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• LEON OPEN 2017 - 

MEZINÁRODNÍ TURNAJ World 

Cup SFBU 
Místo konání:Most – sportovní areál Albrechtická 
Kdy: 1. 4. 2017 od 10:30 hod. 
Disciplíny: KickLight, Lightcontact, PointsFighting, 
RibbonsGetting 
Věkové kategorie: Žáci, žákyně, junioři, juniorky, 
muži, ženy a veteráni 
Vstupné:100 Kč 
www.mesto-most.cz 
 
 

• 3. KOLO-XIII. ROČNÍK LIGY 

CHLUMECKÝCH STŘELCŮ 2017 

Místo konání: Chlumec - dům Auto klubu  
Kdy: 7. 4. 2017 od 18:00 do 20:00 hod. 
Sportovní střelci se v pátek setkají na zahájení 
13. ročníku Ligy Chlumeckých střelců 2017. 
Soutěží se v deseti kolech až do prosince a 
disciplínou je střelba ze vzduchové pušky 
Slávia 631 na deset metrů nástřel a 
12 soutěžních ran. Po třech ranách je třeba 
střílet v leže, v kleče, ve stoje a s optikou 
Vstupné: zdarma 
www.mesto-chlumec.cz 
 

• TRIOLA CUP – Nezávislé závody do 

vrchu 
Místo konání: Autodrom Most 
Kdy: 8. 4. 2017 od 9:00 do 17:00 hod. 
Triola cup se jezdí od roku 2000, v letech 2012 až 2014 
měl přestávku. Letošní sezona, stejně jako loňská, začíná 
závodem v areálu mosteckého autodromu.  Kvalitní a 
bezpečná trať v celkové délce 2,5 kilometru je pro jezdce 
připravena na malém závodním okruhu v areálu 
polygonu, kde budou mít jednotlivé týmy i zázemí. Na 
stejnou trať se jezdci vrátí v polovině října, kdy letošní 
ročník ukončí závěrečný závod seriálu. Jeho název 
odkazuje na textilní firmu Triola v Horním Jiřetíně, která 
pořadatelům a týmům poskytla prostory a potřebné 
zázemí v úvodním ročníku. 
Vstupné: diváci zdarma 
www.autodrom-most.cz 
 
 

• JARNÍ VÝŠLAP NA STROPNÍK 
Místo konání:Osek – pomník Nelsonské katastrofy 
Kdy:8. 4. 2017 od 9:15 do 15:00 hod. 
Tradiční jarní výlet na Stropník o délce 16 km, který je možný 
zkrátit na 10 km. Pořadatelem je TJ Sokol Duchcov. 
Startovné: neuvedeno 
www.kct.cz 
 

• CARBONIA CUP – Mezinárodní automobilové klubové závody 
Místo konání: Autodrom Most 
Kdy:9. 4. 2017 od 9:00 do 17:00 hod. 
Mezinárodní závody amatérů v osobních a formulových vozech na okruzích Carbonia Cup mají v Mostě mnohaletou 
tradici a i letos jezdci zavítají na sever Čech. Každý z nich slibuje na startu více než stovku vozů různých kategorií, a to 
upravené cestovní vozy, sériové cestovní vozy, speciální série (Radical, Caterham SP, Lucchini, Osella, Norma, Kaipan, 
Lotus7) a volná formule E2. Vstupné je bezplatné. Zpestřením napínavé podívané bude i kategorie Carbonia Junior 
Academy určená pro mladé nadějné jezdce, která měla premiéru v loňském roce. 
Vstupné: zdarma 
www.autodrom-most.cz 
 

 

http://www.mesto-most.cz/
http://www.mesto-chlumec.cz/
http://www.autodrom-most.cz/
http://www.kct.cz/
http://www.autodrom-most.cz/


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ČESKO VESLUJE 
Místo konání:OC Central Most 
Kdy: 12. 4. 2017  
Přijďte si porovnat fyzičku s kámoškou/kámošem nebo 
zkuste překonat sami sebe a vyhrajte vstupenky na ME 
2017 ve veslování. 
Vstupné:neuvedeno 
www.mesto-most.cz 
 

• UHLENÝM MOSTECKEM 
Místo konání: v 10:00 Parkoviště u kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Mostě 
Kdy: 9. 4. 2017 od 10:00 do 16:00 hod. 
Slova "industriální" a "okouzlující" asi málokdo použije v 
jedné větě. Dokud se nevydá uhelným Mosteckem. 
Pořadatelem je Offroad-safari, na jejichž stránkách si 
můžete rezervovat volná místa. 
Vstupné: 990,- dospělí, 490,- děti 
www.offroadsafari.cz 
 

• OTVÍRÁNÍ STUDÁNKY 
Místo konání:Chomutov – Penzion pro seniory Merkur 
Kdy:15. 4. 2017 od 9:30 a 10:00 hod. 
Od penzionu pro seniory Merkur po modré turistické 
značce, která vede po lesní cestě na cyklostezku 
v Bezručově údolí. Cíl je studánka Bohumíra Pokorného. 
Startovné: neuvedeno 
www.kct.cz 
 

• THE MOST AUTOSHOW #5 – Den volných jízda taxijízd 
Místo konání: Autodrom Most 
Kdy: 16. 4. 2017 od 9:00 do 17:00 hod. 
Popis: Pokračování oblíbené akce pro širokou veřejnost s ještě bohatším doprovodným programem. 
NávštěvníŠii si mohou užít volných jízd s vlastním automobilem po závodním okruhu, využít nabídky 
taxijízd v závodních speciálech, zhlédnout exhibiční závod nebo se zúčastnit stále oblíbenějšího LOUDA 
CUPu. Jde o jednokolový netradičně pojatý závod s tenisovým míčkem v košíčku na přední kapotě 
vlastního vozu, jehož výherce získá zajímavou cenu. Vstup a parkování v areálu autodromu je tradičně 
zdarma. 
Program: 

• Volné jízdy s vlastním vozem - 150 Kč/10min. 
• Taxijízdy v závodních speciálech od 700 Kč/2 kola 
• Skákací hrad RACING a zábava pro malé závodníky 
• Paddock plný vystavovatelů a automobilových značek 
• VIP osobnosti ze světa motorsportu 

Vstupné: zdarma 
www.autodrom-most.cz 
 
 

http://www.mesto-most.cz/
http://www.offroadsafari.cz/
http://www.kct.cz/
http://www.autodrom-most.cz/


 

 

 



 

 

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• PARKUROVÉ ZÁVODY 
Místo konání: Hipodrom Most 
Kdy:16. 4. 2017 od 9:00 do 17:00 hod. 
Vstupné: zdarma 
www.hipodrom.cz 
 

                        

 

• ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 

2017: MOSTECKÉ ŠLÁPOTY 

Místo konání: Most – Městská knihovna 
Kdy: 22. 4. 2017 od 7:30 hod. 
Statutární město Most ve spolupráci s Klubem 
českých turistů Most Vás zvou na Zahájení 
turistické sezóny 2017. 
Mostecké šlápoty - pěší pochod 10, 14, 20 a 26 
km 
Startovné: 25 Kč 
www.mesto-most.cz 
 
 

• ZAHÁJENÍ CYKLISTICKÉ SEZÓNY V 

JIRKOVĚ 

Místo konání:Jirkov – náměstí Dr. E. Beneše 
(před radnicí) 
Kdy:22. 4. 2017 od 9:00 hod. 
Trasa: Jirkov – Chomutov – Bezručovo údolí – 
přehrada – Kamenička – Nový dům – Zákoutí 
– Bernava 
Délka trasy: 40 km 
Startovné: neuvedeno 
www.jirkov.cz 
 
 

• JARNÍM KRUŠNOHOŘÍM – 

MEMORIÁL VLASTY CAJTHAMLA 

Místo konání:Moldava v Krušných horách 
Kdy: 22. 4. 2017  
Trasy: 5 až 20 km 
Jarní putování po Krušných horách (oblast 
Moldava a okolí česko-německé pomezí), a 
také setkání turistů na Starém Vechtru při 
pečení buřtů (bufet zajištěn v místě) se koná 
již mnoho let.  
Více informací: mhuncova@hotmail.com 
Startovné: neuvedeno 
www.kct.cz 
 

• ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 2017: 

CYKLOJÍZDA 

Místo konání: Start 11:00 - amfiteátr na Benediktu - 
Cíl - Matylda  
Kdy:  23.4.2017 11:00 
Popis: Statutární město Most ve spolupráci s 
Klubem českých turistů 106503 Most vás zvou na 
Zahájení turistické sezóny 2017 aneb Jarní 
cyklorozjezd. 
Cyklojízda - 16 a 29 km 
Doprovodný program: hudební produkce, instruktáž 
výměny duše v terénu, stezka pro děti, informační 
stánek projektu Mostem odpovědněji: Poznejte 
čistou mobilitu 
www.mesto-most.cz 

http://www.hipodrom.cz/
http://www.mesto-most.cz/
http://www.jirkov.cz/
http://www.kct.cz/


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• SRAZ HISTORICKÝCH 

VOZIDEL – 23. ročník 

Místo konání: Hotel Arena a 
centrum města Chomutov 
Kdy: 29. 4. 2017 od 10:00 do 
17:00 hod. 
10:30 – 12:30 výstava vozidel v 
centru města 
Tradiční dubnový Sraz 
historických vozidel 
v Chomutově. 
Vstupné: diváci zdarma 
www.vccchomutov.cz 
 
 

http://www.vccchomutov.cz/


  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

  

• STROLLERING® - ZÁVODY KOČÁRKŮ 6. 

ročník 

Místo konání: Most – park Šibeník (ul. Jiřího 
z Poděbrad) 
Kdy: 23. 4. 2017, start od 15:00 hod. 
Skvělá zábavně-sportovní akce pro rodiny s dětmi, 
kdy se vždy v jeden určitý den po celé ČR sejdou 
stovky rodin s kočárky a užijí si kočárkové závody na 
100 kroků ve sportovní chůzi. 
Cílem akce je motivovat maminky na mateřské 
dovolené k pravidelnému pohybu a sportu, ukázat, že 
sportovat lze i s kočárkem, že kočárek není 
překážkou, ale naopak výhodou, a že pravidelné 
sportovní aktivity maminek probouzí u dětí od 
raného dětství přirozený vztah ke sportu – děti se tak 
od svých rodičů učí, že sport patří ke každodennímu 
rytmu života. 
Závodí se vždy ve 3 hlavních kategoriích: maminky s 
kočárkem, tatínkové s kočárkem, a celé rodiny s 
kočárkem, kdy je třeba, aby se dva členové rodiny 
drželi madla kočárku současně. 
Startovné: 50 Kč za soutěžící kočárek, tj. za rodinu 
www.zavodykocarku.cz 
 
 

• RALLYE PRAHA REVIVAL - Memoriál 

Dalibora Janka 

Místo konání:Teplice – náměstí Svobody 
Kdy:28. 4. 2017 od 20:30 hod. 
Po slavnostním startu na Václavském náměstí zamíří 
posádky přes Kladno, kde je připraven slalomový 
úsek, do Teplic, tam je bude vítat osobně pan 
primátor Kubera. První veterán by se měl na náměstí 
Svobody objevit v devět hodin večer v pátek 28. 4.  
Vstupné:zdarma 
www.teplice.cz 
 

http://www.zavodykocarku.cz/
http://www.teplice.cz/
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• ROCK’N’ROLL PARTY 
Místo konání: Ponorka Litvínov 
Kdy: 1. 4. 2017 od 20:00 hod. 
Dj Fanouš Volkom 
[Rock, rock’n’roll, punk a tak. Písničky známé nebo i ne. K 
poslechu a/nebo tanci. Drinky a mejdan. Večírek v Ponorce.] 
Vstupné: zdarma 
www.ponorka-litvinov.cz 

• VÝSTAVA VELIKONOČNÍCH A JARNÍCH 

DEKORACÍ 
Místo konání: Duchcov, kino Lípa 
Kdy: 1. 4. 2017 od 14:00 hod. 
Velikonoční vejce zdobené různými technikami, perníčky, 
tkané výrobky na tkalcovském stavu, výrobky z papírových 
ruliček, košíky, šité tašky, dekorativní věnce, svíčky, dřevěné a 
keramické dekorace, brože, výrobky z korálků a další drobné 
dárky pro jarní náladu. Pro děti bude připraven "Dětský mini 
biograf" a soutěže. 
Vstupné: zdarma 
www.kcduchcov.cz 

 

• VÝSTAVA JARNÍCH A 

VELIKONOČNÍCH DEKORACÍ 
Místo konání: Zámek Valdštejnů Litvínov 
Kdy: 29. 3. – 23. 4. 2017 
Vstupné: 20 Kč 
www.mulitvinov.cz 
 • TANEČNÍ ZÁBAVA  

Místo konání: Citadela Litvínov 
Kdy: 2. 4. 2017 od 16:00 do 20:00 hod. 
Taneční zábava na společenském sále, k tanci a 
poslechu zahrají sólisté Mostečanky. 
Vstupné: 50 Kč 
www.citadela-litvinov.cz 
 

 

• SOUSEDSKÉ ODPOLEDNE, 

tentokrát MAŠKARNÍ  
Místo konání: Krupka, restaurace Na Střelnici  
Kdy: 2. 4. 2017 od 15:00 hod.  
Oblíbenou taneční zábava nejen pro dříve narozené. 
Oblékněte kostým a přijďte mezi nás. Nejlepší masky 
čeká odměna.  
Vstupné: 30 Kč. 
www.krupka-mesto.cz 
 

• SATURNIN 
Místo konání: Městské divadlo v Mostě 
Kdy: 1. 4. 2017 od 19:00 hod. 
Saturnin patří dlouhodobě mezi nejčtenější a 
nejoblíbenější české humoristické knihy. Diváci se 
mohou těšit na jedinečnou divadelní podobu Jirotkova 
románu i děj plný písní, gagů a neuvěřitelných situací. 
Vstupné: 150/170 Kč 
www.divadlo-most.cz 

 

http://www.ponorka-litvinov.cz/
http://www.kcduchcov.cz/
http://www.mulitvinov.cz/
http://www.citadela-litvinov.cz/
http://www.krupka-mesto.cz/
http://www.divadlo-most.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• VELIKONOCE NA ZÁMKU 
Místo konání: Zámek Valdštejnů Litvínov 
Kdy: 2. 4.2017 od 9:00 do 16:00 hod. 
Jarmark, jízdy na koních a v kočáře, balónková 
dílna, velikonoční dílničky. 
Velikonoce naruby – od 11:00 hod. - program 
plný soutěží, písniček a tancování 
Ovčí pohádka – od 15:30 hod. 
Fotografování s velikonočním zajícem 10:00 – 
12:00 a 13:00 – 15:00 hod. 
Vstupné: 20 Kč – platí na program, dílničky a 
velikonoční výstavu 
www.mulitvinov.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
velikonoční výstavu 
www.mulitvinov.cz 
 
 

http://www.mulitvinov.cz/


 

  • TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA 
Místo konání: Městské divadlo v Mostě 
Kdy: 3. 4.2017 od 19:00 hod. 
Činoherním retro muzikál pro teenagery i jejich rodiče. Úsměvný příběh o 
nástrahách dospívání je protkán spoustou dobových šlágrů osmdesátých 
let opatřených novými a velmi originálními texty. 
Vstupné: 150/170 Kč 
www.divadlo-most.cz 
 

• VELIKONOČNÍ TANEČNÍ 

GALAVEČER TSKH 
Místo konání: Městské divadlo v Mostě 

Kdy: 4. 4. 2017 od 17:30 hod. 

Galavečer Tanečního studia Kamily 

Hlaváčikové 

Vstupné: 200 Kč 

www.divadlo-most.cz 

 

• ANI SPOLU ANI BEZ SEBE 
Místo konání: Citadela Litvínov 
Kdy: 6. 4. 2017 od 19:00 hod. 
Divadelní hra v podání Jany Paulové a Davida 
Suchařípy. 
Jejich byty dělí jen pár metrů společné chodby, 
ovšem oni dva jako by žili každý na jiné planetě. 
Ona – renomovaná psycholožka, on –  manažer 
marketingu. Shodnout se dokážou jen na jediném: 
že toho druhého prostě nemůžou vystát. Jenže 
pod každodenními slovními přestřelkami a 
dohady prosvítá cit, který si oba dva zprvu 
odmítají přiznat… Nikdo z nás přece nechce zůstat 
sám a jak známo, protiklady se přitahují! 
Jiskření mezi oběma postavami i oběma herci je 
pro diváky zárukou výtečné zábavy, v níž 
bezpochyby najdou řadu trefně pojmenovaných 
situací také ze svých vlastních životů. 
Vstupné: 300/330 Kč 
www.citadela-litvinov.cz 

 

• LEBURN MADDOX (PHILADELPHIA) 
Místo konání: Městská knihovna Most 
Kdy: 3. 4. 2017 od 19:00 hod. 
Rock, reggae, blues, funky i jazz v podání světoznámého 
kytaristy. 
Vstupné: 180, studenti 50 Kč 
www.mesto-most.cz 
 

http://www.divadlo-most.cz/
http://www.divadlo-most.cz/
http://www.citadela-litvinov.cz/
http://www.mesto-most.cz/


 

  

• PAMÁTKY UNESCO 
Místo konání: Městská knihovna Most 
Kdy: 4. 4. 20174 od 17:00 hod. 
Vernisáž výstavy fotografií + To nejlepší ze Švýcarska 
Vstupné: neuvedeno 
www.mesto-most.cz 

 

• SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA 

SHAKESPEARA (zkrácená 

verze) 
Místo konání: Městské divadlo v Mostě 
Kdy: 6. 4. 2017 od 19:00 hod. 
Kompletní dílo největšího dramatika na 
mosteckém jevišti. Kraus, Herzina, Dvořák, v 
nevázaně potrhlém kabaretu. Máte-li rádi 
Shakespeara, jistě se pobavíte. Jestliže ho rádi 
nemáte, pobavíte se tím spíš! 
Vstupné: 150 Kč 
www.divadlo-most.cz 
 

• RUKOJMÍ BEZ RIZIKA 
Místo konání: Kulturní zařízení města 
Meziboří 
Kdy: 4. 4. 2017 od 19:00 hod. 
Divadelní představení Produkce Agentura 
HARLEKÝN s.r.o. 
Hrají: V. Vydra, J. Šťastný, S. Skopal a 
další 
Vstupné: 180 Kč 
www.mezibori.cz 
 
 

http://www.mesto-most.cz/
http://www.divadlo-most.cz/
http://www.mezibori.cz/


 

 

 

  

• JAN REJŽEK: LETEM SVĚTEM  
Místo konání: Jirkov, Kludského vila, podkroví knihovny  

Kdy: 6. 4. 2017 od 18:00 hod.  

Povídání o alternativní české hudební scéně a 

osobnostech světové hudby s ukázkami, autorské čtení z 

nové knihy.  

Vstupné: 20 Kč 

www.jirkov.cz 

 

• INDIE – CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA 
Místo konání: Městská knihovna Most 

Kdy: 6. 4. 2017 od 17:00 hod. 

Z cyklu přednášek o umění mimoevropských civilizací. 

Přednáší RNDr. Aleš Krejčí 

Vstupné: neuvedeno 

www.mesto-most.cz 

 

• TESTOSTERON – PREMIÉRA 
Místo konání: Městské divadlo v Mostě 

Kdy: 7. 4. 2017 od 19:30 hod. 

Živelná polská komedie o chlapské duši, ženách 

a vztazích. Komedie s hlubším poselstvím. 

Vstupné: 200 Kč 

www.divadlo-most.cz 

• VÝSTAVA – INDONÉSIE ČERNÁ A 

BÍLÁ 
Místo konání: Oblastní muzeum v Mostě 
Kdy: 6. 4. 2017 od 17:00 hod. 
Slavnostní zahájení výstavy výtvarných prací SPgŠ Most. 
Projekt na záchranu pralesů a ohrožených druhů zvířat 
v Indonésii. 
Výstava potrvá do 30. 4. 2017 
Vstupné: zdarma 
www.mesto-most.cz 
 

• PODKRUŠNOHORSKÁ LIGA ZÁBAVY 
Místo konání: Citadela Litvínov 
Kdy: 7. 4. 2017 od 15:00 do 19:00 hod. 
Oblíbené, soutěžně společenské odpoledne pro kluby seniorů Mostecka, ale také pro 
všechny ostatní příznivce.Pořadem provází Jaromír Truhlář, k tanci a poslechu hraje J+J (Jana 
Loosová a Jiří Vitoušek). 
Vstupné: 65 Kč 
www.citadela-litvinov.cz 
 

• UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU 
Místo konání: Městská knihovna Litvínov 
Kdy: 6. 4. 2017 ve 14:30 hod. 
Historicky zaměřené besedy pro Klub milovníků historie, 
tentokrát Divadla Ústeckého kraje 
Akce je sponzorována z dotačního programu Ministerstva 
kultury ČR. 
Vstupné: zdarma 
www.knihovna-litvinov.cz 
 

http://www.jirkov.cz/
http://www.mesto-most.cz/
http://www.divadlo-most.cz/
http://www.mesto-most.cz/
http://www.citadela-litvinov.cz/
http://www.knihovna-litvinov.cz/


 

  
• ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA 

Místo konání: ATTIC music club Litvínov 
Kdy: 7. 4. 2017 od 20:00 hod. 
Přední česká kapela Druhá tráva, která se během let odchýlila od původního 
moderního bluegrassu k nadžánrovému výrazu, slaví čtvrt století na scéně.  
Aktuální koncertní program Druhé trávy zahrnuje průřez tvorby Roberta 
Křesťana z celé doby existence skupiny s důrazem na skladby z nejnovějších 
studiových alb Pojďme se napít, Marcipán z Toleda, Shuttle to Betlehem a 
1775 básní Emily Dickinsonové. 
Vstupné: 290/390 Kč 
www.klubattic.cz 
 

 

• FARMÁŘSKÉ TRHY  
Místo konání: Teplice, náměstí Svobody  

Kdy: 7. 4. 2017 od 9:00 hod.  

Vstupné: zdarma 

www.severoceskefarmarsketrhy.cz 

 

 

• TOTÁLNÍ NASAZENÍ & 

DERATIZÉŘI 
Místo konání: Ponorka Litvínov 

Kdy: 7. 4. 2017 od 20:00 hod. 

Totální nasazení punk-rock / Slaný, 

Deratizéři folk-punk / Slaný 

Vstupné: neuvedeno 

www.ponorka-litvinov.cz 

 

• LADY I TRIO 
Místo konání: Docela velké divadlo Litvínov 

Kdy: 7. 4. 2017 od 20:00 hod. 

Koncert legendární severočeské bluesové skupiny 

Vstupné: 130 Kč 

www.docelavelkedivadlo.cz 

 

• DUO HVOZDOVI  
Místo konání: Bílina, Kulturní dům Fontána  

Kdy: 7. 4. 2017 od 15:00 hod.  

Taneční odpoledne nejen pro seniory.  

Vstupné: 30 Kč 

www.kcbilina.cz 

 

• JARNÍ TVOŘIVÉ DNY  
Místo konání: Teplice, Botanická zahrada  

Kdy: od 8. 4. 2017 10:00 hod. do 9. 4. 2017 17:00 hod.  

Výroba jarních květinových aranžmá, netradiční zdobení kraslic a malování sádrových 

odlitků. Zajímavým zpestřením bude zdobení skleněných vajíček voskem.  

Vstupné: 50 Kč, 25 Kč  

www.cs.eventhint.com 

 

 

 

• FARMÁŘSKÉ TRHY  
Místo konání: Chomutov, náměstí 1. máje  

Kdy: 8. 4. 2017 od 8:00 hod.  

Vstupné: zdarma  

www.severoceskefarmarsketrhy.cz 

 

• BALKÁNSKÝ VEČER 
Místo konání: Citadela Litvínov 
Kdy: 8. 4. 2017 od 18:00 hod. 
Citadela vás zve na druhý Balkánský večer v Litvínově 
Program večera: Café Bar Citadela od 18:00 hod. promítání 
komedie OSTROV LÁSKY 
Hudební klub Ponorka od 21:00 hod. BalkanSKA, ciganSKA, 
slovanSKA „ROMBA„ 
Náhodným setkáním klezmerových a balkánských muzikantů 
hrajících na Kampě, v září 2011 vznikla Romba, v jejímž podání 
zazní i polská, ruská, ukrajinská či rusínská muzika.  
Těšit se můžete i na ochutnávku jídla a pití z Balkánu. 
Vstupné: film 90,-Kč/70,-Kč pro členy filmového klubu, koncert 
120,-Kč, koncert + film 180,-Kč 
www.citadela-litvinov.cz 
 

http://www.klubattic.cz/
http://www.severoceskefarmarsketrhy.cz/
http://www.ponorka-litvinov.cz/
http://www.docelavelkedivadlo.cz/
http://www.kcbilina.cz/
http://www.cs.eventhint.com/
http://www.severoceskefarmarsketrhy.cz/
http://www.citadela-litvinov.cz¨


 

 

 

 

 

• VELIKONOČNÍ KONCERT  
Místo konání: Dubí 1, kostel Panny Marie  

Kdy: 12. 4. 2017 od 17:00 hod.  

Vystoupí Brixiho komorní soubor Teplice.  

Vstupné: zdarma  

www.mkzdubi.cz 

 

 

http://www.mkzdubi.cz/


  
• KLEVETĚNÍ II. 

Místo konání: Městské divadlo v Mostě 

Kdy: 9. 4. 2017 od 18:00 hod. 

Oblíbený pořad Reginy Razovové, ve kterém vám představuje svoje kolegy a spolupracovníky tak, 

jak je neznáte. Tentokrát s režisérem Pavlem Ondruchem, hudebníkem Františkem Krtičkou a 

choreografem Janem Veselým. 

Vstupné: 70 Kč, pro členy KPD 50 Kč 

www.divadlo-most.cz 

 

 

• VELIKONOČNÍ JARMARK  
Místo konání: Krupka, park před městským úřadem  

Kdy: 9. 4. 2017 od 12:00 hod.  

Pálení Morany, divadelní vystoupení souborů Bodlo a 

Bodlinka, stánky s velikonočním zbožím a 

občerstvením. Odpoledne budou recitovat děti z 

mateřských škol na dalším ročníku soutěže Jaro v 

poezii.  

Vstupné: neuvedeno  

www.krupka-mesto.cz 

 

• MMMM – ZE SYMFONIE DO OPERY 
Místo konání: Městské divadlo v Mostě 

Kdy: 10. 4. 2017 od 19:30 hod. 

Závěrečný koncert 26. sezony Festivalového orchestru Petra 

Macka. Velikonoční večer známých skladeb F. Schuberta, B. 

Smetany, A. Dvořáka a dalších. 

Vstupné: 300Kč, senioři, studenti 150 Kč 

www.divadlo-most.cz 

 

 

• VELIKONOČNÍ JARMARK 
Místo konání: 1. náměstí Most 
Kdy: 10. – 13. 4. 2017 
Statutární město Most vás zve na Velikonoční jarmark, tradiční jarní oslavu, která se bude konat od 
pondělí 10. do čtvrtka 14. dubna na 1. náměstí v Mostě. 
Připravena jsou zábavná pěvecká, taneční i divadelní vystoupení. Těšit se můžete na flašinetáře, zvířátka, 
kolotoč i oblíbený stánkový prodej. 
Doprovodný program se bude probíhat od 15:00–18:00 hodin. 
www.mesto-most.cz 
 

• TESTOSTERON  
Místo konání: Městské divadlo v Mostě 

Kdy: 11. 4. 2017 od 17:00 hod. 

Živelná polská komedie o chlapské duši, ženách 

a vztazích. Komedie s hlubším poselstvím. 

Vstupné: 150 Kč 

www.divadlo-most.cz 

 

• VELIKONOČNÍ KONCERT  
Místo konání: Krupka Libušín, kostel sv. Anny  

Kdy: 10. 4. 2017 od 17:00 hod.  

Koncerty klasické hudby provázené pásmem poezie v 

krásném prostřední kostela sv. Anny v Krupce na Libušíně se 

již staly tradicí. Příležitostí k setkání s hudbou a literaturou 

jsou Velikonoce, kdy si připomínáme starodávný biblický 

příběh.  

Vstupné: neuvedeno 

www.krupka-mesto.cz 

 

http://www.divadlo-most.cz/
http://www.krupka-mesto.cz/
http://www.divadlo-most.cz/
http://www.mesto-most.cz/
http://www.divadlo-most.cz/
http://www.krupka-mesto.cz/


 

  

• OBJEVY VE STÍNU PYRAMID 
Místo konání: Oblastní muzeum v Mostě 
Kdy: 11. 4. 2017 od 17:00 hod. 
Přednáška – staroegyptská cesta k nesmrtelnosti 
Přednáší prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. 
Vstupenky nutno předem zarezervovat na 
hladka.muzeum.most@seznam.cz, nebo na tel. 797 998 
834. Platba v recepci muzea před přednáškou.  
Vstupné: 30 Kč 
www.mesto-most.cz 
 

• UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU – 

Mozku nespi 
Místo konání: Městská knihovna Litvínov 

Kdy: 11. 4.2017 od 9:30 do 11:00 hod. 

Aktivizační kurz trénování paměti a mozkového 

joggingu vedený zábavnou formou certifikovanou 

lektorkou Marcelou Gűttnerovou. 

Vstupné: 200 Kč/za 9 lekcí 

www.knihovna-litvinov.cz 

 

 

• SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ 
Místo konání: Citadela Litvínov 

Kdy: 12. 4. 2017 od 18:00 hod. 

Filmový záznam baletu z Opery national de 

Paris. 

Vstupné: 249,-Kč, pro seniory a ZTP 199,-Kč 

Ke vstupence sklenka vína a tištěný program 

zdarma! 

www.citadela-litvinov.cz 

 

• V ZAJETÍ MÓDY  
Místo konání: Bílina, Městské divadlo  
Kdy: 11. 4. 2017 od 19:00 hod.  
Další pokračování módní show Martiny Tuháčkové. Večer plný 
módy, životního stylu a zábavy. Moderuje Jiří Balda a vystoupí děti z 
DDM Bílina.  
Vstupné: přízemí 150 Kč, balkon 100 Kč  
www.kcbilina.cz 
 

 

• D’N’B PARTY 
Místo konání: Ponorka Litvínov 

Kdy: 14. 4. 2017 od 21:00 hod. 

XPRESS CREW PARTY – Xpress Crew, Dj Push, Cuba Libre, 

Dombee Finch + hosté 

Vstupné: neuvedeno 

www.ponorka-litvinov.cz 

 

• VELIKONOČNÍ KONCERT CHANTAL POULLAIN  
Místo konání: Duchcov, Valdštejnský sál duchcovského zámku  

Kdy: 12. 4. 2017 od 19:00 hod.  

Pomyslný výlet do světa francouzského šansonu. S interpretací svých 

vlastních písní i tradičních šansonů vystoupí známá česko-

francouzská zpěvačka a herečka.  

Vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 180 Kč  

www.zamek-duchcov.cz 

 

• JAREK NOHAVICA  
Místo konání: Chomutov, Městská 

sportovní hala  

Kdy: 13. 4. 2017 od 19:00 hod.  

Hostem bude Robert Kušmierski.  

Vstupné: 450 Kč  

www.nohavica.cz 

 

http://www.mesto-most.cz/
http://www.knihovna-litvinov.cz/
http://www.citadela-litvinov.cz/
http://www.kcbilina.cz/
http://www.ponorka-litvinov.cz/
http://www.zamek-duchcov.cz/
http://www.nohavica.cz/


 

 

  

• UNIVERZITA VOLNÉHO 

ČASU – Letem světem 
Místo konání: Městská knihovna Litvínov 

Kdy: 14. 4. 2017 od 14:30 hod. 

Cestopisně zaměřená beseda – tentokrát o 

Jihoafrické republice 

Vstupné: neuvedeno 

www.knihovna-litvinov.cz 

 

 

• JARNÍ SVOD PSŮ LOVECKÝCH 

PLEMEN  
Místo konání: Jirkov, zámek Červený hrádek  
Kdy: 14. 4. 2017 od 9:00 hod.  
Vstupné: neuvedeno  
www.jirkov.cz 
 

• VELIKONOČNÍ TRADICE V OSEKU  
Místo konání: Osek, prostory cisterciáckého kláštera  

Kdy: 14. – 16. 4. 2017 od 10:00 hod.  

Součástí programu jsou ukázky řemesel (např. pletení 

pomlázek), výroba kraslic, ukázka foukání vajec s možností 

vlastní výroby, pečení perníčku či zvířátka z Minifarmy Dlouhá 

Louka.  

Vstupné: zdarma  

www.osek.cz 

 

• OTVÍRÁNÍ STUDÁNKY 34. ROČNÍK  
Místo konání: Chomutov, Bezručovo údolí  

Kdy: 15. 4. 2017 od 10:00 hod.  

Akce spojená s úklidem cesty na modré turistické 

značce.  

Vstupné: zdarma  

www.echomutov.cz 

 

• VELIKONOČNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA 
Místo konání: Citadela Litvínov 

Kdy: 16. 4. 2017 od 16:00 hod. 

K tanci a poslechu zahrají manželé Hvozdovi. 

Vstupné: 50 Kč 

www.citadela-litvinov.cz 

 

http://www.knihovna-litvinov.cz/
http://www.jirkov.cz/
http://www.osek.cz/
http://www.echomutov.cz/
http://www.citadela-litvinov.cz/


 

• GOSPELNIGHT 
Místo konání: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě 
Kdy: 15. 4. 2017 od 18:00 hod. 
Koncert – účinkují: Leona Gyöngyösi, Jan Bendig, Elis, Yanna, 
Erika Fečová, Kateřina Ujfaluši a další. Koncertem vás provede 
Lilian Sarah Fischerova 
Vstupné: 350 Kč 
www.mesto-most.cz 

 

http://www.mesto-most.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

• KRUŠNOHORSKÝ VELIKONOČNÍ JARMARK  
Místo konání: Horský areál Lesná Krušné hory  
Kdy: 16. 4. 2017 od 13:00 hod.  
Velikonoční výstava v Krušnohorském muzeu – tradice, zvyky, symboly a historie pašijového týdne v 
Krušných horách. Ukázky lidové tvorby – řezbářství, výroba dřevěných hraček, hrnčířství, malířství, 
perníkářství, šitá hračka. Bohatý dětský program se spoustou rukodělných dílniček. Lidové písně, 
velikonoční říkadla a koledy. Vynášení Morany, loučení s paní zimou, vítání jara.  
Představení volnočasových aktivit Horského areálu Lesná v roce 2017.  
Zahájení jarní a letní turistické sezony v Krušných horách, aktivity představí Infocentrum Lesenská pláň a 
Destinační agentura pro Krušné hory.  
Vstupné: neuvedeno  
www.horskyareal-lesna.cz 

 

http://www.horskyareal-lesna.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• VIVAT TANGO 
Místo konání:Zámek Valdštejnů Litvínov 

Kdy: 18. 4. 2017 od 19:00 hod. 

Ladislav Horák a Petr Nouzovský -  Duo akordeon a 

violoncello, držitelé ocenění nejlepší CD roku 2014  

Vstupné: 110/90 Kč 

www.zuslitvinov.cz 

 

• HABAĎŮRA 
Místo konání: Městské divadlo v Mostě 

Kdy: 19. 4. 2017 od 19:00 hod. 

Co se všechno vyvine z jednoho malého podfuku – 

habaďůra, která hlavnímu hrdinovi přinese spoustu 

problémů a divákům příležitost pořádně se zasmát. 

Vstupné: 150/170 Kč 

www.divadlo-most.cz 

 • TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO 

SENIORY 
Místo konání: Hotel Cascade 

Kdy: 19. 4. 2017 od 16:00 do 19:00 hod. 

Kytarová skupina Pavla Štempáka 

Vstupné: zdarma 

www.mesto-most.cz 

 

 

• CIRCUS PONORKA 
Místo konání: Citadela Litvínov 

Kdy: 19. 4. 2017 od 19:00 hod. 

Honza Ponocný je Circus Ponorka, na podiu si vystačí sám. A 

nuda to rozhodně není. 

Vstupné: 90 Kč 

www.citadela-litvinov.cz 

 

• BESEDA S JIŘÍM KOLBABOU – 

Maroko a severozápadní 

Afrika 
Místo konání: Základní umělecká škola F. L. 
Gassmanna, Most 
Kdy: 20. 4. 2017 od 18:00 hod. 
Jen 14 kilometrů od Evropy se na africkém 
kontinentu nachází pozoruhodná země s 
bohatou historií a přívětivou současností. 
Marocké království připomíná Pohádku tisíce a 
jedné noci. Navštívíme pouště i stará hliněná 
města. Aby byl obraz o západní Africe úplný, 
nahlédneme i do osudem zkoušených zemí 
Nigeru, Burkiny Faso, Senegalu a Mali.  
Vstupné: 130 Kč 
www.zus-most.cz 
 

• KŘÍŽEM KRÁŽEM aneb Sexem ke 

štěstí 
Místo konání: Docela velké divadlo Litvínov 

Kdy: 20. 4. 2017 od 19:00 hod. 

Inscenace, vyprávějící o manželských vztazích. 

Hrají: V Kratina, M. Hudečková, J. Ježková nebo M. 

Bittnerová 

Vstupné: 240/280 a 320 Kč, senioři a studenti sleva 50% 

www.docelavelkedivadlo.cz 

• NEBEZPEČNÉ VZTAHY – PREMIÉRA 
Místo konání: Městské divadlo v Mostě 
Kdy: 21. 4. 2017 od 19:30 hod. 
Dramatický a vzrušující souboj Valmonta a markýzy de Merteuil nás zavede do 
světa, který se navenek leskne bohatstvím a vybranými mravy, ale pod maskou 
přetvářky zeje propast potlačených tužeb, intrik a krutostí. Je ještě možné nalézt 
skutečný cit? Nebo naše duše již nadobro pohltila prázdnota a perverze? 
Vstupné: 220/250 Kč 
www.divadlo-most.cz 
 

http://www.zuslitvinov.cz/
http://www.divadlo-most.cz/
http://www.mesto-most.cz/
http://www.citadela-litvinov.cz/
http://www.zus-most.cz/
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http://www.divadlo-most.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• FARMÁŘSKÉ TRHY  
Místo konání: Teplice, náměstí Svobody  

Kdy: 21. 4. 2017 od 9:00 hod.  

Vstupné: zdarma  

www.severoceskefarmarsketrhy.cz 

 

• MŇÁGA A ŽĎORP  
Místo konání: Chomutov, Městské divadlo  

Kdy: 21. 4. 2017 od 19:00 hod.  

Koncert známé skupiny.  

Vstupné: 220 Kč  

www.kultura-sport.cz 

 

• EUPHORY NIGHT: DJ TRÁVA 
Místo konání: Ponorka Litvínov 
Kdy: 21. 4.2017 od 20:00 hod. 
DJ TRÁVA (Lex.records / Praha) 
[Dj Tráva patří mezi nejstarší a nejlepší české Djs. Dj a producent, který se podepsal na 
vývoji klubového světa po pádu železné opony, a nadále je aktivní součástí kvalitní 
české undergroundové klubové scény.] 
Dj Fidlushek & Dj Mirus 
[Djské duo Mirus a Fidlushek netřeba nijak zvlášť představovat, na severočeské scéně 
a v klubu Ponorka působí již několik let. Party v jejich režii se vyznačují 
neopakovatelnou atmosférou.  
Kohei Kosei 
Vstupné: 120 Kč 
www.ponorka-litvinov.cz 
 

• ČESKÉ NEBE 
Místo konání: Městské divadlo v Mostě 

Kdy: 22. 4. 2017 od 19:00 hod. 

Nález Cimrmanovy hry České nebe potvrdil, že stopa geniálního 

autora nekončí rokem 1914. Drama zachycuje dobu, kdy na zemi 

propukla 1. světová válka. Sledujeme ji z nebe, kde se dávno 

mrtví velikáni českých dějin strachují o osud svého lidu. 

Uvádí Žižkovské divadlo Járy Cimrmana, Praha. 

Vstupné: 400 Kč 

www.divadlo-most.cz 

 • DEGRADACE & PŠTROSÍ SPERMA 
Místo konání: Ponorka Litvínov 

Kdy: 22. 4.2017 od 20:00 hod. 

Degradace punk-rock’n’roll / Ostrava, Pštrosí Sperma 

punk / Teplice 

Vstupné: neuvedeno 

www.ponorka-litvinov.cz 

 
• J.A.R. 

Místo konání: ATTIC music club Litvínov 
Kdy: 22. 4. 2017 od 20:00 hod. 
Kapela J.A.R. představí zbrusu novou desku „Eskalace dobra“ a samozřejmě zahraje i 
největší hity ze své osmadvacetileté tvorby ve které se mísí funk se stále silnějšími prvky 
rocku a specifickým humorem v textech písní. 
J.A.R. v pravém slova smyslu nefunguje jako kapela, spíše jako příležitostné setkání 
předních českých jazzmanů a hudebních producentů, kteří figurují ve svých vlastních 
kapelách a věnují se svým projektům. Např.: Dan Bárta, Roman Holý, Michael V., Oto 
Klempíř, Pavel Bady Zbořil a Robert Balzar 
Vstupné: 320/390 Kč 
www.klubattic.cz 
 

http://www.severoceskefarmarsketrhy.cz/
http://www.kultura-sport.cz/
http://www.ponorka-litvinov.cz/
http://www.divadlo-most.cz/
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• FARMÁŘSKÉ TRHY  

Místo konání: Chomutov, náměstí 1. máje  

Kdy: 22. 4. 2017 od 8:00 hod.  

Vstupné: zdarma 

www.severoceskefarmarsketrhy.cz 

 

 

• DEN ZEMĚ  
Místo konání: Chomutov, Podkrušnohorský zoopark  

Kdy: 22. 4. 2017 od 13:00 hod.  

Vstupné: 45 Kč, 75 Kč  

www.zoopark.cz 

 

 

• CHARLEYOVA TETA 
Místo konání: Městské divadlo v Mostě 

Kdy: 25. 4. 2017 od 19:00 hod. 

Kolik překvapení způsobí anglický gentleman, kterého 

kamarádi přiměli převléknout se za tetu? A co teprve, 

když se pravá teta objeví? 

Jedna z nejlepších komedií všech dob milovaná diváky 

i herci se vrací na mostecké jeviště. 

Vstupné: 150/170 Kč 

www.divadlo-most.cz 

 

• STARÁ SEŠLOST NA 

BENEDIKTU 
Místo konání: Benedikt Most 

Kdy:23. 4.2017 od 15:30 hod. 

Hudební skupina Stará Sešlost zahraje k poslechu i 

k tanci v restauraci Benedikt 

Vstupné: zdarma 

www.mesto-most.cz 

 

• NEBEZPEČNÉ VZTAHY 
Místo konání: Městské divadlo v Mostě 
Kdy: 26. 4. 2017 od 19:00 hod. 
Dramatický a vzrušující souboj Valmonta a markýzy de Merteuil nás 
zavede do světa, který se navenek leskne bohatstvím a vybranými 
mravy, ale pod maskou přetvářky zeje propast potlačených tužeb, 
intrik a krutostí. Je ještě možné nalézt skutečný cit? Nebo naše duše 
již nadobro pohltila prázdnota a perverze? 
Vstupné: 150/170 Kč 
www.divadlo-most.cz 
 

 

• STARCI NA CHMELU 
Místo konání: Městské divadlo v Mostě 
Kdy: 27. 4. 2017 od 19:00 hod. 
První československý filmový muzikál v činohře 
Městského divadla v Mostě. Známé písně, 
láska, svoboda i naděje ve slavném muzikálu ze 
šedesátých let. To vše s živou kapelou! 
Vstupné: 180/200 Kč 
www.divadlo-most.cz 
 

• PROKOPKA – PIETNÍ AKT  
Místo konání: Krupka – Bohosudov, u kostela sv. Prokopa  

Kdy: 26. 4. 2017 od 9:55 hod.  

Slavnostní shromáždění k 72. výročí ukončení 2. světové války.  

Vstupné: zdarma  

www.krupka-mesto.cz 

 

http://www.severoceskefarmarsketrhy.cz/
http://www.zoopark.cz/
http://www.divadlo-most.cz/
http://www.mesto-most.cz/
http://www.divadlo-most.cz/
http://www.divadlo-most.cz/
http://www.krupka-mesto.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• DNY VÍNA 2017 
Místo konání: Benedikt Most 

Kdy: 27. – 28. 4.2017 od 15.00 od 20:30 hod. 

Degustační prezentace vinařů z Moravy a 

Čech 

Vstupné: 300 Kč 

www.mesto-most.cz 

 

• ŘIDIČ PANÍ DAISY 
Místo konání: Městské divadlo v Mostě 
Kdy: 28. 4. 2017 od 19:00 hod. 
Slavná hra o stárnutí, složitém sbližování dvou svébytných 
osobností, samotě i tvrdohlavosti. Alfred Uhry obdržel za hru 
Pulitzerovu cenu a známé je rovněž její filmové zpracování. 
Vstupné: 150 Kč 
www.divadlo-most.cz 
 

• STRÁNÍCI 
Místo konání: Docela velké divadlo Litvínov 

Kdy: 28. 4. 2017 od 19:00 hod. 

Koncert litvínovské folkové skupiny 

Vstupné: 100 Kč 

www.docelavelkedivadlo.cz 

 
• PUNK-ROCK SHOW: THANX FOR 2016 - KONCERT 

Místo konání: Ponorka Litvínov 

Kdy: 29. 4. 2017 od 20:00 hod. 

DEEP SHINING HIGH punk-rock / Drážďany [D], Highstreet Hooligans punk-rock / 

Havlíčkův Brod, Cirguz punk-rock / Mělník City, THE OXX garage-punk / Mělník 

Vstupné: neuvedeno 

www.ponorka-litvinov.cz 

 

• TANEČNÍ ZÁBAVA  
Místo konání: Citadela Litvínov 

Kdy: 30. 4. 2017 od 16:00 do 20:00 hod. 

Taneční zábava na společenském sále, k tanci a 

poslechu zahrají sólisté Mostečanky. 

Vstupné: 50 Kč 

www.citadela-litvinov.cz 

 

• ZAHÁJENÍ KULTURNÍ SEZONY  
Místo konání: Jirkov, zámek Červený hrádek  
Kdy: 30. 4. 2017 od 13.30 hod.  
Big Band Zdeňka Tölga, pohádka Ferda Mravenec a brouk Pytlík, Nezmaři, 
taneční vystoupení Bolly Ladies s výukou tanců. Ukázka řemesel, dětský 
workshop, prodejní stánky a občerstvení.  
Prohlídky zámku od 10.00 hod. každou celou hodinu, v ceně zahrnuta 
prohlídka zrekonstruovaného rytířského sálu.  
Vstupné: 50 Kč dospělí, 20 Kč děti od 6 let  
Od 19.00 hod. v rytířském sále koncert houslisty J. Svěceného a klavíristy V. 
Máchy - vstupné 150 Kč.  
www.zamek-cerveny-hradek.cz 
 

http://www.mesto-most.cz/
http://www.divadlo-most.cz/
http://www.docelavelkedivadlo.cz/
http://www.ponorka-litvinov.cz/
http://www.citadela-litvinov.cz/
http://www.zamek-cerveny-hradek.cz/


   



AAAKKKCCCEEE   PPPRRROOO   RRROOODDDIIIČČČEEE   

SSS   DDDĚĚĚTTTMMMIII   
 

  
NOC S ANDERSENEM 

Místo konání: Městská knihovna Duchcov 

Kdy: 31. 3. – 1. 4. 2017, 17:30 – 8:00 hod. 

Soutěže, malování, čtení na dobrou noc. Pozor, počet míst je omezen! 

Vstupné: neuvedeno 

www.duchcov.cz 

 

• PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA 
Místo konání: Divadlo Rozmanitostí, Most 
Kdy: 8. 4. 2017 od 10:00 hod. 
Pipi je malá holka, která žije sama ve vile Vilekule. Vedle ní bydlí dvě 
hodné děti Anika a Tomy. Společně zažívají různá dobrodružství. 
Inscenace vychází ze známé knihy známé švédské autorky Astrid 
Lindgrenové, která patří ke klenotům světové literatury. Pro děti od 6 let. 
Vstupné: 70 Kč 
www.divadlo-rozmanitosti.cz 
 

• FERDA MRAVENEC 
Místo konání: Docela velké divadlo, Litvínov 

Kdy: 1. 4. 2017 od 16:00 hod. 

Veselá pohádka plná dobrodružství slavného malého 

hrdiny s puntíkovaným šátkem a jeho přátel z knížek 

Ondřeje Sekory. Kamarádství s Cvrčkem, Plošticí 

Ruměnicí a Broukem Pytlíkem, spory s panem 

Hlemýžděm a Škvory policajty, stavba vozíku a hon na 

Koníka, tanec s Housenkou a boj s Mravkolvem a jeho 

synem Ťutínkem nenechá klidným žádného z malých 

ani velkých diváků. 

Vstupné: 80 Kč 

www.docelavelkedivadlo.cz 

 

• CESTA DO PRAVĚKU 
Místo konání: Divadlo Rozmanitostí, Most 
Kdy: 1. 4. 2017 od 10:00 hod. 
Parta kluků se vydává proti proudu řeky a času do 
dob, kdy Zemi obývali tvorové, kteří dnes už 
neexistují. Jejich cesta, plná dobrodružství a 
zvratů, je prostě fantastická! Pro děti od 6 let. 
Vstupné: 70 Kč 
www.divadlo-rozmanitosti.cz 
 

• O NEPOSLUŠNÝCH 

KŮZLÁTKÁCH 
Místo konání: Dům kultury, Teplice 

Kdy: 4. 4. 2017 od 16:00 a 17:00 hod.  

Veselá pohádka s písničkami a trochou 

výchovného poučení. Určeno pro nejmladší 

diváky od 3 let. Produkce: Maňáskové 

divadlo Teplice. 

Vstupné: 40 Kč 

www.dkteplice.cz 

 

 

• „APRÍLOVÁ KUTÍRNA“ 
Místo konání: Středisko volného času, Most 

Kdy: 7. 4. 2017 od 16:30 hod. 

Výroba drobných jarních dekorací. 

Vstupné: 60 Kč – nutné se předem přihlásit 

www.svc-most.cz 

 

http://www.duchcov.cz/
http://www.divadlo-rozmanitosti.cz/
http://www.docelavelkedivadlo.cz/
http://www.divadlo-rozmanitosti.cz/
http://www.dkteplice.cz/
http://www.svc-most.cz/


 

  

• SPORTOVNÍ NOC 
Místo konání: DDM Osek 

Kdy: 8. a 9. 4. 2017 od 18:00 do 9:00 hod. 

A je to tady! Nachystejte si spacáky a plyšáky! Čeká nás první sportovní noc – startujeme 

za 3, 2, 1 … Ještě před večeří proběhneme Osekem, večer si užijeme Bláznivou olympiádu 

a před spaním stihneme i minikino. Sebou si vezměte karimatku, spacák, kartáček a pastu, 

sportovní oblečení a přezůvky. Na akci je nutno se přihlásit a zaplatit poplatek nejpozději 

do 1. 4. 2017. 

Poplatek za akci: 80 Kč 

www.ddmosek.cz 

 

http://www.ddmosek.cz/


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

• BROUK PYTLÍK 
Místo konání: Docela velké divadlo, Litvínov 
Kdy: 8. 4. 2017 od 16:00 hod. 
Pokračování příběhů z palouku, kam se do jezírka, kde bydlí statečný a hodný, i když trochu jedovatý Pavouk Vodouch, 
přistěhuje zlý Potápník s půvabnou Splešťulí Blátivou a začne všem poroučet. Ferda a jeho kamarádi – Cvrček, Ploštice 
Ruměnice, Škvor policajt, Luční Koník a samozřejmě Brouk Pytlík se společně snaží palouček zachránit. Objeví se i 
Beruška a Housenka Pepina. A protože je Ferda už z práce hodně unavený, rozhodne se ho zastoupit Brouk Pytlík.  
Vstupné: 80 Kč 
www.docelavelkedivadlo.cz 
 

• ČERT A KÁČA 
Místo konání: Městské divadlo Bílina 

Kdy: 9. 4. 2017 od 15:00 hod. 

Loutková pohádka z Divadla Evy Hruškové a Jana Přeučila Praha. Pohádka bude uvedena v rámci 80 tým 

narozeninám herce pana Jana Přeučila. 

Vstupné: 50 Kč, děti do 3 let zdarma. 

www.kcbilina.cz 

 

• ZÁMECKÁ 

POHÁDKA 
Místo konání: Jirkovské 

divadlo, Jirkov 

Kdy: 9. 4. 2017 od 15:00 hod. 

Hudební divadlo Hnedle vedle 

uvádí pohádkovou klauniádu. 

Starý příběh o lakotném zlém 

knížepánu, kterého napravila 

lesní strašidla.  

Vstupné: 50 Kč 

www.jirkov.cz 

 

http://www.docelavelkedivadlo.cz/
http://www.kcbilina.cz/
http://www.jirkov.cz/


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

• „VELIKONOČNÍ PÁSMO“ 
Místo konání: 1. náměstí, Most 
Kdy: 11. 4. 2017 od 16:00 hod. 
Zábavný program pro děti, vystoupení 
ZÚ SVČ. 
Vstupné: zdarma 
www.svc-most.cz 
 

• KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT 
Místo konání:Divadlo Rozmanitostí, Most 

Kdy: 15. 4. 2017 od 10:00 hod. 

Známá pohádka "O neposlušných kůzlatech" se stala základem pro nové zpracování, ve kterém nechybí laskavý 

humor a řada pěkných písniček.  

Maminka koza musí odejít do města na nákup. Nabádá svá malá kůzlata, aby se měla na pozoru před vlkem a 

neotevřela mu dveře. Po jejím odchodu se však vlk snaží v různých převlecích do domku dostat. Zda se nechají 

kůzlata oklamat jeho lstmi nebo ne, to už vám budou vyprávět dva herci a jejich loutky. Pro děti od 3 let. 

Vstupné: 70 Kč 

www.divadlo-rozmanitosti.cz 

 

 

• VELIKONOCE VE STARÉ VSI 
Místo konání: Stará ves – Zoopark Chomutov 

Kdy: 16. 4. 2017 od 14:00 hod. 

Velikonoční tradice, pletení pomlázek a zdobení 

kraslic ve Staré Vsi v Zooparku. 

Vstupné: dospělí - 65 Kč, děti od 3 do 15 let - 40 Kč 

www.chomutov-mesto.cz 

 

 

• DEN ZEMĚ 
Místo konání: Zoopark Chomutov 

Kdy: 22. 4. 2017 od 13:00 hod. 

Oslava Dne Země s pestrým programe. Pohádka Dundun a 

líný mamak, program Divoký západ, výtvarný happening 

na téma stromy, sokolnice a soutěž Měníme svět. 

Vstupné: dospělí - 65 Kč, děti od 3 do 15 let - 40 Kč 

www.chomutov-mesto.cz

 

 

• BROUČCI 
Místo konání: Krušnohorské divadlo, Teplice 
Kdy: 20. a 21. 4. 2017 od 18:00 hod. 
Pohádková adaptace jedné z nejvydávanějších českých knih 
pro děti. Divadelně taneční představení je určeno pro MŠ a 
ZŠ, ale osloví i dospělého diváka. Půvabný příběh o malém 
svatojánském broučkovi naplní srdce všem příznivcům 
pohádek. Setkáte se opět kmotřičkou, kmotříčkem, 
Verunkou, Janinkou, Beruškou i samotným Broučkem v 
nadčasovém příběhu. 
Vstupné: 70 Kč 
www.dkteplice.cz 
 

• „JARNÍ BĚH PRO KUŘE“ 
Místo konání: Benedikt, Most 
Kdy: 21. 4. 2017 od 16:30 hod. 
Ve spolupráci se ŠD ZŠ Okružní Most, místní 
podpůrná akce „POMOZTE DĚTEM“. 
Startovné: minimálně 30 Kč/děti a 50 
Kč/ostatní 
www.svc-most.cz 
 

http://www.svc-most.cz/
http://www.divadlo-rozmanitosti.cz/
http://www.chomutov-mesto.cz/
http://www.chomutov-mesto.cz/
http://www.dkteplice.cz/
http://www.svc-most.cz/


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

• O RYBÁŘI A ZLATÉ RYBCE 
Místo konání: Divadlo Rozmanitostí, Most 
Kdy: 22. 4. 2017 od 10:00 hod. 
Pohádka vypráví o rybářce, ale tentokrát rybářka není 
protivná stařena. Mají se s rybářem rádi. I když jsou chudí, 
žijí spokojeně. Jenomže když zlatá rybka slíbí rybáři splnit 
každé přání, je zle. Rybářka chce stále víc a víc a na rybáře 
nějak zapomíná. Najednou chytrá rybka zakouzlila a bylo 
všechno jako předtím. Rybářka byla chudá, jako na začátku. 
Pak jí ale rybář vzal za ruku, dali si pusu a bylo zase dobře. 
Pro děti od 3 let. 
Vstupné: 70 Kč 
www.divadlo-rozmanitosti.cz 
 

• „PÁLENÍ ČARODĚJNIC“ 
Místo konání: zahrada SVČ, Most 

Kdy: 29. 4. 2017 od 16:00 hod. 

Odpoledne plné soutěží a atrakcí pro děti, 

opékání buřtíků. 

Vstupné: 20 Kč/dítě 

www.svc-most.cz 

 

 

• KOUZELNÁ ŠKOLKA – MICHAL 

K SNÍDANI – NAROZENINOVÝ ROK 
Místo konání: Dům kultury Teplice 
Kdy: 9. 4. 2017 od 15:00 hod. 
Zábavné a poučné představení zároveň! Michal dětem 
servíruje legrační pokrmy, bavit se budou určitě i 
rodiče! Napadá Vás něco zábavného, když se řekne 
česká kuchyně, nějaký pokrm, že ne....? Tak mnoho 
jich "ochutnáte" právě od Michala, co třeba jablíčko v 
županu, máte to rádi...! tak na tohle jablíčko a jak mu 
to sluší právě v županu, jakou bude mít barvu a zda s 
kapucou nebo bez a na mnoho dalších se už nyní 
můžete těšit právě na představení Michal k snídani. Ať 
přijdete najedení nebo ne, odcházíte vždy hladoví, 
strhující podívaná na Michala, jak si užije s dětmi třeba 
oslavu svých narozenin, jak bude vypadat dort a kolik 
na něm bude svíček, na to všechno dostanete chuť, 
samé unikátní situace a zábava, tak to nezmeškejte! 
Neméně důležitá je pointa tohoto představení! Michal 
při aktivním zapojení všech malých diváků v hledišti 
rozluští velkou záhadu, co se vlastně stane s jídlem, 
které necháme na talíři nedojedené! Záhady jsou 
strašně fajn, vtáhnou do děje, funguje u nich příběh, a 
hlavně Vás můžeme uklidnit, vše dobře dopadne a 
něco nového se dozvíme o tzv. záhadě posledního 
nedojedeného sousta na talíři. Nenechte si ujít zážitek 
s Michalem, představení zábavnou formou působí 
právě na fantazii dětí a tu pak rozvíjí při nápadech a 
vynálezech, které pro děti Michal vymýšlí. Vstupné: 
155 Kč, 169 Kč, 185 Kč. Vstupenky lze zakoupit 
v předprodeji. 
www.dkteplice.cz 
 

http://www.divadlo-rozmanitosti.cz/
http://www.svc-most.cz/
http://www.dkteplice.cz/


  
• ČARODĚJNICE V DDM S OPÉKÁNÍM 

BUŘTŮ 
Místo konání: DDM Bílina 
Kdy: 28. 4. 2017 od 16:00 hod. 
Pro všechny čarodějky a čaroděje jsme připravili maškarní 
čarodějnický rej. Čeká Vás diskotéka, hry, animační tance a 
malování na obličej. Programem bude provázet Pavel a 
Honza - DANCEMISSION.CZ. 
Kdo bude chtít, může si přinést špekáček a pečivo, na 
zahradě bude možnost opékání. Akce se mohou zúčastnit i 
rodiče :) 
Vstupné: pro děti a rodiče z kroužků DDM 20 Kč, ostatní 50 
Kč 
www.ddmbilina.cz 
 

• PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
Místo konání: sportovní areál Dubí2 – Bystřice 

Kdy: 29. 4. 2017 od 16:30 hod. 

Pozor, průvod vychází od MKZ ze Školního nám. 

v Dubí 1 v 16:00 hod! 

Kapela Kliďánko, soutěže pro děti, žonglérské 

vystoupení v cirkusovém šapitó. 

Vstupné: zdarma 

www.mkzdubi.cz 

 

• PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
Místo konání: Stará ves – Zoopark 

Chomutov 

Kdy: 30. 4. 2016 od 16.00 hod. 

Večer před Filipojakubskou nocí zveme 

nejen všechny čarodějnice na slet se 

zábavným programem, občerstvením a 

spoustou zábavy. 

Vstupné: dospělí - 65 Kč, děti od 3 do 15 

let - 40 Kč 

www.chomutov-mesto.cz 

 

http://www.ddmbilina.cz/
http://www.mkzdubi.cz/
http://www.chomutov-mesto.cz/


 

 

 

• O PLAVÁČKOVI 
Místo konání: Divadlo Rozmanitostí, Most 

Kdy: 29. 4. 2017 od 10:00 a 17:00 hod.  

Zpracování klasického příběhu o nesmrtelnosti dobra, které 

poráží zlo, i přes jeho veškerou snahu překazit všechny dobré 

úmysly. Setkáme se se třemi sudičkami, mrzutým, ale 

spravedlivým Dědem Vševědem, synkem, kterého voda přinese 

ke štěstí, zlým králem i krásnou princeznou. Dobrodružný 

pohádkový kabaret pro malé i větší diváky. Pro děti od 3 let. 

Odpolední představení – premiéra. 

Vstupné: 70 Kč, premiéra 80–140 Kč 

www.divadlo-rozmanitosti.cz 

 

• ČARODĚJNICE 
Místo konání: zahrada DDM 

Paraplíčko, Jirkov 

Kdy:30. 4. 2017 od 16:00 hod. 

Vstupné: neuvedeno 

www.ddmparaplicko.cz 

 

 

• SLET A REJ ČARODĚJNIC 
Místo konání: hřiště u restaurace „Anšajba“, Loučná 
Kdy: 30. 4. 2017 od 17:00 hod. 
Zábavné soutěže a hry pro děti, sokolník a dravci, 
odměny pro nejoriginálnější čarodějnici a čaroděje, 
malování na obličej, jízdy na koních, táborák a 
opékání špekáčků.  
Vstupné: zdarma 
www.mesto-lom.cz 
 

http://www.divadlo-rozmanitosti.cz/
http://www.ddmparaplicko.cz/
http://www.mesto-lom.cz/
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• DEN MÍSTNÍ HISTORIE 
Místo konání: Dům pro hosty, Annaberg-Buchholz 

Kdy: 1. 4. 2017 od 9:30 do 17:00 hod. 

Pro všechny, kteří se zajímají o historii, nabízí tento den pestrý 

program - 23. ročník tradiční akce přináší historické výstavy, 

přednášky, populární literaturu a výměna pohlednic. Historická 

řemesla v Krušných horách a především v Annaberg-Buchholz. 

V každý čas se koná něco jiného. 

Vstupné: Neuvedeno 

www.annaberg-buchholz.de 

 

• DESIGNOVÁ VÝSTAVA 

NÁBYTKU 
Místo konání: Muzeum hraček, Seiffen 

Kdy: 1. 4. 2017 od 10:00 do 17:00 hod. 

Od dubna se můžete těšit na novou výstavu, 

zaměřenou na design nábytku. Na výstavě 

můžete načerpat inspiraci, nebo se jen podívat 

na netradiční řešení. 

Vstupné: V ceně běžného vstupného 

www.seiffen.de 

 

 

• MALOVÁNÍ VAJEC 
Místo konání:OT Cunersdorf - "Haus 

der Vereine", Annaberg-Buchholz 

Kdy: 3. 4. 2017 od 17:00 hod. 

Malování vajec podle modelu a 

předmalby. S sebou – foukané bílé 

vejce, tužka, kolíky s kovovou hlavicí, 

ručník a 3 čajové svíčky. 

Vstupné:5 € 

www.annaberg-buchholz.de 

 

• KOPŘIVOVÝ FESTIVAL 
Místo konání: GasthofDittmannsdorf, Olbernhau 

Kdy: 4. 4. 2017 

Ochutnávky pokrmů připravené z kopřiv. V chutném 

menu se můžete těšit na kopřivovou polévku, závin, 

pečené maso s kopřivou a další. V průběhu Vám 

bude hrát hudba na zlepšení nálady. 

Vstupné: Neuvedeno 

www.olbernhau.de 

 

• KREATIV GALERIE 
Místo konání: Wendt&Kühn, Seiffen 

Kdy: 3. 4. 2017 od 10:00 do 17:00 hod. 

V tento den si můžete v galerii vyrobit svůj vlastní šperk, 

suvenýr, dřevěný rám či velikonoční ozdoby. 

Vstupné: Od 2 do 9,50 €, cena se určuje na konci, podle 

množství využitého materiálu. 

www.seiffen.de 

 

http://www.annaberg-buchholz.de/
http://www.seiffen.de/
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• NOC ŽIVÉ MUZIKY 
Místo konání: Staré město, Annaberg-

Buchholz 

Kdy: 1. 4. 2017 od 19:00 hod. 

V hospodách, kavárnách a v restauracích ve 

starém městě si můžete užít živou hudbu. 

Vstupné: Zdarma 

www.annaberg-buchholz.de 

 

• PROHLÍDKA MĚSTA 
Místo konání: Sraz před informačním 

centrem, Annaberg-Buchholz 

Kdy: 4. 4. 2017 od 14:00 do 15:00 hod. 

Prohlídka města – život tady a teď, historie, 

tradice, ukázka památek při příjemné 

procházce. Prohlídka komentovaná 

v německém jazyce. 

Vstupné:3,50 € za osobu 

www.annaberg-buchholz.de 

 

• VÝMĚNA POŠTOVNÍCH ZNÁMEK A 

POHLEDNIC 
Místo konání:Haus des GastesErzhammer, Annaberg-

Buchholz 

Kdy: 8. 4. 2017 od 10:00 do 12:00 hod. 

Vstupné: 1,60 € 

www.annaberg-buchholz.de 

 

http://www.annaberg-buchholz.de/
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• JARNÍ KONCERT 

HUDEBNÍ SKUPINY 

Z OLBERNHAU 
Místo konání:Treibhaus, In der Hütte 

10, Olbernhau 

Kdy: 9. 4. 2017 od 15:00 hod. 

Vstupné: Neuvedeno 

www.olbernhau.de 

 

• VELIKONOČNÍ VÝSTAVY 

S HUDBOU 
Místo konání: Wendt&Kühn, Seiffen 

Kdy: Od 8. 4. 2017 od 10:00 do 17:00 

hod. 

Jarní akce, která nabízí osvěžující 

melodie, během které si můžete vytvořit 

velikonoční suvenýr, či si jen prohlédnout 

výstavu. 

Vstupné: Zdarma 

www.seiffen.de 

 

• VELIKONOCE VE 

STOCKHAUSENU 
Místo konání: Stockhausen, Olbernhau 

Kdy: 14. – 17. 4. 2017 

Zábavný rodinný program 

s velikonočním hledáním ve vnitřních 

prostorách. Při dobrém počasí i venku. 

Vstupné: V ceně běžného vstupného 

www.olbernhau.de 

 

http://www.olbernhau.de/
http://www.seiffen.de/
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• VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI 
Místo konání: Gessingplatz, Olbernhau 

Kdy: 15. – 23. 4. 2017 

Velikonoční slavnosti nabízí stánkový prodej, pouť 

a zábavný doprovodný program. 

Vstupné: Zdarma 

www.olbernhau.de 

 

 

• VELIKONOCE V BIERWIESENTEICH 
Místo konání: Bierwiesenteich, Olbernhau 

Kdy: 15. 4. 2017 od 18:00 hod. 

Velikonoční popíjení piva. Přijďte si načerpat 

pohodovou atmosféru, nebude chybět ani oheň. 

Vstupné: Neuvedeno 

www.olbernhau.de 

 

• VELIKONOČNÍ 

TANCOVÁNÍ 
Místo konání: Gasthof Dittmannsdorf, 
Olbernhau 
Kdy:15. 4. 2017 od 19:00 hod. 
Vstupné: Neuvedeno  
www.olbernhau.de 
 

• VELIKONOČNÍ 

SETKÁNÍ S HUSKY 
Místo konání: 

WaldgasthofBadEinsiedel, Seiffen 

Kdy: 15. 4. 2017 

Velikonoční setkání Husky, pro děti 

velikonoční překvapení, občerstvení 

zajištěno. 

Vstupné: Zdarma 

www.seiffen.de 

 • VELIKONOČNÍ VYRÁBĚNÍ 

PRO DĚTI 
Místo konání: Richard Glässer,Hauptstraße 80,  

Seiffen 
Kdy: 15. 4. 2017 od 10:00 do 16:00 hod. 

Vstupné: Neuvedeno 

www.seiffen.de 

 

• TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ HUDBA 

V HORSKÉM KOSTELE 
Místo konání: Horský kostel, Seiffen 

Kdy: 16. 4. 2017 od 9:30 do 10:30 hod. 

Vstupné: Neuvedeno 

www.seiffen.de 

 
• PROBUZENÍ JARA 

Místo konání: Annaberský rybník, 

Annaberg-Buchholz 

Kdy: 16. 4. 2017 od 10:00 do 15:00 

hod. 

Velikonoční program u rybníka se 

zajícem pro rodiny s dětmi. 

Vstupné: Neuvedeno 

www.annaberg-buchholz.de 

• DIVOKÉ BYLINY 
Místo konání: Gasthof Dittmannsdorf, Olbernhau 

Kdy: 23. – 30. 4. 2017 od 15:00 hod. 

Workshop s přednáškou o divokých bylinách, 

chutné grilované pokrmy a bufet v útulné kavárně. 

Vstupné: Neuvedeno 

www.olbernhau.de 

 

 

http://www.olbernhau.de/
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• MODERNÍ VARHANNÍ 

KONCERT 
Místo konání: Horský  kostel, Seiffen 

Kdy: 22. 4. 2017 od 17:00 do 18:00 hod. 

Vstupné: Zdarma 

www.seiffen.de 

 

http://www.seiffen.de/


 

 

 

 

 

 

• PÁLENÍ ČARODEJNIC  
Místo konání:Oberneuschönberg, 

Olbernhau 

Kdy: 30. 4. 2017 od 19:00 hod. 

Vstupné: Neuvedeno 

www.olbernhau.de 

 

• STŘEDEČNÍ KONCERT  
Místo konání:Haus des GastesErzhammer, 
Annaberg-Buchholz 
Kdy: 26. 4. 2017 od 19:30 hod. 
Hudební koncert vážné hudby zahraje 
Robert-Schumann-Quartett Chemnitz. 
Vstupné: Lístky na tel. čísle 03733 19433 
www.annaberg-buchholz.de 
 

• KYTAROVÝ KONCERT V 

MUZEU 
Místo konání:Bergmagazin, Marienberg 

Kdy: 28. 4. 2017 od 21:00 hod. 

Zahraje GEORGE MARTIN DUO. 

Vstupné: Předprodej - 8,00 €, Na místě 

12,00 € 

www.marienberg.de 

 

• VÍTÁNÍ JARA 

V GEYERSDORF 
Místo konání:OT Geyersdorf, Annaberg-

Buchholz 

Kdy: 30. 4. – 1. 5. 2017  

Bohatý program se koná v sobotu, kdy se 

můžete těšit na populární písně z Krušných 

hor, čerstvé koláče a pochoutky upečené 

z pece, skákací hrad pro děti a jízdy na koních. 

Vstupné: Zdarma 

www.annaberg-buchholz.de 

 

• KONCERT ORCHESTR  
Místo konání: Městská hala, Marienberg 

Kdy: 30. 4. 2017 od 15:00 hod. 

Zahraje Holger Mück a jeho muzikanti. 

Vstupné: Neuvedeno 

www.marienberg.de 

 

• TIP! ZÁMEK SCHLETTAU 
Místo konání: Schlettau, Německo 

Kdy: PO – zavřeno, ÚT – PÁ 10:00 do 17:00 hod., SO – 

14:00 do 17:00 hod.,NE – 13:00 do 17:00 hod. 

Prohlídky se konají každou hodinu. 

Vstupné: Dospělí 4,50 €, Děti, studenti 2 €, dospělí 

skupina 4 €/os, skupina dětí 1,50 €/os 

www.schloss-schlettau.de 

 

http://www.olbernhau.de/
http://www.annaberg-buchholz.de/
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