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       ČERVEN V ŽELEZNÝCH HORÁCH      

 

 

Měsíc červen je hlavně měsícem dětí. Na počátku slaví svůj svátek, tak jak tomu bude např. 

hned 1. 6. na Dětském dnu na Babiččině dvorečku v Licibořicích, aby pak na konci 

skončily se školou a rozutekly se na dva měsíce zasloužených prázdnin. 

První červnový víkend bude tradičně patřit Festivalu dechových hudeb v Polanského 

Přelouči, který bude finišovat právě 7.6. Sobota 14. 6. nabízí několik velmi zajímavých typů 

na příjemně strávené dny volna. Ve městě Nasavrky proběhne každoroční Malý nasavrcký 

triatlon. Největší akcí v Železných horách bude bezesporu setkání pod rozhlednou Barborka, 

která uvítá již VIII. ročník Tradic Železnohorského regionu. Zveme vás na ukázky 

železnohorských řemesel, dobré jídlo i pití a nebude chybět ani pozvánka na kulturní vyžití po 

celé odpoledne. Nedaleko odtud mohou večer „tvrdí rockeři“ navštívit „Rockovou pípu Radia 

Beat“ na choltickém zámku.  

Tam se uskuteční přesně týden poté, ovšem v „komorním duchu“, setkání chrámových sborů, 

které patří již také k choltickým tradicím. Tento den, tedy 21. 6. i den následující vás zvou 

včelaři z Nasavrckého arboreta na jejich Den otevřených dveří. Regionální producent 

kvalitního medu připravil pro návštěvníky ukázky práce se včelstvy, ale i možnost zakoupení 

letošní čerstvé produkce v místní prodejně Včelka. V neděli 22. 6. se pak můžete s dětmi opět 

zajet podívat do Choltic na Loutkáře na zámku a rozloučit se s nimi se školním rokem. 

28. 6. zajeďte určitě do Žlebských Chvalovic do palírny pana Kutílka. Budou se tam pokoušet 

o rekord v naplnění největší sklenice nakládané zeleniny na maďarský způsob, při němž 

jistě zažijete spoustu legrace. Čeká vás tam také býk na grilu od místního regionálního 

chovatele a chutné bramboráčky. Konec měsíce mimo jiné patří obyvatelům Třemošnice, kteří 

budou 28. 6. oslavovat 20. výročí města na Berlově vápence v Závratci. Jako každý rok tento 

víkend ozáří divadelní společnost Andor a její ohnivá „Fire show“ hrad Lichnici.  

    


