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                SRPEN V ŽELEZNÝCH HORÁCH      

 

Druhý měsíc školních prázdnin láká návštěvníky, „dovolenkáře“ i starousedlíky další várkou 

zajímavých akcí i pozváním k prohlídkám netradičních aktivit a přitažlivých zákoutí. 

Začátek (1.8. -3. 8.) patří již tradičně keltskému svátku Lughnasad na zámku v Nasavrkách, 

v přilehlé zahradě i blízkém okolí. Letošní ročník je věnován světu keltských kupeckých 

karavan, obchodníků a řemesel. 5. 8. přijedou předvést své krásné umění loutkáři do kempu 

Pláž u Sečské přehrady. 

Ve dnech 15. a 16. 8. určitě zajeďte při hezkém počasí na písníky u Mělic, kde při Dnech 

železnohorského piva můžete ochutnat regionální Železnohorský ležák spolu s býkem na 

rožni. Při cestě po kraji se stavte na nedalekém zámku v Cholticích (16. 8.), kde sokolníci tak 

jako každý rok připravují ukázky výcviku a lovu dravců v překrásné zámecké oboře. 

Předposlední víkend prázdnin (21.8. -25. 8.) patří Setkání karavanistů v ATC Konopáč 

spolu s tradiční heřmanoměsteckou poutí, v minipivovaře v Žlebských Chvalovicích Vás 

pozvou( 23.8.) na gastronomické Burgeršou , odkud můžete zajet na divadelní představení 

„Sen noci svatojánské“ do Mladotického mlýna (22.8. -23.8.). 

K hitům letošního léta bezesporu patří i prohlídka nově odhaleného krystalu u Muzea 

vápenictví v Závratci, odkud po návštěvě čerstvě otevřeného vesnického muzea a galerie 

v Kovářově pár metrů od známého koňského ranče můžete zamířit na Babiččin dvoreček 

do Licibořic (23. 8.) na Dožínky pro děti. V Kovářově můžete shlédnout i venkovní 

geologickou miniexpozici, ale také v muzeu zakoupit místní regionální produkty. 

 Všude na těchto zajímavých akcích budete srdečně vítáni. 

                                                                                                        

 

                                                                               


