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VALDŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI 
Místo konání: Zámek Valdštejnů Litvínov 

Kdy: 1. 5. 2017, 9:00 do 18:00 hod.  
Od 9:00 hod. začíná od Citadely průvod městem do 
zámeckého parku, kde bude přivítána hraběcí 
rodina. Poté bude následovat pohádka Lotrando a 
Zubejda a vystoupení sokolníka. 
Další program: 
12:00 hod zahraje JUNIOR BIG BAND ZUŠ Litvínov 
13:00 hod. vystoupí Stráníci a Míra Ošanec 
13:30 hod. koncert skupiny ZDARR 
15:00 hod. rytířský turnaj s koňmi 
16:00 hod. koncert kapely TATA BOJS  
18:00 hod. koncert skupiny LOVE MAKERS 
19:00 hod. v obřadním sále zámku Valdštejnů 
barokní koncert MUSICA FILIPIKA (vstupné: 100 Kč, 
studenti a senioři 80 Kč) 

www.mulitvinov.cz 
 

 

AKCE PRO ŠIROKOU 

VEŘEJNOST 

http://www.mulitvinov.cz/


  

DÍLNA MAGISTRA EDWARDA KELLEYHO NA HRADĚ HNĚVÍN  
Místo konání: Hněvín Most 

Kdy: 1. 5. 2017 od 10:00 hod.  
Alchymistická dílna pro děti. Expozice, která vznikla podle návrhu a pod vedením scénografa Josefa 
Korába, Vás zavede do alchymistické dílny magistra Edwarda Kelleyho, kde zjistíte, oč se velký   
alchymista, mág a mystifikátor pokoušel a co někdy s notnou dávkou štěstí i uskutečnil. V jeho dílně 
můžete odhalit tajemství nejslavnějších triků, kterými ohromoval i samotného císaře Rudolfa II. 
V sedmi zastaveních Vám poodkryje alchymistické kousky a triky, které dovedly Kelleyho až císařskému 
dvoru. Jde o zážitkovou expozici, jednotlivé díly proto mohou ovládat sami návštěvníci. Jako 
vzpomínku si můžete vyrazit pamětní minci. 
Vstupné: Dospělí: 20 Kč, děti mladší patnácti let, senioři a osoby s průkazem ZTP: 10Kč. 
Rodinné vstupné: 40 Kč. 
www.mesto-most.cz 
 

SPORTOVNÍ DEN PRO DĚTI NA 

HRADĚ DOUBRAVKA 
Místo konání: Teplice – hrad Doubravka 

Kdy: 1. 5. 2017 od 12:00 hod. 
Na hradě Doubravka proběhne tradiční akce s 
názvem Sportovní den na hradě Doubravka. 
Program je zaměřen především pro děti a 
mládež, ale zkrátka nepřijdou ani dospělí. 
Program:  
12:00 sportovní den pro děti 
13:00 start běhu na Doubravku 
14:00 doprovodný program 
Vstupné/startovné: neuvedeno 
www.teplice.cz  / www.hrad-doubravka.cz 

 

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


 

  
BĚH OKOLO 1. NÁMĚSTÍ - "O 

POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA 

MOSTU“ 
Místo konání: 1. náměstí Most 

Kdy: 1. 5. 2017  
start od 15:00 hod. - děti, od 16:00 hod. 
– dospělí. Běh je určen pro všechny, kteří 
mají chuť si zaběhat okolo 1. náměstí.  
Startovné: 20 Kč 

www.svc-most.cz 
 

OSLAVA MÁJKY 
Místo konání: Duchcov 

Kdy: 1. 5. 2017 od 14:00 hod. 
Divadlo "M"- procházka starou Prahou, staročeské 
písničky, soutěže nejen pro děti. Ukázka techniky 
hasičů Duchcov, vystoupení mladých hasičů 
Duchcova, vystoupení mažoretek DDM "Slunečnice". 
Moderuje Vlasta Vébr. Celý program bude provázet 
pouliční kejklíř. 
Vstupné: zdarma 

www.krusnohorci.net 
 
 
 

http://www.svc-most.cz/
http://www.krusnohorci.net/


 

  

MÁJOVÝ JARMARK NA KYSELCE 2017 
Místo konání: Bílina, Letní amfiteátr 

Kdy: 6. 5. 2017 od 9:00 hod.  
Celodenní program na šesti scénách. Čeká na vás 
velká spousta kapel a umělců. Vystoupí dokonce i 
Ewa Farna nebo skupina Katapult. Letos se na 
jarmark do areálu Kyselky můžete z centra dopravit 
výletním vláčkem. 
Pro děti je připraven ZOO koutek. Samozřejmostí je i 
velké množství prodejních stánků s rozmanitými 
druhy zboží. 
Vstupné: zdarma 
www.kcbilina.cz 
 

http://www.kcbilina.cz/


 

  
150 LET od ZALOŽENÍ 

HASIČSKÉHO SBORU V 

TEPLICÍCH.  
Místo konání: Teplice 

Kdy: 6. 5. až 14.6.2017 
sobota 6. 5. Pohár ředitele ÚO 
Teplice HZS: soutěž zaměřená na 
zvyšování fyzické zdatnosti a 
dovednosti dětí v požární ochraně, 
která proběhne na hřišti ZŠ 
Buzulucká v Teplicích 
středa 24. 5. Mladý záchranář: 
branně-vědomostní soutěž pro 
starší mládež, s přípravou na 
nenadálé události a poskytování 
pomoci 
čtvrtek 25. 5. v 17:00 hod. „Pod 
ochranou sv. Floriána" - 150 let 
hasičského sboru v Teplicích: 
vernisáž výstavy k 150. výročí 
založení hasičského sboru v 
Teplicích v Jízdárně teplického 
zámku (výstava potrvá do neděle 
20. 8.) 
pátek 26. 5. od 15:00 do 18:00 hod. 
Dětské muzejní odpoledne: 
program pro děti od 5 do 12 let s 
hasičskou tématikou 
pátek 26. 5. od 19:00 do 24:00 hod. 
XIII. teplická muzejní noc: tradiční 
komentované prohlídky teplického 
zámku nejen k 150. výročí založení 
Hasičského sboru v Teplicích 
neděle 28. 5.IX. propagační jízda 
historické techniky SH ČMS: 
průjezd hasičských vozidel centrem 
Teplic v rámci 863. zahájení 
lázeňské sezóny v Teplicích 
středa 31. 5.Den otevřených dveří 
požární stanice Teplice: prezentace 
ukázek a přípravy příslušníků 
hasičského záchranného sboru pro 
širokou veřejnost 
středa 14. 6.Vyprošťování osob z 
havarovaných vozidel: ukázka 
týmové práce hasičů při záchraně 
osob u dopravních nehod 

www.muzeum-teplice.cz 
 
 

http://www.muzeum-teplice.cz/


 

  

SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY 
 
Místo konání: Chomutov, Náměstí 1. máje 

Kdy: 6. 5. 2017 od 8:00 hod. 
Vstupné: zdarma 
www.severoceskefarmarsketrhy.cz 
 
 

SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY 
 
Místo konání: Teplice, Náměstí Svobody 

Kdy: 5. 5. 2017 od 9:00 hod. 
Vstupné: zdarma 
www.severoceskefarmarsketrhy.cz 
 

4. NOC NAKUPOVÁNÍ V OLBERNHAU 
Místo konání: Olbernhau 

Kdy: 6. 5. 2017 do 22:00 hod. 

Mnoho obchodů bude mít prodlouženou otevírací 

dobu a budou nabízet lákavé nabídky a akce. 

Vstupné: Zdarma 

www.olbernhau.de 

 

http://www.severoceskefarmarsketrhy.cz/
http://www.severoceskefarmarsketrhy.cz/
http://www.olbernhau.de/


 

  
SHERPA CUP 2017 

Místo konání: Pyšná – Lesná 

Kdy: 8. 5. 2017 od 8:30 hod. prezentace 
11. ročník závodu do vrchu se zátěží 
Atraktivní adrenalinová krušnohorská expedice / Přijďte změřit své síly, posílit 
srdce, svaly a plíce. Věcné ceny pro první tři umístěné v každé kategorii 
Pro každého závodníka, který projde cílem, je připraveno občerstvení + nápoj 
Výstup v horském terénu po staré solné stezce 
Trať o délce 2 325m s převýšením 200 m 

• Prezentace závodníků od 8:30 do 10:30 hod. u Horské služby Pyšná 
• Hromadný start v 11:00 hod. 
• Hlavní závod: kategorie mužů – start ve 12:00 hod. na Pyšné 

Startovné: 0 - 15 let 50 Kč/80 Kč, 16 - 17 let 80 Kč/120 Kč a od 18 let 150 Kč/200 
Kč - nižší cena platí při registraci předem, vyšší cena se hradí na místě v den 
závodu 
www.horskyhotellesna.cz 
 
 

http://www.horskyhotellesna.cz/


 

  SPANILÁ JÍZDA MĚSTEM 
Místo konání:Most – 1. náměstí 

Kdy: 12. 5. 2017 od 16:00 hod. 
Průjezd historických závodních vozů 
městem s cílem na 1. náměstí před 
závodním víkendem The Most Historic 
Grand Prix. Na náměstí kulturní 
program a autogramiáda jezdců 
Vstupné:zdarma 

www.mesto-most.cz 
 
 

FÉROVÁ SNÍDANĚ NaZemi 
Místo konání: Zámek Valdštejnů Litvínov 

Kdy: 13. 5. 2017 od 9:00 do 11:00 hod. 
Piknikové setkání na podporu lokálních a fairtradových pěstitelů. 
Fair trade dává pěstitelům ze zemí „třetího světa“ možnost uživit se vlastní prací za důstojných 
podmínek. Fairtradový výrobek poznáte např. podle certifikační známky Fairtrade®  
Účastníci si přinesou vlastní dobroty, ať už fairtradové nebo lokální. 
Jde o skvělou příležitost setkat se s kamarády, rodinou nebo sousedy a strávit společně jedno 
květnové dopoledne snídaní v příjemném prostředí zámku Valdštejnů. 
Můžete si upéct buchtu z fairtradového kakaa a cukru, bio mouky, medu od místního včelaře  
a vajíček od souseda.  V infocentru lze zakoupit kávu nebo čaj od fairtradových pěstitelů.  
Kromě snídaně by ve vašem košíku neměly chybět talíře, ubrousky, nože a lžičky… 
Pro děti jsou připraveny dílničky.  
Vstupné: zdarma 

www.mulitvinov.cz 
 

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


 

  

50 LET OD OBNOVENÍ VINAŘSTVÍ 

NA MOSTECKU 
Místo konání: České vinařství Chrámce 

Kdy: 13. 5. 2017, 8:00 do 18:00 hod. 
Výroční den otevřených dveří v Chrámcích 
Ochutnávka všech vín vyrobených od roku 
1999 až do současnosti, prohlídka vinařství s 
průvodcem, řemeslný trh, uzeniny, sýry, 
občerstvení, jízda na koni, opékání vuřtů, 
posezení na zahradě, plnění tematická úkolů 
s odměnou 
Vstupné: zdarma. 
www.mesto-most.cz 
 

DEN ROZVOJE MĚST 
Místo konání:  Marienberg 

Kdy: 13. 5. 2017 od 10:00 do 16:00 hod. 
V tomto roce město dokončilo rekonstrukci historické 

Zschopauer brány a zve k její návštěvě své občany a 

hosty.V tento den je nabízená také prohlídka, která 

začíná v 11:00 hod. a potrvá cca hodinu. 

Vstupné: Neuvedeno 

www.marienberg.de 

 

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


 

  

„KVĚTEN PRO VEŘEJNOST“ 
Místo konání: Benedikt Most 

Kdy: 14. 5. 2017 od 15:00 hod. 
Zábavný program zajištěný mosteckými 

neziskovými organizacemi.  

Vstupné: neuvedeno 

www.svc-most.cz 

 

ANNABERSKÉ JARNÍ TRHY 
Místo konání:Marktplatz, Annaberg-Buchholz 

Kdy: Od 15. 5. 2017 do 18. 5. 2017  
K zakoupení budou možné ovoce, zelenina, ryby, 

mléčné výrobky, oblečení, zboží do domácnosti, 

bižuterie a další... 

Vstupné: Zdarma 

www.annaberg-buchholz.de 

 

http://www.svc-most.cz/
http://www.annaberg-buchholz.de/


 

  MAJÁLES 
Místo konání: 1. náměstí Most 

Kdy: 19. 5. 2017 od 14:30 hod. 
14:30 - Zahájení akce 
16:00 - 17:00 Jakub Děkan 
17:00 - Vyhlášení krále a královny Majálesu 
18:00 - 19:00 VOXEL 
19:00 - 20:00 diskotéka 
20:00 - Ukončení akce 
Akci bude moderovat Petr Říbal 
Vstupné: zdarma 

www.mesto-most.cz 
 

 

SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY 
Místo konání: Teplice, Náměstí Svobody 

Kdy: 19. 5. 2017 od 9:00 hod. 
Vstupné: zdarma 

www.severoceskefarmarsketrhy.cz 
 
 

SUPERFESTIVAL ZDRAVÍ 
Místo konání: Oblastní muzeum Most 

Kdy: 20. 5. 2017 od 10:00 do 
15:00 hod. 
Veletrh zdravého životního stylu, 
aktuální novinky a trendy nebo 
doporučení. Zdravá výživa, raw food, 
přírodní nápoje, alternativní sporty, 
nové publikace k tématu. 
Vstupné: 30 Kč 

www.mesto-most.cz 
 
 

SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY 
Místo konání: Chomutov, Náměstí 1. máje 

Kdy: 20. 5. 2017 od 8:00 hod. 
Vstupné: zdarma 

www.severoceskefarmarsketrhy.cz 
 

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


 

  

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY                        

 
Místo konání: Komáří vížka v Krušných horách 

Kdy: 20. 5. 2017 od 9:00 do 17:00 hod. 
Výjimečné svezení nejdelší českou lanovkou s jízdenkou Dopravy Ústeckého kraje (DÚK). Provoz lanovky je od 
8:30 do 18:30 hod. Výletní okruh s atrakcemi pro děti, ukázka výcviku psů, jízda na koloběžkách, chemické 
pokusy, dopravní soutěže, veslařský trenažér, simulační „opilecké“ brýle, dopravní testy z BESIP a „Pívobus“ - 
speciálně upravený autobus Pivovaru Zíchovec u Loun. 
Pořadatelé:  Destinační agentura Krušné hory, Ústecký kraj, Lesy ČR, město Krupka, Sport Krupka a Pivovar 
Zíchovec. 
Doprava: Autobusem linkami DÚK č. 458 do zastávky Krupka – Bohosudov Městský úřad, Autobusem č. 485 do 
zastávky Krupka – Bohosudov náměstí 
Autobusy č. 484 a č. 486 nebo vlakem linkou U1 na nádraží Krupka – Bohosudov 
Na Komáří vížku jezdí z Bohosudova kyvadlový autobus DÚK nebo pravidelná linka č. 484. 

www.krusne-hory.org/akce/ 



KNIHOVNA POD LÍPOU 
Místo konání: Zámek Valdštejnů Litvínov 

Kdy: 24. 5. 2017 od 13:00 do 17:00 hod. 
13:00 -16:00 hodin program Městské knihovny Litvínov  
Knihovnický jarmark, informace o knihovně, výstava fotografií o 
činnosti knihovny, miniburza knih, zábavné atrakce pro celou rodinu: 
tvoření a malování, antistresové omalovánky, bublifuky, deskové hry, 
házecí atrakce, kvízy a rébusy, skládání vlaštovek, origami  
16:00-17:00 hodin vystoupení hudebního a dramatického oboru ZUŠ 
Litvínov 
Vstupné: zdarma 

www.mulitvinov.cz 
 

 

  

KLUDSKÉHO ZAHRADA 2017 
Místo konání: Jirkov, Zahrada Kludského vily 

Kdy: 20. 5. 2017 od 14:00 hod. 
Tradiční "festiválek" hudby a divadla etc. Loutky bez 
hranic (akční Bramborová pohádka s bramborovou 
dílnou), Annešanté (acoustic-jazz), Václav Koubek 
(folk-rock), Cirkus Paciento(s cirkusovou dílnou), 
Příhody kluka Bombarďáka (krátké scénky, divoké 
struny, bláznivé řeči, dance plné rance...), Schodiště 
(alternative-pop). Výtvarné dílny, čajovna, 
občerstvení. 
Vstupné: 60 Kč, 40 Kč. 

www.knihovna-jirkov.cz 
 

SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ 

TRHY 
Místo konání: Bílina, Mírové náměstí 

Kdy: 26. 5. 2017 od 9:00 hod. 
Vstupné: zdarma 
www.severoceskefarmarsketrhy.cz 
 
 

ANNABERSKÁ NOC MÓDY 
Místo konání: Staré město, Annaberg-Buchholz 

Kdy: 27. 5. 2017 od 17:00 do 23:55 hod. 
V sobotu po svátku Nanebevzetí Ježíše Krista zvou 

obchody v historickém centru města Annaberg k 

návštěvě annaberské noci módy. Obchody prezentují 

návštěvníkům své nejnovější kolekce za doprovodu 

hudby a tance. Kulinářské zážitky a chutné koktejly 

zvou k procházkám a k ochutnávání. Na několika 

jevištích hraje živá hudba. 

Vstupné: Zdarma 

www.annaberg-buchholz.de 

http://www.mulitvinov.cz/
http://www.knihovna-jirkov.cz/
http://www.severoceskefarmarsketrhy.cz/
http://www.annaberg-buchholz.de/


 

  

FARMÁŘSKÉ SLAVNOSTI 
Místo konání: 1. náměstí Most 

Kdy: 27. 5. 2017 od 8:00 do 12:00 hod. 
8:00 hod. Zahájení akce 
9:00 až 10:30 hod. Registrace do soutěže o 
Nejchutnější slané 
pečivo 
9:00 až 9:45 hod. I. vstup kapely Stráníci 
10:00 až 10:45 hod. II. vstup kapely Stráníci 
11:00 hod. Vyhlášení soutěže a ocenění výherců 
12:00 hod. Ukončení akce 

www.mesto-most.cz 
 

PIVNÍ A GULÁŠOVÉ SLAVNOSTI 

Místo konání: 1. náměstí Most 

Kdy: 27. 5.2017 od 13:00 do 22:00 
hod. 

13:00 hod Zahájení akce 
13:00 až 13:30 Divadlo Rozmanitostí 
14:00 až 15:00 hod. Holokrci 
15:00 až 18:00 hod. Ochutnávka gulášů 
15:30 až 16:30 hod. Nedloubej se v nose 
17:00 až 18:00 hod. Stará škola 
18:30 hod. Vyhodnocení soutěže o 
Nejchutnější 
mostecký guláš 2017 
18:45 až 19:45 hod. Dilated 
20:30 až 21:30 hod. Coffeebreak 
22:00 hod. Ukončení akce 

www.mesto-most.cz 
 

SETKÁNÍ OBYVATEL ZANIKLÝCH OBCÍ 
Místo konání: Jirkov, zámek Červený Hrádek, spodní 
louka 

Kdy: 27. 5. 2017 od 15:00 hod. 
K poslechu hraje Malá muzika O. Vávry. 
Vstupné: zdarma 

www.zamek-cerveny-hradek.cz 
 

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY V TEPLICÍCH 2017 
Místo konání: Teplice, lázeňská zóna 
Kdy: 26. 5. 2017 od 9:00 hod. do 28. 5. 2017 21:00 hod. 
Zahájení lázeňské sezony v Teplicích zahrnuje bohatý kulturní program a přináší 
pestrou nabídku všestranných kulturních i společenských aktivit. Dílčími akcemi 
nabitý víkendový program zahrnuje rozmanitá hudební vystoupení, divadelní 
představení, řemeslné trhy, ochutnávky regionálních specialit, sportovní zápolení, 
pouťové atrakce, studentské mítinky, kadeřnické show, multikulturně zaměřené 
akce, výstavy fotografií, kulinářské speciality a mnoho dalších zajímavostí. 

www.lazenska-teplice.cz 

 

http://www.mesto-most.cz/
http://www.mesto-most.cz/
http://www.zamek-cerveny-hradek.cz/
http://www.lazenska-teplice.cz/


 

  PŘEDNÁŠKY A VÝSTAVY 

VLASTIMIL VONDRUŠKA 
Místo konání: Dubí, Dům porcelánu s modrou krví 

Kdy: 3. 5. 2017 od 17:30 hod. 
Setkání se spisovatelem historických románů na téma - 
Oldřich z Chlumu, historický román a skutečnost. 
Vstupné: zdarma 
www.mkzdubi.cz 
 
 

http://www.mkzdubi.cz/


 

  

PŘÍRODOVĚDNÉ VYCHÁZKY JARO 2017 - Vítání ptačího zpěvu 
Místo konání: Mariánské Radčice (jezero Za pilou) 

Kdy: 6. 5.2017 od 9:00 do 11:30 hod. 

Přírodovědné oddělení Oblastního muzeum v Mostě Vás srdečně zve na 
komentované vycházky za přírodou Mostecka. Seznámíte se na nich s běžnými i 
vzácnějšími druhy rostlin a živočichů. 
Sraz v 9:00 hodin na hrázi jezera Za pilou 
Doprava na místa srazů vlastními auty. Pro omezený počet zájemců se lze domluvit 
na odvozu muzejním autem, nejpozději však den předem. Počet míst je omezený. 
Kontakt: 414 120 238. 
www.muzeum-most.cz 

 

MOLDAVSKÁ DRÁHA A FLÁJSKÝ 

PLAVEBNÍ KANÁL 
Místo konání: Kino Kosmos Most 

Kdy: 3. 5. 2017 od 17.30 hod. 

Regionální dokument o unikátních stavbách Krušných 
hor. 
Vstupné: 90 Kč 

www.kinomost.cz 
 KLÁŠTER OSEK MEZI ZRUŠENÍM A 

BAROKNÍM ROZKVĚTEM  
Místo konání: Osek, Klášter – opatský sál 

Kdy: 5. 5. 2017 od 17:00 hod. 
Přednáška. Kapitoly z dějin kláštera. Přednášející - PhDr. 
Jan Zdichynec, Ph.D. 
Vstupné: 100 Kč 

www.osek.cz 
 
 

http://www.muzeum-most.cz/
http://www.kinomost.cz/
http://www.osek.cz/


  

JARNÍ VÝSTAVA 

MINIATURNÍCH KONÍ 
Místo konání: Braňany, Selský 
dvůr 

Kdy: 7. 5. 2017 od 10:00  
Jedinečná výstava. Pořádá se v 
kryté jezdecké hale rozlehlého 
areálu Selský dvůr Braňany. 
Vstupné: zdarma 

www.selskydvur.info 
 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVY – 

MATERPATRIAE – SOCRUS EUROPAE 
Místo konání: Oblastní muzeum v Mostě 

Kdy: 11. 5. 2017 od 17:00 hod. 
300 let od narození české a uherské královny Marie Terezie, 
která byla již za svého života nazývána Matkou vlasti, ale pro 
svou sňatkovou politiku i Tchyní Evropy. Panování této 
výjimečné ženy nebylo jen dobou reforem, ale i obdobím 
rozvoje mnoha řemesel v Krušných horách. 
Vstupné: zdarma 

www.muzeum-most.cz 
 

 

KRÁSY AFRIKY – ZIMBABWE 
Místo konání: Oblastní muzeum v Mostě 

Kdy: 12. 5. 2017 od 17:00 hod. 
Slavnostní zahájení výstavy 
Zimbabwe z pohledu studentů Střední školy diplomacie 
a veřejné správy v Mostě a žáků spolupracujících ZŠ. 
Projekt na podporu vzdělání v odlehlých vesnicích a 
studia africké dívky. Vernisáž doprovodí program 
studentů školy 
Vstupné: zdarma 
www.muzeum-most.cz 
 
 

MYSLIVECKÝ DEN 
Místo konání: Jirkov, zámek Červený Hrádek, 
zámecká louka 

Kdy: 13. 5. 2017  
Oblastní výstava loveckých psů, slavnostní 
zahájení přehlídky trofejí a doplňujících výstav, 
předání mysliveckých tradic, vystoupení trubačů, 
Svatohubertská mše v zámecké kapli, naučná 
stezka a dětský koutek. 
Vstupné: 20 Kč 

www.zamek-cerveny-hradek.cz 
 

http://www.selskydvur.info/
http://www.muzeum-most.cz/
http://www.muzeum-most.cz/
http://www.zamek-cerveny-hradek.cz/


 

 

  

SÁM S OCEÁNEM 
Místo konání: Městská knihovna Most 

Kdy: 16.5.20017 od 17:00 hod. 
Cestopisná přednáška Tomáše Kůdely 
Vstupné: neuvedeno 

www.mesto-most.cz 
 
 

NA KOLE PŘES USA – JIRKA KŘÍŽ  
Místo konání: Jirkov, Lezecká aréna 

Kdy: 18. 5. 2017 od 19:00 hod. 
Všichni cyklisté a příznivci cestování jsou zváni na přednášku Jirky 
Kříže o cestě na horských kolech  z Kanady, napříč USA až na 
hranice s Mexikem. 
Vstupné: 50 Kč 

www.lezecka-arena.cz 
 

VÝMENA POŠTOVNÍCH 

ZNÁMEK A POHLEDNIC 
Místo konání: Haus des Gastes, 

Annaberg-Buchholz 

Kdy: 13. 5. 2017 od 10:00 do 

12:00 hod. 
Vstupné: 1,60 € 

www.annaberg-buchholz.de 

 

NOC V MUZEU  
Místo konání: Muzeum hraček, Seiffen 

Kdy: 19. 5. 2017 od 18:00 do 

20:00 hod. 
Můžete se těšit například na historický 

film, hudbu, atrakce s poezií a další. 

Vstupné: Neuvedeno 

www.seiffen.de 

 

ANNABERSKÝ ZVÍŘECÍ FESTIVAL 
Místo konání:Pöhlberg 

Kdy: 20. 5. 2017 od 11:00 do 18:00 

hod. 
Pro děti bude připravený bohatý program – 

jízdy na ponících, lukostřelba, malování na 

obličej, vyrábění z přírodních materiálů, 

maskoti a mnoho dalšího. 

Vstupné: Zdarma 

www.annaberg-buchholz.de 

 

http://www.mesto-most.cz/
http://www.lezecka-arena.cz/
http://www.annaberg-buchholz.de/
http://www.seiffen.de/
http://www.annaberg-buchholz.de/


 

  PŘÍRODOVĚDNĚ VYCHÁZKY JARO – VRCH ZLATNÍK 

Kdy: 25. 5. 2017 v 16:30 hod. 
Přírodovědné oddělení Oblastního muzeum v Mostě Vás srdečně zve na 
komentované vycházky za přírodou Mostecka. Seznámíte se na nich s 
běžnými i vzácnějšími druhy rostlin a živočichů.  
V. Joza (botanika), P. Krásenský (entomologie) 
Sraz v 16:30 na parkovišti u hřbitova Obrnice u Českých Zlatníků 
(50°30'43.117"N,13°42'9.397"E) 
Doprava na místa srazů vlastními auty. Pro omezený počet zájemců se lze 
domluvit na odvozu muzejním autem, nejpozději však den předem. Počet 
míst je omezený. Kontakt: 414 120 238. 
Vstupné: zdarma 

www.muzeum-most.cz 
 

BYLINNÝ TÝDEN  
Místo konání:Gasthof Dittmannsdorf, 

Olbernhau 

Kdy: 23. – 30. 5. 2017 od 15:00 

hod. 
Příjemná káva, bylinný workshop 

s přednáškou o divokých bylinách a 

chutné grilované pokrmy. 

Vstupné: Neuvedeno  

www.olbernhau.de 

 

DEN HISTORICKÉHO ŘEMESLA 
Místo konání: Krušnohorské Freilichtmuseum, 

Seiffen 

Kdy: 26. 5. 2017 od 10:00 do 17:00 

hod. 
Vstupné: V ceně běžného vstupného 

www.seiffen.de 

 

http://www.muzeum-most.cz/
http://www.olbernhau.de/
http://www.seiffen.de/


 

  AKCE PRO DĚTI 

„MÁJOVÉ NOCOVÁNÍ“ 
Místo konání: Středisko volného času, Most 

Kdy:12. – 13. 5. 2017 
Pátek–sobota nocování v SVČ pro děti od 8 let, tentokrát 

s návštěvou hry v největší LASER ARENĚ v České republice. 

Vstupné: 150 Kč/dítě 

www.svc-most.cz 

 

OVČÍ POHÁDKA 
Místo konání:Divadlo Rozmanitostí, Most 

Kdy: 6. 5. 2017 od 10:00 hod. 
Bylo nebylo... na zelené louce páslo se 

stádo oveček... Ale jednoho dne se začaly 

ztrácet....Kam se ztrácejí? A proč beran 

vyhlásil přísný zákaz se na cokoli ptát? 

A oč je černá barva horší než bílá? Na 

všechny své otázky najde odpověď malé 

černé jehňátko, které ovečky nejen 

zachrání, ale vyzraje i nad zlem a 

hloupostí.... 

Pro děti od 3 let.Uvádí Nána divadélko 

Plzeň. 

Vstupné: 65–250 Kč 

www.divadlo-rozmanitosti.cz 

 

 

 

NOČNÍ HRÁTKY – TAJEMSTVÍ OSEKA 

ZÁHADY HRADU RÝZMBURK 
Místo konání: DDM Osek 

Kdy: 5. -6. 5. 2017 od 17:00 hod. 
Vydejte se s námi po stopách našich předků. Na naší 

cestě společně odhalíme spoustu záhad. Například 

tu, ve které bylo otisknuto dětské chodidlo na 

pálené cihle, a která byla nalezena právě na hradě 

Rýzmburk. 

S sebou si vezměte karimatku, spacák, baterku, 

kartáček na zuby, pastu, láhev na pití, sportovní 

oblečení a přezůvky. 

Na akci je nutné se přihlásit a zaplatit poplatek do 1. 

5. 2017 v DDM Osek. 

Poplatek: 80 Kč 

www.ddmosek.cz 

 

 

 

SPORTOVNÍ DEN NA HRADĚ 

DOUBRAVKA 
Místo konání: hrad Doubravka, Teplice 

Kdy:1. 5. 2017 od 12:00 do 15:30 

hod. 
Program pro děti: Cesta kolem světa – 

obratnost, zkouška odvahy, sport. Opékání 

buřtů. 

Za deštivého počasí se program pro děti ruší 

Vstupné: neuvedeno 

www.ddmteplice.cz 

 

SLET ČARODĚJNIC ANEB KLÁNÍ 

ČARODĚJNÝCH UČŇŮ 
Místo konání: louka u DDM – pouťový plac, Osek 

Kdy: 6. 5. 2017 od 14:00 hod. 
Čarodějné sladké soutěžení, klání čarodějných 

učňů – dítě + dospělý (mamka, taťka atd.) nebo 

kamarád či sourozenec nad 15 let (jeden z dvojice 

musí mít čarodějný kostým). Vyhodnocení výtvarné 

soutěže „Čarodějné námluvy“, vystoupení hudební 

skupiny Maxíci, čarodějný táborák. 

Vstupné: čarodějné sladké soutěžení – 20 Kč/hrací 

karta, klání čarodějných učňů – 50 Kč/tým, ostatní 

– dobrovolné 

www.ddmosek.cz 

 

http://www.svc-most.cz/
http://www.divadlo-rozmanitosti.cz/
http://www.ddmosek.cz/
http://www.ddmteplice.cz/
http://www.ddmosek.cz/


 

  

HRANÍ O KARKULCE ANEB POHÁDKA 

Z BEDNY 
Místo konání: Divadlo Rozmanitostí, Most 

Kdy: 13. 5. 2017 od 10:00 hod. 
Vyprávět děj jedné z nejznámějších světových pohádek je 

stejné, jako nosit dříví do lesa. Slavnou dívenku s červenou 

karkulkou a její lesní cestu k babičce oživuje "první dětský 

horor". Většina dětských pohádek, které sepsali bratři 

Grimmové, má trochu hrůzostrašnou notu, kterou jsme se v 

případě Červené Karkulky snažili odlehčit úsměvnou 

polohou. Dvojice herců si s tématem lehce pohrává a tu a 

tam přizve ke spolupráci dětské publikum. Malý divák tak 

odchází z představení, že "nebýt jeho", tak to ti dva 

popletové nikdy nedohráli. Herci, loutky a řada písniček se 

těší na své příznivce. 

Vstupné: 70 Kč 

www.divadlo-rozmanitosti.cz 

 

RODINNÝ VÍCEBOJ 
Místo konání: DDM Bílina 

Kdy: 12. 5. 2017 od 16:30 hod. 

Zábavné odpoledne určené pro rodinné týmy, pro které jsme připravili 

soutěžní klání. Začínáme v 16:30 hodin, kdy se přihlášené rodinné týmy pustí 

do překonání připravených disciplín, které jistě přinesou více zábavy než 

sportovních výkonů:)  

Není třeba se ničeho obávat... čeká vás skákání v pytli, překážková dráha, 

střelba na terč, puzzle, kostky, möllky a podobné veselé "záludnosti". Po 

překonání všech disciplín si, na naší zahradě, můžete opéct špekáčky, které 

od nás dostanete, stejně jako pečivo, pití a další ingredience.  

V závěru akce budou vyhodnoceny a odměněny nejúspěšnější rodinné týmy 

Propozice: 2členné rodinné týmy = dospělý + dítě 

Týmy budou rozděleny do dvou kategorií, a to podle roku narození dítěte. 

Přihlásit rodinný tým a zaplatit startovné na recepci je třeba do úterý 

9.5.2017 nebo do zaplnění kapacity. 

Startovné: 80 Kč/tým 

www.ddmbilina.cz 

 
KÁČÁTKO 
Místo konání: Dům kultury, Teplice 

Kdy: 16. 5. 2017 od 16:00 a 17:00 hod. 
Jednoduchá říkadla, snadno zapamatovatelné texty. 

To jsou devízy pohádek pro nejmenší Maňáskového 

divadla Teplice. Snad se Alence za pomoci dětí podaří 

káčátko vysvobodit. Určeno dětem od 3 let. 

Vstupné: neuvedeno 

www.dkteplice.cz 

 

 

http://www.divadlo-rozmanitosti.cz/
http://www.ddmbilina.cz/
http://www.dkteplice.cz/


 

  

PUTOVÁNÍ ZA VÍLOU MARIBYLOU 
Místo konání:Horní Jiřetín – parkoviště před závodem Triola 

Kdy:20. 5. 2017 od 8:30 do 15:00 hod. 
Pořadatelem je TJ Baník Dolní Jiřetín 
Trasy pohádkového lesa: 6 km, 10 km, 20 km. 
Organizátorem akce je pan František Gallík (gallice@seznam.cz) 
Startovné: neuvedeno 

www.kctul.cz 
 
 

O RYBÁŘI A ZLATÉ RYBCE 
Místo konání:Divadlo Rozmanitostí, Most 

Kdy: 20. 5. 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. 

Vstupné: 70 Kč 

www.divadlo-rozmanitosti.cz 

 

O PLAVÁČKOVI 
Místo konání: Divadlo Rozmanitostí, Most 

Kdy: 27. 5. 2017 od 10:00 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. 

Vstupné: 70 Kč 

www.divadlo-rozmanitosti.cz 

 

 PÁRTY KE DNU DĚTÍ VE 

STOCKHAUSENU 
Místo konání:Stockhausen, Olbernhau 

Kdy: 27. 5. 2017  
Párty pro děti, které se mohou těšit na spoustu 

překvapení. Bude se konat uvnitř i ve venkovním 

areálu. 

Vstupné: V ceně běžného vstupného 

www.olbernhau.de 

 

 

http://www.kctul.cz/
http://www.divadlo-rozmanitosti.cz/
http://www.divadlo-rozmanitosti.cz/
http://www.olbernhau.de/


 

  



 

  

DIVADLO 

TŘI SESTRY 
Místo konání: Městské divadlo v Mostě 

Kdy: 2. 5.2017 od 19:00 hod. 
Tajemná, radostná i posmutnělá hra A. P.Čechova 
o lidech, kteří uvízli ve vlastním životě, ve 
vzpomínkách i snech. Tři sestry patří mezi 
nejzásadnější texty světové dramatické literatury. 
Mostecká inscenace v režii Pavla Kheka slibuje 
vynikající divadelní zážitek. 
Vstupné: 150/170 Kč 

www.divadlo-most.cz 
 

ZŮSTANE TO MEZI NÁMI 
Místo konání: Kino Kosmos Most 

Kdy: 8. 5. 2017 od 19:00 hod. 
Výjimečné setkání s Evou Holubovou a 
Bobem Kleplem. „Zůstane to mezi 
námi“ je úsměvná, někdy možná i 
trochu hořká, každopádně vždy velmi 
osobitá talk show našich předních 
herců, známých vedle profesního 
mistrovství také zájmem o dění kolem 
nás a snahou nežít život zbytečně. 
Diváci ovlivňují podobu večera 
prostřednictvím svých otázek, 
položených buďto napřímo ze sálu, 
nebo napsaných před začátkem 
představení. 
Vstupné: 330 Kč 

www.kinomost.cz 
 
 
 

TAKOVÉ JSOU VŠECHNY 
Místo konání: Citadela Litvínov 

Kdy: 10. 5. 2017 od 18:00 hod. 
Filmový záznam opery TAKOVÉ JSOU VŠECHNY z 
Opery national de Paris. 
Takové jsou všechny (Così fan tutte) je komická 
opera o dvou dějstvích o podstatě lásky. Odehrává 
se v Neapoli na konci 18. století. 
Vstupné:249,-Kč, pro seniory a ZTP 199,-Kč 

www.citadela-litvinov.cz 
 

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


 

  
MINIPÁRTY KARLA ŠÍPA A JOSEFA 

NÁHLOVSKÉHO 
Místo konání: Městské divadlo v Mostě 

Kdy: 10. 5. 20147 od 19.00 hod. 
Zábavná talk show, která je volnou alternativou 
velmi úspěšného televizního pořadu Všechnopárty. 
Oba pořady pojí to nejdůležitější.  Osoba 
moderátora, komentátora a baviče Karla Šípa. Do 
Mostu dorazí se svým hostem Josefem 
Náhlovským. 
Vstupné: 280 a 300 Kč 
www.divadlo-most.cz 
 

STARCI NA CHMELU 
Místo konání: Městské divadlo v Mostě 

Kdy: 11. 5.2017 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 
 

POPRASK NA LAGUNĚ 
Místo konání: Citadela Litvínov 

Kdy: 15.5.2017 od 19:00 hod. 
Slavná klasická komedie ze slunné Itálie plná 
temperamentu, rvaček, praček, hádek, rozchodů a 
usmiřování. Muži a ženy šílí! Podaří se snaživému soudnímu 
úředníkovi urovnat věčné spory mezi rozhádanými 
mileneckými páry?  
Hrají: Eva Holubová, Bohumil Klepl, Kryštof Hádek, Jana 
Krausová, Kristýna Fuitová-Nováková, Marika Šoposká, Jana 
Stryková / Anna Fixová a další. 
Vstupné: 360/390 Kč 

www.citadela-litvinov.cz 
 

BALADA PRO BANDITU – 

DERNIÉRA 
Místo konání: Městské divadlo v Mostě 

Kdy: 18. 5.2017 od 19.00 hod. 
Příběh veliké lásky, veliké zrady a veliké 
svobody. Živě hraný i zpívaný muzikál o 
nezkrotném zbojníku Šuhajovi. Na jevišti 
mostecké činohry ožívá divoký kraj 
Podkarpatské Rusi. 
Vstupné: 180/200 Kč 

www.divadlo-most.cz 
 

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


 

  

NEBEZPEČNÉ VZTAHY 
Místo konání:Městské divadlo v Mostě 

Kdy:23. 5. 2017 od 17:00 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: 150/1700 Kč 

www.divadlo-most.cz 
 
 

TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA 
Místo konání: Městské divadlo v Mostě 

Kdy: 22. 5.20017 od 19:00 hod. 
Divadelní adaptace kultovní knihy Sue Townsend 
je činoherním retro muzikálem 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 
 

SHIRLEY VALENTINE 
Místo konání: Duchcov, kino Lípa 

Kdy: 23. 5. 2017 od 19:00 hod. 
One woman show Simony Stašové. 
Vstupné: předprodej 200 Kč, na místě 230 Kč 

www.kcduchcov.cz 
 TESTOSTERON 

Místo konání: Městské divadlo v Mostě 

Kdy: 24. 5. 2017 od 19.00 hod. 
Živelná polská komedie o chlapské duši, ženách a 
vztazích. Komedie s hlubším poselstvím. 
Vstupné: 150 Kč 

www.divadlo-most.cz 
 

HANA MACIUCHOVÁ – NOELLE CHATELET – ŽENA 

VLČÍ MÁK 
Místo konání: Městská knihovna Most 

Kdy: 25. 5. 2017 od 19:00 hod. 
Hra je monologem starší dámy, která prožívá ve věku, kdy se většina 
jejich vrstevnic už dávno smířila s šedí, jednotvárností a osamělostí 
zbytku života, nečekané, citové vzplanutí, neuvěřitelnou, 
ostýchavou, dychtivou a stejně intenzivně opětovanou lásku k muži 
ještě o deset let staršímu, než je ona sama. V dnešní době tvrdého 
kultu mládí a povrchní, fyzické krásy, kdy je věk a zkušenost 
handicapem, jde o téma velmi aktuální. I „starý“ člověk ještě žije a 
možná vás překvapí 
Vstupné: 280/350 

www.knihovnamost.cz 
 

http://www.divadlo-most.cz/
http://www.divadlo-most.cz/
http://www.kcduchcov.cz/
http://www.divadlo-most.cz/
http://www.knihovnamost.cz/


 

  

CHARLEYOVA TETA 
Místo konání: Městské divadlo v Mostě 

Kdy: 26. 5.2017 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 
 

ŘIDIČ PANÍ DAISY 
Místo konání: Městské divadlo v Mostě 

Kdy: 27. 5.2017 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 
 

LÁSKA A ČAS 
Místo konání: Docela velké divadlo Litvínov 

Kdy: 28. 5. 2017 od 18:00 hod. 
Příběh mladého vědce, který najde sochu a 
rozhodne se cestovat časem, aby našel dívku, podle 
které byla vytvořena. Představení humornou formou 
přibližuje divákům nejen činoherní, ale také 
hudební, taneční a operní skvosty. 
Vstupné: 100 Kč 

www.docelavelkedivadlo.cz 
 

TESTOSTERON 
Místo konání: Městské divadlo v Mostě 

Kdy:29. 5. 2017 od 19.00 hod. 
Živelná polská komedie o chlapské duši, 
ženách a vztazích. Komedie s hlubším 
poselstvím. 
Vstupné: 150 Kč 

www.divadlo-most.cz 
 

http://www.divadlo-most.cz/
http://www.divadlo-most.cz/
http://www.docelavelkedivadlo.cz/
http://www.divadlo-most.cz/


 

  HUDBA 

DEN MATEK 
Místo konání: Bílina, Kulturní dům Fontána 

Kdy: 3. 5. 2017 od 15.00 hod. 
Taneční odpoledne nejen pro seniory k oslavě 
Dne Matek. K poslechu a k tanci hraje 
Krušnohorka z Unčína. 
Vstupné: 50 Kč 

www.kcbilina.cz 
 

HIP HOP PARTY 
Místo konání: Ponorka Litvínov 

Kdy: 5. 5. 2017 od 21:00 
hod. 
REFEW / PROTIVA / DJ VATRA 
Vstupné: 99 Kč 

www.ponorka-litvinov.cz 

KONCERT K SVÁTKU MATEK 
Místo konání: Zámek Valdštejnů Litvínov 

Kdy: 10. 5. 2017 od 17:00 hod. 

Hrají žáci ZUŠ Litvínov 
Vstupné: zdarma 

www.mulitvinov.cz 
 

VEČERNÍČEK PRO SENIORY 
Místo konání: Chomutov, Městské divadlo 

Kdy: 10. 5. 2017 od 17:00 hod. 
Tradiční taneční podvečer s Malou českou muzikou. 
Vstupné: neuvedeno 

www.echomutov.cz 
 

ROZKVETLÉ ČECHY 2017  
 mezinárodní festival pro děti a mládež 
Místo konání: Teplice 

Kdy:  3. 5. 2017 od 17:00 hod. do 
5. 5. 2017 19:00  hod. 

Mezinárodní soutěžní festival pro děti a 
mládež „Rozkvetlé Čechy“ je mezinárodní 
přehlídkou, hudebních a tanečních 
souborů Česka, Slovenska, Ukrajiny, Ruska. 
Program velkolepé show je pečlivě 
připravován na základě hodnocení 
mezinárodní poroty. Diváci mohou se těšit 
na pestrou přehlídku tanců, ale i na českou 
hudbu v provedení žáků ZUŠ, na velmi 
vysoké a profesionální úrovni, a to 
vzhledem k tomu, že jsou teprve ve škole a 
mají amatérský status vystupujících. 

www.kudyznudy.cz 
 

JARNÍ KONCERT HUDEBNÍ 

ŠKOLY 
Místo konání:Městský kostel, Olbernhau  

Kdy: 6. 5. 2016 od 16:00 hod. 
Vstupné: Neuvedeno 

www.olbernhau.de 

 

http://www.kcbilina.cz/
http://www.ponorka-litvinov.cz/
http://www.mulitvinov.cz/
http://www.echomutov.cz/
http://www.kudyznudy.cz/
http://www.olbernhau.de/


 

  
STRÁNÍCI A NEZMAŘI 
Místo konání: kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Most 

Kdy: 12. 5. 2017 od 18:00 hod. 
Stráníci a Míra Ošanec spolu s Nezmary na 
koncertě Když sever zpívá s jihem 
Vstupné: v předprodeji 350/300 k stání 200 Kč, v 
den konání koncertu: 400/350/250 Kč. 

www.mesto-most.cz 
 

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


 

  

TO JE TA PÍSNIČKA PRO TEBE 
Místo konání: Docela velké divadlo Litvínov 

Kdy: 12. 5. 2017 od 20:00 hod. 
Večer s Ivou Boušovou – povídání o brnkání 
Vstupné: 80 Kč 

www.docelavelkedivadlo.cz 
 

D’N’B PARTY – 5th ANNIVERSARY 

BASSTRIKE CREW 
Místo konání: Ponorka Litvínov 

Kdy: 12. 5. 2017 od 19:00 hod. 
Oslava pátého výročí založení Basstrike Crew 
Vstupné: zdarma 

www.ponorka-litvinov.cz 
 

TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO 

SENIORY 
Místo konání: Hotel Cascade Most 

Kdy: 17. 5. 2017 od 16:00 do 19:00 
hod. 
Taneční odpoledne s Duem Silver 
Vstupné: zdarma 

www.mesto-most.cz 
 

HAMBAEROS 
Místo konání: Café Bar Citadela 

Kdy: 17. 5.2017 od 19:30 hod. 
Koncert skupiny, která vás dostane svou 
živočišnou interpretací známých i méně 
známých skladeb. 
Hambaeros vznikli čistě náhodou v létě 
2016 po jednom výborném, původně 
neplánovaném koncertě pro teplickou 
konzervatoř, a protože ohlasy lidí byly 
značné – rozhodli se hrát spolu nadále. 
Jejich hudba – je většinou ve stylu jazz, 
latino, šanson, groove…. jen s cajonem a 
pianem i tak dokáží vytvořit docela slušnou 
atmosféru. 
Vstupné: 90 Kč 

www.citadela-litvinov.cz 
 

90. VÝROČÍ KOSTELNÍHO 

SBORU 
Místo konání: Horský kostel, Seiffen 

Kdy: 14. 5. 2017 od 9:30 do 

10:30 hod. 
Vstupné: Neuvedeno 

www.seiffen.de 

 

PHIL RUDD & BAND (AUS) – Srdce a duše AC/DC 
Místo konání: ATTIC music club Litvínov 

Kdy: 12. 5. 2017 od 20:00 hod. 
Bubeník označovaný pro svůj sound fanoušky, ale i odbornou veřejností za „duši 
a srdce kapely AC/DC“ se v rámci svého Head Job European Tour 2017 zastaví i v 
Litvínově! V momentě, kdy se originální sestava AC/DC fakticky rozpadla a není 
jisté, zda ještě vůbec vystoupí, zahraje Rudd se svou partou naživo všechny 
proslulé hity v kombinaci se svou vlastní tvorbou, což slibuje zcela unikátní 
zážitek. 
Vstupné: 590 Kč 

www.klubattic.cz 

 

 

 

http://www.docelavelkedivadlo.cz/
http://www.ponorka-litvinov.cz/
http://www.mesto-most.cz/
http://www.citadela-litvinov.cz/
http://www.seiffen.de/
http://www.klubattic.cz/


 

  

OLYMPIC TOUR 2017 
Místo konání: Sportovní hala Most 

Kdy: 18. 5. 2017 od 20:00 hod. 
Koncert jedné z nejlepších skupin české 
populární scény. 
Vstupné: 390/450 Kč 

www.mesto-most.cz 
 

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


 

  
MÁJOVÁ ZÁBAVA 
Místo konání: Kulturní dům Želenice 

Kdy: 19. 5. 2017 od 19:00 hod. 
Zahraje kapela Bez cenzury 
Vstupné: 100 Kč – ke každému stolu lahev 
vína a káva zdarma 

www.mesto-most.cz 

QUEENS OF EVERYTHING V PONORCE 
Místo konání: Ponorka Litvínov 

Kdy: 19. 5.2017 od 21:00 hod. 
Koncert kapelyQueens of Everything punk-rock’n’roll 
/ Praha + afterparty 
Vstupné: 100 Kč 

www.ponorka-litvinov.cz 
 

STARÁ SEŠLOST NA BENEDIKTU 
Místo konání: Restaurace Benedikt 

Kdy: 21. 5. 2017 od 15:00 hod. 
Vstupné: zdarma 

www.mesto-most.cz 
 

KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ ZUŠ 

IVANA KAWACIUKA 
Místo konání: Duchcov, zámek 

Kdy: 30. 5. 2017 od 17:30 hod. 
Koncert Dětského pěveckého sboru ZUŠ a 
Duchcovského pěveckého sboru ve 
Valdštejnském sále zámku Duchcov pořádá ZUŠ 
Ivana Kawaciuka v Duchcově. Koncert je zařazen 
do celostátního projektu základních uměleckých 
škol ZUŠ OPEN, který se bude konat v daný den 
po celé České republice. 
Vstupné: dobrovolné 

www.zamek-duchcov.cz 
 

SAX BAND - SWING - pod 

vedením Pavla Macha 
Místo konání: Zámek Valdštejnů Litvínov 

Kdy:31. 5. 2017 od 16:00 hod. 
Koncert na nádvoří zámku 
Vstupné: zdarma 

www.mulitvinov.cz 
 

OTEVŘENO 2017, MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL 
Místo konání: Chomutov – Hřebíkárna, Huháč, Městské divadlo, Městský 
park, letní kino, Kulisárna, venkovní prostranství Chomutova 

Kdy: 26. 5. 2017 – 3. 6. 2017 
Směs nejrůznějších hudebních žánrů, řada pódií na různých místech 
města, netradiční divadlo pro náročné, trocha neobyčejné jevištní legrace. 
Oblíbený kulturní mix. 
Vstupné: 50 Kč, 99 Kč, 100 Kč, 350 Kč 

www.otevreno-chomutov.cz 
 

http://www.mesto-most.cz/
http://www.ponorka-litvinov.cz/
http://www.mesto-most.cz/
http://www.zamek-duchcov.cz/
http://www.mulitvinov.cz/
http://www.otevreno-chomutov.cz/


 

  SPORT 

5. KOLO-XIII. ROČNÍK LIGY 

CHLUMECKÝCH STŘELCŮ 2017 
Místo konání: Chlumec - dům Auto klubu  

Kdy: 5. 5. 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 
 

SE SOKOLEM ZA KOPEČKY – VÝSTUP 

NA FICHTELBERG V KRUŠNÝCH 

HORÁCH 
Místo konání: Rozhledna Fichtelberg v Krušných 

horách 

Kdy: 6. 5. 2017 od 11:00 do 15:00 hod. 
Pořadatelem je TJ Sokol Duchcov. 
Hlavní turistická akce Sokola v letech 2013–2018. Je 
to hvězdicový pochod s cílem na rozhledně 
Fichtelberg. Organizátorem akce je pan Dušan 
Petráš (dusan.petras@centrum.cz). 
Startovné: neuvedeno 
www.kct.cz    www.kctul.cz 
 

CHOMUTOVSKÝ DRAGON CUP 2017 – O 

pohár primátora města Chomutova  

Místo konání: Chomutov – Kamencové jezero 

Kdy: 1. 5. 2017 od 13:00 hod. 
Závod dračích lodí na Kamencovém jezeře 
Vstupné: neuvedeno 
www.chomutov-mesto.cz 
 
 

http://www.mesto-chlumec.cz/
http://www.kct.cz/
http://www.kctul.cz/
http://www.svc-most.cz/


 

  
6. PÖHLBERG - BĚH 
Místo konání: Start – farma Königswalde, Pöhlberg 

Kdy: 6. 5. 2017 od 14:00 do 16:30 hod. 
Startovné: Dospělí 8 €, děti do 14 let zdarma 

www.annaberg-buchholz.de 

 

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


 

  

MOSTECKÝ POHÁR 2017  
Místo konání: Letiště Most 

Kdy: 5. 5. – 7. 5. 2017 
5. 5. od 10:00 do 19:00 hod. 
6. 5. od 9:30 do 18:00 hod. 
7. 5. Náhradní termín při nepřízni počasí 
XX. setkání přátel letecké akrobacie letounů  
v kategoriích  Advanced, Intermediate, Sportsman 
Vstupné: diváci zdarma 

www.letistemost.cz 
 

http://www.letistemost.cz/


 

  

KRUŠNOMAN 2017 
Místo konání: Sportareál Klíny – Krušné hory 

Kdy: 6. 5. 2017. Starty v 9:30 hod., 12:00 
hod., 12:10 hod. 
Přijďte se podívat na 13. ročník úspěšných závodů 
Krušnoman. Na startovní listině je přihlášeno přes 200 
účastníků, nejen z evropských států. Závod se koná ve 
třech kategoriích: Long Duathlon, Short Duathlon a 
Mini Duathlon.  
Pořadateli je Krušnoman Triathlon Team Litvínov & 
Sportareál Klíny. V případě zájmu o závod je možné se 
přihlásit na on-line stránkách www.krusnoman.com. 
Vstupné: diváci zdarma 
Startovné: účastníci mají startovné stanovené podle 
kategorie 

www.krusnoman.com 
 

http://www.krusnoman.com/


 

  

MISTROVSTVÍ ČECH TANEČNÍCH 

FORMACÍ – děti, junioři, dospělí 
Místo konání: Chomutov – Městská sportovní hala 

Kdy: 7. 5. – 8. 5. 2017 od 9:00 do 20:00 
hod. 
Vstupné: neuvedeno 

www.chomutov-mesto.cz 
www.beethoven-dc.cz 

 

TRUCK TRIAL SHOW V HORNÍM 

JIŘETÍNĚ 
Místo konání:Horní Jiřetín – sběrný dvůr 

Kdy: 7. 5. 2017 od 10:00 hod. 
Soutěž nákladních vozidel v terénu 
Vstupné: neuvedeno 

www.hornijiretin.cz 
 

MOLDAVSKÝ PŮLMARATON 
Místo konání: Moldava v Krušných horách – nádraží Moldava 

Kdy: 8. 5. 2017 od 12:00 hod. start  
Prezentace závodů od 9:00 do 11:30 hod. na startu u moldavského nádraží. 
Startovní balíček obsahující čip, startovní číslo bude možné vyzvednout na informacích v 
nákupním centru Olympia Teplice. 
Trasy jarního závodu: 7 km, 14 km, 24 km všechny trasy kros i běh se psem, trasa 24 km také 
jako MTB. Občerstvení zajištěno 
Více zde: http://moldavsky-pulmaraton.webnode.cz/ 
Startovné:  270 Kč / osoba při volbě trasy 6 km / 7 km 
                   320 Kč / osoba při volbě trasy 14 km / 21 km 
                   370 Kč / osoba při volbě trasy 24 km / 34 km 

moldavsky-pulmaraton.webdone.cz 

 

http://www.svc-most.cz/
http://www.beethoven-dc.cz/
http://www.moldavsky-pulmaraton.webdone.cz/


 

  
THE MOST HISTORIC GRAND PRIX 
Místo konání: Autodrom Most 

Kdy: 12. 5. – 14. 5. 2017 
Mostecký okruh premiérově hostí divácky velmi atraktivní podívanou na souboje nádherných 
historických vozů. 
Víkend zahrnuje závody FIA Lurani Trophy for Formula Junior Cars, dále pak závody vozů velkých 
cen s motory vpředu z let 1930 - 1960 a vozy velkých cen s motory vzadu z let 1961 - 1965, 
HGPCA. Podívanou doplní cestovní vozy série Triumph Competition and British HTGT a také na 
mosteckém okruhu známé HAIGO v kategorii historických cestovních vozů i formulí. 
Vstupné:Vstupenky si zájemci mohou objednat na webových stránkách autodromu v sekci FAN 
SHOP nebo osobně zakoupit v recepci správní budovy polygonu. 
děti do 130 cm – zdarma/děti a mládež od 131 cm do 17 let – 90 Kč 
jednodenní pro dospělé – 250 Kč/jednodenní VIP – 1 900 Kč/víkendová VIP – 2 900 Kč 

www.autodrom-most.cz 
 

JARNÍ CENA MĚSTA MOSTU - 

MEMORIÁLY 
Místo konání: Hipodrom Most 

Kdy: 13. 5. 2017 od 13:00 hod. 
Jarní cena města Mostu – Memoriál 
dr.Frankenbergera, Memoriál V. Smolíka 
Vstupné: 100 Kč, děti do 140 cm a ZTP 
zdarma 

www.hipodrom.cz 
 

CYKLOTOUR 
Místo konání:Gessingplatz, Olbernhau 

Kdy: 14. 5. 2017 sraz v 9:00 hod. 
Každou druhou neděli v měsíci bude pořádat 

Gottfried Einert cyklo – výlety. Tentokrát se 

pojede na Lesnou. 

Vstupné: Neuvedeno 

www.olbernhau.de 

 

http://www.autodrom-most.cz/
http://www.hipodrom.cz/
http://www.olbernhau.de/


 

  

26. MOTOCROSS ZÁVOD 
Místo konání:Reicheltberg, Horní 

Seiffen 

Kdy: 13. – 14. 5. 2017 od 9:00 

do 17:00 hod. 

Vstupné: Neuvedeno 

www.seiffen.de 

 

http://www.seiffen.de/


 

  

POHÁR SVČ MOST 
Místo konání: Most – Středisko volného času 

Kdy: 16. 5. 2017 od 9:00 hod. 
prezentace od 8:30 hod. 
Turnaj je zařazen do Českého poháru 2017 a 
Žákovské Tour 2017. Zúčastnit se ho mohou 
registrovaní i neregistrovaní hráči šprtce. 
První tři hráči obdrží poháry. 
Přihlášení na: jakub.hasil@post.cz 
Startovné: 25 Kč – 50 Kč 

www.svc-most.cz 
 
 

PARKUROVÉ ZÁVODY 
Místo konání: Hipodrom Most 

Kdy: 20. 5. 2017 od 9:00 do 
17:00 hod. 
Vstupné: zdarma 

www.hipodrom.cz 
 

THE MOST TRABANT 
Místo konání: Autodrom Most 

Kdy: 25. 5. 2017 Sraz začíná v 8:00 hod., 
hlavní program od 14:00 hod. 
Všechny majitele legendárních východoněmeckých vozů 
Trabant s rodinnými příslušníky, přáteli či známými 
zveme na sraz do areálu mosteckého autodromu, který 
bude součástí dvanáctihodinového závodu The Most 
Trabant.  
Vstupné: 
účast na srazu včetně doprovodu – zdarma 
účast v soutěži Trabanťák – 100 Kč 
účast v jízdě zručnosti – 100 Kč 
účast v jízdě na malém okruhu polygonu – blok cca 15 
minut 100 Kč 

www.autodrom-most.cz 
 

Dostih: CENA JEZDECTVÍ 
Místo konání: Hipodrom Most 

Kdy: 28. 5. 2017 od 13:00 hod. 
Na závodišti budou v rámci dostihu závody 
poníků společnosti Pony liga. 
Vstupné: 100 Kč, děti do 140 cm a ZTP zdarma 

www.hipodrom.cz 
 
 

http://www.hipodrom.cz/
http://www.autodrom-most.cz/
http://www.hipodrom.cz/


 

KRUŠNOHOŘÍM: ZA NETUŠENÝMI 

KONTRASTY 
Místo konání: v 10:00 Litvínov, Štáb RICO, Sokolská 30 

Kdy: 21. 5. 2017 od 10:00 do 16:00 hod. 
Krajina, kde se potkává panenská příroda s těžkým 
průmyslem v kontrastech, které vám seberou dech. 
Pořadatelem je Offroad-safari, na jejichž stránkách si 
můžete rezervovat volná místa. 
Vstupné: dospělí 990 Kč, děti 490 Kč  

www.offroadsafari.cz 
 

UHLENÝM MOSTECKEM 
Místo konání: Parkoviště u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě 

Kdy: 28. 5. 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: dospělí 990 Kč, děti 490 Kč 

www.offroadsafari.cz 
 

PO STOPÁCH 2. SV. VÁLKY NA 

MOSTECKU 
Místo konání: Litvínov – v 10:00 Štáb RICO 
(Sokolská 30, Litvínov) 

Kdy: 8. 5. 2017 od 10:00 do 16:00 hod. 
Vydejte se na místa, kde se odehrávaly klíčové 
momenty 2. Světové války na Mostecku a nechte 
se přenést do tehdejší atmosféry. 
Pořadatelem je Offroad-safari, na jejichž 
stránkách si můžete rezervovat volná místa. 
Vstupné: dospělí 990 Kč, děti 490 Kč 

www.offroadsafari.cz 
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