Kulturní kalendář Kutné Hory – červenec – srpen 2017
Kutnohorské léto - 9. ročník celoprázdninového festivalu netradičních prohlídek
i jiných zábavných vystoupení v Kutné Hoře a okolí
Každé pondělí od 3. 7. do 28. 8. | 21:00 hod. NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KOSTNICE
Noční prohlídka hřbitovního kostela Všech svatých v Kutné Hoře - Sedlci začíná návštěvou dolní kaple
– hrobky tohoto kostela. „Cisterciák“ – kostýmovaný průvodce – vás za svitu svíček provede hrobem
60 000 zemřelých, spolu s ním vstoupíte do historie i atmosféry tohoto podivuhodného místa. Poté
vystoupáte do horní kaple za hudebníky. Setkání s hudbou, tichem, světlem a tmou tohoto místa
zaostří vaše vnímání na čas a prostor z té druhé strany. Po prohlídce máte možnost si odnést i velmi
zajímavý a nestandardní suvenýr – kopii lebky v životní velikosti či její miniaturu.
Doba trvání: cca 1 – 1,5 hod.
Vstupné: základní – 140 Kč, snížené (studenti do 26 let, senioři nad 65 let, držitelé ZTP) – 95 Kč, děti
do 6 let – zdarmamax. kapacita: 60 osob
www.sedlec.info
Každé úterý od 4. 7. do 29. 8. | 14:00 hod. NÁVRAT DO DOB CÍSAŘE PÁNA
Vydejte se na cestu staletími a navštivte Kamenný dům a expozici věnující se místním spolkům a
významným osobnostem. Tam na Vás již bude čekat císařský dragoun, který bude mimo jiné
vzpomínat na návštěvu císaře pána v Kutné Hoře v roce 1906.
Doba trvání: cca 1 hod.
Vstupné: základní – 50 Kč, snížené (děti, senioři) – 25 Kč (v ceně aktuálně probíhající výstava); max.
kapacita: 20 osob; www.cms-kh.cz
Každé úterý od 4. 7. do 29. 8. | 20:00 hod. NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KATEDRÁLY
Noční prohlídka sedlecké katedrály UNESCO – Chrámu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele
začíná zpěvem „Cisterciáka“ – kostýmovaný průvodce vás provede všemi unikátními místy katedrály
a ukáže vám za svitu svíček, zpěvu gregoriánského chorálu a varhanní hudby všechny její taje a
zákoutí – od podlahy až pod střechu. Čekají na vás kosti zavražděných mnichů – mučedníků zazděné
do zdi, relikvie svatých, chrámová klenotnice s originálem nejstarší dochované monstrance na světě,
vystoupání po samonosném Santiniho barokním schodišti až na kůr, návštěva kostelního kina spojená
s promítáním krátkého animovaného filmu pro děti i dospělé a ochutnávka Sedlecké monstrance –
vína, které si můžete koupit pouze v Sedlci a z prohlídky chrámu si tak odnést unikátní suvenýr.
Doba trvání: cca 1,5 – 2 hod.
Vstupné: základní – 170 Kč, snížené (studenti do 26 let, senioři nad 65 let, držitelé ZTP) – 125 Kč, děti
do 6 let – zdarma; max. kapacita: 60 osob; www.sedlec.info
Každou středu od 5. 7. do 30. 8. | 20:00 hod. NOČNÍ PROHLÍDKA CHRÁMU SVATÉ 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 hod.
Vstupné: základní – 160 Kč, snížené (studenti od 15 do 26 let) – 90 Kč, děti do 15 let v doprovodu
alespoň jedné platící osoby zdarma; max. kapacita: 70 osob; www.khfarnost.cz
Každý čtvrtek od 6. 7. do 31. 8. | 11:00 a 14:00 hod. POHÁDKOVÝ ZÁMEK KAČINA
Zažijte pohádkové chvíle v zámeckém prostředí Kačiny. Vydejte se s dětmi na zámek spolu s
babičkou, jako od Boženy Němcové. Potkáte se s komteskou i hajným v zámeckém parku, červenou
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Karkulkou, která tudy prochází za svou babičkou, s vlkem, jenž na ní číhá v křoví, i s Jeníčkem a
Mařenkou, jež hledají cestu domů. Uvidíte, jak to vypadá, když se čerti žení a v zámeckém divadle
vám za buchtu splní pohádkové přání kouzelný dědeček.
Prázdninový interaktivní pořad se studenty herectví.
Doba trvání: cca 1,5 hod.
Vstupné: základní – 100 Kč, snížené (děti, senioři) – 50 Kč, děti do 6 let – 25 Kč, rodinné vstupné (2
dospělí + 2 - 3 děti do 15 let) – 250 Kč; max. kapacita: 50 osob; www.nzm.cz
Každý čtvrtek od 13. 7. do 31. 8. | 14:00 hod. BAROKO VŠEMI SMYSLY
Na Hrádku (České muzeum stříbra) vás každý čtvrtek seznámí laický bratr kutnohorských Jezuitů s
cyklem obrazů Ignáce Raaba, které znázorňují výjevy ze života misionáře Františka Xaverského a jsou
kulturní památkou. Během prohlídky však návštěvníci také mohou nasát barokní atmosféru všemi
smysly (zrak, sluch, hmat, čich i chuť).
Doba trvání: cca 1 hod.
Vstupné: základní – 50 Kč, snížené (děti, senioři) – 25 Kč (v ceně aktuálně probíhající výstava); max.
kapacita: 20 osob; www.cms-kh.cz
Každý čtvrtek od 6. 7. do 31. 8. | 19:00 hod. VEČERNÍ PROHLÍDKA CHRÁMU SVATÉHO JAKUBA
Vydejte se na cestu po nejstarším kamenném chrámu Kutné Hory a nechte se oslovit kulturním i
duchovním dědictvím, jež tento kostel střeží již po celá staletí. Při prohlídce spolu s průvodcem
projdete pohnutou historii chrámu, dozvíte se, jakým výzvám čelili jeho stavitelé, ale i jak spletitě se
právě v těchto zdech rozvíjela duchovní tradice klenoucí se přes celá staletí až do našich dní. Uslyšíte
nádherné varhanní skladby a budete mít možnost asistovat mistru varhaníkovi při hře na vzácné
barokní varhany, které se dodnes pohánějí tzv. šlapáním měchů. Uvidíte pozdně gotické fresky ukryté
za hlavním oltářem i na severní kruchtě, v místech, kam se při běžné návštěvě chrámu návštěvník
nedostane. To vše při jedinečné večerní atmosféře, která hovoří zcela jiným jazykem než denní doba.
Doba trvání: cca 1,5 hod.
Vstupné: základní – 120 Kč, snížené (studenti od 15 do 26 let) – 80 Kč, děti do 15 let v doprovodu
alespoň jedné platící osoby zdarma; max. kapacita: 50 osob; www.khfarnost.cz
Každý čtvrtek od 29. 6. do 10. 8. | 22:00 hod. TAJEMNÉ KUTNOHORSKÉ POVĚSTI OŽÍVAJÍ
Začátek na parkovišti hotelu U Kata, Uhelná 596
Dodejte si odvahy a pojďte se s námi trochu bát při nočním putování romantickými i mystickými
uličkami a zákoutími historické Kutné Hory. Za svitu svící a ohňů povoláme tajemné postavy a
necháme pro vás rozehrát některé z kutnohorských pověstí. Průvodcem potemnělým městem vám
bude ponocný, který vám povypráví, co se kolem půlnoci na Horách Kutných od pradávna děje.
Doba trvání: cca 1,5 hod.
Vstupné: základní – 150 Kč, snížené – 100 Kč, rodinné – 400 Kč, děti do 6 let – zdarma. Počet
návštěvníků neomezen, rezervace netřeba, vstupenky na místě v recepci hotelu. www.ikutnahora.cz
Každý pátek od 7. 7. do 25. 8. | 18:00 hod. NETRADIČNÍ PROHLÍDKA KLÁŠTERA SV. VORŠILY S
OCHUTNÁVKOU VÍN
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. Dozvíte se něco o tom, jak úzce je víno spojeno s proslulou dobou těžby stříbra na
Kutnohorsku. Přijďte zažít netradiční prohlídku kláštera sv. Voršily spojenou s ochutnávkou vín.
Doba trvání: cca 2 hod.
Vstupné: základní – 200 Kč (v ceně degustace 4 vzorků vín + občerstvení), snížené (bez degustace
vína) – 70 Kč; max. kapacita: 65 osob; www.vinokutnahora.cz
Každý pátek od 7. 7. do 25. 8. | 16:00 hod. VÝSTUP NA OCHOZY CHRÁMU SVATÉ BARBORY
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Pro velký zájem je možné ještě během července a srpna podpořit sbírku Zvon pro Jakuba zakoupením
vstupenky na výjimečný zážitek – výstup na ochozy chrámu svaté Barbory. Vstupenky je možné
zakoupit v Infocentru u chrámu svaté Barbory nebo online v rámci Kutnohorského léta na webu
www.kutnohorskeleto.cz. Nákupem vstupenky si přímo rezervujete termín výstupu. Více informací
získáte na webu www.zvonprojakuba.khfarnost.cz
Doba trvání: cca 1 hod.
Vstupné: pro jednu osobu – 990 Kč, zvýhodněné pro dvě osoby - 1.790 Kč; nevhodné pro děti do 15
let a pro osoby s omezenou pohyblivostí či ZTP a ZTP/P; max. kapacita: 15 osob; www.khfarnost.cz
Pátky 14. a 21. 7. a 4., 11. a 18. 8. |19:00 hod. STŘÍBRNÁ HOREČKA V KUTNÉ HOŘE
Večerní netradiční prohlídky Vlašského dvora, mincovny a Muzea středověkých mučicích nástrojů.
Prohlídky zakončeny slavnostní popravou. Večerní prohlídkou s průvodci v dobových kostýmech,
umocněnou dobovou scénou, se rázem ocitnete v dobách dávného středověku. Děj nám přiblíží
stříbrné město, královskou mincovnu s ražbou mincí a dychtivost po stříbrném pokladu, na což
navazuje dopadení hledaného lapky a zloděje královského stříbra v muzeu Odhalení temné tváře
Kutné Hory. Závěrečným bodem bude pak výslech a doznání obviněného a následná Slavnostní
poprava odsouzeného, dle Manuálu práva útrpného. Upozornění: Celá večerní netradiční prohlídka je
pojatá, i přes reálnost divadelní produkce, jako zábavná a tudíž bez známek násilí a krveprolití.
Před prohlídkou budou probíhat na nádvoří Vlašského dvora koncerty, pokaždé v různém žánru se
vstupem zdarma - program na www.MuzeumB.cz.
Doba trvání: cca 1,5 hod.
Vstupné: základní – 197 Kč, snížené (děti, senioři) – 149 Kč; max. kapacita: 50 osob;
www.MuzeumB.cz, www.pruvodcikutnahora.cz.
Pátky 28. 7., 25. 8. a 22. 9. | 18:00 hod. NA NÁVŠTĚVĚ U HRABĚNKY SIDONIE
Kačina, letní sídlo šlechtického rodu Chotků, v dobách své největší slávy hostila panstvo na
návštěvách, plesech a zahradních slavnostech. Tato doba je sice již nenávratně pryč, ale kouzelný bílý
zámek v zeleni parku a jeho neopakovatelná atmosféra přetrvává dodnes. Staňte se hosty zámecké
paní, hraběnky Sidonie, která vás bude doprovázet těmi nejkrásnějšími místy svého sídla. V zámecké
knihovně nahlédneme do francouzských módních žurnálů, v dámských salónech vyslechneme příběh
lásky Sidonie a Rudolfa, v kuchyni se dozvíme, co a jak se vařilo, v konírně jak obtížné bylo sedět v
dámském sedle, v divadle vyslechneme úryvky z divadelních her, které Chotkové sami psali a také
hráli. Na závěr nahlédneme do svatebně vyzdobené kaple, přivoníme na zahrádce k bylinkám a
pokocháme se rozkvetlým skleníkem. Udělejte si v pátek navečer čas, vezměte doprovod a navštivte
hraběnku Sidonii. Doba se mění, krása zůstává a na Kačině jsou milí hosté vždy vítáni.
Doba trvání: cca 2 hod.
Vstupné: základní – 100 Kč, snížené (děti, senioři) – 50 Kč, děti do 6 let – 25 Kč, rodinné vstupné (2
dospělí + 2 - 3 děti do 15 let) – 250 Kč (vstupenky v zámecké pokladně v prodeji pouze v den konání
produkce do 17:30 hod.); max. kapacita: 50 osob; www.nzm.cz
28., 29. a 30. 7. | 21:30 hod. STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
Nádvoří Vlašského dvora
Letní pozdní divadelní večery s inscenací Oscara Wilda v dramatizaci Romana Vencla a v režii Václava
Veselého. V komediálně laděném příběhu se můžete těšit na Otakara Fialu, Ivu Pilcerovou, Věru
Beňovou, Michaelu Králikovou, Renatu a Tomáše Vinduškovi, Marcelu Jirouškovou, Evu Bicanovou,
Kristýnu Zemanovou, Miroslava Štrobla, Martina Betuštiaka, Kristýnu Zinkovou, Terezu Tahadlovou a
Julii Nykodýmovou. V titulní roli se představí Václav Veselý. Společný projekt Ochotnického spolku Tyl
a Tylovy herecké školy v Kutné Hoře. V případě nepříznivého počasí se představení odkládá.
Doba trvání: cca 1,5 hod.
Vstupné: základní – 130 Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 90 Kč; max. kapacita: 130 míst;
www.ochotnickyspolektyl.estranky.cz
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6. a 13. 8. | 18:00 hod. HONZA MÁLEM KRÁLEM
Nádvoří Vlašského dvora
Krásná, již klasická pohádka s veselými písničkami. Honza, zvaný hloupý, se má do světa vydat a život
a lásku poznat. Pohádka je o tom, kdo srdce upřímné má a není skoupý a s láskou neprohloupí...
Doba trvání: cca 1 hod.
Vstupné: základní – 159 Kč, snížené (děti, senioři) – 85 Kč, děti do 6 let - 50 Kč; max. kapacita: 120
osob; www.MuzeumB.cz
LÉTO S PANEM MIKULÁŠEM
Město Kutná Hora a nadační fond Mikuláše Daczického z Heslova vás srdečně zvou na novou akci
„Léto s panem Mikulášem“.
14. 7. | 18:00 hod. Dačického dům; 19:00 hod. - Tajemné kutnohorské pověsti; 20:30 hod. - Kostel sv.
J. Nepomuckého – koncert kytaristy Lukáše Sommera
15. 7. | 18:00 hod. Dačického dům; 19:00 hod. - Průvod pana Mikuláše; 20:30 hod. - Spolkový dům atrium – koncert kytaristy Stanislava Barka
1. 9. | 18:00 hod. Dačického dům; 19:00 hod. Tajemné kutnohorské pověsti; 20:30 hod. - Spolkový
dům - atrium – koncert Jiřího Šámala (buben HANG)
2. 9. | 18:00 hod. Dačického dům; 19:00 hod. – Průvod pana Mikuláše; 20:30 hod. - Kostel sv. J.
Nepomuckého – koncert harfenistky Zbyňky Šolcové
Doba trvání: cca 3 hod.
Vstupné: 200 Kč dospělí (za celý večer), 150 Kč senioři a děti od 8 let; vstupenka je přenosná a platná
vždy na jeden den. Během programu je možné vstupenku směnit za originální grafický list; max.
kapacita 100 osob; www.mikulasdaczicky.cz, www.kutnahora.cz
RINGELLAND – ZOO HABRKOVICE
Největší skupina sibiřských tygrů v republice, 3 východoafričtí lvi a levharti, flekatý i černý – to jsou
kočky z Ringellandu. Dikobrazi, lamy, kozičky, zakrslá prasátka a jiná drobná zvířátka pro potěšení dětí
i dospělých v klidu přírody za městem. To vše je Ringelland. V areálu najdete výstavy obrazů a
fotografií známých i začínajících umělců. Jediná v Česku je velká výstava cirkusových plakátů. Pro laiky
jsou to líbivé obrazy. Pro grafiky je to studna grafických skvostů. Park založila drezérská rodina
Ringelových. A tak zde můžete při vystoupení zvířat vidět umění, které pomalu, ale jistě umírá.
Knížata cirkusových manéží – to jsou drezéři velkých kočkovitých šelem. To jsou Ivan a Jan Ringelovi.
Park je otevřený každý den od dubna do září 9:00 do 18:00 hod., představení se zvířaty probíhají
každou sobotu a neděli od 14:00 hod.
Doba trvání: cca 40 minut
Vstupné na představení: základní – 100 Kč; snížené (děti od 3 let) – 50 Kč. Vstupné do parku mimo
představení je dobrovolný příspěvek na zvířata. Pro skupiny od 50 osob je možné představení
objednat i na jiný den a čas. www.ringelland.cz
www.kutnohorskeleto.cz

Kutnohorský víkend
7. 7. | 20:00 hod. KYTICE
Atrium Spolkového domu
Dramatizace pěti nejznámějších balad z básnické Sbírky K. J. Erbena: Vodník, Polednice, Svatební
košile, Dceřina kletba a Zlatý kolovrat.
Vstupné: základní – 150 Kč, snížené (děti do 15 let, senioři) 130 Kč - předprodej v infocentru na
Palackého náměstí 377
8. 7. a 12., 19. a 26. 8. | 19:00 hod. KUTNÁ HORA NESTOUDNÁ
4

Začátek prohlídky ve Vlašském dvoře. Nechte se při unikátní večerní procházce městem pobavit a
okouzlit půvaby lehkých ženštin tak, jako známý „vínapytel“ Mikuláš Dačický. Od počestné Bekyně se
dozvíte a vyzkoušíte, jak se nemravný život trestal.
Doba trvání: cca 1 hod.
Vstupné: základní – 150 Kč, snížené (děti do 15 let, senioři) – 130 Kč - předprodej v infocentru na
Palackého náměstí 377 a na www.kutnohorskeleto.cz; max. kapacita: 50 osob
15. 7. a 9. 9. | 18:00 hod. NOC NA KARLŠTEJNĚ
Nádvoří Vlašského dvora
Nové nastudování klasické divadelní veselohry Jaroslava Vrchlického. Zpěv: Splendor – M. Matyska,
šerm – SHŠ MOR. Ke každé vstupence lahodný mok a křupavý preclík zdarma.
Vstupné: základní – 179 Kč, snížené (děti do 15 let, senioři) – 149 Kč - předprodej v infocentru na
Palackého náměstí 377
25. 8. | 21:30 hod. DRAKULA
Nádvoří Vlašského dvora
U příležitosti 155 let od vydání nejslavnějšího románu o upírech spisovatele Brama Stokera se ve
večerních hodinách na nádvoří Vlašského dvora odehraje příběh o lásce, smrti, vině a trestu rytíře z
řádu Draka – Drakuly. Atmosféru temného příběhu doladí číše vína rudého jako krev z kutnohorských
vinic.
Vstupné: základní – 199 Kč, snížené (děti do 15 let, senioři) – 170 Kč - předprodej v infocentru na
Palackého náměstí 377
www.facebook.com/khvikend1

Různé
1. 7. |22:00 hod. UNIVERSE
Planet Music club, Vítězná ul.
Party Universe, na které jste za dobu jejího fungování mohli vidět, ale především slyšet nespočet
českých i zahraničních DJs. Pro další vydání Universe jsme se rozhodli vybrat jedno z nejžádanějších
hardtechno a také techno jmen, a to sice DJe Golpe. Tento DJ, který má za sebou řadu zahraničních
angažmá včetně legendárního festivalu Awakenings, vás svým setem rozhodně nenechá vychladnout.
Jako support se představí zakladatel akce a všem známý Pavel Faktor. Za pultem se objeví i další dvě
nová jména, která budou mít na Universe svou premiéru - Kolínský matador Topclass a Kutnohorský
Zlaya. Line-up doplní DJ Venatio. Tradičně se můžete těšit na spoustu skvělé hudby a jedinečnou
atmosféru, kterou si party Universe za roky své existence vybudovala.
Vstupné: 100 Kč
www.platnetmusicclub.cz; https://www.facebook.com/UNIVERSE-100576530128774/
3. 7. a 7. 8. | 19:00 – 20:30 hod. MÍSTO UZDRAVENÍ
Klub Křesťanského společenství Kutná Hora, Trebišovská 611
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 předem na: +420 724 254 731 nebo kafka@email.cz.
Další informace na: http://mistauzdraveni.cz
6. 7. | 16:00 hod. BOHOSLUŽBA K UCTĚNÍ PAMÁTKY MISTRA JANA Z HUSINCE
Církev československá husitská (bývalá synagoga), Smíškova ulice
15. 7. | 13:00 hod. STRONGMAN 2017
Šultysova ulice
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Mistrovství ČR v extrémních silových výkonech.
15. 7. | 12:00 – 18:00 hod. VODNÍ SKLUZAVKA
Václavské náměstí
Historicky druhý ročník Slide Czech konané na území České republiky. Slide Czech je úspěšná vodní
atrakce, která si za poslední roky vybudovala velké jméno především v USA nebo Austrálii. V loňském
roce si tato jedinečná akce svého druhu konaná na našem území, jejíž doménou je až 300 metrů
dlouhá nafukovací skluzavka, získala tisíce příznivců i po České republice.
Kamarádi, rodiny s dětmi, mladí i dospělí, babičky i dědečkové, všichni si přijdou na své. Totální vodní
šílenství uprostřed města si užije prostě každý.
Vstupné: 250 / 300 Kč
www.slideczech.cz
22. – 23. 7. OSLAVA SVÁTKU SV. JAKUBA A ŽEHNÁNÍ NOVÉHO ZVONU JAKUB MARIA
Kostel sv. Jakuba a arciděkanství Kutná Hora
Při letošní Oslavě svátku svatého Jakuba zažije kutnohorská farnost jedinečnou událost – žehnání
nového zvonu. Svátek bude zahájen sobotním koncertem. Hlavním bodem oslav bude nedělní
slavnostní mše svatá v kostele sv. Jakuba, po níž bude následovat žehnání zvonu Jakub Maria. Poté si
účastníci oslav mohou vybrat z bohatého programu pro děti i dospělé: občerstvení a hudební
posezení pod lípou, Divadlo Studna s loutkovým ateliérem a pohádkou Treperenda, výstava o
kutnohorských zvonech v sále arciděkanství a přednáška zvonaře Petra Rudolfa Manouška o odlévání
zvonů. V podvečer proběhnou slavnostní Nešpory v kostele sv. Jakuba a přemístění zvonu na nádvoří
Vlašského dvora, kde bude k vidění až do začátku října. Celý program svatojakubských oslav je
zdarma.
Více na www.khfarnost.cz
26. 7. a 16. 8. | 9:00 - 12:00 hod. PŘÍRODOVĚDNÝ PROGRAM PRO DĚTI
Zahrada u bývalé školy v Hlízově (č. p. 101)
Poznávání stromů, keřů atd., keramická dílna, výtvarné aktivity, soutěže.
Vstup zdarma.
Pořádá Hlízovský unikátní spolek v rámci oslav 110. výročí od postavení školy a založení zahrady. Akce
se uskuteční za finanční podpory MAS Lípa pro venkov.
31. 7. - 3. 8. | od 18:00 hod. KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ A HUDEBNÍ LÉTO
Palackého náměstí
31. 7. | 18:00 hod. Mellisa + Kozičky; od 21:00 hod. film Řachanda
1. 8. | 18:00 hod. Oliverová Dálka + Ahoj Moře; od 21:00 hod. film Trabantem do posledního dechu
2. 8. | 18:00 hod. Liebesbrief band + Lure Of Sense; od 21:00 hod. film Teorie tygra
3. 8. | 18:00 hod. MiG 9 Babočka + Vesper; od 21:00 hod. film Všechno nebo nic
www.pb-production.cz
12. 8. | od 13:00 hod. KAŇKOVSKÝ HORNICKÝ JARMARK
Kutná Hora – Kaňk
Tradiční řemeslný trh u kostela sv. Vavřince na Kaňku, otevřen kostel, výstavy v Mozaice, skákací
hrady, jízda na koni, hudba, občerstvení. V areálu bývalých Rudných dolů na Kaňku představí svoji
expozici Hornický spolek Barbora.
Pořádá Mozaika – Kaňk, z. s. ve spolupráci s Hornickým spolkem Barbora.
17. – 20. 8. TYJÁTRFEST – 18. ROČNÍK
Domácí amfiteátr, Kutná Hora - Kaňk 149
Letní open air festival s neopakovatelnou pohodovou, domácí atmosférou na kutnohorském
předměstí Kaňk. Čtyři dny zábavy pro všechny generace: Divadla Do Houslí z Brna, SemTamFór ze
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Slavičína, Exil z Pardubic a Hnedle Vedle z Ostrova nad Ohří, populární mladý zpěvák Pavel Callta,
netradiční hudební uskupení Flaškinet a Dudlajdá fagotiky, moderní provazochodci a akrobaté Slack
show, ohňoví mágové z Novus Origo, úspěšní tanečníci Hybrids crew, špičkový žonglující barman i
skotský dudák, šermíři skupiny MOR a kytarista a zpěvák Vinc, noční filmové projekce, výtvarné
umění v plenéru a další umělecká vystoupení.
Kontakt a info: Václav Veselý, 737 835 585, wendy.art@centrum.cz, www.tyjatrfest.cz
19. 8. | od 14:00 hod. INDIÁNSKO - WESTERNOVÉ LÉTO NA KAŇKU
Kutná Hora – Kaňk (louka nad místním hřištěm zvaná Jedličkovka)
Program: ukázky westernového ježdění, jízda na koni, projížďka koňským povozem, skautský
program, indiánské hry, výuka indiánského tance, tvořivá dílna, rýžování zlata, lukostřelba,
vystoupení kovbojů, výuka pasování, živá country hudba. Trasa značená, parkování v přilehlých
ulicích. Stylové kostýmy vítány.
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.
18. – 20. 8. VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ KUTNÁ HORA
Mezinárodní závod historických vozidel do vrchu Kaňk VETERAN RALLYE s programem na hlavním
kutnohorském náměstí pod názvem SRPNOVÉ HODOVÁNÍ, s bohatým kulturním programem.
Více informací o závodu a doprovodném programu naleznete na www.veterani-kh.cz.

Dačického dům, Komenského nám. 41
19. 7. | 17:00 hod. PŘEDNÁŠKA NA TÉMA - SVATÝ S PĚTI HVĚZDIČKAMI
Přednáškový sál
Přednášející: PhDr. Dalibor Hobl – fotoprocházka s povídáním o sv. Janu Nepomuckém a o památkách
na tohoto světce v širší oblasti Kutnohorska.
Vstupné dobrovolné.
Sezonní výstava: KLENOTY A ŠPERKY KRÁLŮ
Kaple Dačického domu
Nadace Kutná hora – památka UNESCO Vás srdečně zve na autorskou výstavu Mistra uměleckých
řemesel, klenotníka a šperkaře pana Jiřího Urbana. „Lidé stvořili umění, aby jim pomáhalo vnímat a
chápat svět a vytvořili šperk, aby si v tomto světě připadali krásnější.“ Přijďte se pokochat
královskými korunami, křížem pro papeže Jana Pavla II. nebo šperky pro královnu Alžbětu II. Výstava
potrvá do 15. 1. 2018.
STÁLÁ VÝSTAVA: SANTINI SLAVÍ NAROZENINY / 340 LET GÉNIA BAROKNÍ ARCHITEKTURY
Výstava nechá nahlédnout do podivuhodných staveb architekta Jana Blažeje Saniniho - Aichla. Jeho
dílo začíná na samém začátku 18. století v sedlecké katedrále a vrcholí komplexem na Zelené hoře u
Žďáru nad Sázavou. Výstava potrvá do začátku prosince 2017. Akci připravila nadace Kutná Hora
památka UNESCO ve spolupráci se sdružením Putování za Santinim.
Více informací na objednavky@dacickehodum.cz, www.dacickehodum.cz.

Park U Tří pávů, Palackého náměstí
Každý čtvrtek od 6. 7. do 31. 8. | 15:30 – 17:00 hod. ŠPALÍČKOVY TVOŘIVÉ DÍLNIČKY
4. 7. | 17:00 hod. OLDŘICH DRAHORÁD & VARHANY
Široký repertoár hudby k tanci i poslechu.
6. 7. | 17:00 hod. PEPINO & AKORDEON
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Koncert Pepina Matury, jehož repertoár tvoří slavné české a světové evergreeny i současné populární
melodie.
13. 7. | 18:00 hod. STARÝ DŘÍVÍ & JANA BAUEROVÁ
Koncert folkrockové kytarové dvojky Starý dříví a písničkářky s harfou Jany Bauerové.
14. 7. | 17:00 hod. P. FLACHS A JEHO TEAM
Koncert dvou či tří muzikantů s harmonikou.
16. 7. | 15:00 hod. DIVADÉLKO KŮZLE: O ZATOULANÉM PSANÍČKU
Kdo nic nedělá, ten nic nezkazí. Alespoň pošťák Arnoštek si to myslí, a právě proto se dostane do
takové šlamastiky, ze které vede jen jediná cesta ven. Říci pravdu dvěma vdavkuchtivým holkám z
Mípovce. Na vše ale dohlíží poštovní myš Milušmyš, a tak všechno dobře dopadne.
18. 7. | 18:00 hod. ROYAL DIXIELAND JAZZ BAND
Koncert kutnohorské kapely, která má v repertoáru především tradiční dixielandové písničky.
25. 7. | 17:00 hod. OLDŘICH DRAHORÁD & VARHANY
Široký repertoár hudby k tanci i poslechu.
2. 8. | 16:30 hod. P. FLACHS A JEHO TEAM
Koncert dvou či tří muzikantů s harmonikou.
8. 8. | 18:00 hod. TRAMPOTY
Koncert country kapely, která stála u zrodu Kutnohorské kocábky (letos 34. ročník).
10. 8. | 17:00 hod. PEPINO & AKORDEON
Koncert Pepina Matury, jehož repertoár tvoří slavné české a světové evergreeny i současné populární
melodie.
13. 8. | 15:00 hod. DIVADÉLKO KŮZLE: PUTOVÁNÍ ŽÁKA NEZBEDY
Z vodovodního potrubí ve staré škole v Pískolepech vyplavala lodička složená z papíru. Je na ní
napsaný zvláštní vzkaz, a to je důvod pro to, aby se dva cestovatelé časoprostorem vydali na cestu
dát věci do pořádku. Buďte i vy vítáni v kouzelné školní zemi, kde žije i samotný Želbloud. Ale více už
v pohádce...
15. 8. | 17:00 hod. OLDŘICH DRAHORÁD & VARHANY
Široký repertoár hudby k tanci i poslechu.
19. 8. | 10:00 hod. BLEŠÍ TRH
Máte nepotřebné věci, které byste chtěli poslat dál? Neváhejte a přijďte jimi někomu dalšímu udělat
radost!
26. 8. | 20:00 hod. MIG 9 BABOČKA
Koncert kutnohorské kapely s repertoárem složeným z nejrůznějších žánrových vrstev – country, folk,
pop, rock.
29. 8. | 17:00 hod. OLDŘICH DRAHORÁD & VARHANY
Široký repertoár hudby k tanci i poslechu.
__________________________________________________________________________________
Navštivte také Kavárnu U Tří pávů. Ochutnejte domácí lívance, vafle na tyči či domácí limonády nebo
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navštivte dětský koutek v prvním patře. Občas také nakoukněte na náš Facebook www.facebook.com/u3pavu nebo www.facebook.com/kavarna3.
Těšíme se na setkání s Vámi! Vaše Kutnohorsko.cz, o.p.s. a tým Kavárny U Tří pávů.
www.u3pavu.cz

Výstavy
2. 6. - 6. 7. DANA ŽIVOROVÁ - ROMANTICKÉ KRAJINY
Arcus Gallery, Husova 103 (v podloubí)
Výstava olejomaleb.
www.art-tour.cz/arcus-gallery
17. 6. - 6. 7. POMÍJIVÉ STAVY – STUDENTSKÁ FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA
Kaple Božího těla
Pořádá studentský spolek Nafrnění, z. s.
www.khfarnost.cz
7. 7. – 30. 9. VÝSTAVA KRAJKOVÉ KERAMIKY
Kaple Božího těla
www.khfarnost.cz

Galerie Felixe Jeneweina, Vlašský dvůr
30. 6. – 23. 7. FELIX JENEWEIN 1857 – 1905
30. 6. – 14. 7. XVII. SYMPOZIUM JENEWEIN – KUTNÁ HORA / WORKSHOP
5. 8. - 31. 8. MATĚJ OLMER / OBRAZY
Doprovodná akce streetartového festivalu Woodoo Session 2017 Kutná Hora - sympozium
současného umění ve veřejném prostoru (6. – 12. 8. 2017).
www.gfj.kh.cz

Spolkový dům, Lierova 146
10. 6. – 30. 9. ČERTI – UNIKÁTNÍ EXPOZICE PODOB ČERTA V PRŮBĚHU STALETÍ
Spolkový dům – sklepení
Otevřeno denně 10:00 – 17:00 hod., 14. – 15. 7. prodlouženo do 19:00 hod.
Jednotné vstupné 40 Kč (nevhodné pro děti do 10 let).
1. 7. – 30. 7. POHÁDKOVÁ PASTELKA MARIE BROŽOVÉ
Atrium Spolkového domu
12. 7. – 30. 7. SVATOPLUK CIVIŠ – FOTOGRAFIE
Vernisáž: 11. 7. v 17:00 hod.
1. 7. – 30. 9. KUTNOHORSKÉ DETAILY ANEB LETNÍ ORIENTOVÁNÍ S MIKULÁŠEM DAČICKÝM
Spolkový dům - vstupní chodba
Výstava fotografií kutnohorských detailů ve vstupní chodbě Spolkového domu. Orientační hra po
Kutné Hoře na mapě pro orientační běh Kutná Hora v měřítku 1:5 000. Na mapě pro orientační běh
se hledají jednotlivé kontroly v podobě kutnohorských detailů. Tyto detaily zhlédnete předem na
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výstavě ve Spolkovém domě. Mapy a startovní průkazky zdarma k dispozici v informačním centru na
Palackého náměstí, ve Spolkovém domě nebo v Dačického domě na Komenského náměstí. Tamtéž
můžete i startovní průkazky odevzdávat. Správně vyplněné průkazky budou po ukončení hry
slosovány a 6 výherců obdrží kutnohorské a orienťácké ceny.
4. – 30. 8. V RETRO STYLU
Výstava ve výstavním sále Spolkového domu vztahující se k 60. - 90. letům minulého století (móda,
sport, domácnost, děti,…) doplněná dobovými fotografiemi Otakara Matouška.
Doprovodný program:
24. 8. od 18:00 hod. - Jak slušel silon – netradiční módní přehlídka
30. 8. od 14:00 do 17:00 hod. - Dobročinný bazar exponátů z výstavy - prodej vystavených předmětů
pro charitativní účely. Výtěžek bude věnován na nákup hygienických a výživových potřeb pro pacienty
léčebny dlouhodobě nemocných Kutná Hora.
www.kutnahora.cz

České muzeum stříbra
10. 5. – 30. 9. PŘÍBĚHY Z MUZEJNÍCH SBÍREK
Hrádek
Výstava ke 140. výročí Českého muzea stříbra; k výstavě je připraven doprovodný program „Malý
muzejník“ pro žáky základních škol. Více informací na: www.cms-kh.cz/pro-skoly.
4. 7. – 31. 8. IGNÁC RAAB – BAROKNÍ MALÍŘ KUTNOHORSKÝCH JEZUITŮ
Hrádek
Cyklus obrazů ze života misionáře Františka Xaverského (kulturní památka) – doprovodný program
Baroko všemi smysly v rámci Kutnohorského léta.
1. 4. – 30. 11. SKLO A SVĚTLO
Kamenný dům
Výstava absolventských prací SUPŠ sklářské v Kamenickém Šenově.
4. 7. – 2. 9. NAJDI SI SVÉHO PRADĚDEČKA
Tylův dům
Tabla s portrétními fotografiemi členů kutnohorských spolků přelomu 19. a 20. století.
www.cms-kh.cz

Galerie Středočeského kraje- výstavy
4. 6. – 29. 10. MATTI KUJASALO – RETROSPEKTIVNÍ VÝSTAVA 1971 – 2017
Matti Kujasalo je jedním z mezinárodně nejuznávanějších finských umělců. Přes čtyřicet let se zabývá
otázkami systémového konstruktivního umění. Během uplynulých desetiletí si autor vytvořil vlastní
osobitou řeč, podle jejíchž pravidel vytvořil vizuální řeč, která je expresivní, bohatá, různorodá a
schopná překvapovat diváka. Výstava Mattiho Kujasala v GASK se uskuteční ve spolupráci s Galerií
Anhava v Helsinkách, FRAME Contemporary Art Finland, Pori Art Museum a Finským velvyslanectvím
v Praze. Představuje průřez autorovým dílem od sedmdesátých let dvacátého století, čímž uvádí ve
větší šíři českému publiku dosud málo známého zástupce konstruktivního umění, jež má v českém
prostředí od šedesátých let 20. století své neopomenutelné místo. Výstava byla zařazena do
programu oslav stého výročí finské státnosti „Finland 100“. Výstava se koná pod záštitou ministra
kultury Daniela Hermana a J. E. Heleny Tuuri, velvyslankyně Finské republiky v České republice.
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25. 6. – 1. 10. MARTINA MINAŘÍK PAVELKOVÁ – GENERACE JEDNOROŽCŮ
Martina Pavelková je mladou multimediální umělkyní. Ve své tvorbě se věnuje fotografii, instalaci,
performanci ale i klasickému médiu malby a kresby. Zabývá se otázkou tělesnosti, ženskosti,
křehkosti, intimity a intenzity. Zároveň reaguje na aktuální tendence, nálady a pocity společnosti.
„Pochybovat o téhle mizerné generaci jednorožců, zkoumat informační hodnoty zatížené estetickým
dojmem a v nevinnosti zase spatřit potřísněnou čistotu.“, vyjádření autorky.
Pro výstavu v GASK Martina Pavelková vytváří nová díla, která reagují na prostor, čas a situaci.
25. 6. – 1. 10. VOJTĚCH ŘÍHA, MATĚJ POLÁCH: SUPERIOR OBJECTS
Superior Objects je výsledkem zdařilé spolupráce dvou absolventů UMPRUM Vojtěcha Říhy, tvůrce
fontu Vegan Sans a designéra české porcelánky G. Benedikt v Karlových Varech Matěje Polácha, který
technologicky připravil formy objektů pro sériovou výrobu.
25. 6. – 1. 10. HELENA LUKÁŠOVÁ, MICHAEL REESE: TRANS (FORMA) / THE BONE PHONE
Výstava je výsledkem spolupráce Heleny Lukášové a amerického umělce Michaela Reese.
Oba dva se zabývají digitálními technologiemi a hledají hmatatelné materializované výstupy se
zaměřením na vztah mezi virtuální a fyzickou realitou.
Autory inspirovala bohatá historie Kutné Hory, zejména pak proslulá kostnice v Sedlci. Jejich projekt
spojuje odkaz tradičního věštění lidského osudu z kostí s umělou přítomností současného člověka
utvářenou behaviorálními kognitivními strategiemi a rozšířenou skutečností. V hlubší rovině jde o
zjišťování přirozenosti věcí a polemiku nad jasnou vnitřní podstatou objektu a jeho novější definicí,
kdy se stává objektem umělým s přeneseným významem, a je obklopen různými digitálními
informacemi…
25. 6. – 1. 10. MARTIN BALCAR: BLIND MIRROR
Působení Martina Balcara je spojeno s Prahou a Kutnou Horou – Malešovem. Patří ke střední
generaci autorů zabývající se vedle své práce v oblasti knižní grafiky, za niž získal několik ocenění, i
volnou malbou. Abstraktní kompozice vycházejí ze záznamů reálných tvarů a procházejících odrazů
světel. V své poslední sérii nazvané Blind Mirror posouvá téma transformace světla a zkoumá
možnosti zrcadlení v malířské i metafyzické rovině. Barevné kompozice jsou výpovědí o lidské mysli i
obecných principech fungování tohoto světa.
7. 5. – 17. 9. 2017 EDUARD OVČÁČEK: INTERMEDIÁLNÍ PŘESAHY
Ve své tvorbě se Eduard Ovčáček (1933) zabývá malbou, grafikou, koláží, plastikou, vizuální a
konkrétní poezií, lettristickou fotografií, akcemi a instalacemi. Autorova výstava v GASK představuje
rozměrnější grafiky, obrazy a prostorové formy vytvořené technikou serigrafie a kombinovanou
technikou otisků a malby akrylem na plátně a papíru…
7. 5. – 17. 9. TOMÁŠ ŠVÉDA: KRESBY
Tomáš Švéda (narozen 1947), jeden ze zakladatelů legendárního uměleckého seskupení 12,15
„Pozdě, ale přece“, je bytostný malíř. Vedle jeho monumentálních maleb (k vidění v expozici Stavy
mysli) získala GASK do svých sbírek významný soubor kreseb, které vznikly po roce 1990. Přírodní
motivy vystřídaly barevné kompozice a dynamické prostorové linie vytvářejí energetická pole, jakýsi
kosmický prostor. Kresby pocházejí z období, kdy se barevnost energií mění v záření, světlo se stává
stavebním prvkem obrazu a celkově se prohlubuje jejich duchovní význam.
26. 3. 2017 – PROSINEC 2017 BOHU KE SLÁVĚ, MĚSTU KU PROSPĚCHU
U příležitosti 350. výročí vzniku jezuitské koleje v Kutné Hoře jsme připravili expozici, která
prostřednictvím dobových dokumentů seznámí návštěvníky s historií tohoto skvostu barokního slohu
ve středních Čechách.
30. 11. 2014 – 29. 11. 2018 IHS - JEZUITSKÁ EXPOZICE
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Stálá expozice o jezuitech
Pověst Tovaryšstva Ježíšova v Čechách je tématem velice kontroverzním a těžko přístupným.
Instalace v severní věži Jezuitské koleje se pokouší zachytit a ukázat jádro Ignácovy a posléze
jezuitské duchovní cesty – návod, jak uskutečnit vnitřní proměnu civilizací znaveného a zaslepeného
člověka v bytost otevřenou a vysoce citlivou vůči skutečnosti. Tím je dán obsah, způsoby i důsledky
veškerého působení jezuitů, včetně výuky v kolejích, jako byla ta kutnohorská. Způsob instalace se
tomuto záměru přizpůsobuje s důrazem na stručnost, trefnost a jistou syrovost textů, které vybízejí
k proměně pohledu na sebe i realitu. Naším záměrem tedy je, aby ten, kdo výstavou prochází, vnímal
nejen charakter prostoru a instalaci, ale i četl krátké texty a přemýšlel o souvislosti obojího. Díky
tomu všemu při výstupu vzhůru zkusí sám na sobě osobitost jezuitské duchovnosti.
25. 5. 2014 – 2017 STAVY MYSLI – ZA OBRAZEM
Stálá expozice GASK
Nové pojetí stálé expozice se zásadně liší od její předchozí podoby, kde se mapovalo postupné
historické budování sbírek. Liší se také od tradičního chronologického uspořádání na sebe
navazujících stylů a „-ismů“. Oproti zmíněným postupům je nová stálá expozice, představující výběr
nejlepších děl ze sbírkového fondu GASK, založena na jednotlivých okruzích odpovídajících
konkrétnímu úseku citového či myšlenkového rozpoložení člověka, který stojí u zrodu představených
děl (například úzkost, osamocení, duchovnost, paměť, kontemplace). Název „Stavy mysli“ znázorňuje
cíl více odkrývat „psychické zázemí“ vzniku díla nejen v osobní rovině tvůrce, ale i v rovině
společenských a historických reálií. Druhá část názvu, „Za obrazem“ naznačuje snahu divákům otevřít
„skrytý svět“ ležící za každým představeným exponátem ve smyslu umělcovy vnitřní

Lektorské centrum GASK
Každou sobotu od 1. 7. do 26. 8. | 15:00 – 16:00 hod. VITA BREVIS / ARS LONGA – ŽIVOT JE KRÁTKÝ
/ UMĚNÍ TRVÁ
Komentovaná prohlídka v GASK
Od historie až po galerii světců - netradiční komentovaná prohlídka jezuitskou kolejí. Navštivte s námi
barokní refektář, lázně i lékárnu, poslechněte si výklad o nástěnných malbách, galerii světců a
poznejte historii řádu Tovaryšstva Ježíšova.
Vstupné: dospělí 80 Kč, studenti / ZTP: 40 Kč
KULTURNÍ LÉTO V GASK
Kulturní představení na vodním pódiu v zahradách GASK, začátek vždy od 17:00 hod., doprovodný
program pro děti, vstup zdarma:
2. 7. KŮZLE HU. SOU - písničky pro všechny generace
16. 7. TRIO PETRA BÖRNEROVÁ - blues, soul, jazz
30. 7. PEPINO MATURA BAND - staročeské písničky
13. 8. MUSIC STAR - známé hity českých i zahraničních interpretů.
27. 8. VESPER - rockový nářez
PARTY TIME GASK – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Termíny: 1. 8. – 4. 8.; 8. 8. – 11. 8.; 15. 8. – 18. 8.; 22. 8. – 25. 8. – rezervace na militka@gask.cz.
Letní výtvarné dílny inspirované tvorbou Eduarda Ovčáčka.
www.gask.cz

Koncerty, festivaly
4. – 8. 7. MEZINÁRODNÍ BIENÁLE INTERPRETAČNÍ KYTAROVÉ SOUTĚŽE S MISTROVSKÝMI KURZY 19. ROČNÍK
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Vlašský dvůr, Spolkový dům, Dačického dům
Další ročník prestižní mezinárodní soutěže ve hře na klasickou kytaru, jejíž součástí jsou večerní
recitály vynikajících evropských kytarových virtuózů. Soutěž se v Kutné Hoře koná od roku 1980 a
patří mezi nejoblíbenější soutěže mezi mladými umělci nejen z Evropy, ale i dalších koutů světa.
Více informací a program na: www.guitarkutnahora.cz
5. 7. | cca od 11:00 hod. BIG FIES BIG BAND
Palackého náměstí
Koncert dánského mládežnického bandu. Na repertoiru: Glenn Miller, Duke Ellington, Count Basie a
další.
www.kutnahora.cz
6. 7. | 18:00 hod. AKADEMIE KOMORNÍ HUDBY A NADACE VILLA MUSICA RHEINLAND - PFALZ
GASK - refektář
Program koncertu: Franz Anton Hoffmeister: Kontrabasový kvartet č. 4 D dur; Antonín Rejcha:
Dechový kvintet op. 88 č. 2 Es dur; Franz Lachner: Nonet F dur
Účinkující lektoři: Tomáš Jamník - violoncello, Oto Reiprich - flétna a stipendisté Akademie komorní
hudby a nadace Villa Musica: Dzafer Dzaferi - housle, Anežka Ferencová - viola, Zdeněk Pazourek kontrabas, Barbora Trnčíková - hoboj, Marek Švejkar - klarinet, Berat Efe Sivritepe - lesní roh, Petr
Sedlák - fagot.
Vstupné: dobrovolné (doporučeno 200 Kč, studenti 100 Kč)
Rezervace vstupenek na rezervace@akademiekomornihudby.cz nebo na tel.: +420 731 739 603.
7. - 9. 7. CREEPY TEEPEE - 9. ROČNÍK
Vitamína, Seifertovy sady
Na každoroční přehlídku světové alternativní hudby se do města sjíždí stovky návštěvníků z celého
světa, a nejinak tomu bude i letos. Mezi již oznámenými jmény figuruje aktivistický rapper MYKKI
BLANCO nebo washingtonská post-punková kapela PRIESTS, skandinávský elektronický projekt
AMNESIA SCANNER nebo DJ KATAPILA, který přijede až z africké Ghany. Řada jmen účinkujících
z programu teprve bude oznámena. Třídenní akce se zúčastní přes 30 kapel a projektů z celého světa,
včetně zástupců domácí scény.
Více informací najdete na FB: www.facebook.com/creepyteepeefestival/, kontakt:
creepyteepeefestival@gmail.com.
8. 7. | 19:00 hod. KONCERT V RÁMCI FESTIVALU PRAGUE PROMS - POCTA ZDEŇKU TYLŠAROVI
Chrám sv. Barbory
Účinkují členové předních českých orchestrů, absolventi a kolegové Zdeňka Tylšara, Aleš Bárta
(varhany).
Vstupné: 120 Kč
Více informací na: www.pragueproms.cz
13. a 20. 7. | 20:30 hod. TAJEMSTVÍ CHRÁMU
Grunta, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Večerní program varhanní hudby a slova při svíčkách. Hraje Michal Hanuš.
Vstupné: volné (na podporu kostela a akce).
14. 7. | 20:30 hod. ZUBY NEHTY
Restaurace Dačický
Vstupné: 100 Kč
Pořádá Kultura do města.
21. 7. | 19:00 hod. KONCERT ÚČASTNÍKŮ LETNÍHO SEMINÁŘE KLUBU SBORMISTRŮ
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Chrám sv. Barbory
Dobrovolné vstupné bude věnováno do sbírky Zvon pro Jakuba.
22. 7. | 19:00 hod. KONCERT K OSLAVĚ SVATÉHO JAKUBA
Kostel sv. Jakuba
Jiří Kuchválek – housle, Michal Hanuš – varhany
Vstup zdarma.
www.khfarnost.cz
4. 8. | 20:30 hod. KONCERT MARIE ROTTROVÉ
Velká scéna GASK
V rámci Hudebního léta v GASK.
Vstupné: 390 Kč k sezení, předprodej na www.ticketportal.cz.
www.gask.cz.
4. 8. | 20:30 hod. LAKUNA
Restaurace Dačický
Vstupné: 100 Kč
Pořádá: Kultura do města

Mezinárodní hudební festival Praha, klasika.. 2017 v Kutné Hoře
5. 8. | 15:00 hod. SLAVNÁ DÍLA KOMORNÍ HUDBY V KUTNÉ HOŘE
Kostel sv. Jana Nepomuckého
Závěrečný koncert Ameropa 2017
Vstupné: dospělí 100 Kč, studenti a senioři 50 Kč
5. 8. | 20:30 hod. ORCHESTRÁLNÍ KONCERT
Chrám sv. Barbory
S. Barber: Adagio pro smyčce, W. A. Mozart: Koncert pro klarinet KV 622, árie Mens sancta Dea cara
se sólovým fagotem, A. Dvořák: Mše D dur op. 86
Účinkují: USPS Tyl Kutná Hora, Pražští pěvci, Hlahol Praha, Sbormistři: Zdeněk Licek, Stanislav Mistr,
Roman Zdeněk Novák, Orchestr Academia filarmonica Bohemia, Kristín M. Jakobsdóttir – fagot
(Island), Daniel Klement – klarinet, Eva Novotná – soprán (Španělsko), Angelika Pavlech –
mezzosoprán (Slovensko), Zdeněk Licek – tenor, Pavel Klečka – bas. Dirigent: Jiří Havlík
Vstupné: dospělí 300 Kč, studenti a senioři 100 Kč
6. 8. | 19:30 hod. ORCHESTRÁLNÍ KONCERT
Refektář bývalého cisterciáckého kláštera - areál Philip Morris ČR a.s.
A. Dvořák: HOLOUBEK op. 110, Symfonie č. 6 op. 60
Pražský komorní balet (Kateřina Dedková – Franková, Igor Vejsada) Orchestr Academia filarmonica
Bohemia. Dirigent: Jiří Havlík
Vstupné: dospělí 300 Kč, studenti a senioři 100 Kč
Více o koncertech na: www.prague-classics.cz
12. 8. | 13:00 hod. KUTNOHORSKÁ KOCÁBKA
Nádvoří Vlašského dvora
Festival bluegrassu, country, folku a trampské písničky.
Vstupné: 150 Kč v předprodeji (informační centrum na Palackého náměstí); 180 na místě; děti do 110
cm zdarma
www.kocabka.wz.cz
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18. 8. | 20:30 hod. CBC BIG BAND – GLENN MILLER – POCTA LEGENDĚ / HOSTÉ: DASHA A DALIBOR
GONDÍK
Velká scéna GASK
V rámci Hudebního léta v GASK.
Vstupné: 300 Kč k sezení, předprodej na www.ticketportal.cz
www.gask.cz
18. 8. | 20:30 hod. DUNAJSKÁ VLNA
Restaurace Dačický
Vstupné: 100 Kč
Pořádá: Kultura do města
26. 8. | 18:00 hod. KONCERT HUDEBNÍHO SOUBORU ZVONKY DOBRÉ ZPRÁVY
Kostel sv. Jakuba
Slavnostní koncert k závěru ukončení sbírky Zvon pro Jakuba.
Dobrovolné vstupné bude věnováno do sbírky Zvon pro Jakuba.
www.khfarnost.cz
31. 8. | 19:00 hod. JOHN SLIM HOUTBRAKEN - BLUES TRIO (NL)
Blues Café, Jakubská 562
John Slim Houtbraken je osobitý kytarista a zpěvák z Rotterdamu. Bluesovou atmosféru nasál při
službě na lodi v Mexickém zálivu od námořníků, kteří si krátili dlouhé večery na palubě kytarovým
blues. Od té chvíle se jeho muzikantský rukopis vyvíjel tak, jak se vyvíjel jeho život. Osud se s ním
nikdy nemazlil a jeho bluesová výpověď působí velmi autenticky. Široký záběr Johna Slima nabízí jak
teskné slide – blues, tak i bluesrockovou polohu, například v coverech Jimi Hendrixe. Jeho vystoupení
nestačí jen slyšet. Musíte ho prožít.
John Slim Houtbraken – kytary, zpěv, Milan Schmidt – baskytara, Kamil Němec / Dan Hubáček - bicí.
Vstupné: 200 Kč
www.blues-cafe.net/

Klub Česká 1
4. 8. | 21:00 hod. JAYHARNO
JAYHARNO - rodák z Portlandu na jižním pobřeží Jamajky - reggae, dancehall, hip hop.
Vstupné: 100 Kč
5. 8. | 21:00 hod. EMPATEE DU WEISS (ITÁLIE)
Mix živelnosti ska, propracovanosti jazzu, chaosu balkánské hudby a klidu reggae.
Vstupné: 100 Kč
8. 8. | 21:00 hod. THE WALTZ (BELGIE)
Grunge, noise sound 90's, to vše s punkovou energií. Ten pravý band pro milovníky Evil Superstars,
Jesus Lizard, Alice in Chains, Kraftwerk, The Germs...
Vstupné: 100 Kč
www.ceska1.cz

Kino Modrý kříž
SPIDER-MAN: HOMECOMING, 3D
17. 7. | 17:00 hod.
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29. 7. | 20:00 hod.
USA, fantasy, 120 min., vstupné 140 Kč, mládeži přístupný, český dabing
Mladý Peter Parker / Spider-Man, se začíná více sbližovat se svou nově získanou identitou pavoučího
superhrdiny.
Hrají: Tom Holland, Marisa Tomei, Zendaya, Robert Downey Jr.
Režie: Jon Watts
18. 7. | 18:00 hod. VÁLKA O PLANETU OPIC, 3D
USA, akční sci-fi, 143 min., vstupné 150 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Příběh začíná dva roky po událostech předchozího snímku Úsvit planety opic. Z inteligentního
šimpanze Caesara se stal vůdce rozrůstajícího se společenství opic a je mu okolnostmi vnucena nová
role válečného generála.
Hrají: Andy Serkis, Woody Harrelson, Judy Greer, Steve Zahn
Režie: Matt Reeves
19. 7. | 18:00 hod. TRANSFORMERS:POSLEDNÍ RYTÍŘ, 3D
USA, akční, 140 min., vstupné 130 Kč, mládeži přístupný, český dabing
Světem zmítá zuřivá válka mezi lidmi a ostatními Transformery. V pořadí pátý film Transformers, který
přímo navazuje na čtvrtý díl, asi nemohl mít beznadějnější výchozí situaci. Režisér Michael Bay, který
je duchovním otcem téhle velmi úspěšné série, tvrdí, že pátý díl je jeho posledním, a že chce proto
odejít s „pořádným ohňostrojem“. V jeho pojetí zní ta slova fanouškům velmi výpravných akčních
filmů jako rajská hudba.
Hrají: Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Peter Cullen, Isabela Moner
Režie: Michael Bay
20. a 21. 7. | 18:00 hod. | 3D VALERIÁN A MĚSTO TISÍCE PLANET
Francie / USA, akční sci-fi, 129 min., vstupné 150 Kč, mládeži přístupný
Valerián a Laureline jsou speciální vládní agenti pro správu lidských území. Na rozkaz velitele se
vydávají do ohromného mezigalaktického města Alfa, kterou obývají tisíce tvorů ze všech koutů
galaxie. Zdá se, že jakési tajemné síly se je chystají ohrozit!
Hrají: Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Ethan Hawke
Režie: Luc Besson
JÁ, PADOUCH 3
22. 7. | 17:00 hod. | 2D | vstupné 110 Kč
28. 7. | 20:00 hod. | 3D | vstupné 130 Kč
USA, animovaná komedie, 96 min., rodinný, pro děti, český dabing
Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní pomocníčci se vracejí v novém dobrodružství. A
budou čelit neméně rafinovanému zločinci jménem Baltazar Bratt. Naštěstí má Gru i další pomocnice
– agentku Lucy Wilde a adoptovaný trojlístek uličnic.
Hrají: Steve Carell, Kristen Wiig, Trey Parker
Režie: Kyle Balda, Pierre Coffin
ŠPUNTI NA VODĚ
22. 7. | 20:00 hod.
30. 7. | 17:00 hod.
ČR, rodinná komedie, 83 min., vstupné 100 Kč, mládeži přístupný
Rodiče bratrů Igora a Davida chystají zlatou svatbu. Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za
rodiči na kánoích po řece jako za starých časů. Jenže už jsou ženatí a mají děti. A tak se rozhodnou
vydat na vodu i se všemi dětmi. A tak vyplouvají na dvoudenní plavbu vstříc dobrodružstvím a spoustě
bláznivých zážitků...
Hrají: Hynek Čermák, Anna Polívková, Tatiana Vilhelmová
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Režie: Jiří Chlumský
23. 7. | 17:00 hod. PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA, 3D
USA, dobrodružný, 120 min., vstupné 130 Kč, mládeži přístupný, český dabing
V dalším pokračování svých fantastických dobrodružství se kapitán Jack ocitá tváří v tvář bandě
smrtících pirátských duchů pod vedením strašlivého kapitána Salazara, kterým se podařilo uniknout z
Ďáblova trojúhelníku a jejichž jedinou touhou je připravit jej o život.
Hrají: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom
Režie: J. Rønning, Espen Sandberg
26. 7. | 20:00 hod. OKLAMANÝ
USA, historický, 94 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Za zdmi dívčí školy zuří americká občanská válka, ale její studentky a učitelky probíhající konflikt
neberou na vědomí. Až když se ujmou těžce zraněného nepřátelského důstojníka, který si je však
postupně omotá kolem prstu.
Hrají: Elle Fanning, Kirsten Dunst, Nicole Kidman, Colin Farrell
Režie: Sofia Coppola
27. 7. | 20:00 hod. DUNKERK
Nizozemsko / VB / USA / Francie, válečný, 109 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Očekávané válečné drama vizionáře Christophera Nolana vychází z událostí evakuace obklíčených
francouzských, britských a belgických vojáků z pláží severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940.
Hrají: Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance
Režie: Christopher Nolan
29. 7. | 17:00 hod. LETÍME
USA / Norsko / Belgie / Německo, animovaný, 84 min., vstupné 110 Kč, pro děti, český dabing
Příběh vrabčáka Richarda a jeho ptačích kamarádů – čapí rodinky, kdy si malý vrabčák myslí, že je také
čáp, protože první, koho spatřil po svém vylíhnutí z vajíčka, byli právě čápi.
Hrají: Tilman Döbler, Nicolette Krebitz, Marcus Off
Režie: Toby Genkel, Reza Memari
Změna programu vyhrazena.
www.kino-kutnahora.cz

Městská knihovna
PRÁZDNINOVÉ DÍLNIČKY V DĚTSKÉM ODDĚLENÍ:
5. 7. – Broučci z Kinder vajíček
12. 7. – Velryba z plat na vejce
19. 7. – Trollové ze špachtlí
26. 7. – Lapač snů z papírových talířků
2. 8. – Lodička z plat na vejce
9. 8. – Létací balón z papíru
16. 8. – Nátepníky superhrdinové
Můžeš přijít kdykoliv mezi 9:00 – 16:00 hod.
Více informací na dětském oddělení.
www.khihovna-kh.cz

Sport
17

12. 8. | 10:30 hod. DAČICKÉHO 12 – 9. ročník
Běh na 12 km údolím Vrchlice a Bylanky.
Start i cíl závodu je u chrámu svaté Barbory. Na běžce čeká necelých 12 kilometrů v blízkém okolí
Kutné Hory, trasa vede údolím Bylanky, přes obec Bylany ke kostelu svaté Trojice, kde je zhruba
polovina celkové vzdálenosti a občerstvovací stanice. Poté následuje seběh téměř k hrázi Velkého
rybníka a po tzv. "mlýnech" na Královskou cestu. To už míří závodníci pomalu do finiše. Pod hradbami
a podél Hrádku na ně čeká cílová rovinka kolem Jezuitské koleje do cíle u chrámu svaté Barbory.
Pořádá: Club deportivo Kutná Hora
Propozice a další informace na: www.dacickeho12.cz
TJ SPARTA Kutná Hora oddíl házené pořádá 2 příměstské tábory pro školní děti od 7 do 15 let v
Kutné Hoře
I. turnus - 24. 7. - 28. 7. od 7:30 do 17:00 hod.
II. turnus - 14.8. - 18. 8. od 7:30 do 17:00 hod.
Bližší informace podá Josef Salák tel.: 777 573614 nebo email: jsalak@sajp.cz
_________________________________________________________________________________
Informační centrum Města Kutná Hora, infocentrum@kutnahora.cz, www.kutnahora.cz
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