
 

SRPEN 2016

v Železnohorském regionu

MLADOTICKÉ 
KEJKLOVÁNÍ
Mladotický mlýn v obci Mladotice se nachází 
v  krásné krajině Chittussiho údolí nedale-
ko Ronova nad Doubravou. Každoročně 
se tu koná „mladotické kejklování“, 

s  jehož programem Vás nyní seznámíme. 
Tento letní festival je zpestřením „letního 
života“ regionu, a tak ve dnech 26. – 27. 
srpna v zahradách a sálech Mladotic-
kého mlýna pod patronací Nadace Bílý 
Jeřáb začne již 9. ročník. Těšit se můžeme 

na pohádkové odpoledne doprovázené 
kejklíři s ukázkami ražby mincí, předvedením 
katovského řemesla či středověkého 
souboje. Odpoledne zakončí dva obrovští 
lvi představením umění KUNG FU. Večer 
bude již tradičně věnován celovečernímu 
divadelnímu představení, tentokrát kome-
die se zpěvy na věčné téma bojů žen 
a mužů – Dívčí válka. Noc rozjasní na trávníku 
zahrady ohnivá šou a po ní ohňostroj na ob-
loze. Viz níže detailněji k programu.  
Tento festival malých divadelních, hudeb-
ních i tanečních forem „mladotické kejk-
lování“ začíná v pátek 26. 8. ve 20:00 kon-
certem hudební kapely ESENCE z  Prahy. 
Festival pokračuje 27. 8., kdy ve 13:00 tu 
budou kejklíři vyrábět mince. Oficiální za-
hájení festivalu se koná 27. 8. ve 14:15, 
kdy zazní 3 lidové písně v podání Tadeáše 
Coufala na housle. Ve 14:30 se mohou zej-
ména děti těšit na pohádku – pouličního di-
vadla Lodivadlo. V 15:30 začíná výtvarně-
loutková dílna pro děti, kde si děti vyrobí 
papírové loutky z dílny divadla Na pětníku. 
Od 16:30 je na programu – SALSA - ukázka 
latinsko-amerických tanců s následným 
workshopem. V 17:30 začíná další pohádka 
- Ubohý Kašpárek, pohádka loutkového 
divadla LOKVAR. Koho bude zajímat bojo-
vé umění, tak by neměl propásnout začátek 
v 18:30 ukázky bojového umění KUNG-FU 
se zbraněmi – LVÍ TANEC - KUNG-FU 
škola Petry Lorenzové, Praha. V 21:00 je 
na programu kratičké vystoupení Tadeáše 
Coufala na digitální klavír se skladbou Pro 
Elisu (Ludwig van Beethoven). Festival vyvr-
cholí komedií NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA 
(V.Renčín, H.Čiháková, J. Ráž) s písněmi na 
motivy Aristofanovy Lysistraty, v režii Jakuba 
Dostála, kterou zahraje Divadlo Ze mlejna 
a to od 21:05. Ve 23:30 následuje Ohňová 
šou, In-kognito a ve 23:50 bude festival 
ukončen ohňostrojem. Po celou dobu fes-
tivalu bude k dispozici občerstvení, pro děti 
herní prvky v parku. Srdečně Vás zveme na 
„mladotické kejklování“, sami se přijeďte 
přesvědčit o hluboké energii, kráse přírody 
a přátelské atmosféře, která zde panuje. 
Přijeďte na „místo, kde pohoda a radost jsou 
doma“. Přejeme vám všem krásný srpen. 

Léto je v „plném proudu“, pomalu ale jistě se přesouváme 
do druhé poloviny prázdnin. A co si pro nás měsíc srpen 
přichystal za program? Odpověď je pro mnohé zřejmá - 
podívejte se kalendáře akcí na webových stránkách MAS 
Železnohorský region www.zeleznohorsky-region.cz,
kde si vyberete výlet na zajímavé místo do přírody, či na 
pouťové setkání anebo se zúčastníte koncertu či shléd-
nete film pod širým nebem. Jistě se mezi námi najdou 
ti, co uvítají prohlídku hradu, ale také třeba účast na 
tradičních jachtařských závodech na Seči či na tradičním 
triatlonu amatérů nebo na tradičním pouťovém set-
kání karavanistů v Autokempinku na Konopáči. A kam 
Vás v tomto měsíci pozveme my? Zde již odpověď tak 
zřejmá není. 
Rádi bychom se po roce vrátili na krásné, zajímavé a úch-
vatné místo nedaleko Ronova nad Doubravou. Pojďme 
si „udělat“ výlet do starých časů, za „snem, který se stal 
skutečností“ - do mlýna – kde spojíme relaxaci, obdiv 
k místu a přírodě s kulturním zážitkem hudebně divadel-
ního festivalu. Ano, hádanka je již odhalena. Vypravme 
se na výlet ať už pěšky, na kole či autem do Mladotic – 
do Mladotického mlýna. 

www.zeleznohorsky-region.cz

http://zeleznohorsky-region.cz/

