Kalendář akcí v Železnohorském regionu – únor 2022
termín
konání

čas
konání

název akce
Bruslení na umělém
kluzišti ve sportovním
areálu v Třemošnici
Soutěž O Hliníkové
království
Knihovna, má oblíbená
kniha, knižní hrdina

26.11.2021
–27.2.2022
11.12.2021
–14.2.2022
1.1.–
30.4.2022

místo konání
Sportovní areál
Třemošnice
Městská knihovna
Třemošnice
Městská knihovna
Heřmanův Městec

1.–
28.2.2022

Ledová plocha

Sportovní areál
Přelouč

1.–
26.2.2022

Výstava CHKO
železné hory

Městská galerie
Třemošnice

popis/detailní informace o akci
Vážení občané, přijďte si s dětmi zabruslit na umělém
kluzišti o rozměrech 24 x 12 m ve sportovním areálu v
Třemošnici. Nabídneme i profesionální ostření bruslí.
Soutěž ve sběru hliníku pro kolektivy MŠ a ZŠ
Třemošnice
Výtvarná soutěž k 120. výročí založení Knihovny v
Heřmanově Městci.
LEDOVÁ PLOCHA V PŘELOUČI V PROVOZU
bližší informace v kanceláři infocentra nebo na tel. 739
480 292, rezervace plochy a časy bruslení pro
veřejnost na: www.kicmp.cz
Město Třemošnice a Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR, Správa CHKO Železné hory vás pozvou
na putovní výstavu k 30. výročí vyhlášení CHKO
Železné hory. Slavnostní vernisáž bude v úterý 1. 2.
v 16.00 hodin.

3.2.2022

10.00

Chvilka s pohádkou

RC Radovánek
Heřmanův Městec

Program pro rodiče s nejmenšími dětmi s pohádkovou
babičkou Ivou. Herna otevřena od 9.30 hodin.
Příspěvek na program 50 Kč/rodina.

3.2.2022

18.00

Egypt země faraonů

Kino Heřmanův
Městec

Cestovatelský večer. Vstupné 90,-, předprodej TIC
HM.

RC Radovánek
Heřmanův Městec

Mimořádná poradna pro těhotné a kojící ženy s
laktační poradkyní a porodní asistentkou Bc. Evou
Hrdličkovou. Na poradnu není nutné se předem hlásit.
Jednorázové vstupné 100 Kč. Kontakt pro více
informací: 725 372 998.

17.00

Laktační poradna

5.–6.2.2022

13.00

Zimní stanování na
Lichnici bez stanování

6.2.2022

18.00

Carmen a jiné lásky

12.2.2022

13.00

Maškarní průvod

4.2.2022

Přijďte se podívat na zimní Lichnici, od 13 hodin si
poslechnout něco z historie hradu a podívat se a
Hrad Lichnice
poslechnout si od RNDr. Milan Růžička něco o
netopýrech v hradním sklepení.
Hudební večer Andrea Tögel Kalivodová,
Synagoga Heřmanův
mezzosoprán a Ladislava Vondráčková, klavír.
Městec
Předprodej v TIC HM nebo www.spokul.cz
Průvod vychází ve 13 hodin od OÚ v Míčově večer je
Míčov – Sušice
taneční zábava. Vše samozřejmě záleží na momentální
epidemiologické situaci.

RC Radovánek
Heřmanův Městec

17.2.2022

10.00

Mateřská škola

18.2.–
20.3.2022

10.00–
12.00
14.00–
16.00

Výstava k 100. výročí
Galerie Dvojdomek
kina v HM a Výstava
Heřmanův Městec
film. plakátů 60–80. let

18.2.2022

19.00

Pokáč

18.–
19.2.2022

18.2.
začátek
večer

Železný Kelt/ka 2022

Zveme vás na besedu o specifikách existujících
předškolních zařízení, kritériích přijímání dětí, ale i o
potřebách dětí i rodičů, kterou povede Mgr. Lenka
Balogová, pedagožka s praxí v MŠ a pracovnice
rodičovského centra. Na besedu není nutné se předem
hlásit. Vstupné 50 Kč. Herna otevřena od 9.30 hodin

Výstava dobových fotografií kina a budovy Beránku,
promítací techniky z minulého století, dobové
materiály aj., filmové plakáty 60–80. let
Vernisáž 18. 2. 17.00. Vstupné dobrovolné.
Sokolovna
Předprodej vstupenek v TIC Heřmanův Městec nebo
Heřmanův Městec
www.spokul.cz
Rozdělat oheň, opatřit si stravu, vyrobit cokoliv z
prostředků, jež jsou po ruce, snášet chlad, nebát se a
Skanzen Země Keltů mít plno sil. To vše, a vlastně ještě mnohem více,
Nasavrky
musel mít člověk pravěku. Chceš si to vyzkoušet? Máš

šanci a na konci dne tě třeba bude čekat i příjemná
koupel. Připraveny jsou různé náročnosti. Víc
na www.zemekeltu.cz
Masopustní odpoledne
na Masarykově
náměstí
Dětský karneval
s Krejčíkem Honzou

19.2.2022
20.2.2022

Přelouč

Průvod městem s hudbou, program na Masarykově
náměstí, občerstvení.

Občanská záložna
Přelouč

Vstupné: 40 Kč.

23.2.2022

15.00

Koňskou stezkou

RC Radovánek
Heřmanův Městec

Zveme rodiny s dětmi na společný turistický výlet do
okolí Heřmanova Městce. Odjezd z autobusového
nádraží v HM v 15.08 hodin. Z Úherčic půjdeme pěšky
po „Koňské stezce“, kde na děti čeká plnění úkolů,
zpět do Heřmanova Městce. Za suchého počasí možno
i s kočárky. Aktuality sledujte na našich stránkách a
FB. Kontakt na tel: 723 152 866.

24.2.2022

16.00

Obrazy z netřesků

TIC Pohůdka
Heřmanův Městec

Kurz tvoření. Rezervace nutná v TIC Pohůdka
Heřmanův Městec, tel:778 888 772, tic@spokul.cz.
Cena 670,-

Zdroj: členové, partneři, Infocentra MAS Železnohorský region, 2022

Akce v okolí Železnohorského regionu – únor 2022
termín
konání

Každý den

Každý čt,
pá a sobotu
v únoru

1.–
14.2.2022

19.2.2022

čas
konání

název akce

místo konání

popis/detailní informace o akci

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
11.00–
Historkovné – prohlídky
Kutná Hora
pikantní historku. Délka prohlídky v závislosti na
14.00
města s průvodcem
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.
Nová zimní prohlídková trasa Vás zavede do
obnovených interiérů v přízemí východního křídla a
suterénu zámku, kde se dochovalo unikátní zázemí
10.00–
Nová expozice otevřená také
Zámek Slatiňany v podobě zámecké kuchyně a umývárny nádobí.
15.00
v zimě
Staňte se hostem na zámku a projděte si apartmá ve
kterém byste jako hosté knížete trávili pobyt. Více na
www.zamek-slatinany.cz
Knihtiskárna,
Tisk Valentýnských přání pro všechny věkové
Barborská 30,
kategorie. Možnost dozdobení v naší dílničce. Cena
Valentýnský týden
Kutná Hora
40 Kč. www.knihtiskarna.cz
Tradiční masopustní průvod. Zahájení a sraz
9.30–
účastníků v 9: 30 hod. na hřišti TJ Sokol Kaňk z.s.
17.00
Kaňk
Pořadatelem je Tělovýchovná jednota Sokol Kaňk z.
Kaňkovský masopust
s. Kontakt: Bc. Otakar Břinčil, tel. 720 440 800.
Zdroj: Infocentrum Kutná Hora, Infocentrum Nasavrky, Infocentrum Třemošnice MAS Železnohorský region, 2022

