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PŘIVÍTEJTE NOVÝ 
KELTSKÝ ROK 
VE SKANZENU 
V NASAVRKÁCH
 V sobotu 5. listopadu 2016 se na 
Keltském skanzenu v Nasavrkách uskuteční 
oslava keltského svátku Samhainu, tj. kelt-
ského nového roku. Areál bude otevřen 
od 10:00 do 19:00. Po tu dobu bude 
probíhat ukázka řemesel i běžného života 
na oppidu. Návštěvníci si budou moci 
vyzkoušet vše z ukazovaných řemesel 
a zapojit se jak do oslavy, práce v oppidu 
a nebo jen přihlížet. Po celou dobu bude 
probíhat kovářský workshop pod dohl-
edem zkušeného lektora. Co si vyrobíte 
už bude na Vás. Může to být hřebík, který 
necháte na další budování skanzenu a nebo 
si za malou úplatu vyrobit něco pro sebe. 
Pokud máte vážný zájem se workshopu 
zúčastnit tak se nejlépe zaregistrujte mailem 
(na boii@boii.cz) neboť počet nástrojů 
bude omezen. Po celou dobu budou také 
probíhat workshopy práce s přírodními ma-

teriály. Vyrábět se budou skanzenoví skřítci 
nebo lampiónky pro večerní průvod. Se 
svým vlastnoručně vytvořeným skřítkem se 
můžete následně zúčastnit soutěže.
 Bude možné si také zastřílet z luku nebo 
se zapojit do dalších zábavných soutěžních 
aktivit. Po 19. hodině se zábava přesune do 
skanzenové krčmy, kde budeme v oslavách 
keltského roku pokračovat. Na oslavě zah-
raje skupina Jolly Buskers.
 Samhain 2016 je první akcí, kdy bude 
možné vidět dokončenou první část 

výstavby keltského skanzenu - tj. domi-
nantní klešťovitou bránu s opevněním 
a dvorec kováře. V pravidelných intervalech 
bude možné si skanzen projít s výkladem 
průvodce.
Neváhejte a přijeďte do Nasavrk si zpříjemnit 
podzimní den. Všichni jsou srdečně zváni!
 Podzimní plískanice nám mohou pro-
světlit také četná posvícení v tomto období 
roku. Posvícení bylo pro naše předky jed-
ním z nejoblíbenějších svátků. Oslavovali jím 
ukončení polních prací. V tomto období již 
byl dostatek nové mouky, máku do buchet, 
zásoby vajec, povidel a vykrmené husy 
na pekáč. V každé farnosti se posvícení 
slavilo v jinou dobu, nejčastěji jako výroční 
slavnost připomenutí vysvěcení kostela. 
Lidé chodili na posvícení do okolních obcí, 
kde měli důvod navštívit své příbuzné a přá-
telé, odpočinout si od práce a dobře se 
najíst. Nejznámějším posvícením v měsíci 
listopadu je tzv. „Martinské“ po svátku 
Sv. Martina. Svatý Martin přijíždí na bílém 
koni. Tato prastaré pořekadlo značilo, že 
v době, kdy tento světec slaví svůj svátek 
padal sníh a neodvratitelně se blíží paní 
zima. Pokud si dopřejete svatomartin-
skou kachničku nezapomeňte si k ní připít 
Svatomartinským vínem. Tradičně se první 
Svatomartinská vína otevírají 11. listopadu 
v 11 hodin na mnoha slavnostních akcích 
po celém Česku. Svatomartinská vína jsou 
českým produktem a jsou to první vína 
nového ročníku. Řada restaurací i v našem 
regionu přijala obnovenou tradici Svatomar-
tinského vína za svou a každoročně při-
pravují Svatomartinská menu. Přejeme Vám
příjemné setkání s rodinou a přáteli a pří-
jemný kulinářský zážitek.

Podzim se přehoupl do své druhé poloviny a hlásí se 
o slovo plískanice a mlhy. Kam se zajít schovat před zi-
mou a trošku ohřát na těle i duši Vám napoví kalendář 
akcí, který je zveřejněn na webových stránkách MAS 
Železnohorský region www.zeleznohorsky-region.cz. 
Pro nás ještě rok zdaleka nekončí, ale u Keltů už vítají 
nový svátkem Samhain. Nenechte si tuto oslavu ujít.


