Kulturní kalendář Kutné Hory červenec a srpen 2022
Kutnohorské léto - prázdninový festival netradičních prohlídek – 14. ročník
každé pondělí od 4. 7. do 29. 8. | 20:00 hod.
NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KATEDRÁLY
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 bývala srdcem
sedleckého kláštera. Společně 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.
Doba trvání cca 2 hodiny; vstupné: 250 Kč, snížené (studenti do 26 let, senioři nad 65 let, držitelé
ZTP) – 150 Kč; max. kapacita 55 osob. Prohlídka není vhodná pro děti do 6 let. www.sedlec.info
každé úterý od 5. 7. do 16. 8. | 10:00 a 11:00 hod.
ÚTERNÍ POHÁDKY NA ZÁMKU – NA KAČINĚ STRAŠÍ
zámek Kačina
Máte pocit, že se v létě nic neděje? To neplatí pro zámek Kačina. Na Kačině straší. Pohádková
detektivka, která vás vtáhne do děje. Citově rozedraný mladý muž, vídeňská herečka a její sestra,
hraběcí vychovatelka, komorník, služka, správce zámku a mýtické strašidlo vám zamotá hlavu tak, že
budete mít ještě dlouho o čem přemýšlet. Přijďte na nové pohádkové představení s novými kostýmy
a písničkami od divadelní společnosti Kůzle.
Doba trvání cca 50 minut; vstupné: 150 Kč, snížené (děti od 6 let, studenti, senioři) – 100 Kč, děti do
6 let – 50 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 děti do 15 let) – 350 Kč; max. kapacita 40 osob.
Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před
představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze do zbývající kapacity. www.nzm.cz
každé úterý od 5. 7. do 30. 8. | 21:00 hod.
NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KOSTNICE
hřbitovní kostel Všech svatých s kostnicí, Kutná Hora – Sedlec
Noční prohlídka hřbitovního kostela Všech svatých s kostnicí začíná v dolní kapli, kde vás přivítá
kostýmovaný průvodce oblečený jako cisterciácký 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
Doba trvání cca 1,5 hodiny; vstupné: 250 Kč, snížené (studenti do 26 let, senioři nad 65 let, držitelé
ZTP) – 150 Kč; max. kapacita 55 osob. Prohlídka není vhodná pro děti do 6 let. www.sedlec.info
každou středu od 6. 7. do 31. 8. | 21:30 hod.
NOČNÍ PROHLÍDKA STŘÍBRNÉHO DOLU
České muzeum stříbra - Hrádek
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 zpracování, prohlédnete si starý těžební stroj trejv a oblečeni v perkytle doplněné o
helmy se svítilnami se ponoříte do kutnohorského podzemí – části štoly sv. Jiří. Projdete 250 m
dlouhý úsek 30 metrů pod zemí, dozvíte se zajímavé informace o životě havířů i způsobu dolování a
zažijete absolutní tmu. Následně si v mázhauzu Hrádku vlastnoručně vyrazíte na památku pražský
groš.

Doba trvání cca 1,5 hodiny; vstupné: 180 Kč, snížené (děti, senioři) – 150 Kč; max. kapacita 20 osob.
www.cms-kh.cz
každou středu a čtvrtek od 6. 7. do 24. 8. | 20:00 hod.
NOČNÍ PROHLÍDKA CHRÁMU SVATÉ BARBORY
chrám sv. Barbory
Chrám svaté Barbory vás zve i o letošních prázdninách pod své klenby, kde budete moci zažít
jedinečnou atmosféru večera provoněného kadidlem a osvětleného svíčkami. Čeká vás prohlídka
přízemí i vyšších pater katedrály včetně ukázky hry na varhany. 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.
Doba trvání cca 2 hodiny; vstupné: 240 Kč, snížené (studenti od 15 do 26 let) – 160 Kč, děti do 15 let
v doprovodu alespoň jedné platící osoby zdarma; max. kapacita 70 osob. Před prohlídkou lze zakoupit
vstupenky v Infocentru u chrámu sv. Barbory do zaplnění max. kapacity. www.khfarnost.cz
každý čtvrtek od 7. 7. do 25. 8. (kromě 28. 7.) | 11:00 hod.
čtvrtek 4. 8. | 11:00 a 13:00 hod.
POHÁDKOVÝ ČTVRTEK NA KAČINĚ – ČARODĚJNÁ POHÁDKA
zámek Kačina/Divadýlko Mrak
Zelinářce Mařce práce moc nevoní, ale korunky počítá ráda, a kouká kde ušetřit a jak a kde si
„uďobnout" z cizího. Její sousedka Baruška pěstuje bylinky pro zdraví své i ostatních. Má ráda přírodu
a vše co k ní patří. Jejich konflikty vrcholí, když se do zahrad nastěhuje zajíc Ušáček. Bylinky mu moc
nechutnají, zato zelí patří k jeho oblíbeným pochoutkám…
Doba trvání cca 50 minut; vstupné: 150 Kč, snížené (děti od 6 let, studenti, senioři) – 100 Kč, děti do
6 let – 50 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 děti do 15 let) – 350 Kč; max. kapacita 90 osob.
Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před
představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze do zbývající kapacity. www.nzm.cz
čtvrtek 28. 7. | 11:00 a 13:00 hod.
O SNĚHURCE A SEDMI TRPASLÍCÍCH
zámek Kačina/Divadýlko KK
Klasická činoherní pohádka o princezně Sněhurce, sedmi trpaslících, zlé královně a krásném princi z
pera velmi hraného autora Vlastimila Pešky. Scénografie, kostýmů a loutek se úspěšně ujala mladá
výtvarnice Lucie Heřmánková. Autorem krásných písniček a scénické hudby je skladatel a aranžér
Richard Mlynář. Děti se aktivně účastní děje.
Doba trvání cca 1 hodina; vstupné: 150 Kč, snížené (děti od 6 let, studenti, senioři) – 100 Kč, děti do 6
let – 50 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 děti do 15 let) – 350 Kč; max. kapacita 90 osob.
Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před
představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze do zbývající kapacity. www.nzm.cz
každý čtvrtek od 7. 7. do 25. 8. | 18:00 hod.
ČAJ A STŘÍBRO V KAMENNÉM DOMĚ
České muzeum stříbra – Kamenný dům
Jedinečný zážitek pro milovníky čaje a historie. V krásných prostorách Kamenného domu, skvostu
vrcholné gotiky, si můžete prohlédnout rozsáhlou sbírku čajových sítek a dalšího čajového
příslušenství ze soukromé sbírky polské zlatnické rodiny Komorowski a pokračovat následným
povídáním a ochutnávkou čajů s čajovým mistrem Matějem Keblovským.
Doba trvání cca 1 hodina; vstupné: 100 Kč, snížené (děti, senioři) – 80 Kč; max. kapacita 15 osob.
www.cms-kh.cz
každý čtvrtek od 7. 7. do 25. 8. |19:00 a 20:30 hod.

Z PŘÍBĚHŮ KUTNOHORSKÝCH
Vlašský dvůr
Jak to vlastně bylo s kutnohorským stříbrem, kdo je doopravdy střežil, a kdo si ho chtěl urvat jen pro
svou potěchu? Byla či nebyla pekelná pobočka i v našem městě a jak s pekelným personálem
vycházela sv. panna Barbora? Proč hořel Rufusovi povoz a jak velkou práci umí udělat jeden kostlivec
z Neškaredic? Odpovědi na tyto otázky se dozvíte v divadelním kuse v podání mladých hereckých
nadějí s příznačným názvem: „Z příběhů kutnohorských“. Představení je určeno pro celou rodinu.
Doba trvání cca 50 minut; vstupné: 150 Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 100 Kč; děti do 6 let
zdarma; rodinné (2 dospělí + max. 3 děti do 15 let) – 400 Kč; max. kapacita 45 osob. Rezervace není
možná. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech, on-line na www.kutnohorskeleto.cz nebo
na pokladně Vlašského dvora. www.pskh.cz; www.kuzleapratele.cz
29. a 30. 6. | 22:00 hod.
21. 7. | 22:00 hod.
11. 8. | 21:00 a 22:00 hod.
1. 9. | 21:00 a 22:00 hod.
PŘÍBĚH MINCE
nádvoří Vlašského dvora
Venkovní scénické představení plné tajuplné atmosféry, tance, zpěvu i ohně vás provede milníky
historie pověstných kutnohorských mincí. Přijďte se dozvědět více o jedinečné mincovně českého
království.
Doba trvání cca 50 minut; vstupné: 150 Kč, snížené (děti, studenti, senioři) – 100 Kč, děti do 6 let
zdarma; max. kapacita 80 osob. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech, on-line na
www.kutnohorskeleto.cz nebo na pokladně Vlašského dvora. www.pskh.cz;
www.mysterium.sk/firedancing
každý pátek od 1. 7. do 26. 8. | 18:00 hod.
NETRADIČNÍ PROHLÍDKA KLÁŠTERA SV. VORŠILY S OCHUTNÁVKOU VÍN
klášter řádu sv. Voršily, Vinné sklepy Kutná Hora, Jiřího z Poděbrad 288
Přijďte ochutnat víno z kutnohorských vinic a poslechnout si něco o historii řádu sv. Voršily.
Prohlédnete si část kláštera, která není běžně přístupná veřejnosti, a to klášterní kostel Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova a nově zrestaurovanou fresku v kopuli nad hlavním schodištěm ve 2. patře kláštera sv.
Voršily. Dozvíte se něco o tom, jak úzce je víno spojeno s proslulou dobou těžby stříbra na
Kutnohorsku.
Doba trvání cca 2 hodiny; vstupné: 250 Kč (v ceně degustace 3 vzorků vín + občerstvení), snížené
(bez degustace vína) – 90 Kč; max. kapacita 65 osob. www.vinokutnahora.cz
každý pátek od 1. 7. do 26. 8. | 20:00 hod.
NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KOSTNICE A KATEDRÁLY
hřbitovní kostel Všech svatých s kostnicí, Kutná Hora – Sedlec
Program plný nezapomenutelných zážitků začíná v horní kapli hřbitovního kostela Všech svatých, kde
vás kostýmovaný cisterciácký mnich nebo řádová sestra seznámí s pohnutou historií nejen Sedlce, ale
celé Kutné Hory. Následně sejdete po schodech do kaple dolní. Klidná noční atmosféra tohoto
zvláštního místa je ještě umocněna svitem stovek svíček. Po prohlédnutí kostnice se společně se
svým průvodcem vydáte bývalým areálem cisterciáckého kláštera směrem k UNESCO katedrále
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Do tohoto úžasného svícemi osvětleného prostoru
vstoupíte za zvuku fanfár a po usazení do lavic vás čeká varhanní koncert. Noční program však
nekončí – společně s průvodcem nahlédnete za dveře chrámové klenotnice na originál sedlecké
monstrance a po Santiniho samonosném točitém schodišti se vydáte na kůr Právě odtud je pohled na
čistou architekturu katedrály nejkrásnější. Na závěr vás ještě čeká varhanní koncert.
Doba trvání cca 2,5 hodiny; vstupné: 500 Kč, snížené (studenti do 26 let, senioři nad 65 let, držitelé
ZTP) – 350 Kč; max. kapacita 50 osob. Prohlídka není vhodná pro děti do 6 let. www.sedlec.info

pátek 15. a 22. 7.; 12. a 19. 8. | 19:00 a 21:00 hod.
ZA POVĚSTMI A LEGENDAMI KUTNÉ HORY
Vlašský dvůr
"... kdo zprvu nepronikne do počátků vzniku slavného města a jeho legend, jakoby na Horách Kutných
nebyl..." Večerním královským dvorem občas prochází legendární a slavné postavy - bájná kněžna
Libuše, šťastný to mnich Antoň, hodný i zlý správce stříbrných dolů Ruthard a jeho okouzlující krásná
dcera Rozina, či snad samotný král Václav...!? Právě ony s Vámi vtipně rozehrají a poutavě přiblíží
vznik a historii královského města. Večer plný legendárních příběhů, skutečných i tajemných pověstí
volně zakončíte prohlídkou samotného Muzea kutnohorských pověstí, duchů a strašidel, kde Vám
nad hlavami duchové občas skutečně proletí.
Doba trvání cca 1,5 hodiny; vstupné: 200 Kč, snížené (děti, senioři) – 150 Kč, max. kapacita 40 osob.
www.MuzeumB.cz
pátek 1., 15. a 29. 7.; 12. a 26. 8. | 19:30 a 21:30 hod.
PÁTEČNÍ NOČNÍ PROHLÍDKY – POPRASK NA KAČINĚ
zámek Kačina / Malá Divadelní Kumpanie z Kraje Kouřimského
Hravé obrazy ze života hraběte Jana Rudolfa Chotka. Pojďte s námi navštívit při oživených
prohlídkách zámek Kačina a nahlédnout do osudů jeho stavitele, který v druhé polovině 18. století
nabíral své životní zkušenosti šlechtické, mladické i státnické.
Doba trvání cca 1 hodina; vstupné: 150 Kč, snížené (děti od 6 let, studenti, senioři) – 100 Kč, děti do 6
let – 50 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + 2 – 3 děti do 15 let) – 350 Kč; max. kapacita 40 osob
Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před
představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze do zbývající kapacity.
www.nzm.cz/kacina
29. a 30. 7.; 5. a 6. 8.; 2. 9. | 20:00 hod.
POSLEDNÍ LÁSKA PANA MIKULÁŠE
nádvoří Vlašského dvora / Ochotnický spolek Tyl
Historická veselohra z prostředí Kutné Hory, připomínající výraznou osobnost královského města kronikáře, milovníka dobrého vína a krásných žen, Mikuláše Dačického z Heslova a všední život
kutnohorských měšťanů. Čím nás překvapí letos? Pokud se to chcete dozvědět, zavítejte v uvedených
termínech do Vlašského dvora. V případě nepříznivého počasí se představení nekoná, vstupenky
zakoupené v předprodeji bude možno vrátit v místě předprodeje.
Doba trvání cca 1,5 hodiny (hraje se bez přestávky); vstupné: 200 Kč, snížené (studenti, senioři 65+) –
180 Kč; max. kapacita 150 osob. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na
www.kutnohorskeleto.cz. Vstup a prodej zbylých vstupenek na místě bude probíhat vždy od 19:30
hodin. www.ochotnickyspolektyl.cz
2., 16., 30. 7. a 13., 27. 8. | 10:45, 13:45 a 14:45 hod.
SOBOTNÍ PROHLÍDKY S DUCHEM RUDYM
zámek Kačina
Rozverné prohlídky zámku s hravým duchem Rudym. Dámy a pánové! Nechte se vy i vaše dítka
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.
Doba trvání cca 1 hodina; vstupné: 150 Kč, snížené (děti od 6 let, studenti, senioři) – 100 Kč, děti do 6
let – 50 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + 2 – 3 děti do 15 let) – 350 Kč; max. kapacita 40 osob.
Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před
představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze do zbývající kapacity.
www.nzm.cz/kacina
sobota 9., 16., 23. 7. a 13., 20., 27. 8. | 19:00 a 21:00 hod.

POKLAD NA VLAŠSKÉM DVOŘE
Vlašský dvůr
Zábavná prohlídka královskou mincovnou Vlašského dvora o historii ražby pražského groše i o
významných osobnostech, které bylo možné spojit s touto budovou. Během prohlídky se bude
poslouchat, koukat, hádat, povídat a za správné odpovědi získávat groše. Největší počet nasbíraných
grošů bude odměněn.
Doba trvání cca 90 minut; vstupné: 140 Kč, snížené (děti, studenti, senioři) – 100 Kč, děti do 6 let
zdarma; max. kapacita 20 osob. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech, on-line na
www.kutnohorskeleto.cz nebo na pokladně Vlašského dvora. www.pskh.cz;
neděle 17. a 24. 7., 21. 8. | 10:00, 12:00 a 14:00 hod.
NEDĚLNÍ OŽIVENÉ PROHLÍDKY ZÁMKU - PŘÍTELKYNĚ
zámek Kačina/ Soubory historických tanců Salome a TempusFugit
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.
Doba trvání cca 60 minut; vstupné: 150 Kč, snížené (děti od 6 let, studenti, senioři) – 100 Kč; max.
kapacita 40 osob. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na
www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze do
zbývající kapacity. www.nzm.cz/kacina
neděle 31. 7. a 7. 8. | 18:30 hod.
POHÁDKOVÝ PODVEČER VE VLAŠSKÉM DVOŘE
Vlašský dvůr/ Ochotnický spolek Tyl
„Slyšte pověst strašidelnou a nebude jen jedna…“ Sehrajeme pro vás kouzelný pohádkový příběh o
lásce, kráse, štěstí a jednom popleteném strašidle jménem Peprník. Součástí podvečera je prohlídka
muzea Kutnohorských pověstí, které vám rozhodně nesmí uniknout. „Kdo zprvu nepronikne do
počátku vzniku slavného města a jeho legend jakoby na horách kutných nebyl.“ Otevření nádvoří
a možnost prohlídky muzea pověstí od 18:00 hod.
Doba trvání cca 45 minut, hraje se bez přestávky; vstupné: 130 Kč, děti 6 – 15 let – 100 Kč, děti do 6
let – 50 Kč; rodinné (2 dospělí + 2 děti) – 400 Kč; max. kapacita 100 osob. Vstupenky lze zakoupit v
informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. V případě nepříznivého počasí se
představení nekoná, vstupenky zakoupené v předprodeji bude možno vrátit v místě předprodeje.
www.ochotnickyspolektyl.cz, www.muzeumb.cz
28. 7. a 3. 9. | 20:30 hod.
NOČNÍ KONCERT A PROHLÍDKA KOSTELA V GRUNTĚ PŘI SVÍČKÁCH
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě
Večerní setkání s hudbou a komentovaným slovem. Zazní klasická hudba na varhany a doprovodné
slovo o historii, zařízení, souvislostech a vzniku chrámu. Atmosféra večerního prostředí při svíčkách.
www.khfarnost.cz

Různé
2. 7. | 11:30 – 16:30 hod.
HUSITI NA TVRZI 2022

Tvrz Malešov
Ozbrojení husité, šikovní řemeslníci, středověká hudba a oživené prohlídky!
L. P. 1421 byla tvrz v Malešově dobyta husitskými vojsky. Co se na tvrzi mohlo všechno semlít mezi
roky 1421 a 1424, kdy proběhla slavná bitva u Malešova? To se vám na letošním ročníku pokusí
přiblížit kronikář tvrzního pána! Během bohatého sobotního programu se můžete těšit na následující:
11:30
Brána se otevírá
11:30 - 14:30
- oživené prohlídky tvrze
- řemeslníci
- černá kuchyně
- loutkové divadlo pro dospělé "Triptych"
14:00
Koncert středověké hudby
14:30
Přehlídka zbraní a zbrojí
15:30
Ozbrojený střet
16:30
Brána se zavírá
V průběhu celé akce se můžete také těšit na ukázky téměř zapomenutých řemesel a budete moci
nahlédnout pod pokličku našich středověkých kuchařů. Rozhodně nezapomeňte na návštěvu
místního pivovaru, kde můžete ochutnat výborná řemeslná piva a zakousnout k nim něco dobrého.
Vstupné: 150 Kč, děti 80 Kč, rodina 380 Kč
3., 17., 31. 7. a 14., 28. 8. | 12:00 – 15:00 hod.
OZDRAVNÉ DIVADLO PRO DĚTI
louka Na Rovinách, Kutná Hora
Ozdravné divadlo pro pomoc dětem. Celoročně v přírodě. Koná se každých 14 dní. Akce je zdarma.
Byliinka@centrum.cz, https://nova-psychologie.mozellosite.com
4. 7. a 1. 8. | 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.
Kontakt: misto.uzdraveni@email.cz, tel: +420 724 254 731
5. – 10. 7. | 9:00 – 20:00 hod.
26. – 28. 8. | 9:00 – 20:00 hod.
ITALSKÉ TRHY
Barborská ul. – prostor před Jezuitskou kolejí
Na naší akci se můžete seznámit s typickými italskými produkty, především z oblasti italské
gastronomie, jež charakterizují jednotlivé regiony Itálie jako např. olivový olej, olivy, zelenina
nakládaná v oleji, těstoviny, sýry a uzeniny, italské sladkosti ze Sicílie atd. Pořádá Ungaro
International s.r.o. www.athenainternational.eu
10., 24. 7. a 7., 21.8. | 12:00 – 14:30 hod.
OZDRAVNÉ DIVADLO PRO POMOC DO PARTNERSKÝCH VZTAHŮ
louka Na Rovinách, Kutná Hora
Ozdravné divadlo pro pomoc do partnerských vztahů. Celoročně v přírodě. Koná se každých 14 dní.
Cena 500 Kč. Byliinka@centrum.cz, https://nova-psychologie.mozellosite.com
17. 7.
DOBRÉ JÍDLO SVĚTA – STREET FOOD FESTIVAL NA KAČINĚ

zámek Kačina, Svatý Mikuláš 51
Setkání příznivců stylové gastronomie v krásném prostředí zámeckého parku. Po loňském úspěšném
gastro pikniku se k nám vrací kvalitní a originální jídlo z celého světa. Piknikové posezení v zámeckém
parku můžete vychutnat spolu se zajímavým doprovodným programem.
https://www.nzm.cz/akce/dobre-jidlo-sveta-street-food-festival-na-kacine1
23. – 24. 7.
OSLAVY SVÁTKU SV. JAKUBA
kostel sv. Jakuba a arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1
Letos se už po třinácté otevře kostel svatého Jakuba a prostranství před kostelem k oslavě patrona
naší farnosti sv. Jakuba. Nabízíme varhanní koncert, slavnostní mši svatou, možnost komentované
prohlídky, možnost popovídat pod lípou. Pořádá Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora
www.khfarnost.cz
23. – 24. 7. a 20. – 21. 8. | 10:00 – 17:00 hod.
TANEČNÍ VÍKENDY
Mozaika Kaňk
Taneční víkendy pořádá Kaňkovské sedlo z.s. a jsou určeny osobám s handicapem. Přihlášky zasílejte
na e-mail petra.kre@atlas.cz, případně na tel. 606 371 318. Cena za jeden den je 300 Kč. V ceně
tanečního kurzu vedeného tanečními mistry jsou dvě svačiny, oběd, vstupné a kavárna.
30. – 31. 7.
ZAPOMENUTÉ ŘEMESLO – PŘADLENY NA KAČINĚ
zámek Kačina, Svatý Mikuláš 51
Na přelomu července a srpna proběhne v areálu Kačina již třetí setkání přadlen ze všech koutů naší
republiky. Jejich vášní se stalo zpracování ovčí vlny. Tímto zajímavým a netradičním způsobem našim
návštěvníkům připomeneme, jak úžasný je vlna materiál a jak velký má potenciál, jen se na to trochu
zapomíná. Stejně tak návštěvníkům přiblížíme řemesla s vlnou spojená, jako jsou barvířství, předení
nebo tkaní. Tohle všechno spojuje lidi, kteří našli ve vlně svoji vášeň - jako pomyslná, tak i ta skutečná
nitka, která vzniká, když roztočí své kolovrátky. https://www.nzm.cz/akce/zapomenute-remeslopradleny-na-kacine1
1. – 4. 8.
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
Palackého náměstí
České filmy v českých městech pod širým nebem. Hudební produkce od 19:00 hod., filmová produkce
od 21:00 hod. Vstup zdarma. Pořádá PB PRODUCTION – Pavel Bečán. www.pb-production.cz
Program:
1. 8. Příšerákovi / Oliverova Dálka (Nymburk)
2. 8. Gump – pes, který naučil lidi žít / Simulantenbande (Pardubice a blízké okolí)
3. 8. Cesta domů / Martyho Banda
4. 8. Prvok, Šampón, Tečka a Karel / Luboš Pospíšil, Vesper
1. – 13. 8.
VÝTVARNÉ SYMPOZIUM NA KAČINĚ
zámek Kačina, Svatý Mikuláš 51
Letos již potřetí se do zámeckého parku přesune výtvarné sympozium. Sympozium pravidelně pořádá
kutnohorský umělec Andrej Németh. https://www.nzm.cz/akce/vytvarne-sympozium-na-kacine1
15. 8. | 18:00 hod.
POUTNÍ MŠE SVATÁ
kostel Matky Boží Na Náměti

Mše na slavnost Nanebevzetí Panny Marie. www.khfarnost.cz
19. – 20. 8.
23. TYJÁTRFEST
Wendyho domácí amfiteátr Kutná Hora - Kaňk 149
23. letní zahradní slavnost s programem divadel, hereckých, hudebních, tanečních a dalších
kulturních vystoupení pro všechny generace. Kultovní festival s neopakovatelnou přátelskou a
pohodovou domácí atmosférou opět namíchá koktejl z vystoupení profesionálních umělců.
Pátek 19. srpna
17:30 | Společnost Chůdadlo | Dell Arte
18:00 | Moulin Rouge | Kaňkán
19:00 | Waxving theatre | Rok prasete
20:30 | Divadlo z Truhlice | Mezi mužem a ženou
22:30 | Rinas Company | LED taneční show
Sobota 20. srpna
16:00 | KluciZND | Koncert mladých muzikantů
17:30 | Túlavé divadlo | 90.roky-Bezstarostna jazda
19:30 | Flying Boys | Komediální artisté
20:30 | Tereza Kostková a Carmen Mayerová | Hodně smíchu a pár slz
22:30 | Synové bouře | Laserové a ohňové divadlo
Pořádá Společnost Modrý svět, z.s a Václav Veselý. www.tyjatrfest.cz
19. – 21. 8.
VETERAN RALLYE
Palackého nám.
Víkend s historickými auty a řadou doprovodných akcí. Pořádá: Dedeman, s. r. o.
Mariana Pohlová, ředitelka závodu. www.veterani-kh.cz
20. 8.
NOC NA KAČINĚ
zámek Kačina, Svatý Mikuláš 51
Romantický srpnový večer na Kačině může být ještě větším zážitkem. Noc na Kačině přinese divadla,
koncerty i netradiční zážitky. https://www.nzm.cz/akce/noc-na-kacine1
26. – 28. 8.
V. CHARITATIVNÍ BAZAR
KD Lorec, U Lorce 57
Charitativní bazar na podporu neziskové organizace „Liga na ochranu zvířat Kutná Hora“
Prodej darovaných věcí pro zvířátka v péči dobrovolnické organizace. Přijďte si udělat radost
nákupem krásných věcí pro Vás, pro děti nebo do domácnosti za smluvní ceny 10, 20, 30 Kč.
Pátek 26. 8. |10:00 – 20:00 hod.
Sobota 27. 8. | 9:00 – 20:00 hod.
Neděle 28. 8. | 9:00 – 16:00 hod.
www.kdlorec.cz
27. 8.
Kutnohorské PARKování
park pod Vlašským dvorem
Přijďte se s námi rozloučit s prázdninami a užít si zábavné odpoledne v parku pod Vlašským dvorem.
V letošním ročníku se budete moci mimo jiné seznámit s partnerskými městy Kutné Hory. Děti, které
nasbírají do Kutnohorského cestovního pasu všechna razítky ze soutěží, obdrží odměnu. Pořádá

Město Kutná Hora, Odbor cestovního ruchu, školství a kultury. Kontaktní osoba: Ing. Monika
Pravdová, pravdovam@mu.kutnahora.cz.
28. 8. | 19:30 hod.
STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
zámek Kačina, Svatý Mikuláš 51
Představení pod širým nebem jsou oblíbeným letním cílem výletníků a milovníků kultury. Přinášíme
Vám komedii Strašidlo cantervillské... V hlavní roli Bára Štěpánová a Martin Zounar.
https://www.nzm.cz/muzeum-ceskeho-venkova-zamek-kacina/kalendar-akci/strasidlo-cantervillske1

Koncerty
PUTOVÁNÍ ZA HUDBOU
Putování za hudbou je letní prázdninový cyklus hudebních představení v otevřené přírodě, na
krásných místech a v malebných zákoutích Kutné Hory a v jejím blízkém okolí, na kterém vystupují jak
sólisté, tak i hudební spojení nejrůznějších žánrů. Vstupné dobrovolné. Program:
6. 7. | 19:30 hod. – vyhlídka nad Královskou procházkou - Honza Ingr
13. 7. | 19:30 hod. – Čížkova skála – Náhodné setkání
20. 7. | 19:30 hod. – pramen sv. Vojtěcha – JeToJedno
27. 7. | 19:30 hod. – park pod Vlašským dvorem – Kateřina Špalková ml. a Andrea Kapounková
3. 8. | 19:30 hod. – mostek v Hutích (socha víly Vrchlice) – Kateřina Špalková a Andrea Kapounková
10. 8. | 19:30 hod. – Divadélko na Bylance – Martina Vyskočilová s přáteli Okolo folku
17. 8. | 19:30 hod. – chrám sv. Barbory (okrasný záhon) - Marek Zbořil a Lukáš Kratochvíl
24. 8. | 19:30 hod. – bývalý sad u kostela sv. Trojice – písničkář Vinc
31. 8. | 19:30 hod. – vyhlídka u Vlašského dvora – závěrečné vystoupení všech účinkujících
www.putovanizahudbou.cz
1. 7. | 20:30 – 22:30 hod.
REJBELE
Hostinec Dačický, Rakova ulice
Klezmer a Balkán v podání skvělých muzikantů. Pořádá Kultura do města z.s., kontakt:
pavelapolen@seznam.cz, tel. 604 436 780.
5. 7. | 16:30 – 21:00 hod.
ZPÍVANÁ NA POLÁNCE
Polánka 8
Hudební odpoledne a večer. Během odpoledne otevření nového cyklobaru. Kontakt: Marek Zbořil,
tel. 737 763 974, více info na fb: Statek Polánka u Malešova.
8. 7. | 16:00 – 22:00 hod.
ROZEHRAJTE TO S NÁMI!
zahrady GASK
Madam Royal – Infinity – Mirka Volfová – Crispy Cheeks – Bikini
Koncert úspěšných kapel ze Středočeské skutečné ligy. Pořádá České muzeum stříbra, kontakt:
kremla@cms-kh.cz, tel. 608 450 592. Vstup: dospělí 100 Kč, děti a studenti 50 Kč.
www.cms-kh.cz; https://www.facebook.com/muzeumkh
8. 7. | 19:00 hod.
KONCERT PRAGUE PROMS – JAN BURIAN 80
chrám sv. Barbory

Další ročník festivalu Prague Proms. Letos nabídne jak již zažitou kompilaci klasiky, jazzu a crossoveru,
tak i něco navíc. Vstupenky objednávejte on-line na webových stránkách www.pragueproms.cz v
sekci program. https://www.pragueproms.cz/cz/program/
8. – 10. 7.
CREEPY TEEPEE
zahrada kláštera řádu sv. Voršily, Jiřího z Poděbrad 288
Festival alternativní hudby soustředěný na nejaktuálnější dění na hudební scéně, který hudbu cíleně
propojuje s vizuálním uměním. Spojení multižánrového hudebního programu od taneční elektroniky
přes hlučné kytary po akustické experimenty s barokní architekturou ladí výtečně. Akce, původně
nastartovaná jako součást oslav znovuotevření GASK v roce 2009, se postupně stala svébytnou
hudební událostí vyvolávající očekávání jak domácích, tak zahraničních fanoušků. Vlivný americký
hudební magazín Pitchfork jej letos dokonce zařadil mezi očekávaných "20 nejlepších akcí léta" (viz
článek: https://pitchfork.com/thepitch/the-20-best-festivals-of-the-summer/.
Pořádá občanské sdružení Kolektiv A.M.180, kontaktní osoba Štěpán Bolf,
e-mail: stepanbolf@gmail.com; creepyteepeefestival@gmail.com. http://www.creepyteepee.org
8. – 10. 7. | 20:00 hod.
KULTURA POD HVĚZDAMI
zámek Kačina, Svatý Mikuláš 51
Jedná se o kulturní představení pod širým nebem v krásném prostředí zámku Kačina.
8. 7. ROBINSON CRUSOE
V nádherném prostředí zámku Kačina můžete zažít krásný, romantický večer s muzikálem Robinson
Crusoe. Vydejte se s námi na osamělý ostrov uprostřed oceánu.
9. 7. LÁSKÁ NEBESKÁ
V nádherném prostředí zámku Kačina můžete zažít krásný, romantický večer s hity Waldemara
Matušky v podobě koncertní verze muzikálu LÁSKA NEBESKÁ z dílny Divadla Broadway.
10. 7. MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU
V nádherném prostředí zámku Kačina můžete zažít krásný, romantický večer s úspěšným muzikálem
známého skladatele Michala Davida. Výborné obsazení v čele s muzikálovou hvězdou Marianem
Vojtkem. Výpravnou koncertní verzi doplňují krásné kostýmy účinkujících. Nedílnou součástí celého
večera je úžasná taneční company.
Předprodej vstupenek: Informační centrum Města Kutná Hora (colosseum ticket). Pořádá:
SPROMOTION s.r.o., e-mail: lucie_goisova@spromotion.cz. www.kulturapodhvezdami.cz
8. – 10. 7.
OLDSTARS ON THE ROAD: KUTNÁ HORA
Pivovar Sedlec, Zámecká 136, 284 03 Kutná Hora – Sedlec
Prostory bývalého pivovaru v Sedlci na tři dny ožijí studentským divadlem! Umělecká skupina
OLDstars představí v Kutné Hoře svůj nejnovější repertoár v rámci benefičního festivalu OLDstars on
the ROAD ve prospěch vybrané regionální společenske aktivity. Těšit se tak můžete na divadelní
maraton tří desítek inscenací přímo v srdci UNESCEM chráněného města. Pro diváky bude připraveno
stanové městečko s kompletním sociálním zázemím i stravovací služby. Přijeďte si znovu dát pivo v
bývalém pivovaru a zažijte jedinečný umělecký zážitek! http://www.oldstarsontheroad.cz
22. 7. | 20:30 – 22:30 hod.
ATARÉS
Hostinec Dačický, Rakova ulice
Kubánská a latinskoamerická noc. Pořádá Kultura do města z.s., kontakt: pavelapolen@seznam.cz,
tel. 604 436 780.

6. 8. | 19:00 hod.
KONCERT FESTIVALU PRAHA, KLASIKA….
chrám sv. Barbory
Antonín Dvořák – STABAT MATER. Koncertní provedení strhující nejslavnější Dvořákovy duchovní
skladby, jako kovidově o rok opožděná "gratulace Mistrovi" k jeho 180. výročí narození. Účinkuje
symfonický orchestr Filarmonietta Praga ve spolupráci s významnými sólovými pěvci a sbory, dirigent
Jiří Havlík.
6. 8. | 20:30 – 23:19 hod.
KONCERT ANETY LANGEROVÉ DVĚ SLUNCE
zámek Kačina, Svatý Mikuláš 51
Přijďte si užít koncert osobité české zpěvačky a hudebnice Anety Langerové v nádherném prostředí
zámku Kačina. https://www.nzm.cz/kalendar-akci/koncert-anety-langerove-dve-slunce
13. 8. | 13:00 hod.
KUTNOHORSKÁ KOCÁBKA – 39. ROČNÍK
zahrada kláštera řádu sv. Voršily, Jiřího z Poděbrad 288
K času prázdnin v Kutné Hoře patří již od roku 1984 neodmyslitelně i festival country, bluegrassové,
trampské a folkové muziky Kutnohorská kocábka. Pořádá Sdružení Kocábka. www.kocabka.wz.cz
14. 8. | 19:00 hod.
OSLAVY NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele
Koncert komorního souboru mladých českých profesionálních hudebníků Barocco sempre giovane a
varhaníka Adama Suka. Soubor Barocco sempre giovane (Baroko stále mladé) byl založen v roce
2004, původně se specializoval na interpretaci skladeb vrcholného, dnes však jeho repertoár
obsahuje skladby všech slohových období, včetně hudby 21. století. Na koncertě zazní díla J. S. Bacha,
F. I. Tůmy, J. Segera, O. Respighi, P. Ebena, B. Brittena.
Vstupné 300 Kč, kapacita 250 lidí, rezervace a prodej vstupenek na www.sedlec.info a v sedleckém
Informačním centru.
19. 8. | 20:30 – 22:30 hod.
PS
Hostinec Dačický, Rakova ulice
Romské lidové i umělé v podání skvělých kutnohorských muzikantů. Pořádá Kultura do města z.s.,
kontakt: pavelapolen@seznam.cz, tel. 604 436 780.
23. – 28. 8.
KUTNOHORSKÝ TÝDEN AKORDEONU
Dačického dům – Komenského nám. 41
Mezinárodní hudební festival Kutnohorský týden akordeonu je nejkrásnějším letním místem pro
setkání milovníků hudby a akordeonu. Je to prostor akordeonistů, žáků a učitelů základních
uměleckých škol, dospělých amatérských hráčů a všech, kteří se chtějí něco nového naučit nebo si jen
tak sednout, zaposlouchat se a nechat se unášet programem festivalu.

Výstavy
14. 6. – 20. 7.
GABRIELA JUROSZ-LANDA – SVĚT MAYŮ
ArcusGallery, Husova 102 (v podloubí)
Barevné a černobílé fotografie.

1. 7. – 29. 7.
PUTOVNÍ VÝSTAVA „KOŘENY OSOBNOSTÍ“
Palackého náměstí
Projekt Kořeny osobností je jedinečným počinem nejen v rámci České republiky, ale i světa a byl
slavnostně spuštěn v roce 2009. Projekt má připomínat budoucím generacím nejen jedinečné
dědictví přírody, ale také to nejlepší, co dokázal člověk, ať již v oblasti kulturní, sportovní či vědecké.
Cílem je zvýšit zájem široké veřejnosti o přírodu a ohrožené druhy rostlin a stromů, které z naší
planety nezadržitelně mizí a zanechat tak odkaz pro další generace.
Svůj strom na Stezce osobností, která výsadbou vzniká, mají tak velká jména, jakými bezesporu jsou:
Václav Havel, Madeleine Albright, Nicolas Winton, Věra Čáslavská, Miloš Forman, Eva Jiřičná, Karel
Gott, prof. MUDr. Pavel Pafko, Ester Ledecká, Josef Masopust, Meda Mládková, spisovatel Ivan Klíma,
Jiří Bělohlávek, Vojtěch Jasný a mnoho dalších. Svůj strom si vysadily i osobnosti dětského světa postava Krtečka a její autor Zdeněk Miler, Spejbl s Hurvínkem a řada dalších. A zapomenout by se
nemělo také na Jeho svátost 14. dalajlamu, který zde má také svůj strom.
Součástí tohoto projektu je mimo jiné i velká putovní výstava po Praze a českých městech, která byla
započata v předminulém roce. Do projektu se již zapojilo mnoho českých měst a Kutná Hora se tímto
k hostitelům přidává. Pořádá Botanická zahrada hl.m. Prahy a Město Kutná Hora. kořeny osobností
seznam - Botanická zahrada Praha (botanicka.cz)
2. 7. – 11. 9.
VÝSTAVA PĚT A SEDMDESÁT JITKY JELÍNKOVÉ
katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele
Kresby a malby kutnohorské rodačky akademické malířky Jitky Jelínkové v prostorách podkroví
sedlecké katedrály. Slavnostní vernisáž za účasti autorky se koná v sobotu 2. července od 19:30
hod. Pořádá Římskokatolická farnost Kutná Hora Sedlec, kontakt: info@sedlec.info, 326 551 049.
www.sedlec.info

Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552
Každý den | 10:00, 13:00, 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.
Z provozních důvodů může být prohlídka zrušena, prosíme ověřit telefonicky. Vstup 200 Kč/os., stále
běží 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 – říjen 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. www.dacickehodum.cz

Galerie Felixe Jeneweina, Šultysova 154, Dům U havířů – 1. patro

1. 7. – 31. 8.
FELIX JENEWEIN 1857-1905, ze sbírek GFJ
Felix Jenewien, významný kutnohorský rodák, jedna z pozoruhodných postav českého malířství
přelomu 19. a 20. století. Dílo tohoto autora si dokázalo i po sto letech udržet hodnotu mírou své
neobvyklé autenticity a umělecké kvality. V roce 1941 paní Marie Jeneweinová, odkázala městu
Kutné Hoře uměleckou pozůstalost po svém muži. Jí také Kutná Hora vděčí za to, že se vedle Národní
galerie v Praze stala vlastníkem velice kvalitního souboru, téměř 200 Jeneweinových prací,
obsahujícího rané kresby, ale i studie, včetně některých definitiv z vrcholného období autorovy
tvorby, tj. kolem roku 1900. Patří mezi ně například studie k Dopoledni Velkého pátku (1894), část
cyklu Jidáš Iškariotský (1897), a část cyklu Mor (1900), studie ke Stěhování Židů (1904), kresby pro
nástěnné malby v kostele U sv. rodiny ve Vídni – Ottakringu a mnoho dalších. Hlavní a nejvýznamnější
částí uměleckých sbírek města je právě Jeneweinova sbírka, jež svým charakterem představuje
z umělecko – historického pohledu zcela výjimečný a exkluzivní soubor. Galerie Felixe Jeneweina
města Kutné Hory spravující tento sbírkový fond, připravuje vždy jednou za rok výstavu, na které je
veřejnosti umožněno vidět vždy vybranou část tohoto souboru ve snaze alespoň zčásti vyhovět
podmínce závěti. V celistvosti sbírku nelze vystavit z prostorových důvodů vůbec. Výběr vystavené
části sbírky (cca 60 prací) je volen tak, aby dokumentoval nejdůležitější časové úseky Jeneweinovy
umělecké tvorby. www.gfj.kh.cz

Spolkový dům a kostel sv. Jana Nepomuckého, Lierova 146
3. 6. – 3. 7.
MILOŠ TRUHLÁŘ - MUZIKA
kostel sv. Jana Nepomuckého
Fotograf Miloš Truhlář - kutnohorský rodák, který svou tvorbu začal v 80. letech focením zvířat, díky
vysokoškolským klubům se dostal k focení koncertů, představení a focení klubové tvorby. V této
tvorbě pokračoval i po návratu ze studií. Jeho fotografie se objevují také na obalech hudebních alb, v
přílohách zpěvníků, na webových prezentacích hudebníků, či v tištěných periodikách a publikací. V
současné době se věnuje především portrétům známých či neznámých lidí a focení modelek. Výstavu
pořádá Nadační fond Mikuláše Daczického z Heslova.
8. 7. – 31. 7.
JIŘÍ SLÍVA – VARIACE
kostel sv. Jana Nepomuckého
Grafiky známého autora na téma Jan Nepomucký a naše doba. Vernisáž 7. 7. v 17:00 hod. v atriu
Spolkového domu. Grafické listy je možné, až na výjimky, zakoupit.
24. 6. – 18. 7.
SDAP
Spolkový dům
Výběr prací absolventského ročníku Zuzana Bulandrová, Ilona Lhotová-Růžičková, Dana Malá, Iveta
Nováková, Eliška Sosnovcová, Markéta Steklá a Michaela Strešková.
22. 7. – 15. 8.
SDAP
Spolkový dům
Kurzová škola malby představí veřejnosti práce 2. ročníku. Se svými novými pracemi se
představí autorky Renata Peldová, Klára Uličná, Monika Krejčová, Adéla Protivová a Štěpánka
Mlázovská. Vernisáž 21. 7. od 17:00 hod., výstavu uvede Stanislav Diviš.
5. 8. – 18. 9.

JITKA JELÍNKOVÁ „JEŠTĚ POŘÁD S NÁMI“
kostel sv. Jana Nepomuckého
Výstava jedné z uměleckých osobností Kutné Hory. Vernisáž s překvapením 4. 8. v 17:00 hod. v atriu
Spolkového domu.
19. 8. – 12. 9.
ANDREJ NÉMETH ENDRE
Spolkový dům
Výběr z děl významného kutnohorského malíře, grafika, designera, keramika a sochaře.
Vernisáž 18. 8. v 17:00 hod.
www.kutnahora.cz

Muzeum čokolády & čokoládovna Kutná Hora, Komenského nám. 72/18
2., 9., 16., 23., 30. 7. a 13., 27. 8. | 20:00 hod.
NOČNÍ PROHLÍDKA MUZEA S DEGUSTACÍ
Večerní prohlídka s povídáním o sladké historii Kutné Hory. Ochutnáte 14 degustačních vzorků.
Dozvíte se o historii čokolády, jak se čokolády vyrábí, jak poznat kvalitní čokoládu a spoustu dalších
zajímavostí. Vše, co Vám bude chutnat, si můžete koupit i domů. Místa na degustaci je nutné předem
rezervovat. Cena 500 Kč/os.
3., 4., 5. a 6. 7. | 18:00 hod.
PRVOREPUBLIKOVOU KUTNOU HOROU S PANEM TOVÁRNÍKEM
Výchozí bod u chrámu sv. Barbory. Pan továrník (v dobovém kostýmu) vás seznámí s tím, jak se tu žilo
a podnikalo za První republiky, poví o slavných kutnohorských firmách, vilách a jejich majitelích.
Součástí procházky je i ochutnávka kutnohorské čokolády Lidka, která za První republiky patřila k
nejlepším na světě. Místa je nutné předem rezervovat. Kapacita je omezená. Cena 300 Kč/os.
Kontakt: info@chocomuseum.cz, tel. 774 998 113. www.chocomuseum.cz

Kino Modrý kříž, Havířská 403
1. 7. | 19:00 hod.
23. 7. | 17:00 hod.
TOP GUN: MAVERICK
USA, akční, 131 min., vstupné 140 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing
Hrají: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller, Jon Hamm, Val Kilmer, Lewis Pullman, Monica
Barbaro, Glen Powell, Manny Jacinto, Thomasin McKenzie
Režie: Joseph Kosinski
2., 3., 10. a 24. 7. | 17:00 hod.
MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
USA, animovaný, 90 min., vstupné 130 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Režie: Kyle Balda, Brad Ableson
6. 7. | 19:00 hod.
PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASACRE
ČR, komedie, vstupné 120 Kč, do 15 let nepřístupný
Hrají: Daniel Žáček, Jiří Bohatý, Adam Ernest, Radim Neuvirt, Marek Milko, Václav Žáček, Petr Reif,
Lucie Vojtová

Režie: Martin Pohl
7. 7. | 19:00 hod.
9. 7. | 17:00 hod.
THOR: LÁSKA JAKO HROM
USA, akční, 133 min., vstupné 140 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing
Hrají: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Taika Waititi, Christian Bale, Chris Pratt,
Karen Gillan, Jaimie Alexander, Sean Gunn, Matt Damon
Režie: Taika Waititi
8. 7. | 19:00 hod.
30. 7. | 17:00 hod.
ŘEKNI TO PSEM
ČR, komedie, 85 min., vstupné 140 Kč, mládeži přístupný
Hrají: Berenika Kohoutová, Štěpán Benoni, Hana Vagnerová, Jiří Lábus, Taťjana Medvecká, Igor
Orozovič, Veronika Žilková, Marian Roden, Josefína Krycnerová
Režie: Robert Sedláček
13. 7. | 19:00 hod.
PREZIDENTKA
ČR, romantická komedie, 97 min., vstupné 140 Kč, do 12 let nevhodný
Hrají: Aňa Geislerová, Ondřej Vetchý, Veronika Khek Kubařová, Juraj Loj, Denisa Biskupová, Oskar
Hes, Vasil Fridrich, Vanda Chaloupková, Jiří Štrébl, Daniel Krejbich
Režie: Rudolf Havlík
14. 7. | 19:00 hod.
ČERNÝ TELEFON
USA, horor, 102 min., vstupné 140 Kč, do 15 let nepřístupný, s titulky
Hrají: Ethan Hawke, Mason Thames, Jeremy Davies, James Ransone, Madeleine McGraw, Gina Jun, E.
Roger Mitchell, Michael Banks Repeta, Megan Petersen
Režie: Scott Derrickson
15. a 27. 7. | 19:00 hod.
PÁNSKÝ KLUB
ČR, komedie, 89 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný
Hrají: Kristýna Hrušínská, Jiří Mádl, Milan Šteindler, Zdeněk Žák, Boleslav Polívka, Martin Leták, Nela
Boudová, Hana Vagnerová, Jan Hrušínský, Dana Syslová, Patricie Pagáčová, Daniel Šváb, Miluše
Šplechtová, Petr Brukner
Režie: Matěj Balcar
16. 7. | 19:00 hod.
HÁDKOVI
ČR, komedie, 98 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný
Hrají: Sandra Nováková, Jakub Prachař, Jitka Čvančarová, Hynek Čermák, Ondřej Pavelka
Režie: Vojtěch Moravec
17. 7. | 17:00 hod.
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
USA, sci-fi, 146 min., vstupné 140 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing
Hrají: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, DeWanda Wise,
Mamoudou Athie, BD Wong, Dichen Lachman, Daniella Pineda
Režie: Colin Trevorrow

20. 7. | 19:00 hod.
VYŠEHRAD: FYLM
ČR, komedie, 103 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nepřístupný
Hrají: Jakub Štáfek, Jakub Prachař, Ondřej Pavelka, Jiří Ployhar ml., Šárka Vaculíková, Věra
Hlaváčková, Veronika Khek Kubařová, David Prachař
Režie: Martin Kopp, Jakub Štáfek
21. 7. | 19:00 hod.
TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
ČR, komedie, 110 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Hrají: Albert Čuba, Štěpán Kozub, Robin Ferro, Vladimír Polák, Dušan Sitek, Sára Erlebachová, Petr
Sýkora, Markéta Matulová, Zbigniew Kalina
Režie: Emil Křižka
22. 7. | 19:00 hod.
JAK OBŠŤASTNIT ŽENU
Austrálie, komedie, 107 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nepřístupný, s titulky
Hrají: Sally Phillips, Nina Young, Erik Thomson, Alexander England, Myles Pollard, Tasma Walton,
Caroline Brazier, Ryan Johnson, Cameron Daddo
Režie: Renée Webster
28. 7. | 19:00 hod.
ELVIS
USA/Austrálie, životopisný, 159 min., vstupné 130 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Hrají: Austin Butler, Olivia DeJonge, Tom Hanks, Dacre Montgomery, Richard Roxburgh, Helen
Thomson, Kodi Smit-McPhee, Luke Bracey, David Wenham
Režie: Baz Luhrmann
29. 7. | 19:00 hod.
KDYBY RADŠI HOŘELO
ČR, komedie, 84 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný
Hrají: Michal Isteník, Miroslav Krobot, Anna Polívková, Vladimír Škultéty, Jiří Vymětal, Martin Šesták,
Václav Hrzina, Marek Pospíchal, Albert Čuba
Režie: Adam Koloman Rybanský
31. 7. | 17:00 hod.
DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
USA, animovaný, 93 min., vstupné 120 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Režie: Jared Stern
Změna programu vyhrazena.
www.kino-kutnahora.cz

Městská knihovna, Na Náměti 416
7. – 31. 7.
„TVÁŘE KUTNÉ HORY“
Výstava fotografií Jiřího Kellera.
www.knihovna-kh.cz

České muzeum stříbra

1. 4. – 16. 10.
ČESKÁ VRCHOLNÁ GOTIKA V MODELECH
Hrádek, Barborská 28
Výstava studentů programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze.
1. 4. – 19. 8.
DVA SOCHAŘI A FOTOGRAF
Hrádek, Barborská 28
Výstava fotografií kameramana a fotografa Andreje Barly a sochařů Jiřího Kašpara a Jiřího Kašpara
mladšího.
1. 4. – 2. 10.
PRŮZKUM STŘÍBRNÝCH DOLŮ KUTNOHORSKÝCH
Kamenný dům, Václavské nám. 183
Výstava o moderním speleologickém průzkumu kutnohorských stříbrných dolů.
1. 4. – 30. 11.
ČAJ A STŘÍBRO
Kamenný dům, Václavské nám. 183
Výstava sbírky stříbrných čajových sítek ze sbírky krakovské zlatnické rodiny Komorowski, nad kterou
převzalo záštitu Velvyslanectví Polské republiky v Praze.
1. 4. – 10. 7.
MIROSLAV PERNÝ – FOTOGRAFIE
Tylův dům, Tylova 507
Výstava kutnohorského fotografa Miroslava Perného.
15. 7. – 30. 10.
KUTNÁ HORA ČETNICKÁ
Tylův dům, Tylova 507
Výstava připomíná dějiny četnictva, jeho organizaci na našem území a jeho téměř stoleté působení
v Kutné Hoře a okolí. Zároveň se zaměřuje na činnost četnictva za okupace v souvislosti s aktuálním
výročím 80. let od spáchání atentátu na Reinharda Heydricha. Vernisáž výstavy 14. 7. v 18:00 hod.
24. 8. – 20. 11.
DVAKRÁT MĚŘ ...
Hrádek, Barborská 28
Michaela Trypesová – dřevěné plastiky, Jan Klíma – historické hudební nástroje.
Vernisáž výstavy 23. 8. v 18:00 hod.
www.cms-kh.cz

Galerie Středočeského kraje, Barborská 51 - 53
VÝSTAVY:
10. 7. – 9. 10.
HVĚZDNÉ NEBE
Galerie IV.
Vernisáž: 9. 7. 2022

Ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze představujeme projekt Hvězdné nebe.
Výstava sleduje propojení průmyslu a umění v první polovině 20. století prostřednictvím firmy
Sochor, která se zabývala textilním tiskem. Vernisáž výstavy 9. 7.
19. 6. – 9. 10.
ULTIMA CULPA, KAMILA B. RICHTER, host MICHAEL BIELICKY
Project room a Experimentální prostor, GASK
Výstava přiblíží autorčinu tvorbu inspirovanou přenosem dat z digitálních nosičů do média
olejomalby využívající technické postupy středověkého malířství potlačující autorské gesto. Součástí
výstavy bude prezentován i průkopník nových médií Michael Bielický, který společně s Kamilou tvoří
jedinečné umělecké uskupení sofistikovaně pracující s unikátními audiovizuálními a novomediálními
formami.
19. 6. – 9. 10.
PINK BRÝLE, ONDŘEJ VICENA, BRÝLAŘSKÉ STUDIO OPTIQA
Whitebox,, GASK
Výstava Ondřej Vicena (*1988) je český umělec a absolvent ateliéru nových médií I na Akademii
výtvarných umění v Praze. Působí jednak ve sféře užitého umění především díky své kolekci luxusních
brýlí Optiqa, jednak ve volném umění, kde je známý pro své citlivé instalace. Výstavou PINK brýle
reflektuje pojem klam a dezinformace.
19. 6. – 23. 10.
OTTO PLACHT - MEZIZEM
Café Fatal, GASK
Výstava malíře Otto Plachta představí nové malby vzniklé na cestách mezi Prahou a peruánskou
rezidencí umělce v Pucallpě. Malíř čerpá inspiraci z obou prostředí a pracuje kombinací grafických
technik s malbou přírodními pigmenty a barvami, které si sám vyrábí na základě tradičních receptur
indiánského kmene Shipibo.
19. 6. – 23. 10.
SVATOPLUK KLIMEŠ - FÉNIX
Přesahy grafiky a Blackbox, GASK
Svatopluk Klimeš (nar. 1944), malíř, kreslíř, fotograf, multimediální umělec, performer a
vysokoškolský pedagog, představí v GASK svou výstavu Fénix. Ve svých dílech pracuje zejména s
popelem a ohněm. Expozice bude zaměřena na tematiku místa v historii českých dějin a Kutnou
Horu.
VÝSTAVA FAKSIMILE KUTNOHORSKÉ ILUMINACE
Výstava bude zahájena v průběhu prázdnin, o přesném termínu budeme informovat na
www.gask.cz
Barokní refektář, GASK
Výstava faksimile, tedy umělecké kopie, vytvořená barvami a malířskými technikami používanými v
době jejího vzniku na původním materiálu – pergamenu.
GASK vyšel vstříc zájmu veřejnosti a nechal zhotovit uměleckou kopii Kutnohorské iluminace –
faksimile – vytvořenou barvami a malířskými technikami používanými v době jejího vzniku na
původním materiálu – pergamenu.
8. 5. – 28. 8.
MINJAN – DAN ZOLLMANN
Galerie IV
Výstava představí soubor fotografií belgického fotografa Dana Zollmanna, který je tichým kronikářem
ortodoxní židovské komunity v Antverpách. Jeho snímky nabízejí daleko víc než jen estetický zážitek

nebo vizuálně atraktivní vhled do exkluzivního prostředí – vedou nás k zamyšlení nad jejich lidským
poselstvím, nad tématem respektu k jinakosti v dnešní globalizované společnosti.
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
V rámci projektu GASK pod širým nebem představujeme tři nová díla, a to Dešťová stěna od Adély
Matasové, Victory od Kryštofa Hoška a Lilie Martina Kocourka. Návštěvníkům se nabízí příležitost
užívat si naše zahrady jako „přístav pohody a poznání“.
AKCE GASK
1. 7. | 18:00 hod.
ANETA AND THE SOULD UNCLES + LAZY BRASS
zahrady GASK
Koncert, vstupné 250 Kč, předprodej www.ticketportal.cz.
6. 7. | 20:30 hod.
MACBETH
zahrady GASK
Divadlo, umělecká skupina OLDstars. Vstupné dobrovolné
23. 7. | 20:00 hod.
MÉDEIA
zahrady GASK
Divadlo, Divadelní spolek JEDL, vstupné 300 Kč, předprodej www.ticketportal.cz.
4. 8. | 19:00 hod.
CYRK LA PUTYKA – KALEIDOSCOPE
zahrady GASK
Nový cirkus, vstupné 350 Kč v předprodeji, 400 Kč na místě, předprodej www.ticketportal.cz.
DOPROVODNÝ PROGRAM GASK
13. 7. | 10:30 hod.
ČERVENÁ
Výtvarná dílna pro (pra)rodiče s dětmi od 2 do 5 let. Červenec je malý červen a všechno, co se počalo
červenat v červnu, rozzáří se všemi tóny červené právě v červenci. Symbolika červené barvy a
všechny její možné podoby, které nabízí stálá expozice GASK, promění mezigenerační výtvarná
zastavení GASK mini do letního experimentu s barvou. Vstup: 60 Kč dítě + rodič zdarma. Rezervace na
VratnaMilitka@gask.cz nebo 702 045 215 do 18:00 hod. 12. 7.
23. 7. | 15:00 hod.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY HVĚZDNÉ NEBE
Výstava Hvězdné nebe představí prvotřídní textilní výrobu firmy Sochor ve spojení s uměleckou elitou
první poloviny 20. století – Františkem Kyselou, Josefem Gočárem, Pavlem Janákem, Toyen, Jiřím
Trnkou, Marií Fischerovou Kvěchovou a dalšími. Významnou českou platformu sdružující mladé
umělce, designéry a architekty Vám v komentované prohlídce představí Veronika Marešová. Vstup
zdarma k platné vstupence do výstavy.
6. 8. | 13:00 hod.
TVÁŘ BAROKA – Komentovaná prohlídka jezuitské koleje

Vydejte se s námi po stopách dějin jezuitské koleje v Kutné Hoře. Sestoupíme do 17. století,
navštívíme prostory lékárny, refektáře a seznámíme se s alejí barokních sousoší zdobících cestu
k chrámu svaté Barbory. Zmíníme také vojenskou historii budovy a dotkneme se i současnosti.
Průvodci Vám budou Petr Adámek (GASK) a restaurátor Martin Kulhánek. Vstup: 80 Kč. Rezervace na
pokladna-KH@gask.cz nebo 725 377 433 do 18:00 hod. 5. 8.
6. 8. | 15:30 hod.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY MINJAN DANA ZOLLMANA
Co znamená termín „minjan“? Jak vznikala dvojvýstava Minjan v GASK a art.to galerii v Uhelném
mlýně? Tvorbu belgického fotografa, který nenápadně dokumentuje židovskou komunitu
v Antverpách, představí v komentované prohlídce kurátorka Vanda Skálová. Vstup zdarma.
6. 8. | 16:15 hod.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY KAMILY B. RICHTER
Výstava Ultima Culpa přiblíží umělecký vývoj i aktuální tvorbu Kamily B. Richter, olomoucké rodačky
žijící a tvořící v Karlsruhe a Düsseldorfu. Malířská výstava je obohacena o novomediální instalace,
které vznikají v rámci dlouhodobé spolupráce s Michaelem Bielickým, významným českým
multimediálním umělcem a pedagogem. Výstavou Vás provede kurátorka Veronika Marešová. Vstup
zdarma.
6. 8. | 17:00 hod.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY ONDŘEJE VICENY
Optiqa je brýlařské studio, které vytváří archiv brýlí z různých období, jímž se inspiruje při vývoji
vlastního designu brýlových obrub. Autorskou instalací Pink brýle s odkazem na Komenského Labyrint
světa a ráj srdce Vás provede kurátorka výstavy Veronika Marešová. Vstup zdarma.
6. 8. | 17:30 hod.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY OTTY PLACHTA
Kde leží MEZIZEM Otty Plachta, malíře, jehož tvorba i osobní život se už bezmála tři desetiletí odvíjejí
mezi Čechami a Peru? Obrazy, v nichž se prolíná realita s mýty a vizí, Vám během komentované
prohlídky přiblíží kurátorka výstavy Vanda Skálová. Vstup zdarma.
www.gask.cz

Park U Tří pávů, Palackého náměstí
3. 7. | 16:00 hod.
KLAUNSKÉ DIVADLO JENÍČKA A MAŘENKY:
O UNESENÉ KOČIČCE
Klaun Jeníček s Mařenkou zahrají zbrusu novou pohádku „O Kočičce." Unesená Kočička byla unesena
zlověstným Zloduchem. Děti musí klaunům pomoct! Vydají se s nimi na velké, úžasné dobrodružství!
Cestou potkávají různá prapodivná a nebezpečná zvířata. Ale klauni si s pomocí dětí poradí a Kočičku
zachrání. Máte rádi kočky? Přijďte si s klauny zamňoukat. Klaunská pohádka pro děti a jejich rodiče 
5. 7. | 18:00 hod.
BRZDAŘI
Bluegrassová skupina, která v českých poměrech patří mezi „služebně nejstarší“.
7., 14., 21. a 28. 7. | 15:30 – 17:00 hod.
ŠPALÍČKOVY TVOŘIVÉ DÍLNIČKY
7. 7. | 18:00 hod.
LARIA
Živá hudba k poslechu i tanci.

8. 7. | 19:00 hod.
MIG 9 BABOČKA
Kutnohorská kapela s repertoárem složeným z nejrůznějších žánrových vrstev – country, folk, pop,
rock.
10. 7. | 16:00 hod.
DIVADLO EMILLION: ZLATOVLÁSKA
Klasická loutková pohádka podle předlohy Karla Jaromíra Erbena. Spolu s loutkami mohou diváci
prožít strastiplnou cestu Jiříka za zlatovlasou pannou a pomohou mu plnit nezbytné úkoly, aby vše
dobře dopadlo.
12. 7. | 19:00 hod.
FANŤÁK
Textař, zpěvák a kytarista Petr Fanťák Fanta Vám s kapelou zahraje své léčivé písně jdoucí napříč
vícero žánry do hloubky až k podstatě existence.
14. 7. | 17:00 hod.
BRASS ANSAMBL GB
Koncert akustického žesťového souboru, hrajícího úpravy skladeb z období od baroka až po
současnost.
15. 7. | 20:00 hod.
FOLKOVÝ RECITÁL FRANTIŠKA POKORNÉHO (Divadélko Kůzle)
Večer s autorskými písničkami a kytarou nejen pro dospělé aneb "Průřez pětadvacetiletou tvorbou".
17. 7. | 16:00 hod.
DIVADÉLKO KŮZLE: HASTRMANSKÁ POHÁDKA
Písničkové vyprávění pana mlynáře a paní mlynářky o jednom pohádkovém dění blízko jejich mlýna. I
místní hastrman se může jednou za život polepšit.
19. 7. | 18:00 hod.
TRAMPOTY
Koncert country kapely, která stála u zrodu Kutnohorské Kocábky (letos 39. ročník).
21. 7. | 18:00 hod.
PEPINO MATURA & AKORDEON
Koncert Pepina Matury, jehož repertoár tvoří slavné české a světové evergreeny i současné populární
melodie.
24. 7. | 14:00 hod.
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
Soutěže, malování na obličej, dílničky.
24. 7. | 16:00 hod.
DIVADLO KK: O SMOLÍČKOVI
Veselá pohádka Vlastimila Pešky, na známé motivy, oficiálně premiérovaná na slavné lodi bratří
Formanů v Praze na Vltavě. Písničky na slova autora složil hudební skladatel Richard Mlynář,
autorkou mimořádně zdařilé výpravy a loutek je známá výtvarnice Dana Zimová.
24. 7. | 18:00 hod.
BENT TICKET
Koncert středočeské kapely, hrající bluesovou muziku i vlastní tvorbu.
26. 7. | 18:00 hod.
ANDREA KAPOUNKOVÁ
Koncert kutnohorské zpěvačky s repertoárem napříč žánry – třeba pop či muzikál.
28. 7. | 18:00 hod.
JIŘÍ BUREŠ BAND
Koncert populární kutnohorské kapely, hrající vlastní skladby, country, rock.
4., 11., 18. a 25. 8. | 15:30 – 17:00 hod.
ŠPALÍČKOVY TVOŘIVÉ DÍLNIČKY
9. 8. | 18:00 hod.

BRZDAŘI
Bluegrassová skupina, která v českých poměrech patří mezi „služebně nejstarší“.
11. 8. | 18:00 hod.
TOMÁŠ DUSPIVA & HARMONIKA
Živá hudba k poslechu i tanci.
12. 8. | 19:00 hod.
MIG 9 BABOČKA
Kutnohorská kapela s repertoárem složeným z nejrůznějších žánrových vrstev – country, folk, pop,
rock.
14. 8. | 10:00 hod.
BLEŠÍ TRH
Přebývá Vám doma něco, co nechcete vyhodit? Mohlo by to ještě někoho potěšit? Přijďte to
nabídnout na bleší trh U Tří pávů! Nebo naopak, uděláte si radost nějakou drobností, pokladem
z půdy či ze dna skříně? Přijďte se podívat, jestli zde něco takového nenajdete.
14. 8. | 14:00 hod.
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
Soutěže, malování na obličej, dílničky.
14. 8. | 16:00 hod.
DIVADÉLKO KŮZLE: VELKÁ CESTA ZEMÍ ZVĚDOZEMÍ
Hudebně – pohybový - písničkový pořad pro děti pojatý jako desková hra nastojato. Pomocí veliké
hrací kostky se společně s dětmi posunujeme pohádkovou Zvědozemí a řešíme úkoly a hádanky,
které na nás číhají. Učíme se základy hudební nauky, také počítat, tančit atp. Cílem pořadu je ukázat
dětem, že lze strávit příjemný čas hrou bez tabletů, počítačů a mobilních telefonů. Pořad je
interaktivní, je možné ho odehrát akusticky i nazvučený.
16. 8. | 18:00 hod.
OLDŘICH DRAHORÁD & VARHANY
Živá country hudba k poslechu i tanci.
17. 8. | 19:30 hod.
JE TO JEDNO
Sólo, duo, trio, kvartet ... JeToJedno. Flétny, housle, kytara, bouzouki, klavír, zpěv ... JeToJedno.
18. 8. | 18:00 hod.
JIŘÍ BUREŠ BAND
Koncert populární kutnohorské kapely, hrající vlastní skladby, country, rock.
21. 8. | 16:00 hod.
PŘÁTELSKÉ DIVADLO: JAK KOLODĚJÍČEK VYLÉČIL MUCHOMŮRKU
Už jste někdy slyšeli o muchomůrce, která ztratila puntíky? Vydejme se společně do pohádkového
lesa, o který pečuje laskavý a moudrý pan doktor Kolodějíček, dráček Chytrolínek i kocour Mourek.
Tihle všichni spojí svoje kouzla a síly, aby pomohli muchomůrce mít na kloboučku puntíčky zase hezky
v hloučku.
23. 8. | 19:00 hod.
VELKÝ HOŘKÝ
Country beatová kapela s převážně vlastním repertoárem z písniček Honzy Ingra a Zdeňka Vřešťála.
Hraje na různých akcích - festivalech, vernisážích, bývá slyšet i na Country radiu.
25. 8. | 17:00 hod.
BRASS ANSAMBL GB
Koncert akustického žesťového souboru, hrajícího úpravy skladeb z období od baroka až po
současnost.
27. 8. | 18:00 hod.
RICHENZA
Renata Richenza Reichelová je folková písničkářka, textařka, která působí na Kutnohorsku téměř 30
let.
30. 8. | 18:00 hod.

BRZDAŘI
Bluegrassová skupina, která v českých poměrech patří mezi „služebně nejstarší“.
27. 6. – 3. 7.
1. – 7. 8.
29. 8. – 4. 9.
HRAVÉ STEZKY U TŘÍ PÁVŮ
Na celou letošní sezónu pro vás, tedy hlavně pro vás malé a ještě menší, připravujeme hravé stezky v
parku U Tří pávů. Celkem čtyřikrát pro vás nachystáme stezky s drobnými hádankami a úkoly.
Odpovědi vyplníte do herního plánu, odevzdáte ho v kavárně U Tří pávů a dostanete razítko do
kartičky. Kdo získá všechna čtyři razítka a odešle vyfocenou kartičku na náš email
info@oskutnohorsko.cz, poputuje do slosování o milé ceny. Vítěze vyhlásíme na Svatováclavských
slavnostech dětem. Tak neváhejte a bavte se s námi. Vyplněné vyfocené kartičky s Vaším jménem
posílejte do 20. září na info@oskutnohorsko.cz.
Zastavte se v Kavárně U Tří pávů! Ochutnejte domácí dobroty, slané i sladké! Otevřeno je denně od
10:00 do 18:00 hodin. V případě špatného počasí bude otevírací doba kavárny i parku upravena.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
www.facebook.com/u3pavu; www.facebook.com/kavarna3; www.u3pavu.cz

Klub Česká 1, Česká 983
8. 7.
MEPHISKAPHELES (USA)
Den před svým vystoupením na festivalu Mighty Sounds exkluzivně v České 1! Legendární newyorská
ska kapela, která pomohla definovat třetí vlnu ska. Působivá sestava punkových rockerů hrajících po
boku vyškolených jazzových hudebníků, jejich živá vystoupení jsou nepředvídatelná, energická,
komicky perverzní a oživující tradiční ska prvky punku, metalu a jazzu s texty často hravě satanského
charakteru. Vstup: 250 Kč
www.ceska1.cz

Sport
každý čtvrtek 7. 7. – 25. 8. | 17:30 – 19:15 hod.
CVIČENÍ JÓGY V LÉTĚ
zahrada Jezuitské koleje
Všichni zájemci, i úplní začátečníci, jsou vítáni. S sebou karimatku a volné oblečení. Ve dnech 4. a 18.
8. se bude cvičit na trávníku vedle chrámu sv. Barbory u vyhlídky na Jaroslava Vrchlického. Cvičení
zdarma. Kontakt: Jóga v denním životě, tel. 777 128 162. www.joga.cz
23. 7. a 20. 8. | 9:00 hod.
TALENT BIKE SERIES 2022
rozhledna Vysoká (Miskovice)
6. a 7. závod horských kol pro děti, mládež a širokou veřejnost. Pro všechny účastníky připraven
program, občerstvení a zážitky pro celou rodinu. Start první kategorie vždy v 10:00 hod. Kancelář
závodu otevřena od 9:00 hod. Pořádá Talent Bike spolek, kontakt: info@talent-bike.cz, 725 738 221.
Facebook: talent-bike.cz, FB: Talent Bike
12. – 13. 8.
DAČICKÉHO "12"
Kutná Hora a okolí

Krosový běh na 12 km údolím Vrchlice a Bylanky. Start i cíl – Kutná Hora, mezi GASK a chrámem sv.
Barbory. Noční běh pro světlušku startuje 12. 8. ve 21:15 hod. Hlavní závod na 12 km startuje 13. 8.
v 10:30 hod. Doprovodný závod na 5 km startuje 13. 8. v 10:40 hod. Pořádá Club Deportivo Kutná
Hora, o. s. www.dacickeho12.cz

Infocentrum Města Kutná Hora; e-mail: infocentrum@kutnahora.cz; www.kutnahora.cz

