Kulturní kalendář Kutné Hory – červenec - srpen 2019
Kutnohorské léto - prázdninový festival netradičních prohlídek v Kutné Hoře a okolí
každé pondělí od 1. 7. do 26. 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 nebo řádová sestra. 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. Při noční prohlídce zažijete unikátní prolnutí dvou světů,
kdy jeden symbolizuje „memento mori“ a druhý naopak naději na vzkříšení.
Doba trvání cca 1,5 hodiny; vstupné: základní – 150 Kč; snížené (studenti do 26 let, senioři nad 65 let,
držitelé ZTP) – 100 Kč; max. kapacita 50 osob. Prohlídka není vhodná pro děti do 6 let.
www.sedlec.info
každé úterý od 2. 7. do 20. 8. | 10:00 a 11:00 hod.
KVĚTOVANÝ HRNEK KOMTESKY KAROLÍNY
zámek Kačina
Na zámku Kačina tráví své letní prázdniny komteska Karolína, dcera hraběte Chotka. Společnost jí
dělá chůva Meda. Radostné chvilky tráví Karolína hlavně v zahradách zámku, když tu se znenadání
objeví dva podivní nápadníci. Jak si poradí nesmělá komteska Karolína s kudrnatými zdvořilostmi
obou nápadníků a kdo jí nakonec „otevře“ oči? Jak celý pohádkový příběh určený rodinám s dětmi
dopadne, se dozvíte na zámku Kačina.
Doba trvání cca 50 minut; vstupné: základní – 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 50
osob. Rezervace nejsou možné. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na
www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit v zámecké pokladně pouze vstupenky
zbývající do celkové kapacity 50 osob. www.nzm.cz/kacina
každé úterý od 16. 7. do 27. 8. | 14:00 hod.
VÁCLAV IV. A ŽIVOT V JEHO DOBĚ
Hrádek, Barborská 28
Od smrti Václava IV., římského a českého krále, letos uplyne 600 let. Do nedávné doby byl vnímaný
jako neschopný, labilní a líný syn svého oslavovaného otce Karla IV. Byl Václav opravdu tou negativní
osobností, jak tvrdí kronikáři? Během komentované kostýmované prohlídky výstavy Václav IV. – král
ve stínu svého otce, se dozvíte zajímavé informace z doby tohoto panovníka i jeho života.
Doba trvání cca 1 hodina; vstupné: základní – 50 Kč; snížené (děti, senioři) – 25 Kč; max. kapacita: 20
osob. www.cms-kh.cz
každé úterý od 2. 7. do 27. 8. | 20:00 hod.
NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KATEDRÁLY (UNESCO)
chrám Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, Kutná Hora – Sedlec
Noční prohlídka sedlecké katedrály 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. Necháme vás
vystoupat po samonosném Santiniho schodišti před podkroví až na kůr, ze kterého je nádherný
výhled na celou hlavní loď a oltář. Navštívíte kino, kde vám pustíme animovaný film o pohnuté
historii Sedlce, necháme vás nahlédnout do klenotnice, ve které se nachází originál nejstarší
monstrance na světě, a pro všechny dospělé návštěvníky máme nachystanou ochutnávku speciálního
sedleckého vína.

1

Doba trvání cca 2 hodiny; vstupné: základní – 200 Kč; snížené (studenti do 26 let, senioři nad 65 let,
držitelé ZTP) – 150 Kč; max. kapacita: 50 osob. Prohlídka není vhodná pro děti do 6 let.
www.sedlec.info
každou středu od 3. 7. do 28. 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 hodiny; vstupné: základní – 190 Kč; snížené (studenti od 15 do 26 let) – 120 Kč;
děti do 15 let v doprovodu alespoň jedné platící osoby zdarma; max. kapacita: 70 osob.
www.khfarnost.cz
každý čtvrtek od 4. 7. do 29. 8. | 11:00 hod.
POHÁDKOVÝ ZÁMEK KAČINA
Vodnická pohádka představí zaniklé rybníky a život mlynářů v okolí Kačiny. Divadýlko Mrak hraje
veselou výpravnou pohádku plnou kouzel a čarování, protkanou známými písničkami o vodě, rybách
a rybnících. O vodníkovi Šplouchovi, který v zaniklém Mikulášském rybníku kdysi odmítl topit lidi a
před trestem vodnického krále utíká i se svojí vdavek chtivou dcerou na bezpečné místo u
opuštěného mlýna… A co se stane, když do mlýna připluje sám vodnický král?
Doba trvání cca 1 hodina; vstupné: základní – 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 90
osob. Rezervace nejsou možné. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na
www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit v zámecké pokladně pouze vstupenky
zbývající do celkové kapacity 90 osob. www.nzm.cz/kacina
každý čtvrtek od 4. 7. do 29. 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 hodiny; vstupné: základní – 130 Kč; snížené (studenti od 15 do 26 let) – 90 Kč;
děti do 15 let v doprovodu alespoň jedné platící osoby zdarma; max. kapacita 50 osob.
www.khfarnost.cz
každý čtvrtek od 4. 7. do 29. 8., kromě 15. 8. | 22:00 hod.
TAJEMNÉ KUTNOHORSKÉ POVĚSTI OŽÍVAJÍ
začátek před Vlašským dvorem, Havlíčkovo náměstí
Nejnavštěvovanější pořad Kutnohorského léta s novou trasou, novými příběhy, ohňovou akrobacií a
živou hudbou! Dodejte si odvahy a projděte se s námi noční historickou Kutnou Horou a jejími
romantickými i mystickými uličkami a zákoutími. Za svitu svící a ohňů a za doprovodu muzikantů
skupiny Melissa povoláme tajemné postavy a necháme pro vás rozehrát některé z kutnohorských
pověstí. Průvodcem potemnělým městem vám bude ponocný Václav, který vám povypráví, co se
kolem půlnoci na Horách Kutných odpradávna děje. A při troše štěstí to zažijete na vlastní kůži.
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Doba trvání cca 2 hodiny; vstupné: základní – 150 Kč; snížené – 100 Kč; rodinné – 400 Kč; děti do 6
let – zdarma; počet návštěvníků není omezen, rezervace netřeba, vstupenky na místě.
wendy.art@centrum.cz
každý pátek od 12. 7. do 30. 8. | 18:00 hod.
NETRADIČNÍ PROHLÍDKA KLÁŠTERA ŘÁDU 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. Dozvíte se něco o tom, jak úzce je víno spojeno s proslulou dobou těžby stříbra na
Kutnohorsku.
Doba trvání cca 2 hodiny; vstupné: základní – 200 Kč (v ceně degustace 3 vzorků vín + občerstvení);
snížené (bez degustace vína) – 70 Kč; max. kapacita: 65 osob. www.vinokutnahora.cz
12., 19. a 26. 7. a 23. a 30. 8. | 19:00 hod.
STŘÍBRNÁ HOREČKA V KUTNÉ HOŘE
Vlašský dvůr
Večerní netradiční prohlídky Vlašského dvora, mincovny a expozice 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. Závěrečným bodem bude pak
výslech a doznání obviněného, kterého se osobně může ujmout i dobrovolník z návštěvníků a
následuje 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 ve vybraných termínech probíhat na nádvoří Vlašského
dvora koncerty vždy od 18:00 hod., v různém žánru, se vstupem zdarma - program na MuzeumB.cz.
Doba trvání cca 1,5 hodiny; vstupné: základní – 197 Kč; snížené (děti, senioři) – 149 Kč; max.
kapacita: 50 osob www.MuzeumB.cz; www.pskh.cz
20. a 27. 7.; 17. a 24. 8. | 10:00, 11:00 a 13:00 hod.
KDE JE RUDOLF?
zámek Kačina
Oživené sobotní prohlídky zámku Kačina pro malé i velké návštěvníky. Den se krátí, stíny se dlouží,
zámkem se přípravy plouží. Blíží se 31. říjen LP 1864, kačinská premiéra frašky Tannhäuser. Do hlavní
úlohy byl obsazen dědic chotkovského panství Rudolf Karel. Hru je třeba pečlivě odzkoušet, jenže
ouha... Rudolf není k nalezení. Co se událo? Přijďte se podívat na vtipné rozuzlení příběhu v podání
souborů historických tanců Salome a Tempus Fugit.
Doba trvání cca 1 hodina; vstupné: základní – 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. . Rezervace nejsou možné. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na
www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit v zámecké pokladně pouze vstupenky
zbývající do celkové kapacity 40 osob. www.nzm.cz/kacina
13. a 27. 7.; 10. a 24. 8. | 20:00 a 22:00 hod.
NOČNÍ PROHLÍDKY NA KAČINĚ - MNOHO POVYKU PRO DIVADLO!
zámek Kačina
Sedmero zábavných zastavení v zámeckých prostorách, kde mladý hrabě Chotek nacvičuje
s personálem i vlastní rodinou krátkou komédii inspirovanou Paridovým soudem, kterou všichni
nakonec sehrají před zraky diváků v zámeckém divadle. Pojďte tedy nahlédnout do kouzelných
empírových kulis a dozvíte se, kolik milostných avantýr se podařilo najít v knihovně na
hromovládného Dia, kdo z kuchyně se stane jednookým Kyklopem a co je vlastně opravdovým

3

pokladem zámku Kačina? Sedmdesát minut na cestě historií i komediální fikcí v podání herců z Kraje
Kouřimského.
Doba trvání cca 1 hodina; vstupné: základní – 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. . Rezervace nejsou možné. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na
www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit v zámecké pokladně pouze vstupenky
zbývající do celkové kapacity 40 osob. www.nzm.cz/kacina
3., 4., 10. a 11. 8. | 20:00 hod.
POSLEDNÍ HŘÍCH PANA MIKULÁŠE
nádvoří Vlašského dvora
Historická veselohra z prostředí Kutné Hory, připomínající výraznou osobnost královského města,
kronikáře, milovníka dobrého vína a krásných žen, Mikuláše Dačického z Heslova. Příběh, v němž
tento renesanční bohém zachrání dvojici milenců od nežádoucího sjednaného sňatku, je inspirován
legendárním filmem Cech panen kutnohorských, natočeného podle scénáře Zdeňka Štěpánka
neméně legendárním režisérem Otakarem Vávrou.
Podle scénáře režiséra inscenace Miroslava Štrobla hrají členové kutnohorského Ochotnického
spolku Tyl: Otakar Fiala, Veronika Lebedová, Martin Betuštiak, Veronika Štroblová, Jiří Pospíšil,
Martin Čerych, René Svoboda, Adéla Vítková, Denisa Šebestová, Eva Bicanová, Karel Polívka, Jan
Jelínek, Viktorka Ošťádalová, Marcela Jiroušková, Boris Buňka, Tomáš Morawski, Karel Kraus, Petra
Klailová, Petra Wagenknechtová, Míša Králíková, Radka Karešová a další.
Doba trvání cca 1,5 hodiny (hraje se bez přestávky); vstupné: základní – 150 Kč; snížené (děti,
senioři) – 100 Kč; max. kapacita: 150 osob. V případě nepříznivého počasí se představení nekoná,
vstupenky zakoupené v předprodeji bude možno vrátit v místě předprodeje.
www.ochotnickyspolektyl.cz
RINGELLAND – ZOO HABRKOVICE
Největší skupina sibiřských tygrů v republice, sedmičlenná skupina lvů a levharti, flekatý i černý – to
jsou kočky z Ringellandu. Servali, dikobrazi, lamy, kozičky a jiná drobná zvířátka pro potěšení dětí i
dospělých v klidu přírody za městem. To vše je Ringelland. 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, Jan
a Tomáš Ringelovi.
Park je otevřený každý den od dubna do září 9:00 do 18:00 hodin. Představení se zvířaty probíhají
každou sobotu a neděli i ve státní svátky od 14:00 hodin.
Doba trvání cca 40 min.; 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 10 osob je
možné představení objednat i na jiný den a čas.
www.ringelland.cz
Předprodej na produkce Kutnohorského léta:
Informační centrum Města Kutná Hora, Palackého náměstí 377
Infocentrum u chrámu sv. Barbory, Barborská 685,
Informační centrum Kutná Hora – Sedlec, Zámecká 279,
Online na www.kutnohorskeleto.cz. Před produkcí lze na místě zakoupit pouze zbývající vstupenky.
Změna programu vyhrazena.
www.kutnohorskeleto.cz

Různé
1. 7. a 5. 8. | 19:00 – 20:30 hod.
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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
2. – 6. 7.
KYTARA KUTNÁ HORA
20. mezinárodní bienále interpretační kytarové soutěže s mistrovskými kurzy. Prodejní výstavy kytar,
not a kytarových příslušenství. Přednášky, workshopy „Česko-německý den v Kutné Hoře. Ocenění
„Mladý kytarista roku“. Večerní kytarové koncerty:
2. 7. GASK – refektář
18:00 hod. – Chiawei Lin (Taivan)
19:00 hod. – Slavnostní zahajovací ceremoniál
19:20 hod. – Pavel Steidl (Česká republika)
3. 7. GASK – štábní domek 19:30 hod. – You Wu (Čína)
20:15 hod. – Johannes Monno (Německo)
4. 7. GASK – štábní domek 19:35 hod. – Lorenzo Micheli (Itálie)
5. 7. GASK – štábní domek 19:35 hod. – Cyprien n´tsai (Francie)
20:20 hod. – Ziran Dukić (Chorvatsko)
6. 7. GASK – refektář
22:00 hod. – Slavnostní vyhlášení výsledků ukončení soutěže
www.guitarkutnahora.cz
4. – 6. 7.
MĚSTO = GALERIE / STREET ART FESTIVAL
Na pěti lokalitách ve městě budou probíhat umělecké performance za účasti zajímavých umělců:
4. 7. | 18:00 – 20:00 hod. - tradiční slavnostní zahájení v Blues Café
4. 7. | 19:00 – 22:00 hod. – malování lokalit ve městě
6. 7. | 12:00 hod. - LOOP Colors graffiti jam na stěně v ulici Sportovců
6. 7. | 12:00 hod. - LOOP Colors workshop - v prostoru Měšťanského pivovaru Kutná Hora pro
veřejnost za dohledu zkušených lektorů.
http://woodoosession.wordpress.com/; martin.kh@seznam.cz
5., 12., 26. 7. a 2., 9., 16., 30. 8.
VEČERNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
Art & Mix, Barborská 23
Při večerní procházce vaše tělo pohladí městská bríza a duši zážitek spojený s návštěvou prodejní
galerie na začátku (či na konci) nejromantičtější ulice v Kutné Hoře. Při tropickém počasí otevřeno i
v jiné dny (aktuální informace vždy na webu). Vstup zdarma.
http://art-mix.business.site
7. 7. a 4. 8. | 11:00 – 18:00 hod.
KATEDRÁLA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE A SV. JANA KŘTITELE
Sedlecká katedrála slaví deset let od svého znovuotevření, a proto jsou dveře do katedrály každou
první neděli v měsíci otevřené zdarma.
www.sedlec.info
10. 7. | 19:00 hod.
20. 7. | 17:00 a 19:30 hod.
KYTICE
zámek Kačina - divadlo
Kutnohorský Ochotnický spolek Tyl uvádí nestárnoucí klasiku Erbenových balad v jedinečném
hudebně-dramatickém podání celého jeho díla. Třináct pohnutých osudů, třináct příběhů plných
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lásky i zrady, síly a utrpení, viny a zaslouženého trestu. Jako srdeční záležitost a nadšení účinkujících,
včetně originální příjemné tvorby hudebně zpracovaných vybraných balad, předává divákům opravdu
jedinečný zážitek z představení. Ne jednou pocítíte na sobě husí kůži a mrazení a mystická atmosféra
zámeckého divadla pak umocní prožitek dramatických příběhů.
Účinkují: Eva Bicanová, Petra Klailová, Denisa Šebestová, Marcela Jiroušková, Petra Wagenknechtová,
Martin Betuštiak, Robert Štekr, Eliška Beránková, Radka Karešová
Hudba: Renata Špačková (zpěv, kytara, flétna) a Richenza – Petr Wagenknecht (zpěv, kytara), Martin
Buňka (violoncello), Milan Douša (housle)
Scéna, produkce: Boris Buňka; Režie: Petra Wagenknechtová
Vstup: 150 Kč
Předprodej vstupenek: Informační centrum Města Kutná Hora, Palackého nám. 377 / Sankturinovský
dům. Rezervace a více informací: e-mail: MuzeumB@seznam.cz, nebo na tel.:602100950.
www.nzm.cz, www.ochotnickyspolektyl.cz, www.muzeumB.cz
13. 7.
KUTNOHORSKÝ STRONGMAN
Kollárova ulice
Mistrovství ČR v extrémních silových výkonech.
18. 7. | 21:00 hod.
STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
zámek Kačina
Úspěšná divadelní tour z minulého léta se vrací v původním obsazení a rozšířená do nových
atraktivních lokalit. Nabídne prožití krásného a nezapomenutelného letního večera.
Režisér Jaroslav Kříž si vzal za své oživit veselý a do jisté míry i napínavý příběh Oscara Wilda..
Známý příběh, se známými herci a opravdovým strašidlem, je motto nejnovější adaptace, známé a v
českých zemích oblíbené, divadelní hry, která se dočkala také filmové verze s Jiřinou Bohdalovou a
Jiřím Bartoškou ještě v roce 1989. Hodnotné obsazení rolí je na programu i v této velmi atraktivní
letní divadelní tour pod širým nebem. V hlavních rolích vystoupí: Martin Zounar, Bára Štěpánová,
Martin Pošta, Hanka Sršňová, Dorota Paulik. Představení obsahuje přestávku. Předprodej vstupenek
je v síti společností Ticketportal a Ticketstream v ceně 399,- Kč. Vstupenky na představení je možné
zakoupit i přímo na pokladně zámku Kačina.
20. 7.
NOSTALGICKÉ JÍZDY ČD - SVATOANENSKÝ JARMARK VE ŽLEBECH
Zvláštní parní vlak ke slavnostem na zámku Žleby. Stánky, řemesla, dobové jídlo. Trasa: Praha
Smíchov – Praha hl. n. – Lysá nad Labem - Poděbrady – Kolín – Kutná Hora – Čáslav – Žleby a zpět.
http://www.cdmuzeum.cz/cd-nostalgie/nostalgicke-vlaky/-29699/
20. 7. | 13:00 – 18:00 hod.
ODPOLEDNE PRO ZDRAVÉ NOHY
Vorlíčkovy sady
Přijďte se sejít s námi a lektorkami, se kterými si pořádně posvítíte na své nohy. Součástí odpoledne
bude lekce, při které se naučíte cviky pro zdraví svých nohou i celého těla. V druhé části odpoledne se
bude konat workshop, na kterém si se zkušenou lektorkou Alex Schwarzbachovou vyrobíte vlastní
bosé sandály, díky kterým dopřejete svým chodidlům patřičnou volnost. Pořádá spolek Zenárna.
www.zenarna.cz
20. 7. | 19:00 hod.
ZDRAVÉ NOHY - ZDRAVÉ TĚLO
Dačického dům
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Bosé chození se pomalu stává módním trendem a životním stylem pro spoustu lidí. Pokud jste ještě
nezačali, přijďte se dozvědět více. Jste-li už nadšenými "bosochodci", rozšíříte si své znalosti při
inspirativní přednášce se zkušenou lektorkou Alex Schwarzbachovou. Pořádá spolek Zenárna.
www.zenarna.cz
27. – 28. 7.
OSLAVA SVÁTKU SV. JAKUBA
kostel sv. Jakuba a arciděkanství Kutná Hora
Letošní Oslava svátku svatého Jakuba bude výroční - desátý ročník. Svátek bude zahájen sobotním
varhanním koncertem Jaroslava Tůmy. Hlavním bodem oslav bude nedělní slavnostní mše v kostele
sv. Jakuba, celebrovaná Mons. Mambé Jean-Sylvain Emien, rada Apoštolské nunciatury v ČR. Poté
bude program pro děti: Divadlo Já to jsem zahraje pohádku „Kolotoč pohádek“, přednáška - Jana
Sieberová - Domácí hospic: Důstojnost umírajícím a pomoc jejich blízkým. Komentovaná prohlídka
kostela v podání Karla Vopařila.
Podrobný program:
sobota 27. 7.
19:00 hod. Koncert k oslavě svatého Jakuba / Jaroslav Tůma - varhany
neděle 28. 7.
9:00 Slavnostní poutní mše svatá v kostele sv. Jakuba, celebruje Mons. Mambé Jean-Sylvain
Emien, rada Apoštolské nunciatury v ČR. Hudební doprovod: Missa Lux et Origo Jiřího Strejce
v podání smíšeného pěveckého sboru Doubravan z Chotěboře.
10:30 - 11:00 Beseda s Mons. Mambé Jean-Sylvain Emien o situaci církve v jeho rodném Pobřeží
slonoviny a na místech, kde působil jako vatikánský diplomat.
10:30 - 12:00 Občerstvení pod lípou, jazz a dobroty z farní kuchyně.
10:30 - 17:30 Otevřený kostel sv. Jakuba.
11:15 Komentovaná prohlídka kostela sv. Jakuba s odborným výkladem Karla Vopařila.
12.00 Slavnostní zvonění zvonem Jakub Maria.
13:00 - 14:00 Hudební posezení pod lípou, jazz a dobroty z farní kuchyně.
14:00 Komentovaná prohlídka kostela sv. Jakuba s odborným výkladem Karla Vopařila.
14:00 - 15:15 Kolotoč pohádek. Představení pro děti v podání divadla Já to jsem.
15:30 Domácí hospic: Důstojnost umírajícím a pomoc jejich blízkým. Přednáška zdravotní sestry a
spisovatelky Jany Sieberové, farní sál na arciděkanství.
17:00 Nešpory v kostele sv. Jakuba - zpívaná večerní modlitba.
Pokud není uvedeno jinak, program probíhá v kostele svatého Jakuba a na plácku před
arciděkanstvím. Jednotlivé části programu jsou volně přístupné.
www.khfarnost.cz
28. 7. | 9:00 hod.
POUTNÍ MŠE SVATÁ
kostel sv. Jakuba
Mši bude sloužit rada Apoštolské nunciatury Mons. Mambé Jean-Sylvain Emien.
www.khfarnost.cz
30. 7. - 2. 8.
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
Palackého náměstí
České filmy v českých městech pod širým nebem. Hudební produkce od 18:15 hod., kinematograf od
21:00 hod.
30. 7. Čertí brko / George and the Boogie Allstars / Jadaband
31. 7. Hastrman / Mig 9 Babočka / Bednáři
1. 8. Chata na prodej / 13 PM / Brix
2. 8. Po čem muži touží / PKR / Vesper
Vstup zdarma.
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www.pb-production.cz
5. - 9. 8. | 8:30 – 16:30 hod.
PRÁZDNINOVÝ TÝDEN PRO DĚTI SE STŘEDISKEM NA SIONĚ
Kutná Hora a okolí
Prázdninový týden je určen pro děti s autismem, poruchou pozornosti, hyperaktivitou a podobnými
rysy, které dětem brání různými způsoby v přirozeném začleňování se do společnosti a v mezilidských
vztazích. Akce je pořádána pro uživatele Aktivizační služby pro rodiny s dětmi Na Sioně.
monika.sotova@kh.hk.caritas.cz, www.strediskonasione.cz
15. 8. | 18:00 hod.
POUTNÍ MŠE SVATÁ
kostel Matky Boží Na Náměti
www.khfarnost.cz
15. – 18. 8.
TYJÁTRFEST – 20. ROČNÍK
Domácí amfiteátr, Kutná Hora - Kaňk 149
Jubilejní 20. letní zahradní slavnost s programem divadla, hereckých, hudebních, tanečních a dalších
kulturních vystoupení pro všechny generace. Kultovní festival s neopakovatelnou přátelskou a
pohodovou domácí atmosférou opět namíchá koktejl zábavy z vystoupení profesionálních i
amatérských umělců. Na scénu zahradního amfiteátru se tentokrát vrátí nejúspěšnější a divácky
nejoblíbenější účinkující za uplynulá dvě desetiletí historie TyjátrFestu. Z divadel to budou Do Houslí,
Túlavé ze Slovenska, Neškvor, Bořivoj, Studna, Kůzle a Divadlo za oponou. Z hudebníků Voxel,
Marcela Březinová, Marcel Kříž a Štěpán Kojan z Keksu. O zábavu se postarají kouzelníci Richard
Nedvěd, Magic Alex, Karel Pomahač či Klaun Roberto. Přijede Imitátor Petr Jablonský, tanečníci
Hybrids crew, ohňoví akrobaté Novus Origo. Nebude chybět ani Václav Abraham s barmanskou show
či trubači se slavnostními fanfárami.
Kontakt a info: tel.: 737 835 585, wendy.art@centrum.cz, www.tyjatrfest.cz
17. – 18. 8.
VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ KUTNÁ HORA
Mezinárodní závod historických vozidel do vrchu Kaňk s programem na Palackého náměstí, s
bohatým kulturním programem.
Více informací o závodu a doprovodném programu naleznete na www.veterani-kh.cz nebo na
www.facebook.com/IntVeteranRallye.
24. 8. | 17:00 hod.
HRADOZÁMECKÁ NOC
zámek Kačina
Noc plná nevšední zážitků. Sestry Havelkovy, program v zámku, přehlídka historických oděvů a
divadelní představení. V zámecké kapli se vrátíte do pohádky, kde uvidíte originály kostýmů z filmové
pohádky Sůl nad zlato.
www.nzm.cz
VYCHÁZKY ZEMĚPISNÉHO A VLASTIVĚDNÉHO SDRUŽENÍ
20. 7.
K prameni Sázavy. Začátek ve Vojnově Městci v 9:00 hod., doprava autem, délka trasy do 15 km.
10. 8.
Sázava a Blanice u Českého Šternberka. Začátek v Soběšíně v 9:00 hodů., doprava autem, délka trasy
do 12 km.
31. 8.
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Cestou Bohuslava Reynka na Petrkov a Svatý Kříž. Odjezd vlakem z Kutné Hory hl. nádraží do
Havlíčkova Brodu v 6:58 hod., délka trasy 15 km.
www.zemsdr.sweb.cz
PRAMEN ŽIVOTA
Klub Křesťanského společenství Kutná Hora, Trebišovská 611
Cyklus přednášek o hledání Boha. Každou středu v 18:30 hod. a dále vždy každou středu.
Více informací: Saša Štěpánovský, tel. 728 328 924
www.kskh.cz
KOMENTOVANÉ PROCHÁZKY PO KUTNÉ HOŘE / Historie kutnohorského vodovodu“ a „Městské
brány a opevnění“
Celoročně, na objednávku. Komentované vycházky si mohou objednat skupinky dospělých i rodiny s
dětmi. Program a trasa jsou přizpůsobené i pro imobilní občany.
Rádi se s vámi vrátíme v čase do dob největší slávy Kutné Hory. Dozvíte se, proč se Kutná Hora pustila
do tak náročné stavby, jako byl v té době městský vodovod, kolik měla Kutná Hora kašen a kde tyto
stavby stály. Součástí programu jsou i informace a zajímavosti, o kterých se jen tak nedočtete. Při
procházce si řekneme také o tom, proč vzniklo a kudy vedlo městské opevnění a kolik městských bran
Kutná Hora měla, o jejich osudu i příbězích, které se k nim váží. Neváhejte a vykročte s námi a nechte
se vrátit v čase.
Pořádá spolek DENEMARK. Objednávky a podrobnější informace rádi poskytneme e-mailem nebo
telefonicky: Brezgabi@seznam.cz, tel.: +420 777 101 069. http://denemark.jidol.cz/

Koncerty, festivaly
7. 7. | 19:00 hod.
NOC V KATEDRÁLE
chrám sv. Barbory
Koncert festivalu Prague Proms. Na programu budou díla Bacha, Vejvanovského, Mozarta nebo
Vivaldiho, psaná pro trubku a varhany nebo pro varhany samotné. Provedou je častí hosté Českého
národního symfonického orchestru, vynikající trumpetisté Jiří Houdek a Marek Vajo a organista Aleš
Bárta.
Vstup: 120 Kč
www.pragueproms.cz
7. 7. | 20:00 hod. a 25. 8. | 19:00 hod.
NOČNÍ KONCERT A PROHLÍDKA kostela Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě při svíčkách
Kostel vás zve o letošních prázdninách pouze 2x do svých prostor. Ve večerním šeru chrámového
prostoru můžete naslouchat varhanní hudbě a komentované prohlídce. Velký kostel v malé obci,
citlivě zasazen do přírodní scenérie, je pro každého návštěvníka nečekaným překvapením. Zazní
skladby starých mistrů i současných skladatelů. Architektura stoleté stavby, secesní výmalba
nebývalého rozsahu, kvalitně provedený interiér stojí rozhodně za zhlédnutí. Můžete ocenit i
světelnou a akustickou výjimečnost chrámového prostoru. Hudba je střídána komentářem o historii,
křesťanské symbolice a duchovních souvislostech stavby. Na úvod uslyšíte i nejstarší chrámový zvon
kutnohorského "stříbrného revíru".
Dobrovolný příspěvek bude využit ve prospěch kostela. Kontakt: krat.lub@seznam.cz.
12. – 14. 7.
CREEPY TEEPEE
zahrada Církevního gymnázia Kutná Hora
Festival alternativní hudby soustředěný na nejaktuálnější dění na světové hudební scéně, který
hudbu cíleně propojuje s vizuálním uměním.
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Více informací najdete na FB: www.facebook.com/creepyteepeefestival/, kontakt
creepyteepeefestival@gmail.com.
20. 7. | 18:00 hod.
ZÁVĚREČNÝ KONCERT SEMINÁŘE KLUBU SBORMISTRŮ
kaple Božího těla
Koncert letního týdenního semináře, který je určený pro sbormistry pěveckých sborů a zájemce o
sborový zpěv. Vstupné dobrovolné.
www.nipos.cz/?p=36054
26. 7. | 20:30 hod.
CERMAQUE A BAND
restaurace Dačický, Rakova 8, Kutná Hora
Běsné, politické i intimní písně básníka a hudebníka Jakuba Čermáka (*86) ověnčeného v posledních
letech 2 nominacemi na cenu Anděl (v kategoriích Alternativa a Folk). Uhrančivé a živelné akustické
provedení textově vybroušených skladeb označují účastníci koncertů za neopakovatelný zážitek. Folk
pro 21. století. Info: Kultura do města,z.s., Pavel Apolen - tel. 604 436 780, e-mail:
pavelapolen@seznam.cz.
3. 8. | 13:00 hod.
ČESKÁ 1 FEST
Přátelský pivovar Malešov
Mňága a Žďorp, Jaroslav Uhlíř, Gaia Mesiah, Ting, Sto zvířat, Pekař, Vasilův rubáš, The Curlies,
Cocoman, Dr.Kary, Messenjah ….. Předprodej na: www.goout.net.
4. 8. | 19:30 hod.
KONCERT FESTIVALU PRAHA, KLASIKA..
chrám sv. Barbory
Program: A. Dvořák – Česká suita D dur op. 39, W. A. Mozart – Requiem d-moll KV 626, J. Rutter –
Magnificat. Účinkují: Academia Filarmonica Bohemia, dirigent: Jiří Havlík a Tsutomu Masuko
(Japonsko). Sólisté soprán: Eva Novotná (Španělsko) a Miloslava Vítková, alt: Pavla Vondrová, bas:
Pavel Klečka.
www.prague-classics.cz
17. 8. | 13:00 hod.
KUTNOHORSKÁ KOCÁBKA – 36. ROČNÍK
klášter řádu sv. Voršily - zahrady
Vstupné: 200 Kč, pro děti do výšky 110 cm a pro majitele průkazky ZTP zdarma. V předprodeji
v infocentru v Sankturinovském domě (Palackého nám. 377) za sníženou cenu 180 Kč.
www.kocabka.wz.cz
23. 8. | 20:30 hod.
BRAAGAS
restaurace Dačický, Rakova 8, Kutná Hora
BraAgas je převážně ženská kapela zaměřená na lidovou hudbu z různých částí Evropy, především
písně Sefarditů, Balkánu, nebo Skandinávie. V posledních dvou letech se do jejich repertoáru
dostávají i písně v mateřském jazyce. BraAgas spolu hrají od roku 2007 a mají za sebou pestrou
hudební historii. Jejich poslední album „O ptácích a rybách“ se dostalo v červnu 2018 až na 3. místo v
mezinárodním world music žebříčku – World Music Charts Europe. Info: Kultura do města,z.s., Pavel
Apolen - tel. 604 436 780, e-mail: pavelapolen@seznam.cz.
31. 8.
FESTIVAL KEFÍR
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zámek Kačina
Rodinný festival Kefír nabídne i v letošním roce velkou porci zábavy a dobré muziky.
www.festivalkefir.cz

Výstavy
21. 6. – 27. 10.
„SPLENDISSIMA BASILICA“
katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele
V rámci oslav 10 let od vysvěcení a znovuotevření sedlecké katedrály. V podkroví chrámu budou
vystaveny fotografie Libora Teplého z knihy Splendissima Basilica, která vyšla v r. 2009. Na transeptu,
a stejně tak i na hlavním kůru, budou návštěvníci moci zhlédnout vítězná díla dětské výtvarné soutěže
„Katedrála, jak ji vidíme my“, do které se zapojily kutnohorské školy.
www.sedlec.info

Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552
každý den | 11:00 a 14:00 hod.
PROHLÍDKY MĚSTA S PRŮVODCEM
Procházka městem s průvodcem kolem nejzajímavějších památek Kutné Hory. Prohlídky probíhají v
českém jazyce a začínají na nádvoří Vlašského dvora každý den.
Vstup: 100 Kč/os (pokladna Vlašského dvora)
každá středa
KOSTÝMOVANÉ PROHLÍDKY VLAŠSKÉHO DVORA
Pravidelné středeční oživení expozic Vlašského dvora průvodcem v dobovém kostýmu.
každá středa | 10:00 a 13:00 hod.
POKLAD PANÍ FILIPY
Speciální prohlídka s příběhem. Pomozte najít paní Filipě nebo dokonce panu Filipovi poklad, který se
ztratil během předcházejícího dne, a tím ho uchránit od hněvu panovníka. Vstupem do Královské
mincovny se přenesete v čase a zažijete příběh jednoho pracovního dne tehdejší pokladnice.
4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8., 29. 8. | 15:30 hod.
"PARKOVNÉ"
Ačkoliv je v současnosti park pod Vlašským dvorem v rámci projektu revitalizace veřejnosti
nepřístupný, podíváme se mu na kořínek. Symbolické "parkovné" 20,- Kč na osobu.
11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8. | 15:30 hod.
"LAZEBNICE ZUZANA"
Stalo se, nestalo, za doby Václava IV. ve městě zvaném Kutná Hora, kde se veškeré stříbro ukrývalo,
den ode dne bohatším se stávalo, a kde se i tento příběh plný lásky, útrap, lží a pravd odehrál.
Nahlédněte s námi pod pokličku a odneste si z našeho příběhu zážitek. Těšíme se na vás.
www.pskh.cz

Dačického dům, Komenského nám. 41
28. 6. – únor 2020
"KUTNOHORSKÉ 9" 1989-1999-2019
Výstava Vás provede třicetiletou obnovou historického jádra pomocí archivních, dosud
nezveřejněných fotografií či dokumentů, připomíná opravy nejvýznamnějších památek či
měšťanských domů a úspěchy, kterých město dosáhlo. Na filmových dokumentech znovu ožívají
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významné osobnosti, které navštívili Kutnou Horu. Motto výstavy: „V historii je budoucnost národa.
Poselstvím řemesla je tuto pravdu ctít.“ Připravila Nadace Kutná Hora - památka UNESCO.
www.dacickehodum.cz

Galerie Felixe Jeneweina, Palackého náměstí 377
1. 7. – 25. 8.
FELIX JENEWEIN 1857 – 1905 / ZE SBÍREK GFJ
Součástí výstavního programu GFJ je výstava z Jeneweinova sbírkového fondu, která probíhá vždy
v letní sezóně (červenec – srpen) a nepředstavuje pouze pevnou součást prezentačního programu
galerie, vyplývající z podmínek odkazu závěti p. Marie Jeneweinové, která 95% sbírkového fondu
Felixe Jeneweina v r. 1941 městu odkázala, ale slouží zároveň jako inspirativní a přímý studijní zdroj
účastníkům sympozia na začátku července.
www.gfj.kh.cz

Spolkový dům a kostel sv. Jana Nepomuckého, Lierova 146
21. 6. – 14. 7.
VELIKATEMA 2
Spolkový dům
Název výstavy v sobě skrývá začáteční písmena křestních jmen vystavujících autorek a medium,
kterým se prezentují. Vystavená díla jsou od Veroniky Scholze Mojžíšové, Lindy Kotrbové, Kateřiny
Groholové a Terezy Divišové.
11. 7. – 11. 8.
PAVEL VÁCHA - DEVÍTKOVÉ PARALELY
kostel sv. Jana Nepomuckého
Rok 1969 a 1989 ve fotografii. Připomínáme devítkové roky 1939 – 1969 – 1989. Kdosi napsal, že
národ, který nezná svou historii, ji bude muset prožít znovu. Aby se nám to nestalo, neztrácejme
paměť. Pořádá Nadační fond Mikuláše Daczického z Heslova, akce se koná za podpory Ministerstva
kultury ČR a Města Kutné Hory.
Vernisáž výstavy proběhne 10. 7. od 17:00 hod. v atriu Spolkového domu.
19. 7. – 11. 8.
MILAN TÓTH
Spolkový dům
Obrazy malované nejen kávou. Vernisáž výstavy 18. 7. v 17:00 hod.
16. 8. – 2. 9.
HANA PRAŽÁKOVÁ A HOSTÉ
Spolkový dům
Volné sdružení přátel textilních technik. Hana Pražáková, Zuzana Dolínková, Lenka Drahošová, Naďa
Harbichová, Lada Charvátová, Andrea Landovská, Helena Ouředníková, Ludmila Vachtenheimová a
Petr Kameníček – dřevěné artefakty. Vystaveny budou autorské textilní obrazy a další objekty, např.
šitá bižuterie, látkové tašky či sedáky, kolekci doplní dřevěné artefakty. Autorky se textilním
technikám věnují řadu let a vystavují každoročně na mezinárodní výstavě Prague patchwork meeting
a na dalších místech v Čechách i v zahraničí. Vernisáž výstavy 15. 8. v 17:00 hod.
www.zasitakrasa.cz
www.kutnahora.cz

Kino Modrý kříž, Havířská 403
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13. 7. | 18:00 hod. - Náhradní termín za neuskutečněný přímý přenos ze dne 11. 5.
FRANCIS POULENS | DIALOGY KARMELITEK
Záznam z Metropolitní opery v New Yorku. Francouzské nastudování s českými titulky, vstupné 300
Kč. Předpokládaná délka přenosu 3 hod 29 min (včetně jedné přestávky).
Účinkují: Isabel Leonard, Adrianne Pieczonka, Erin Morley, Karen Cargill, Karita Mattila
Dirigent: Yannick Nézet-Séguin
Režie: John Dexter
15. 7. | 19:00 hod.
MŮJ NOVÝ ŽIVOT
ČR, dokumentární, 94 min., vstupné 80 Kč, mládeži přístupný
Režie: Milan Klíma
16. 7. | 20:00 hod.
MRTVÍ NEUMÍRAJÍ
USA, černá komedie, 103 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Hrají: Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny
Režie: Jim Jarmusch
17. 7. | 19:00 hod.
SPOLUJÍZDA
USA, komedie, 105 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Hrají: Kumail Nanjiani, Dave Bautista, Betty Gilpin, Iko Uwais
Režie: Michael Dowse
18. 7. | 20:00 hod.
PAVAROTTI
V. Británie/USA, životopisný dokument, 114 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Hrají: Luciano Pavarotti (a.z.)
Režie: Ron Howard
19. 7. | 20:00 hod.
KOŘIST
USA, horor, 87 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Hrají: Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson
Režie: Alexandre Aja
20. 7. | 16:00 hod.| 2D | 120 Kč
28. 7. | 17:00 hod.| 3D | 140 Kč
SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA
USA, akční sci-fi, vstupné 120 Kč, mládeži přístupný, český dabing
Hrají: Tom Holland, Jacob Batalon, Zendaya, Jake Gyllenhaa
Režie: Jon Wats
20. 7. | 20:00 hod.
SRÁŽKA S LÁSKOU
USA, romantická komedie, 125 min., vstupné 130 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Hrají: Charlize Theron, Seth Rogen, Alexander Skarsgård
Režie: Jonathan Levine
21. 7. | 17:00 hod.
LVÍ KRÁL
USA, animovaný, vstupné 120 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
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Režie: Jon Favreau
24. 7. | 20:00 hod.
X-MEN: DARK PHOENIX, 3D
USA, sci-fi, 140 min., vstupné 130 Kčdo 12 let nevhodný, s titulky
Hrají: Dylan O'Brien, Dexter Darden, Thomas Brodie-Sangster
Režie: Wes Ball
25. 7. | 20:00 hod.
THE BEACH BUM
USA/Francie/V. Británie, komedie, 95 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Hrají: Matthew McConaughey, Snoop Dogg, Isla Fisher
Režie: Harmony Korine
26. 7. | 20:00 hod.
DĚTSKÁ HRA
USA, horor, 120 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky
Hrají: Dylan O'Brien, Dexter Darden, Thomas Brodie-Sangster
Režie: Wes Ball
27. 7. | 16:00 hod.
POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU
USA/Japonsko, animovaný, 104 min., vstupné 120 Kč, rodinný, pro děti, český dabing
Režie: Rob Letterman
27. 7. | 20:00 hod.
BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
Německo, komedie, 111 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing
Hrají: Florian David Fitz, Matthias Schweighöfer, Miriam Stein
Režie: Florian David Fitz
31. 7. | 20:00 hod.
IBIZA
Francie, komedie, 94 min., vstupné 110 Kč, do 12 let nevhodný, s titulky
Hrají: Christian Clavier, Mathilde Seigner, Pili Groyne
Režie: Arnaud Lemort
Změna programu vyhrazena.
www.kino-kutnahora.cz

České muzeum stříbra
2. 4. – 30. 11.
KOUZLO SKLÁŘSKÉHO ŘEMESLA
Kamenný dům, Václavské nám. 183
Historický vývoj a sklářské hutě v regionu. Historické sklo především z 19. a počátku 20. století,
suroviny a technologie výroby a tvorba místních sklářů. K výstavě je připraven interaktivní
doprovodný program pro děti základních škol. Během komentované prohlídky se seznámí se
základními informacemi o výrobě skla a následně si vyzdobí svou vlastní skleničku, kterou si odnesou.
Vstup: 20, 10 Kč
30. 4. – 11. 8.
PTOLEMAIOVCI - POSLEDNÍ DYNASTIE EGYPTSKÝCH FARAÓNŮ A JEJICH MINCE
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Hrádek, Barborská 28
11. 6. – 1. 9.
VÝSTAVA K 80. NAROZENINÁM SKLÁŘSKÉHO VÝTVARNÍKA A AKADEMICKÉHO SOCHAŘE
STANISLAVA KOSTKY
Kamenný dům, Václavské nám. 183
9. 7. – 17. 11.
VÁCLAV IV. – KRÁL VE STÍNU SVÉHO OTCE
Hrádek, Barborská 28
9. 7. – 28. 9.
EX LIBRIS
Tylův dům, Tylova 507
15. 8. – 6. 10.
HANA RICHTEROVÁ
Hrádek, Barborská 28
www.cms-kh.cz

Galerie Středočeského kraje, Barborská 51 - 53
13. 7., 27. 7., 8. 8., 24. 8. | 16:00 hod.
LETNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
Seznamují s dějinami jezuitské koleje v Kutné Hoře, jedné z nejvýznamnějších památek raného
baroku v Čechách, představují malířskou a sochařskou výzdobu a významné osobnosti spjaté s její
historií. Jezuitskou kolejí provede Petr Adámek.
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY S KURÁTORY
27. 7. | 15:00 hod.
Prohlídka s kurátorkou Veronikou Marešovou - Eugenio Percossi - Death is cool- (Projectroom),
Zorya- Rituál(Whitebox).
8. 8. | 16:30 hod.
Komentovaná prohlídka s kurátorkou Adrianou Primusovou k výstavě Tváře expresionismu (1905 –
1925) Slovinsko – Čechy – Německo.
GASK RODINÁM
Dialogový list jako samoobslužný program k výstavě Tváře expresionismu, který je zaměřen na
mezigenerační dialog. K dispozici zdarma na pokladně a před vstupem do výstavy.
Dialogový list jako samoobslužný program k soše Miss Y od Petra Bařinky ve vizuálních hernách, který
je zaměřen na mezigenerační dialog. K dispozici na pokladně ke vstupence do vizuálních heren.
SPOLU... rodinný průvodce stálou expozicí Stavy mysli / Za obrazem – obměny a intervence. Sedm
dialogových listů jako samoobslužné programy, které umožňují v mezigeneračním dialogu poznávat
díla vybraných dvojic autorů. K dispozici na pokladně: 20 Kč.
Dialogový list jako samoobslužný program pro individuálního návštěvníka v anglickém jazyce
k vybraným dílům ze stálé expozice Stavy mysli / Za obrazem – obměny a intervence.
K dispozici na pokladně: 10 Kč.
VÝSTAVY:
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3. 12. 2017 – 23. 11. 2020
STAVY MYSLI / ZA OBRAZEM – OBMĚNY A INTERVENCE
stálá expozice GASK
Jedinečně koncipovaná sbírková expozice, která řadí díla dle rozlišných stavů mysli do tematických
okruhů. Osloví všechny vnímavé návštěvníky bez nutné znalosti výtvarných stylů a chronologického
řazení. V roce 2017 proběhla její kompletní proměna, včetně intervencí současných umělců.
ALEJ SVĚTCŮ
Dlouhodobá výstava zrcadlí barokní galerii světců Františka Bauguta, která je umístěna před
jezuitskou kolejí. Výstava vznikla v návaznosti na novou podobu stálé expozice a potrvá do 8. 2. 2020.
GASK TEENS - ODHODLÁNÍ / LHOSTEJNOST
Výsledky celoročního projektu středoškolských studentů představuji novou dvojici stavů mysli, která
dočasně rozšíří stálou expozici Stavy mysli / Za obrazem – obměny a intervence. Prostor: Silverbox.
Výstava potrvá do 1. 9. 2019.
19. 5. – 1. 9.
LADISLAV JEZBERA - CO CHVÍLI NOVÝ VESMÍR
Objekty a instalace Ladislava Jezbery jsou způsobem vizualizace objevů fyziky, matematiky,
filozofických teorií, a především osobitým příspěvkem k dnešnímu sochařství.
19. 5. – 1. 9.
ŠPERKAŘSKÉ STUDIO ZORYA - RITUÁL
Avantgardní klenotnictví designérského tandemu Zdeňka Vacka a Daniela Pošty se zabývá ve své
galerijní instalaci rituální proměnou, která změní své nositele pomocí nošení šperků Zorya.
19. 5. – 1. 9.
JAN HARANT - PUSŤ SE A VĚŘ
Jan Harant představuje nejnovější sérii expresivních obrazů s výraznou barevností, které reflektují
autorův vnitřní boj s minulostí a realitou.
19. 5. – 22. 9.
EUGENIO PERCOSSI - DEATH IS COOL
Konceptuální malba italského umělce žijícího na zámku v nedalekých Třebešicích.
16. 6. – 15. 9.
TVÁŘE EXPRESIONISMU (1905–1925). SLOVINSKO – ČECHY - NĚMECKO
Česká veřejnost má poprvé možnost seznámit se s tvorbou slovinských umělců, z nichž převážná část
studovala v Praze, ale současně je ovlivnilo i německé prostředí. Současně bude představena tvorba
českých a německých autorů (Filla, Čapek, Špála, Nolde, Kirchner, Schmidt-Rottluff ad.).
29. 6. – 22. 9.
SCREENING – SOUČASNÁ SERIGRAFIE (PŘESAHY GRAFIKY)
Výběr děl z posledních několika ročníků Mezinárodního serigrafického sympozia Ostrava (ISSO), které
programově podporuje současné projevy grafické techniky serigrafie čili sítotisku (anglicky
„screenprint“).
29. 6. – 22. 9.
JAROSLAV VOŽNIAK - NADĚJE ZANECH, KDO MNOU UBÍRÁ SE!
ze sbírek GASK
Výstava českého malíře a tvůrce asambláží Jaroslava Vožniaka (1933–2005), v jehož dílech se
obsedantně objevuje téma rozkladu, kolážovitého až klipovitého vnímání reality a především téma
paralelního světa bizarní rozkoše médií a reklamy.
www.gask.cz
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Středočeské kulturní léto v GASK
zahrady GASK; vstupenky na www.ticketportal.cz.
12. 7. | 20:00 hod.
ČECHOMOR
Oblíbená hudební skupina působící již 30 let na české scéně si své příznivce získává nápaditým
aranžmá a osobitou interpretací hudby, jejímž základem jsou lidové písničky.
Vstup: 350 Kč
23. 8. | 20:00 hod.
BUBENICKÁ SHOW/KLÁRA VYTISKOVÁ
O pořádný nářez se 23. 8. postará bubenická show v podání Groove Army. Jejich projekt ROYAL
SQUAD slibuje bubenickou audiovizuální show světového formátu. Masky, uniformy, strhující
energie, beat. To musíte zažít. Podobně jako další interpretku Kláru Vytiskovou a její KLARA & THE
POP. Klára Vytisková patří k nejtalentovanějším a zároveň nejrespektovanějším zpěvačkám české
klubové scény.
Vstup: 350 Kč
30. 8. | 15:00 hod.
CIRKUS JINAK
Program pro celou rodinu slibuje umělecko - zábavné odpoledne Cirkus jinak. Poslední srpnový pátek
se můžete těšit na pouliční akrobatickou show, vzdušný balet – akrobacii na šálách, bublinovou show,
živé sochy, klauny a mnoho dalšího.
Vstup: dospělí 50 Kč, děti zdarma
www.gask.cz

Park U Tří pávů, Palackého náměstí
2. 7. | 17:00 hod.
JA JA BAND
Koncert kutnohorské kapely, hrající populární hudbu, swing i lidovky.
4., 11., 18., 25. 7. | 15:30 – 16:30 hod.
ŠPALÍČKOVY TVOŘIVÉ DÍLNIČKY
4. 7. | 18:00 hod.
PEPINO & AKORDEON
Koncert Pepina Matury, jehož repertoár tvoří slavné české a světové evergreeny i současné populární
melodie.
6. 7. | 19:00 hod.
MIG 9 BABOČKA
Koncert kutnohorské kapely s repertoárem složeným z nejrůznějších žánrových vrstev – folk, pop,
rock.
11. 7. | 17:00 hod.
KOL°CHA°HRA°NÍ
„Good old songs“
14. 7. | 15:00 hod.
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ZPÍVÁNÍ S ELSOU A ANNOU
Zábavné odpoledne pro děti.
16. 7. | 18:00 hod.
ROYAL DIXIELAND JAZZ BAND
Koncert kutnohorské kapely, která má v repertoáru především tradiční dixielandové písničky.
18. 7. | 16:30 hod.
BRASS ANSAMBL GB
Koncert akustického žesťového souboru, hrajícího úpravy skladeb z období od baroka až po
současnost.
20. 7. | 16:00 hod.
DIVADÉLKO KŮZLE: POHÁDKA S REFRÉNEM
Léto si nedokážeme představit bez pořádného výletu. Máme nové autíčko, které nás zaveze za
pořádným dobrodružstvím a, i když všechno nejde podle plánu, užijeme si krás naší české krajiny.
Dokonce se i něco naučíme. Zkrátka, kdo není pecivál, pojede s námi.
23. 7. | 18:00 hod.
„KEKS“ ŠTĚPÁN KOJAN
Frontman kapely Keks, autor písniček Víš, Nářez, Jak děkuje se andělům a Móda.
Vstup: 99 Kč (prodej vstupenek v Kavárně U Tří pávů)
25. 7. | 18:00 hod.
STARÝ DŘÍVÍ
Koncert folk rockové kytarové dvojky, hrající starý fláky i vlastní tvorbu.
1., 8., 15., 22., 29. 8. | 15:30 – 16:30 hod.
ŠPALÍČKOVY TVOŘIVÉ DÍLNIČKY
3. 8. | 16:00 hod.
DIVADÉLKO KŮZLE: NA ZAHRÁDCE JE TAK SLADCE
Hudebně – pohybový písničkový pořad pro děti, tematicky zaměřený na pěstování zeleniny a ovoce.
Během pořadu projdeme celým zahradnickým rokem, děti poznají rostliny, zvířata, zahradnické náčiní
a pomůcky. Dozví se o uchovávání sklizně a způsobech trávení času s půdou.
6. 8. | 17:00 hod.
ANDREA KAPOUNKOVÁ
Koncert kutnohorské zpěvačky s repertoárem napříč žánry – třeba pop či muzikál.
8. 8. | 16:30 hod.
BRASS ANSAMBL GB
Koncert akustického žesťového souboru, hrajícího úpravy skladeb z období od baroka až po
současnost.
9. 8. | 19:00 hod.
MIG 9 BABOČKA
Koncert kutnohorské kapely s repertoárem složeným z nejrůznějších žánrových vrstev – folk, pop,
rock.
13. 8. | 18:00 hod.
STARÝ DŘÍVÍ
Koncert folk rockové kytarové dvojky, hrající starý fláky i vlastní tvorbu.
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15. 8. | 18:00 hod.
PEPINO & AKORDEON
Koncert Pepina Matury, jehož repertoár tvoří slavné české a světové evergreeny i současné populární
melodie.
16. 8. | 18:00 hod.
DIVADÉLKO KŮZLE: FOLKOVÝ RECITÁL
20. 8. | 18:00 hod.
JIŘÍ BUREŠ MUSIC
Koncert kutnohorského hudebníka, který se pohybuje na rozhraní country, country rocku a blues.
22. 8. | 17:00 hod.
TOMÁŠ DUSPIVA & HARMONIKA
Živá hudba k poslechu i tanci.
25. 8. | 14:00 hod.
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Malování na obličej, hry a zábava, tvořivé dílničky.
27. 8. | 17:00 hod.
JA JA BAND
Koncert kutnohorské kapely, hrající populární hudbu, swing i lidovky.
29. 8. | 17:00 hod.
KOL°CHA°HRA°NÍ
„Good old songs“
Zastavte se v Kavárně U Tří pávů! Ochutnejte domácí lívance, langoše, vafle s ovocem a čerstvou
šlehačkou, domácí limonády a spoustu dalších dobrot! Otevřeno je denně od 9:00 do 18:00 hodin. V
případě nepříznivého počasí bude otevírací doba kavárny i parku upravena.
www.facebook.com/u3pavu; www.facebook.com/kavarna3; www.u3pavu.cz

Kutnohorský víkend
IV. ročník multikulturního festivalu zaměřeného na cestovní ruch a širokou veřejnost.
5., 12, 26. 7. a 23. 8. | 19:00 hod.
KUTNÁ HORA NESTOUDNÁ
Spolkový dům
Unikátní večerní lechtivé procházky městem s lepými děvami, vínapitelem Dačickým a Bekyní
mniškou. Délka cca 70 minut.
Vstup: 150 Kč plné, 130 Kč snížené
6. 7. a 24. 8. | 21:30 hod.
KLEOPATRA
GASK – zahrady, vodní scéna, vstup z ulice Kouřimská
Vášeň, zrada a boj o moc ve 3 dějstvích. Délka cca 120 minut. Předprodej vstupenek – IC Palackého
nám. od 10. 6. V případě nepřízně počasí náhradní termíny 7. 7. a 25. 8. Doporučujeme vzít na
představení teplejší oděv a podsedáky.
Vstup: 240 Kč plné/ 220 Kč snížené, předprodej 220 Kč plné/ 200 Kč snížené
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13. 7. a 17. 8. | 19:00 hod.
SLAM POETRY
Spolkový dům
Úderná smršť mluveného slova co Vás rozhodně nenechá v klidu. Hosté: Dr. Filipitch, Honza
Dibitanzc, Lef L´Leviathan, Pí ... a další. Délka cca 120 minut. Organizace a rezervace vstupenek kristiankislinger@gmail.com. Info na: https://wwwfacebook.com/events/834941966882394
Vstup: 150 Kč
19. 7. | 19:30 hod.
ŽIVÁ HISTORIE
Spolkový dům
Úsměvná setkání s legendami, které tvořily české i světové dějiny. Délka cca 90 minut.
Vstup: 150 Kč plné/ 130 Kč snížené
27. 7. a 16. 8. | 21:30 hod.
KYTICE
Spolkový dům
Dramatizace nejznámějších balad sbírky K. J. Erbena. Délka cca 70 minut.
Vstupné dobrovolné.
Podrobné informace naleznete na: https://www.facebook.com/khvikend1/. Pořádá Agentura ZUZKO.

Bar 22, Palackého náměstí 156/2
2. 7. | 21:00 hod.
POHYBLIVÉ OBRÁZKY
Nahodilé letní promítání. Venku nebo vevnitř. Pokaždé něco jiného. Jednou dokument, jednou film a
občas i něco experimentálního. Vstupné dobrovolné.
10. 7. | 21:00 hod.
POHYBLIVÉ OBRÁZKY - OTTO PLACHT: MALÍŘ DŽUNGLE (1999)
Přijď se pobavit s autorem filmu Martinem Čihákem, docentem na FAMU, o malíři, který žije a tvoří
uprostřed Amazonské džungle. Prožijte halucinogenní trip s ayahuascou a pralesními duchy z
originálního filmového záznamu na tradiční promítačce. Vstupné dobrovolné.
18. 7. | 20:00 hod.
UNCLE WILLY: BLUES SESSION
Večer plný bluesových tónů v podání známého baskytaristy Williho Versteega a jeho přátel. Vstup
zdarma.
24. 7. | 21:00 hod.
POHYBLIVÉ OBRÁZKY
Nahodilé letní promítání. Venku nebo vevnitř. Pokaždé něco jiného. Jednou dokument, jednou film a
občas i něco experimentálního. Vstupné dobrovolné.
8. 8. | 20:00 hod.
OPEN MIC
Máš talent a nemáš ho kde předvést? Přijď do Dvacetdvojky. My ti dáme prostor a 22 minut. Můžeš
mluvit, číst, recitovat, zpívat, hrát a klidně i něco víc. Vstup zdarma.
14. 8. | 19:30 hod.
HANDPOKE SESSION
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Chceš něco originálního na své kůži? Jednoduchý motiv, osobitý styl a něco, co bude už jen tvoje,
můžeš získat přesně tuto noc. Vstup zdarma.
21. 8. | 20:00 hod.
VOJTĚCH JEHLIČKA - PLASTIC OCEAN
Přijď se podívat, jakým způsobem umění reaguje na současný globální problém týkající se plastu.
Welcome drink. Vstup zdarma.
28. 8. | 21:00 hod.
POHYBLIVÉ OBRÁZKY - NA SEVER OD SLUNCE
Inge a Jørn nejsou běžní surfaři. Spojení s vodou a přírodou se rozhodli prožít si až na dřeň. Na devět
měsíců se usadili na opuštěné pláži ostrova u břehů Norska daleko za polárním kruhem, kde našli
nejen perfektní vlny, ale také spousty naplavených odpadků. Vstupné dobrovolné.
Více info na FB/IG nebo na baru.
https://www.facebook.com/BAR22KH/; https://www.instagram.com/bar22_kh/

Blues Café, Jakubská 562
22. 8. | 19:00 hod.
HOT TAMALES TRIO (POLSKO )
Mladá a velmi oceňovaná bluesová formace zahraje v rámci turné po letních festivalech opět v Kutné
Hoře.
Vstup: 200 Kč
www.blues-cafe.net; www.pb-production.cz

Klub Česká 1, Česká 983
22. 8. | 21:00 hod.
NEGRA SANTA (ARGENTINA)
Punk, cumbia, latina... hudba bez hranic - Buenos Aires
Vstup: 100 Kč
23. 8. | 21:00 hod.
SCOTCH (NIZOZEMÍ)
Party folk z Holandska - lidové písně ze všech koutů světa, které Vás zaručeně roztančí!!!
Vstup: 100 Kč
Program se neustále aktualizuje, sledujte prosím: www.ceska1.cz.

Sport
každou středu 3. 7. – 28. 8. | 17:30 – 19:15 hod.
CVIČENÍ JÓGY V LÉTĚ
Jezuitská kolej – zahrady
Cvičíme v krásném a klidném prostředí zahrady s výhledem na Jezuitskou kolej a chrám sv. Barbory.
V horkých letních dnech cvičíme ve stínu štábního domku. Všichni zájemci i úplní začátečníci jsou
vítáni. S sebou karimatku a volné oblečení. Cvičení zdarma. Pořádá Jóga v denním životě, z. s.
www.joga.cz
13. 7. | 18:00 hod.
PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ BASKETBALOVÝCH VÝBĚRŮ KATEGORIE U18 ČR - BELGIE
sportovní hala Klimeška
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Přátelské utkání dvou výběrů hráčů do 18 let v rámci společného tréninkového kempu ve sportovní
hale Klimeška. Oba týmy jsou účastníky ME této kategorie v rumunské Oradee na přelomu července a
srpna.
http://sportovnihala.kutnahora.cz
17. 7. | 17:00 hod.
PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ BASKETBALOVÝCH VÝBĚRŮ KATEGORIE U16 ČR - SLOVENSKO
sportovní hala Klimeška
Přátelské utkání dvou výběrů hráčů do 16 let v rámci společného tréninkového kempu ve sportovní
hale Klimeška. Oba dva týmy jsou účastníky ME v Podgorice (Černá Hora) v první polovině srpna
http://sportovnihala.kutnahora.cz
9. – 10. 8.
DAČICKÉHO 12
Start v 10:30 hod. od Jezuitské koleje/GASK.
Běh na 12 km údolím Vrchlice a Bylanky. Kategorie: M, Ž, M 55+, Ž 45+, +100 kg;
Kutnohorák/Kutnohoračka; 3 členné týmy; manželské/sourozenecké dvojice, + dětský závod kolem
Barbory.
9. 8. | 21:00 hod.: 2 km běh pro Světlušku; koncert – speciální host.
Pořádá: Club deportivo Kutná Hora, propozice a další informace na: www.dacickeho12.cz.
31. 8.
FLORBALOVÝ TURNAJ
sportovní hala Klimeška
Tradiční celodenní turnaj na konci prázdnin jako příprava pro mistrovskou sezonu 2019/2020 pro
domácí florbalový oddíl FBC Kutná Hora.
http://sportovnihala.kutnahora.cz

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