
Využijte možnost bezplatné prezentace vaší akce
KONTAKTY: mas-lit@seznam.cz, 733 705 320, www.mas-lit.cz

Neděle 1. května

Spolupracující MAS
Akce z regionu

Všechny termíny a údaje jsou informativní, za případnézměny vtermínech a údajícho konanýchakcích vydavatel neodpovídá.

KVĚTEN 2 0 1 1
Trvání 1. - 15. 5. VÝSTAVA K BLAHOŘEČENÍ JANA PAVLA II
14,00 - 17,00 hod. kde: Vesnické muzeum info: pro skupiny nad 10 návštěvníků lze domluvit prohlídku mimo otevírací dobu na tel.: 605 355 211Dolní Újezd,

od 19,00 hod. NA VLÁSKU
kde: kino (Sokolovna) info: film USA/2010/100 min/animovaný/český dabing/přístupný pro každého/vstupné 25,- KčProseč,

od 19,30 hod. 127 HODIN
kde: kino info: film USA/VB/2010/94 min/thriller/vstupné 30,- KčLubná,

Sobota 7. května

Neděle 8. května

od 14,00 hod. DEN MATEK
kde: kino info: oslava svátku maminekLubná,

od 17,00 hod. FK PROSEČ vs. TATRAN HROCHŮV TÝNEC
kde: fotbalové hřiště info: mistrovské utkání OP Chrudim ve fotbaluProseč,

od 19,30 hod. 7. ŠKOLNÍ PLES
kde: víceúčelové zařízení Skalka info: k tanci a poslechu hraje “Vepřo Knedlo Zelo”, vstupné 50,- Kč, občerstvení, tombolaLubná,

Neděle 15. května

od 19,00 hod. ODCHÁZENÍ
kde: kino (Sokolovna) info: film v režii V. Havla ČR/2011/93 min/komedie/přístupné bez omezení/vstupné 35,- KčProseč,

Sobota 21. května

od 8,00 hod. GERONTOPSYCHIATRIE
kde: Lidový dům info: odborná přednáška na téma - gerontopsychiatrie, více na tel.: 731 460 663 (Hana Šauerová)Litomyšl,

od 12,00 hod. VEPŘOVÉ HODY
kde: sportovní areál info: tradiční hody pořádá SDH ZderazZderaz,

od 17,00 hod. FK PROSEČ vs. SK CHRAST
kde: fotbalové hřiště info: mistrovské utkání OP ve fotbaluProseč,

Pátek 27. května

trvání 27. - 29. 5. HARDCORE EXTREME DAYS VI.
celodenní kde: Autokempink Konopáč info: vystoupení skupiny “Hell”, hardcore hudba, soutěže, stripshow, mokrý trička atd...Heřmanův Městec,

od 19,30 hod. NEVINNOST
kde: kino info: film ČR/2011/98min/drama/vstupné 35,- KčLubná,

Sobota 14. května

od 14,00 hod. ODPOLEDNÍ ČAJE PRO DŘÍVE NAROZENÉ
kde: Lidový dům info: k tanci a k poslechu hraje “MTO Česká Třebová”, tel.: 731 460 663 (Hana Šauerová)Litomyšl,

12,00 - 18,00 hod. PRODEJNÍ VÝSTAVA KVĚTIN
prodejní výstava kde: kulturní dům info: květiny pro každou příležitost - Den matek, pokojové a balkónové rostliny, aranžmá květin - řezané květinyChmelík,

od 14,15 hod. SVATEBNÍ DEN NA ZÁMKU ŽLEBY
kde: zámek info: přehlídka nevěst a ženichů, svatebních šatů a slavnostních toalet, účesů a svatebních kytic v PodzámčíŽleby,

od 20,00 hod. MÁJOVÁ ZÁBAVA S VYSOKOMÝTSKOU KAPELOU BETL BAND
kde: taneční hala info: taneční zábava, občerstvení zajištěnoSuchá Lhota,

od 14,00 hod. 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH BUDISLAV
kde: před hasičskou zbrojnicí info: od 20,00 hod pouťová veselice v KD Krčma spojená s oslavou Dne matek, hraje kapela MIXBudislav,

od 13,00 hod. 1. ROČNÍK FESTIVALU DECHOVÝCH HUDEB “MÁJOVÁ KŘÍDLOVKA 2011”
kde: přírodní areál za školou info: vystoupí - Bekras (Litomyšl), Pohoranka (Sebranice), Astra (Svitavy), Lipovanka (Pelhřimov)Trstěnice,

od 15,00 hod. DON QUIJOTE DE LA ANCHA
kde: Sokolovna info: v komedii vystoupí světový chůdoverec Lennoire Montaine v režii Bolka PolívkyDolní Újezd,

od 17,00 hod. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD “A” vs. FK PŘELOUČ
kde: fotbalové hřiště info: mistrovské utkání I. A třídy Pardubického kraje ve fotbaluProseč,

Neděle 22. května

od 17,00 hod. SOKOL DOLNÍ ÚJEZD “A” vs. SK SPARTAK SLATIŇANY
kde: fotbalové hřiště info: mistrovské utkání I. A třídy Pardubického kraje ve fotbaluDolní Újezd,

Sobota 28. května

od 9,00 hod. OKRSKOVÁ SOUTĚŽ SDH, OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH PROSEČ
oslavy od 13,00 hod. kde: soutěž na parkovišti firmy Klinský, oslavy od 13,00 hod na náměstí v Proseči info: pořádá SDH Proseč v rámci oslav 130. výročíProseč,

od 18,00 hod. NOC KOSTELŮ
kde: kostely v Litomyšli info: netradiční noční setkání s kostely a jejich interiéry letos poprvé v Litomyšli, více na www.nockostelu.czLitomyšl,

Neděle 29. května

od 19,00 hod. KRÁLOVA ŘEČ
kde: kino (Sokolovna) info: oskary ověnčený film VB/2011/118 min/drama/do 12 let nevhodný/vstupné 35,- KčProseč,

od 19,30 hod. GULLIVEROVY CESTY
kde: kino info: film USA/2010/85min/dobrodružná komedie/přístupný/vstupné 30,- KčLubná,

od 9,00 hod. DĚTSKÝ PINGPONGOVÝ TURNAJ
kde: Stará evangelická škola info: pořádá Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Proseči u SkutčeProseč,

od 8,00 hod. POUPATA
kde: sportovní hala info: taneční soutěž, více na www.zelezne-hory.czHeřmanův Městec,


