
Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – srpen 2016

Borová
5. 8. 2016 – RETROKINO začátek cca 21.00 hod. v areálu u sokolovny. Program bude upřesněn.

Bystré
8. – 13. 8. 2016 – Řezbářské sympozium – Woodart  2016 – na téma „Lavičky a židličky, posaďte se 
lidičky“. Celý týden budete mít opět možnost sledovat práci řezbářů, v sobotu proběhne společenské 
odpoledne. Akce se bude konat na hasičské zahradě, občerstvení zajištěno.

25. 8. 2016 – Rozloučení s prázdninami – zábavné odpoledne pro děti na motivy knihy Most do země 
Therabithia. Akce se bude konat od 15:30 do 19:00 hod.  

Dolní Újezd

13. 8. 2016 - II. Italská noc
V přírodním areálu v Bořkově pořádá Sokol DÚ od 20 hod.
Hraje KaM bít.

19. 8. 2016 - Újezdské babí léto
V přírodním areálu v Bořkově vystoupí
od 19 hod. Ivo Jahelka, Proteď, Poutníci, Jaroslav Samson Lenk, HB Country. Následuje Country bál.
Přeprodej vstupenek 150 Kč, na místě 180 Kč. děti do 15 let a ZTP 70 Kč.

20. 8. 2016 - Újezdské babí léto
V přírodním areálu v Bořkově vystoupí od 13 hod. Lokálka, Flashback, Neřež, Žalman a spol., Kopyto, 
Sova&Sláma, Věra Martinová, Choroš, Epydemye.
Předprodej vstupenek 240 kč, na místě 280 Kč, děti do 15 let a ZTP 100 Kč. Pernamentka prodej 
pouze v přeprodeji 350 Kč.

Litomyšl
6. 8. 2016, 10:00-22:00, Toulovcovo náměstí, Litomyšl - Litomyšlský pivní festiválek
Soutěže, široké pivní portfólio a další skvělá zábava. Vystoupí kapely: The Night´s Joy, Nil, ZZ Top 
revival, Lucky Joke a další. Vstup zdarma.

8. 8. - 11. 8. 2016, Smetanovo náměstí, Litomyšl - Kinematograf bratří Čadíků
Tradiční letní kino na náměstí v Litomyšli. Promítání výhradně českých filmů. Vstupné dobrovolné.  

14. 8. - 21. 8. 2016, Různá místa v Litomyšli - Litomyšlské dny barokní tradice
Kulturně-duchovní festival barokní zbožnosti.
Program: koncerty, přednášky, výstava, latinská mše, pobožnosti aj. Více na 
http://baroknilitomysl.wz.cz/

27. 8. 2016, 11:00-16:00, Modelářské letiště, Vlkov u Litomyšle - Leteckomodelářský den aneb Dnes 
létáme pro vás - setkání nejlepších pilotů s dokonalými modely. Předvedení letových a akrobatických 
ukázek. Pro školáky hezká tečka za prázdninami. Komentovaný program od 13:00-16:00. Občerstvení 
zajištěno.  

Oldřiš

6. 8. 2016 od 21.00 Oldřišská večerní o pohár starosty obce. Noční soutěž v požárním útoku. Areál za 

Orlovnou. 



28. 8. 2016 od 15.00 hod – Běh na Lucký Vrch a zpět + pivní běh . 4. Ročník amatérského běhu pro 

děti a dospělé. Hlavní závod 5,3 km a další kategorie pro děti + pivní běh. Občerstvení zajištěno. 

Polička

Do 31. 8. 2016 - Poznávej se! - interaktivní výstava v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. Na šedesáti 

exponátech zapůjčených z libereckého centra vědy a zábavy iQLANDIE si mohou návštěvníci 

vyzkoušet, jak funguje lidské tělo a smysly.  Chcete si posedět na hřebících jako fakír, pokusit se 

sestavit lidské tělo, vyzkoušet pevnost své ruky, vyluštit zvukové pexeso, otestovat vlastní čich, zjistit 

citlivost svého sluchu, poznat rychlost své reakce i sílu svého stisku?

6. - 7. 8.  2016  - Divadelní pouť na hradě Svojanově - Po oba víkendové dny budou probíhat 

vystoupení divadelních souborů na horním nádvoří hradu. Připravuje se i večerní program. V 

prostorách hradního areálu vznikne rovněž stylové tržiště s ukázkami řemesel a výtvarnými dílnami 

pro děti.

19. - 21. 8. 2016 – Festival Polička 555 - Oblíbený letní multižánrový festival, jehož hlavní scénou je 

poličské náměstí – klasická hudba, jazz, rock divadlo, věžní hudba. 

20. - 21. 8. 2016 - Třicetiletá válka na Svojanově. Jednotlivá vystoupení několika skupin věnujících se 

tomuto období, hromadná bitva, dobývání hradu, celodenní oživení hradu, volné potyčky…

Pomezí

27. 8. 2016 - loučení s prázdninami - areál u ZŠ horní

Sebranice
14. 8. 2016 Posezení pod lípou – u kapličky na Pohoře od 16.00 hod., hraje kapela Jana Pohorského. 

Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno.

26. 8. 2016 Koncert na rozloučenou se sezónou – v restauraci „Na koupališti“ od 18.00 hod. Zahraje 

kapela W.X.P. a UNOTRIO. Vstupné dobrovolné.




