
Středočeská centrála cestovního ruchu doporučuje 

    

Akce na týden 15.-21. 8. 2022

Noir Film Festival, Český Šternberk (17.-21. 8.) 
Letošní jubilejní 10. Noir Film Festival se na Českém Šternberku uskuteční ve dnech 17.-21. 
8. Během festivalových dní se návštěvníci mohou těšit na více než pět desítek filmových 
projekcí nejen klasických amerických noirů ze 40. a 50. let i na snímky španělské či 
československé/české provenience. Jako hlavní host na hrad zavítá americká režisérka 
Samantha Fuller, dcera slavného filmaře Samuela Fullera. 
Více zde: www.noirfilmfestival.cz 

Středočeské kulturní léto – Točník, Stará Huť u Dobříše (19. 8., 20. 8.) 
Středočeské kulturní léto je v plném proudu. V tomto týdnu se například uskuteční 19. 8. 
koncert Karla Plíhala na hradě Točník. V sobotu 20. 8. si návštěvníci Památníku Karla Čapka
ve Staré Huti u Dobříše budou moci poslechnout autorské čtení z Karla Čapka, které 
přednesou Regina Rázlová a Martin Františák. 
Více zde: www.stredoceskekulturnileto.cz 

Lucemburkové na Křivoklátě, scénické noční prohlídky (20. 8.) 
Hrad Křivoklát dne 20. 8. ožije po setmění a vrátí se do dob králů a rytířů. Na Křivoklátě 
působili všichni čtyři panovníci Lucemburské dynastie, kteří se vystřídali na českém trůně. 
Vydejte se po jejich stopách s průvodcem panem Vojtěchem a zažijte stěžejní okamžiky 
jejich vlády v prostorách jednoho z nejstarších českých královských hradů. Kromě 
reprezentativních prostor čekají na návštěvníky i potemnělé hradní vězení a mučírna. 
Více zde: www.hrad-krivoklat.cz 

Dožínky ve skanzenu v Kouřimi (20. 8.) 
Ve skanzenu v Kouřimi se uskuteční slavnost po ukončení žní. Na návštěvníky čeká 
dožínkový průvod, uvidí a vyzkouší si řadu řemesel, poučí se o konopí, budou přihlížet 
pečení chleba a vyrábět ozdoby na dožínkový věnec. V 11 a ve 14 hodin projde skanzenem 
dožínkový průvod. U sochy sv. Donáta se ženci pomodlí ke svému patronovi – ochránci před
bleskem a bouřkou. Nejkrásnější žnečka předá rychtáři dožínkový věnec. 
Více zde: www.skanzenkourim.cz 

Den otevřených dveří na letišti ve Vlašimi (20. 8.) 
Po třech letech Aeroklub Vlašim opět pořádá Den otevřených dveří na letišti ve Vlašimi 
v krásném kraji Podblanicka. K vidění budou letadla na stojánce i ve vzduchu, připraven je 
bohatý program. 
Více zde: www.mesto-vlasim.cz 

Ochutnej Evropu – Beroun (21. 8.) 
Srpen, září a říjen se ponesou ve znamení pravidelné exploze vašich chuťových pohárků, 
chystá se totiž festival Ochutnej Evropu, který představí to nejlepší, co evropská kuchyně 
nabízí. Připraven je i bohatý doprovodný program a soutěže o hodnotné ceny. Zabaví se i 
nejmenší návštěvníci. V tomto týdnu se setkání uskuteční v neděli 21. 8. na Husově náměstí 
v Berouně. Akce se koná v rámci oslav k předsednictví ČR v Radě Evropské unie a pořádá ji
Středočeský kraj ve spolupráci se svými partnery a středočeskými městy. 
Více zde: www.facebook.com/Ochutnej-Evropu-109645785137826/, 
https://www.strednicechy.cz/wp-content/uploads/2022/07/ochutnej-
evropu_letak_program_A5-13_07.pdf
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Středočeské kulturní léto – Benátky nad Jizerou, Nižbor, Vinařice, Vysoká 
u Příbramě (23, 26., 27. 8.) 
V tomto týdnu se v rámci Středočeského kulturního léta uskuteční několik zajímavých 
představení, například 23. 8. představení Art v Benátkách nad Jizerou anebo ve stejný den 
Balada pro banditu na zámku Nižbor, a dále 26. 8. Balada pro banditu v Hornickém 
skanzenu Mayrau a 27. 8. Iliada v Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě. 
Více zde: www.stredoceskekulturnileto.cz 

Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady 
2022 (25.-28. 8.) 
V Poděbradech se opět uskuteční festival, který každoročně nabízí to nejlepší propojení 
filmové hudby a multimédií. Přináší program největších hvězd filmového hudebního průmyslu
a špičku domácí populární scény. Během konání festivalu ožije centrum města pestrým 
doprovodným programem, který bude tradičně pro všechny návštěvníky zdarma. Účastníci 
se mohou těšit na koncerty, filmové projekce, výstavy a prezentace partnerů. 
Více zde: www.soundtrackfestival.cz 

Ochutnej Evropu – Rakovník (27. 8.) 
Srpen, září a říjen se ponesou ve znamení pravidelné exploze vašich chuťových pohárků, 
chystá se totiž festival Ochutnej Evropu, který představí to nejlepší, co evropská kuchyně 
nabízí. Připraven je i bohatý doprovodný program a soutěže o hodnotné ceny. Zabaví se i 
nejmenší návštěvníci. V tomto týdnu se setkání uskuteční v sobotu 27. 8. na Husově náměstí
v Rakovníku. Akce se koná v rámci oslav k předsednictví ČR v Radě Evropské unie a pořádá
ji Středočeský kraj ve spolupráci se svými partnery a středočeskými městy. 
Více zde: www.facebook.com/Ochutnej-Evropu-109645785137826/, 
https://www.strednicechy.cz/wp-content/uploads/2022/07/ochutnej-
evropu_letak_program_A5-13_07.pdf

Řemeslný den ve skalním obydlí ve Lhotce (27. 8.) 
Ve skalním obydlí ve Lhotce se uskuteční komorní jarmark spojený s ukázkou lidových 
řemesel a komentovanou prohlídkou skalního obydlí. Připraven je i doprovodný program. 
Více zde: www.muzeum-melnik.cz 

Tankový den v Lešanech 2022 (27. 8.) 
V sobotu 27. 8. se ve Vojenském technickém muzeu Lešany uskuteční již 18. Tankový den, 
pořádaný Vojenským historickým ústavem Praha. Na programu budou dynamické ukázky 
vojenské techniky, diváci uvidí také nové přírůstky ze sbírek VHÚ. Své brány otevře lešanské
muzeum v 9.30, vstup je zdarma. 
Více zde: www.vhu.cz 

Loučení s prázdninami a 3. ročník mineralogicko-paleontologické burzy 
v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích (27. 8.) 
Poslední prázdninovou sobotu se v Hornickém skanzenu Mayrau uskuteční Loučení 
s prázdninami a 3. ročník mineralogicko-paleontologické burzy. Připraven je bohatý program 
pro děti, rýžování zlata, skákací hrad, Minecraft podzemí či balónková dílna. Na 
mineralogicko-paleontologické sbírce si návštěvníci budou moci prohlédnout či zakoupit 
vzorky minerálů a fosilií z celého světa. Doplněna bude o odborné přednášky ze světa 
geologie. 
Více zde: www.dul-mayrau.cz 
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