nářadí pro
MŠ, vlastivědná procházka. Podrobný program najdete na www.sokolkh.cz. Pořádá Tělocvičná
jednota Sokol Kutná Hora.
25. 9. | 8:00 – 20:00 hod.
MČR V KRÁLIČÍM HOP
sportovní hala Klimeška, Čáslavská 274
9. MČR v králičím hop, soutěží se ve 4 kategoriích – rovinná dráha, parkur, skok vysoký a skok daleký.
www.sportovnihala.kutnahora.cz
25. 9. | 19:00 – 22:00 hod.
26. 9. | 17:00 – 20:00 hod.
MISTROVSKÉ FLORBALOVÉ ZÁPASY ŽEN
sportovní hala Klimeška, Čáslavská 274
Další prvoligová střetnutí kutnohorských florbalistek v sezoně 2021/22 proti Black Angels Praha, resp.
Prague Tigers Nehvizdy. www.sportovnihala.kutnahora.cz
26. 9. | 17:00 – 20:00 hod.
HÁZENKÁŘSKÝ ZÁPAS MUŽŮ
sportovní hala Klimeška, Čáslavská 274

První mistrovský zápas II. ligy mužů domácích borců proti Pardubicím.
www.sportovnihala.kutnahora.cz
Infocentrum Města Kutná Hora; e-mail: infocentrum@kutnahora.cz; www.kutnahora.cz

