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VÝSTAVA SYLVY PRCHLÍKOVÉ 
Místo konání: Lom, kulturní dům 
Kdy: 27. 6 – 3. 7. 2018  
Vstupné: Neuvedeno 
www.mesto-lom.cz 
 

ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE 
Místo konání: Teplice, 3. Výstavní místnost 
Kdy: 3. 7. 2018 – 29. 7. 2018 
Putovní panelová výstava, kterou v rámci projektu „Legie 100“ připravila Československá obec legionářská 
u příležitos3 oslav 100 let vzniku Československé republiky. 
Vstupné: Zdarma 
www.teplice.cz 
 

MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL OTEVŘENO 2018 
Místo konání: Chomutov 
Kdy: 4. 7. 2018 
Směs nejrůznějších hudebních žánrů, řada pódií na různých částech města, netradiční divadlo pro nároč-
né, trochu neobyčejná jevištní legrace. Oblíbený kulturní mix. 
Mul3žánrový fes3val Otevřeno 2018 - 15 ročník. 
Vstupné: 100 Kč. 
www.krusne-hory.org 
 

IVA BOUŠOVÁ- TO JE TA PÍSNIČKA PRO TEBE 
Místo konání: Litvínov, nádvoří zámku 
Kdy: 4. 7. 2018 od 16:00 hod. 
Folkový koncert 
Vstupné: Zdarma 
www.mulitvinov.cz 
 

STRÁNÍCI A MÍRA OŠANEC 
Místo konání: Litvínov, nádvoří zámku 
Kdy: 11. 7. 2018 od 16:00 hod. 
Folkový koncert 
Vstupné: Zdarma 
www.mulitvinov.cz 
 

PROMENÁDNÍ KONCERT 
Místo konání: Most, 1. NáměsD mostu 
Kdy: 12. 7. 2018 od 17:00 hod. 
Hraje Big Band Zdenka Tolga 
Vstupné: Neuvedeno 
www.mesto-most.cz 
 
 
 
 







LÉTO V PONORCE: ARROGANT TWINS V BAZÉNU 
Místo konání: Litvínov, Ponorka 
Kdy: 12. 7. 2018 od 20:00 hod. 
Jsou dva, a to očividně na punk’n’roll jak víno bohatě stačí. Kytara, bicí a za nimi dvojice desperátů, kteří 
jsou skromní, ale nejlepší. 
Vstupné: Dobrovolné 
www.ponorka-litvinov.cz 

JÍZDA VETERÁNŮ 
Místo konání: Teplice, u obchodního centra olympia 
Kdy: 14. 7. 2018 
Nenechte si ujít 20. ročník největšího srazu veteránů v Ústeckém kraji. V sobotu 14. července před OC 
Olympia Teplice. 
Jubilejní 20. ročník Ústecké veterán rallye se jede letos 14. července. Na tradiční zastávku u obchodního 
centra Olympia vás zveme od 11 do 14 hodin. Sjede se tu více jako stovka vozů a motocyklů od roku výro-
by 1950. 
Vstupné: Zdarma 
www.kudyznudy.cz 
 

COOL LÉTO 
Místo konání: Žatec, Chrám chmele a Piva 
Kdy: 14. 7. 2018 
živá hudba, zábava. 
Vstupné: Neuvedeno 
www.mesto-zatec.cz 
 

OSECKÁ KYTARA 
Místo konání: Osek, městský fotbalový stadion 
Kdy: 14. 7. 2018 od 12:00 do 22:00 hod. 
Osecka kytara konající se 14.7.2018, tentokráte v městském sportovním areálu. Folkový fes3val začíná ve 
12:00 a vystoupí: Hadraplán, Pavel Petráň s kapelou, Větrno, Jiří Šmidt, Stráníci, Passage, Tony Joch a přá-
telé, Marien, Ladybirds a Robert Křesťan a Trapeři. 
Vstupné: 200 kč 
www.osek.cz 
 

TANEČNÍ ODPOLEDNE NEJEN PRO SENIORY 
Místo konání: Bílina, kulturní dům 
Kdy: 15. 7. 2018 od 15:00 hod. 
Taneční a hudební odpoledne nejen pro seniory. 
Hraje Malá Muzika z Chomutova. 
Vstupné: 40 Kč. 
www.kcbilina.cz 
 

PRÁZDNINOVÝ WOKSHOP: MALOVÁNÍ S PAVLEM LAKOMÝM  
Místo konání: Most, Oblastní muzeum 
Kdy: 15. 7 – 12. 8. 2018 od 10:00 do 17:30 hod. 
Srdečně Vás zveme na prázdninový kurz malování s malířem a sochařem Pavlem Lakomým. Kurz je vhodný 
i pro dě3 od 10 let. 
Vstupné: 1000 Kč 
www.mesto-most.cz 
 



BEER PONG TOURNAMENT 
Místo konání: Litvínov, Ponorka 
Kdy: 14. 7. 2018 od 19:00 hod. 
Vem sebou parťáka nebo parťačku a doraz do Ponorky na další turnaj dvojic v 
Beer Pongu. 
STARTOVNÉ: 100 Kč/osoba (piva, účast a ceny pro nejlepší) Nepiješ pivo? Ne-
vadí! Přijď povzbudit svoje kamarády a rozjet to na aYerparty! 
Vstupné: Zdarma 
www.ponorka-litvinov.cz 





COUNTRY ČAJE 
Místo konání: Most, Benedikt  
Kdy: 15. 7. 2018 od 15:30 do 18:30 hod. 
Taneční odpoledne nejen pro seniory s country kapelou Stará sešlost. 
Vstupné: Neuvedeno 
www.mesto-most.cz 
 

HUDBA BEZ HRANIC 
Místo konání: Osek, Cisterciácký klášter Osek, konventní sál 
Kdy: 18.7.2018 16:00 hod. 
Koncert účastníků XII. ročníku flétnových kurzů "Hudba bez hranic" 
Vstupné: Neuvedeno 
www.osek.cz 
 

KVINTA 
Místo konání: Litvínov, nádvoří zámku 
Kdy: 18. 7. 2018 od 16:00 hod. 
Folkový koncert 
Vstupné: Zdarma 
www.mulitvinov.cz 

KRUŠNOHORKA 
Místo konání: Litvínov, nádvoří zámku 
Kdy: 25. 7. 2018 od 16:00 hod. 
Folkový koncert 
Vstupné: Zdarma 
www.mulitvinov.cz 
 

LÉTO V PONORCE: DÁŠA FON FĽAŠA V BAZÉNU 
Místo konání: Litvínov, Ponorka 
Kdy: 26. 7. 2018 od 20:00 hod. 
Koncert se uskuteční na terase Ponorky (v případě špatného nebo divného počasí se přesune na sál). Ven-
ku bude pult s pípou, gril v provozu a tak… 
Vstupné: Dobrovolné 
www.ponorka-litvinov.cz 
 
 

SUMMER EUPHORY 
Místo konání: Litvínov, Ponorka 
Kdy: 26. 7. 2018 od 19:00 hod. 
deephouse × deeptech × minimal × techhouse × techno, 19:00 – 23:00 open air deeptech stage v 
„bazénu“ před Ponorkou, 23:30 – 05:00 indoor club techno minimal stage v Ponorce 
Vstupné: Neuvedeno 
www.ponorka-litvinov.cz 
 
 
 
 
 
 
 





NOVOVESKÉ LETNÍ SLAVNOSTI 
Místo konání: Nová Ves v Horách, u výboru 
Kdy: 27. 7. 2018 od 14:00 hod. 
Ve stylu retro. 
Vstupné: Neuvedeno 
www.facebook.com 
 

VÝROČÍ TĚŽBY MĚDĚNEC 
Místo konání: Měděnec 
Kdy: 28. 7. 2018 
Spolek historické rudné doly pořáda výstavu k výročí těžby na Měděnci. 
Vstupné: Neuvedeno 
www.krusne-hory.org 
 

430 LET KRÁLOVSKÉHO MĚSTA MĚDĚNEC 
Místo konání: Měděnec 
Kdy: 28. 7. 2018 
Výroční oslavy města Měděnec, spojené s otevřením štoly a doprovodným programem. 
Vstupné: Neuvedeno 
www.krusne-hory.org 
 
 
 
 
 
 
 
 







Sportovní Akce 
AUTODROM MOTO 
Místo konání: Most, Autodrom 
Kdy: 1. 7. 2018 od 09:00 hod. 
Tréninky a závody pořadatelské agentury. V neposlední řadě je možné v rámci této akce navšDvit The 
Most FUN Arenu, kde se nabízí možnost jízdy na motokárách, čtyřkolkách, buggy. Stačí se jen podívat. 
Vstupné: Neuvedeno 
www.autodrom-most.cz 
 

CARBONIA CUP 
Místo konání: Most, Autodrom 
Kdy: 5. 7. 2018  
Vložený vytrvalostní závod mezinárodního seriálu amatérů v osobních a formulových vozech na okruzích. 
Vstupné: Neuvedeno 
www.mesto-most.cz 
 

PINGPONGOVÝ TURNAJ 
Místo konání: Litvínov, Ponorka 
Kdy: 7. 7. 2018 od 18:00 hod. 
Rok se s rokem sešel a je tu opět vrchol sezóny ve stolním tenise – Memoriál Fandy Bakrlíka. 
Klasika. Hraje se na dva malé vítězné. Po odehrání turnaje bude následovat pingpongový grupáč – kolotoč 
až do odpadnuD. No neber to! 
Zápis do turnaje bude zahájen v 18:00 a v 18:30 bude zahájen turnaj. 
Vstupné: 30 Kč. 
www.ponorka-litvinov.cz 
 

HOPMAN TRIATLON 
Místo konání: Žatec, kemp U hráze Vikle3ce 
Kdy: 7. 7. 2018 od 09:00 hod. 
Hopman triatlon - 5. ročník místo Vikle3ce u Nechranic prezentace od 9 hodin a start od 11 hodin v kem-
pu U hráze Vikle3ce triatlonový závod pro všechny sportovce na tra3 0,6km plavání - 30 km cyklis3ka - 5 
km běh a zkušené triatlonisty na tra3 1,9 km plavání - 90 km cyklis3ka - 21 km běh. 
Vstupné: Neuvedeno 
www.mesto-zatec.cz 
 

LETNÍ TOULÁNÍ 
Místo konání: Žatec, Stará papírna 
Kdy: 12. 7. 2018 - 18. 8. 2018 
Turis3cké průvodce tří generací – Krušné hory, Krkonoše, České středohoří, mapy a turis3cké zajímavos3, 
trempské anekdoty a přísloví. 
www.mesto-zatec.cz 
 

DOSTIHY 
Místo konání: Most, Hipodrom 
Kdy: 12. 7. 2018 
Vstupné: Neuvedeno 
www.hipordom.cz 
 





PĚŠÍ VÝSTUP NA CHMELOVÝ MAJÁK 
Místo konání: Žatec, Chrám chmele a Piva 
Kdy: 14. 7. 2018 od 17:00 hod. 
Možnost výšlapu zdarma, 17.00-22.00 
Vstupné: Zdarma 
www.mesto-zatec.cz 
 

STEZKY RÉVY: ZA VÍNEM ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ 
Místo konání: Litvínov, Štáb RICO, Sokolská 30 
Kdy: 14. 7. 2018, 13:00 - 19:00 
Opojná krajina sopek, která dává chuť a vůni místnímu vínu, z úplně jiné perspek3vy. Vstupné: Dospělí - 1 
190 Kč Dítě - 590 Kč 
www.offroadsafari.cz 
 

UHELNÝM MOSTECKEM 
Místo konání: Štáb RICO, Sokolská 30, Litvínov, 
Kdy: 15. 7. 2018, 10:00 - 16:00 
Slova "industriální" a "okouzlující" asi málokdo použije v jedné větě. Dokud se s námi nevydá uhelným 
Mosteckem. 
Vstupné: Dospělí - 1 190 Kč Dítě - 590 Kč 
www.offroadsafari.cz 
 

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ: SOPEČNÁ TAJEMSTVÍ 
Místo konání: Litvínov, Štáb RICO, Sokolská 30 
Kdy: 21. 7. 2018, 13:00 - 19:00 
Magické sopky, daleké výhledy, kouzelná stepní krajina. Za Dm vším nemusíte letět přes půl zeměkoule! 
Vstupné: Dospělí - 1 190 Kč Dítě - 590 Kč   
www.offroadsarafi.cz 
 

PODZEMÍM KRUŠNÝCH HOR 
Místo konání: Štáb RICO, Sokolská 30, Litvínov 
Kdy: 22. 7. 2018, 10:00 - 16:00 
Zalezte před vedrem do podzemí Krušných hor a objevte s námi místa, o kterých jste neměli tušení! 
Vstupné: Dospělí - 1 190 Kč Dítě - 590 Kč 
www.offroadsafari.cz 
 

STEZKY UHLÍ: TĚŽBA Z BLÍZKA 
Místo konání: Litvínov - Šumná, Sokolská 30 
Kdy: 28. 7. 2018, 14:00 - 18:00 
Byli jste někdy přímo v uhelném lomu za plného provozu? Na tenhle zážitek jen tak nezapomenete. 
Vstupné: Dospělí - 1 190 Kč Dítě - 590 Kč  
www.offroadsafari.cz 

DOUPOVSKEM: OPUŠTĚNOU KRAJINOU 
Místo konání: Litvínov, Štáb RICO, Sokolská 30 
Kdy: 29. 7. 2018, 10:00 - 16:00 
Dech beroucí kaňon Ohře, kryty ŘOP, zaniklé obce, VinDřovské lapidárium, daleké výhledy. Nasajte s námi 
atmosféru opuštěného Doupovska. 
Vstupné: Dospělí - 990 Kč Dítě - 490 Kč 
www.offroadsafari.cz 
 



KRUŠNOMAN CROSS TRIATHLON MOST 2018 
Místo konání: Most, areál Matylda 
Kdy: 22. 7. 2018 od 09:30 hod. 
Vstupné: Neuvedeno 
www.mesto-most.cz 
 



Dětské akce 
 
 

JUNGLE ARÉNA 
Místo konání: Most, Jaroslava Průchy 1682/1 
Kdy: 1. 7. – 31. 7. 2018 
Dě3 v našem rodinném centru najdou nepřeberné množství atrakcí, herních koutků a prostoru pro hru, 
zábavu a pohybové vyžiD. Seznamte se detailněji se všemi atrakcemi a prostředím, které vašim nejmenším 
naše herna nabízí. 
Vstupné: 120 Kč. 
www.junglearena.cz 
 

ZOOPARK 
Místo konání: Chomutov, zoopark 
Kdy: 1. 7. – 31. 7. 2018  
Zoopark  Chomutov byl založen v roce 1975 a je specializován na chov zvířat pocházejících z oblas3 pa-
learktu, zahrnující území Eurasie, ze které pochází převážná část chovaných zvířat, a území severní Afriky. 
Pozorovat zde můžete více než 160 druhů zvířat o 1.000 jedincích, mezi kterými je 14 ohrožených druhů 
zařazených do Evropských záchranných programů. Krásné přírodní prostředí ve spojení se službami skýtá 
pro návštěvníky možnost strávení velmi příjemného dne. 
Vstupné: 60 Kč. 
www.zoopark.cz  
 

SPORTOVNÍ AKTIVITY PRO RODINY S DĚTMI V AREÁLU KLÍNY 
Místo konání: Klíny 
Kdy: 1. 7. – 31. 7. 2018 
Sjezd na terénních koloběžkách, bikepark a lanový park, venkovní lezecká stěna, horoškola pro nejmenší 
(lezecká stěna s instruktorem), venkovní mulcunkční hřiště (tenis, badminton atd.), indoor mul3funkční 
hala s lezeckou stěnou (při špatném počasí), veřejné akce přichystané pro rodiny s dětmi. V celém areálu 
je několik dětských venkovních hřišť, venkovní zahrádka, pískoviště, houpačky, klouzačky, trampolína, dět-
ská klubovna v hotelu (malování, dětský koutek), dětské jídelní stoličky v restauraci, dětské příbory, menu, 
dětská postýlka na pokoj, přebalovací pult na WC samozřejmosD. 
Vstupné: Neuvedeno 
www.kliny.cz 
 

LANOVÉ CENTRUM 
Místo konání: Osek 
Kdy: 1. 7. – 31. 7. 2018 
Lanové centrum nebo také 3D bludiště ve stromech je skupina ve vzduchu umístěných ces3ček a proléza-
ček určená zejména pro dě3. I když se tam vyblbnou i dospěláci. 
Celý lanový park má dvě trasy o celkové délce 110 metrů. Na té spodní se vyblbnou i malé dě3, co sotva 
chodí, do druhého patra pak dě3 alespoň 6 leté. Celé se to tak nějak houpe, takže o překvapivé momenty 
není nouze. Spodní trasa je 3,5 – 4 metry nad zemí. Lávky jsou široké 1,2 metru a od pádu vás chrání boční 
jisDcí sítě. V případě pádu spadnete maximálně kousek a do měkého. Druhé patro je ve výšce 7,5 metrů 
nad zemí a je tedy určeno pro fyzicky zdatnější. V bludiš3 najdete čtrnáct lanových překážek, dvě přestup-
ní propadla, která umožňují bezpečný přechod mezi jednotlivými patry parku.  
Lanové překážky jsou nataženy mezi stromy a k přestupu z jedné na druhou slouží malé domečky na stro-
mech. Trasy nemají daný směr průchodu a návštěvníci se můžou v celém systému pohybovat podle svého 
uvážení. 



K protažení těla můžete také využít volně přístupné cvičební elementy v okolí lanového centra, v obráz-
cích níže vidíte jako příklad jednoho z nich instruktáž na tricepsové kliky na kůlech. 
Vstupné: 50 Kč. 
www.krusnohorci.net 
 

ZOO DĚČÍN 
Místo konání: Děčín, Zoo 
Kdy: 1. 7. – 31. 7. 2018 
Užijte si prázdniny v zoo. Děčínská zoologická zahrada pro vás nachystala spoustu zajímavých ak3vit: Jed-
ničkáři do zoo zdarma, večerní prohlídky, komentované krmení zvířat, přespávačku v zoo. 
Děčínská zoologická zahrada připravila na letní prázdniny sérii zajímavých večerních prohlídek. Tuto oblí-
benou prázdninovou ak3vitu nabízí dokonce ve dvou variantách. Na netradiční zážitky se mohou těšit jak 
rodiny s dětmi, tak dospělí. „Dě3 bude během návštěvy zoo provázet kromě lektora i některé z kontakt-
ních zvířat. Prohlídka i výklad bude uzpůsoben dětskému návštěvníkovi a nebudou chybět ani ukázky pří-
rodnin,“ uvedla mluvčí zoo Alena Houšková. Dospěláci pak dostanou fundovanější výklad, a protože pro 
ně budou prohlídky začínat v pozdějších hodinách, budou moci zažít zoo při zcela jiných podmínkách, než 
na které jsou zvyklí při obyčejné návštěvě zoo. „V podvečer začíná být většina zvířat ak3vní, je tedy velký 
předpoklad, že návštěvníci uvidí mnoho zajímavého. Na prohlídku doporučujeme vzít si s sebou pevnou 
obuv a baterku,“ doplnila Houšková. Prohlídky pro dě3 začínají vždy v 19 hodin, dospělácké pak ve 20.30 
hodin. Na prohlídku je nutné se předem objednat.  
Vstupné: 130 Kč. 
www.zoodecin.cz 
 

ZOO ÚSTÍ NAD LABEM 
Místo konání: ÚsD nad Labem, Zoo 
Kdy: 1. 7. – 31. 7. 2018 
Zoo ÚsD nad Labem nabízí tradičně vždy v právě letním období možnost podívat se, co dělají zvířata v 
pozdních večerních hodinách. A určitě také zjisDte, jak se mají mláďata, jež se tam letos narodila. 
Pokud jste ještě nebyli v Zoo ÚsD nad Labem, je nejvyšší čas to napravit. A dlouhé letní dny jsou k tomu 
přímo ideální, neboť ústecká zoo opět nabídne poklidnou večerní procházku z3chlou zoologickou zahra-
dou. Večerní návštěva zoo je určena pro dospělé osoby i dě3 od dese3 let. Délka prohlídky je cca 90-120 
minut a je třeba ji předem objednat. V ceně je zahrnut vstup do zoo, průvodce, stylová svačina a malý dá-
rek na památku. 
Vstupné: 60 Kč. 
www.zoousI.cz 
 

AQUADROM MOST 
Místo konání: Most, Aquadrom 
Kdy: 1. 7. – 31. 7. 2018 
Aquadrom Most představuje komplexní možnost relaxace a sportovního vyžiD pro širokou veřejnost.  
Parkování, bezbariérový přístup, nerezové bazény, vodní atrakce, příjemné teploty a čistota.  
Kromě plavání a vodních radovánek můžete využít i celou řadu našich wellness služeb. 
Vstupné: 105 Kč. 
www.aquadrom.cz 
 
 
 
 
 
 
 



PROHLÍDKY ZÁMKU 
STEKNÍK 
Místo konání: Stekník 1, 438 
01 Žatec 
Kdy: 5. 7. – 6. 7. 2018 
Přijměte pozvání na netradič-
ní prohlídky na zámku Stek-
ník. Tentokrát zaměřené na 
naše nejmenší. V roli průvod-
ců se představí členové hra-
běcí rodiny Kulhánků z Klau-
densteina. Prohlídky budou 
probíhat zábavnou formou, 
dě3 při nich vyplní tajenku, 
bude-li správně, objeví poklad 
v podobě sladké odměny. 
Menší dě3 mohou soutěžit za 
pomoci svých rodi-
čů.Souběžně budou probíhat i 
klasické prohlídky s průvod-
cem. Prohlídky pro dě3 začí-
nají vždy v půl, klasické pro-
hlídky v celou hodinu. 
Vstupné: Neuvedeno 
www.e-region.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETNÍ DĚTSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ  
Místo konání: ŽeroDn 
Kdy: 9. 7. 2018 - 13. 7. 2018 
Dětské sportovní soustředění s výukou anglič3ny. 
www.mesto-zatec.cz 
 
 



Německé akce 
 

LETNÍ SASKO 
Místo konání: Annaberg-buchholz, Stadtbibliothek 
Kdy: 18.06.2018 - 11.08.2018 
"Buchsommer Sachsen" je projekt na podporu čtení pro žáky v 5. - 7. ročníku. Během letních prázdnin jsou 
přečteny tři knihy nara3vní literatury. V testu čtení se krátce zobrazí čtení a kniha se vyhodnoD. Všichni 
účastníci, kteří absolvovali testy a obdrželi tři razítka ve svém řádu, se mohou zúčastnit závěrečné akce, 
kde obdrží také svůj cer3fikát. 
Vstupné: Neuvedeno 
www.annaberg-buchholz.de 
 

PROHLÍDKA MĚSTA 
Místo konání: Annaberg-buchholz, Altstadt Annaberg 
Kdy: 03. 07. 2018 od 14:00 hod. 
Na každé veřejné prohlídce města můžete zažít památky a regionální kouzlo našeho města na procházce. 
Vstupné: 3€ 
www.annaberg-buchholz.de 
 

LETNÍ PÁRTY 
Místo konání: Annaberg-buchholz, Marktplatz Annaberg 
Kdy: 06. 07. 2018 - 08. 07. 2018 
Pátek 06.07. 
Hudební zákon DJ Angel B 
Sobota 07.07. 
Piazza - Středomořská živá muzika s ohňovou a laserovou show 
Neděle 08.07. 
11:00 - 16:00 dětský program a 
Živá hudba Sleepless Heartbeats 
Vstupné: Neuvedeno 
www.annaberg-buchholz.de 
 

FESTIVAL RYBNÍKŮ 
Místo konání: Annaberg-buchholz, Schutzteich Annaberg 
Kdy: 14. 7. 2018 od 13:00 hod. 
Fes3val ochrany rybníků je v letošním ročníku svého pátého ročníku a je opět velmi zábavným programem 
pro celou rodinu a nabídkou hudební zábavy. 
Vstupné: Neuvedeno 
www.annaberg-buchholz.de 
 

MAX BUSKOLE-LIVE 
Místo konání: Annaberg-buchholz, Schutzteich Annaberg 
Kdy: 14. 7. 2018 od 16:30 hod. 
Koncert německé superstár. 
Vstupné: Neuvedno 
www.annaberg-buchholz.de 
 
 



SEMINÁŘ O VLNĚ 
Místo konání: Annaberg-buchholz, Haus des Gastes Erzhammer 
Kdy: 18. 7. 2018 od 15:00 hod. 
Krása barevné merino vlny se používá v této dílně k vytvoření celé obrazovky podle vašeho vkusu. Trénink 
již poskytl řadu kurzů a plánovaných výstav. 
Vstupné: 8€ 
www.annaberg-buchholz.de 
 

CESTA DO KLÁŠTERA 
Místo konání: Annaberg-buchholz, Altstadt Annaberg 
Kdy: 27. 7. 2018 od 19:00 hod. 
Doprovoďte naše noční strážníky na jejich cestě po ulicích starého města do kláštera a naučte se zajímavé, 
zábavné, přemýšlivé a zvláštní pro historii města. 
Vstupné: Neuvedeno 
www.annaberg-buchholz.de 
 

HORSKÉ UCTÍVÁNÍ 
Místo konání: Annaberg-buchholz, OT Frohnau - Bergschmiede "Markus Röhling Treibeschacht" 
Kdy: 29. 7. 2018 od 14.00 hod. 
Při příležitos3 výročí svaté Anny, patrona anorganismu, oslavuje Bergknapp a bratrství "štěsD" na 
Frohnau, spřátelené horské bratrství a četné hosty na historickém Schreckenbergu v okrese Frohnau. Na 
úpaD tohoto summitu byl 28. října 1491 bohatý stříbrný koridor nalezený v roce 1496, před 520 lety, vedl 
k založení "nového města na Schreckenbergu", pozdnější Annabergu. 
Vstupné: Neuvedeno 
www.annaberg-buchholz.de 
 

ANNABERSKÉ TRHY 
Místo konání: Annaberg-buchholz, Marktplatz Annaberg 
Kdy: 31. 7. 2018 od 09:00 hod. 
Opět v roce 2018 vás zve barvitý trh do Annaberg-Buchholze. Do 9. listopadu mohou návštěvníci týdeníku 
Annaberger nakupovat zeleninu, ovoce a další přírodní produkty v úterý a pátek. 
Vstupné: Zdarma 
www.annaberg-buchholz.de 
 

LÉTO V KLENOTNICKÉ DÍLNĚ 
Místo konání: Annaberg-buchholz, Haus des Gastes Erzhammer 
Kdy: 31. 7. 2018 
Staňte se malým designérem a vytvořte si vlastní skvělý kousek šperku - na zápěsD nebo kotníku, na krk, 
vlasy nebo uši. 
Vstupné: 1 € 
www.annaberg-buchholz.de 
 
 


