PŘEHLED AKCÍ ZÁŘÍ 2019
pátek 13. 9.
nádvoří zámku
16.00 h

O POKLAD NÁMĚŠŤSKÉHO PURKMISTRA
Tradiční velká dobrodružná hra pro velké i malé v historických
prostorách zámku a v zámeckých zahradách. Připraveno je mnoho
soutěží, které potrápí tělo i ducha. Pro všechny soutěžící připraven
bohatý poklad. Sraz v 15.45 hod. na prvním zámeckém nádvoří.
Pořádá: Dům dětí a mládeže ve spolupráci s MKS a Správou státního zámku
v Náměšti.

sobota 14. 9.
areál na Hájku
od 8.15 hod

SPORTOVNÍ DEN SLUŽEB MĚSTA
Turnaje třech sportovních disciplínách: tenis, beachvolejbal,
petanque. Každý hráč se může zúčastnit pouze jedné disciplíny.
Přihlášky na turnaje na: spravce@sportvnamesti.cz

14. – 15. 9.
Státní zámek Náměšť n./Osl.
od 9.00 – 17.00 hod

OŽIVENÝ ZÁMEK
Tento rok na téma: Zámek ve znamení Měsíce
Významné výročí letošního roku - 50. let od přistání
prvního člověka na Měsíci. Netradiční prohlídka zámku,
která v rámci Dnů Evropského dědictví provází naší i
světovou, vzdálenou i blízkou historií.
Prohlídky v intervalech 30 minut, délka prohlídky cca
80 - 90 minut. Doporučujeme rezervaci na adrese
namest@npu.cz, nebo na tel. č.: 568 620 319.
Pořádá: JéTé Pádlo ve spolupráci s MKS

14. - 15. 9.
9.00 – 17.00

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Přijďte navštívit naše náměšťské památky, které nenavštívíte. Čeká
na vás prohlídka Kaple sv. Anny, hrobka Haugwitzů, kostel sv. Jana
Křtitele. Nepropásněte tuto skvělou příležitost v rámci otevřených
památek Dnů evropského dědictví.
Pořádá: MěKS v Náměšti n. Osl.

pátek 20. 9.
Zámecká jízdárna
19.00 hod

VZPOMÍNKY ZŮSTANOU
autor: Bernard Slade
režie: Viktor Polesný
hrají: Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Jana Stryková/
Lucie Štěpánková, Vilém Udatný
Milostný příběh barového klavíristy a jeho dvou osudových žen.
Hra o lásce a rodinných poutech plná úsměvných, dojemných,
ale i vážnějších momentů.
„Tato neobvyklá love story splétá smích, slzy a nostalgické
písně, aby utkala okouzlující pozdrav romantickým hrám
minulosti.“

délka představení: 2 hod. včetně přestávky
cena vstupenky od 390,- / prodej vstupenek od 6. 5. 2019

sobota 21. 9.
Zámecká knihovna

COLLEGIUM MARIANUM
29. zámecký koncert
Tradiční vyvrcholení hudební sezóny na zámku v Náměšti.
Program: Johanna Sebastiana Bacha, Františka Jiránka
Vstupné: 300,-

neděle 22. 9.
Jedov
od 9.00 hod

MOTOKROS JEDOVSKÉ STRÁNĚ
O putovní pohár Veteran enduro – motokros klubu a
AČR Náměšť n./Osl.
Trénink: 9.00 hod, start závodu: 12.30

pátek 27. 9.
Kamenný most
od 8.30 hod

BĚH NADĚJE
20 ročník tradiční charitativní akce na výzkum léčby rakoviny.
U historického kamenného mostu proběhne registrace, a zde
také můžete přispět do zapečetěné pokladničky. Přijďte se projít
nebo proběhnout krásným prostředím kolem řeky Oslavy.
Více informací najdete na: www.behnadeje.cz

sobota 28. 9.
Zámecká kaple
17.00 hod

SVATOVÁCLAVSKÁ POUTNÍ MŠE NA ZÁMKU
Slavnost sv. Václava, patrona České země a náměšťské kaple.
V letošním roce správa zámku ve spolupráci s náměšťskou
farností opět pokračuje v tradici poutních slavností k poctě sv.
Václava, jemuž je zasvěcena zámecká kaple. Poutní mši sv.
v zámecké kapli celebruje P. ThLic. Tomáš Holý, náměšťský farář.

sobota 28. 9.
Masarykovo náměstí
od 10.00 hod

FICHTEL CUP ENDURO
Veteran enduro – motokros klub v AČR Náměšť n.O. a DDM
pořádají a srdečně zvou na motocyklovou soutěž – volné
enduro. Přijďte se podívat a podpořit nadšené jezdce.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN 2019:
středa 2.10.
zasedací místnost MÚ
18.00 hod

CESTA PO MAROKU / Radomír Křížek
Cílem výpravy bylo zdolat nejvýše položená sedla Atlasu a
poznat život v těžko přístupných oblastech. Během 14 dnů se
mu podařilo ujet přes 1700 km, nastoupat cca 24 500 výškových

metrů a zdolat 14 sedel vyšších než 2000m. Nejvyšším vrcholem
byl Tirsafane ve výšce 3071m. To vše v teplotách mezi 30-40°C a
navíc během ramadánu.

