Letní pozvání do Kraje Smetany a Martinů
Borová
4.7.2020 Borovský kiláček – 5. ročník dětského cyklistického závodu. Místo konání za roubenkou
(Hospoda u Lesa). Prezentace v 8.45 hod., start v 10.00 hod.
4.7.2020 Letní kino v Borové, začátek v 21.30 hod. u sokolovny
18. – 19.7.2020 Pouť v Borové
29.7.2020 - Kočovní divadlo (u sokolovny)
15. – 16.8.2020 - Motosraz

Bystré
1.7. – 31. 8. 2020 – (Ne) všední krásy Vysočiny – Výstava fotografií pana Jiřího Hudce bude
k vidění celé prázdniny v Informačním centru v době jeho provozu. Obsahuje 28 nevšedních
fotografií z nichž polovina jsou noční snímky. Více informací viz. plakát.
Litomyšl
3. 7. - 28. 8. 2020 – Toulovcovy prázdninové pátky
18:00 a 19:30
Každý pátek o prázdninách vám odehrajeme na Toulovcově náměstí pohádku nejen pro děti
a koncert nejen pro dospělé.
Lubná
3.7.2020 - letní kino v letním areálu - komedie Přes prsty, areál otevřen od 19.30, promítání
cca od 20.30, občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné
17.7.2020 - letní kino v letním areálu - komedie Vlastníci, areál otevřen od 19.30, promítání
cca od 20.30, občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné
25.7.2020 - pouťová zábava v letním areálu, hraje Rytmik
Polička
24. – 25. 7. 2020 – Colour Meeting Polička - oblíbený multikulturní festival v jedinečném
prostředí poličského parku u hradeb. Hudba, dětská divadla, výstavy, dětský koutek, domácí
kuchyně, čajovna.
24. 5. - 25. 10. 2020 - Imaginárium v Poličce - Imaginárium je poctou představivosti a
tvořivosti, která nám říká a připomíná, že lidské ruce umí zázraky a fantazie je nekonečná.
Výstava oživuje výtvarné objekty, loutky, obrázky a divadelní dekorace.
Nejen děti čeká hodina plná zábavy a her, kdy se budou moci všeho dotýkat, vše
prozkoumávat a zkoušet.
www.cbmpolicka.cz

Sebranice
26. 7. 2020 – Anenská pouť – u kaple sv. Anny na Vysokém Lese, začátek v 15 hodin mší svatou,
občerstvení zajištěno.

Svojanov
4. 7. 2020 - Zahájení léta na hřišti u rybníka
5. 7. 2020 - v 16 hod. vzpomínková akce DÍKY VÁM k výročí ukončení 2. světové války
s odhalením pamětní desky Janu Timovty na náměstí ve Svojanově
11. a 25. 7.2020 - letní kino na hřišti u rybníka
26. 7. 2020 - tradiční pouť Majdalenka
15. 8. 2020 - Letní kino na hřišti u rybníka
29. 8. 2020 - Ukončení léta (hasiči, sportovci)
Po oba měsíce bude na radnici ve Svojanově výstava obrazů Ladislava Šauera z Dalečína
BARVY MÉ VYSOČINY otevřena denně 10 – 16 hod.

