
Mezinárodní den dětí je svátkem, 

který se všude slaví s velkou rados-

tí. Jeho historie je poměrně dlouhá, 

již ve 20. letech minulého století se 

upozorňovalo na to, že děti jsou bu-

doucností národa. Byla přijata první 

Deklarace práv dětí, konala se kon-

ference o blahu dětí, na které byl 

1. červen vyhlášen Mezinárodním 

dnem dětí. Den dětí se v Českoslo-

vensku slavil již za první republiky. 

Oslavy se konaly v podobě různých 

představení a her organizovaných 

školami. Od padesátých let, kdy byl 

světový den dětí uznán jako ofi ciální 

svátek, se připomíná právo dětí na 

život v míru a právo na péči o zdraví. 

V současnosti se k svátku dětí připo-

jují nejen školy a organizace v ob-

cích, různé instituce jako knihovny, 

mateřská centra, ale také velké zá-

bavní podniky nebo obchodní cent-

ra. Po celé republice se budou konat 

akce pro děti, na vesnicích procházky 

pohádkovým lesem s plněním úkolů 

a sladkými odměnami nebo dětská 

divadelní představení. Není tomu ji-

nak i v našem regionu.

Báječný den plný dobrodružství mů-

žete se svými dětmi prožít 1. června 

v Radovánku v Heřmanově Městci, 

2. června v Holíně na BUŘTopéká-

ní,  3. června v Loučkách u rybníka, 

v hospůdce Peklo ve Starém Dvo-

ře nebo v zámecké oboře v Chol-

ticích. Navštivte keltskou rodinu 

v keltském skanzenu v Nasavrkách 

a poznejte, jak žily a čím se bavi-

ly jejich děti a zahrajte si pravěké 

hry. 4. června můžete do pohád-

kového lesa v Heřmanově Městci, 

kde se zámecký park opět promění 

v bájný les plný pohádkových by-

tostí a soutěží pro děti. Nebo zajeď-

te k Novému rybníku, kde Volno-

časová Kulturní Ronovská Komise 

– VoKurKo – zve na program plný 

her, kvízů, soutěží, opékání špe-

káčků, těší se na Vás pohádkové 

a vodní bytosti, start palouček „Měl-

čina“.

Noc kostelů je každoročně pořádaná 

akce, která umožňuje veřejnosti ne-

závazné setkání s křesťanstvím. Máte 

jedinečnou příležitost navštívit ve 

večerních a nočních hodinách někte-

ré kostely různých křesťanských círk-

ví. Nahlédnete do míst, kde se běžně 

nedostanete např. do kostelních sa-

kristií či klášterních zahrad. Můžete si  

zkusit zahrát na varhany, vystoupat 

na věže či sestoupit do starobylých 

krypt, prožít liturgii nebo třeba jen 

vnímat to, co bylo inspirací pro stavi-

tele křesťanských chrámů. 

V Železnohorském regionu může-

te 9. června zavítat na Noc kostelů 

např. do Heřmanova Městce nebo 

do kostela sv. Jiljí v Nasavrkách. 

 

Nejkrásnější červnové zážitky s dět-

mi Vám přeje tým MAS Železnohor-

ský region.

Červen je měsícem slunovratu, kdy k nám pomalu a jistě přichází léto a blíží se  prázdniny a dovo-
lené. Z bohatého kulturního kalendáře měsíce června Vám přinášíme pár konkrétních pozvánek. 
Jaké další akce se konají ve Vaší blízkosti se dozvíte na webových stránkách MAS Železnohorský 
region. www.zeleznohorsky-region.cz 
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