Kalendář akcí v Železnohorském regionu – březen 2022
termín
konání
1.1.–
30.4.2022
18.2.–
20.3.2022

čas
konání

název akce

místo konání

Knihovna, má oblíbená Městská knihovna
Heřmanův Městec
kniha, knižní hrdina
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
Sportovní areál
Třemošnice

1.–
27.3.2022

Bruslení na umělém
kluzišti

3.–
25.3.2022

Burza oblečení, hraček Městská galerie
a sportovního vybavení Třemošnice

popis/detailní informace o akci
Výtvarná soutěž k 120. výročí založení Knihovny v
Heřmanově Městci.
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.
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.
Burza proběhne od 3. do 25. března, počet kusů je
omezen na 150 na osobu. 3.–4. 3. a 7.–9. 3., vybírání,
10.–11. 3. a 14.–16. 3. prodej, 24.–25.3. vrácení zboží,
více na telefonu 469 611 136, 739 450 394.
Zveme vás do naší provizorní kavárničky, kde se
můžete těšit nejen na dobrou kávu, ale i na námi
upečené, výborné, domácí zákusky.
Taneční zábava v hospůdce se skupinou SmartBand.
Co se naučíš? Odrátovat kamínek, vajíčko, lahev. Cena
300,-. Registrace info@venda.work, tel.721 429 332.

5.3.2022

15.00–
18.00

Jarní kavárnička u
Pilařů

Hostinec u Pilařů
Libkov

5.3.2022

20.00

Hasičský bál

Lipovec

6.3.2022

15.00

Kurz drátování

Heřmanův Městec

7.3.2022

14.00

Karetní hry

APŽ Heřmanův
Městec

Hrajeme si v RC Radovánek.

7.3.2022

15.30

Sypaná batika na
hedvábí

Klub aktivní senioři
Heřmanův Městec

Klub aktivní senioři se sejde v klubovně DPS na
Masarykově náměstí Heřmanův Městec Veškerý
materiál je k dispozici, spoluúčast 40 Kč, hedvábná
šála 100 Kč.

9.3.2022

9.00

Wellness Pardubice

APŽ Heřmanův
Městec

Odjezd v 9.00 z autobusového nádraží.

10.3.2022

10.00

Chvilka s pohádkou

RC Radovánek
Heřmanův Městec

Program pro rodiče s nejmenšími dětmi s pohádkovou
babičkou Ivou. Příspěvek na program 50 Kč/rodina.

10.3.2022

14.00

Zdravotní vycházka

12.3.2022

8.00

12.3.2022

13.00

Třebosický masopust

Třebosice

13.3.2022

13.30

Turnaj stolních her

KD Třemošnice

15.3.2022

15.30

Keramika

Klub aktivní senioři
Heřmanův Městec

Klub aktivní senioři se sejde v klubovně DPS na
Masarykově náměstí Heřmanův Městec, doneste si nůž
a pracovní hadr, spoluúčast 50 Kč.

APŽ Heřmanův
Městec
Z Trhové Kamenice na APŽ Heřmanův
Městec
kostel sv. Mikuláše

Sraz ve 14.00 u kapličky u vlakového přejezdu v H. M.
Odjezd v 8.00 z autobusového nádraží v H. M. Pěšky
cca 14 km.
Zahájení proběhne tradičně u zvonice na návsi. Během
průvodu je pro účastníky připraveno bohaté pohoštění
a soutěž o ceny. Do pochodu zahraje kapela
Choltičanka pana Čermáka. Večerní masopustní
zábavu od 20 hodin doprovodí kapela Smart Band.
Čtyřlístek pořádá tradiční turnaj známých i neznámých
stolních her. Zváni ke hře jsou všichni od 5 do 100 let.
Soutěží se ve třech kategoriích.

15.3.2022

17.30

Přednáška – dotek
hypnózy

Městská knihovna
Třemošnice

Místopředseda Českého spolku hypnoterapeutů Šimon
Pečenka nás seznámí s pravdami a mýty o hypnóze,
historii a současnosti a o vlivu a využití hypnoterapie.
Nutné se nahlásit předem (do 11. 3.), počet míst je
omezený.

16. 3.2022

8.45

Praha – z Ládví přes
Čimický mlýn k
Blekotům

APŽ Heřmanův
Městec

Odjezd v 8.45 z vlakového nádraží v H. M. Pěšky cca
13 km, návrat v podvečerních hodinách.

17.3.2022

10.00

18.3.2022

18.00

18.3.2022
19.3.2022

19.30
17.00

18.3.2022

20.00

19.3.2022

10.00

19.3.2022

10.00

19.3.2022

14.00

Cítím, slyším,
vidím…rozvíjím se

RC Radovánek
Heřmanův Městec

Beseda pro rodiče s terapeutkou a lektorkou Handle
terapie Mgr. Zuzanou Šormovou o tom, proč je
smyslové vnímání hnacím motorem poznávání a růstu.
Přijďte se dozvědět, jak podpořit vývoj vašich dětí, co
ve vývoji sledovat a co dělat, když je něco jinak.
Zájemce prosíme o přihlášení na
rcradovanek@centrum.cz nebo na tel: 724 042 304. Na
besedu je možné přijít s dětmi. Příspěvek na program
70 Kč. Herna otevřena pouze pro účastníky programu
od 9.30 hodin. Aktivita je dotována z projektu
„Rodinný bod“ Rodičovského centra Radovánek z.s.

Projekce filmu „Kid“ Charlieho Chaplina z roku 1921.
Tento unikátní snímek uvedený do kin v období
Kino Heřmanův
Oslavy 100 let kina
počátku našeho kina je němý, opatřený zvukovým
Městec
v HM – „Kid“
doprovodem, ale při jeho sledování Vám vůbec
nepřijde, že byl natočen před 100 lety.
Sestřih archivních filmových materiálů, které byly v
Heřmanově Městci natočeny od 30. let 20. století,
Kino Heřmanův
přináší zajímavé svědectví, jak dříve vypadalo naše
Oslavy 100 let kina
Městec
město, ale nabídne také zábavu v podobě hudebněv HM – Heřmanův
zábavného pořadu „Dejme písni šanci – Heřmanův
Městec ve filmu
Městec“ z roku 1986, ve kterém se objevila i řada
známých herců a zpěváků jako např. Josef Dvořák,
Karel Černoch, Iveta Bartošová, Michal David, Karel
Zich, Petra Janů a další.
Sokolovna Nasavrky K tanci i poslechu hraje Normal 03.
Fotbalový ples
Procházka a projížďka pro děti i dospělé, trasa pro pěší
Zámek Choltice
Choltický zlaťák
i cyklisty, start u zámku.
Vlakové nádraží
Skauti z Ronova vás zvou na pravidelný turistický
Třemošnice
pochod či cyklo projížďku na Pařížovskou přehradu.
Vítání jara
Sraz v 10.00 hodin na vlakovém nádraží v Třemošnici.
Jak si pomoci ve stresu RC Radovánek
Přijďte na inspirativní setkání s psycholožkou a
a nepříjemných
terapeutkou Mgr. Zuzanou Říhovou. Na program je
emocích? Vaše tělo ví!
nutno se předem přihlásit na rcradovanek@centrum.cz
nebo na tel: 724 042 304. Příspěvek na program 200
Kč (členové spolku 120 Kč.). Aktivita je dotována z
projektu „Rodinný bod“ Rodičovského centra
Radovánek z.s.

19.3.2022

15.00

Do pohádky za
zvířátky

Kino Heřmanův
Městec

Archivní pásmo pohádek, které bude promítnuto z
klasického 35 mm filmu. Diváci si tak mohou na
vlastní oči prohlédnout náš původní plně funkční
promítací stroj, který se dnes již používá zcela
výjimečně.

19.3.2022

15.00

Fotbalový zápas

Sportovní areál
Třemošnice

ŽSK Třemošnice – SK Pardubičky.

19.3.2022

18.30–
21.00

Keltský telegraf

Rozhledna Boika
České Lhotice

Už po dvanácté se rozzáří víc než 200 českých a
moravských vrcholů a přinesou zprávu, že je tu jarní
rovnodennost. Jeden z ohňů bude také u Boiky.

Kino Heřmanův
Městec

Připravili jsme pro Vás opravdovou lahůdku –
oscarový italský film „Bio Ráj“, který natočil režisér
Giuseppe Tornatore v roce 1988, líčí zlatou éru i
postupný úpadek malého venkovského kina.
Nostalgický film umocněný krásnou hudbou Ennio
Morriconeho nás zavede do zákulisí kina a divákům
tak pomůže pochopit, z čeho vychází láska k filmu a
kinu v případě opravdových nadšenců a pamětníků.

19.3.2022

19.30

Bio Ráj

20.3.2022

18.00

S vámi mě baví svět

Kino Heřmanův
Městec

Herec Pavel Nový bude vzpomínat na zábavné i
zajímavé momenty z natáčení svých filmů a seriálů
včetně komedie století S tebou mě baví svět, která
právě letos slaví také výročí 40 let od uvedení do kin.
Hudební složku zajistí autorské písničky hudebního
tria Sekáč & přátelé. Diváci také mohou využít
příležitost sami pokládat našemu hostu dotazy.

21.3.2022

14.00

Karetní hry

APŽ Heřmanův
Městec

Hrajeme si v RC Radovánek.

21.3.2022

18.00

Učitelský koncert

Nasavrky zámek

Vystoupí učitelé ZUŠ Slatiňany a její nasavrcké
pobočky.

23.3.2022

9.00

Wellness Pardubice

APŽ Heřmanův
Městec

Odjezd v 9.00 z autobusového nádraží.

APŽ Heřmanův
Městec

Sezóna 2022. Odjezd v 18.00 z nám. Míru v H. M.

Obřadní síň
Třemošnice

I v letošním roce budou žáci druhých ročníků pasování
do Řádu čtenářského.

APŽ Heřmanův
Městec

Sraz ve 14.00 u kapličky u vlakového přejezdu v H. M.

23.3.2022

18.00

24.3.2022
24.3.2022

14.00

Východočeské divadlo
v Pardubicích
Představení Ona není
vadná
Pasování žáků druhého
ročníku ZŠ
Třemošnice
Zdravotní vycházka

26.3.2022

8.00

Světový den vody 2022
vodní elektrárna Štětí

energeia o.p.s.
Heřmanův Městec

26.3.2022

11.00

IX. ročník vodáckého
sjezdu Chrudimky

Třemošnice

27.3.2022

10.00

Cyklisté, pojeďte
přivítat jaro

APŽ Heřmanův
Městec

28.3.2022

30.3.2022

31.3.2022

energeia o.p.s. zve všechny zájemce 2022 na
komentovanou prohlídku vnitřních a venkovních
prostor vodní elektrárny ve Štětí, včetně jezu a
plavebních komor. Na akci je potřeba se přihlásit
nejpozději do 18. března. Počet míst je omezen.
Vhodné i pro zvídavé děti od 10 let. Pro účastníky je
zajištěn autobus. Odjezd v 8.00 z náměstí Míru v H.
M. Příjezd v podvečerních hodinách. Vstupné
dobrovolné, vybraná částka bude darována na provoz
Fóra mobilních hospiců. www.energeia.cz
Sjezd Chrudimky: SečI – Mezisvětí (WWI), zajištěno
vypouštění VD Seč při příznivém vodním stavu, od
11:00 do 14:00 hodin.
Sraz v 10.00 u vchodu do parku (u Holuba). Pojedeme
do Chrudimi, Pardubic a zpět.

Masáže

Klub aktivní senioři
Heřmanův Městec

Klub aktivní senioři se sejde v klubovně DPS na
Masarykově náměstí Heřmanův Městec, doneste s
sebou ručník, hodinu masáže objednávejte na tel. 724
215 103, spoluúčast členové STP 100 Kč, ostatní 200
Kč.

9.00

Mobilní gramotnost

APŽ Heřmanův
Městec

Začínáme v 9.00 v energeia (nad cukrárnou Levandule,
vchod z boku). Předpokládaný konec v 11.00. S sebou
vlastní zařízení (chytrý telefon, notebook, tablet) a
případné dotazy. Zájemci, hlaste se.

10.00

Velikonoční tvoření
pro nejmenší

RC Radovánek
Heřmanův Městec

Zveme rodiče s nejmenšími dětmi na velikonoční
výtvarnou dílnu. Ozdobíme si vajíčka, vyrobíme
kuřátka a budeme se těšit na Velikonoce. Příspěvek na
program 50 Kč. Kontakt Iva na tel: 723 152 866.

14.00

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

Akce v okolí Železnohorského regionu – březen 2022
termín
konání

čas
konání

1.3.–
8.4.2022

8.2.–
27.3.2022

Každý čt,
pá a sobotu
v březnu

15.3.2022

15.3.2022
16.3.2022
22.3.2022

9.00–
12.00
13.00–
18.00

název akce

místo konání

popis/detailní informace o akci

Výstava umělecké tvorby
manžel Němcových

Galerie
Doubravka ve
Ždírci na
Doubravou

Dřevěné sochy vyřezávané motorovou pilou a drobné
řezby, vysoko vibrační obrazy a autorské reprodukce.
Setkání s autorkou 4. 3 a 25. 3. v 15–17 h.

Výstava VYKOPÁVKY

Městské
muzeum Skuteč

Výstava archeologických náletů z poslední doby
Rychmburk, Košumberk, Skutečsko a okolí Chrudimi.

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
Zasedací
Autorské čtení: Jak se dělá místnost na MÚ, Městská knihovna Vás zve na autorské čtení Petra
17.00
Ždírec nad
Fejka z knihy Jak se dělá ZOO.
ZOO
Doubravou
Městské
Archelologické přednášky k výstavě VYKOPÁVKY.
Nové archeologické objevy
18.00
muzeum Skuteč Přednáší PhDr. Jan Musil. Vstupné 20/40 Kč.
na obchvatu Slatiňan
DPS Ždírec nad Zábava, poučení a fakta v originálním představení.
9.00
Senior bez nehod
Doubravou
Vstupné zdarma.
Archelologické přednášky k výstavě VYKOPÁVKY.
Každodenní život na tvrzích Městské
18.00
muzeum Skuteč Přednáší PhDr. Jan Musil. Vstupné 20/40 Kč.
a hradech na Chrudimsku
Zdroj: Infocentrum Kutná Hora, Infocentrum Nasavrky, Infocentrum Třemošnice MAS Železnohorský region, 2022

