
Druhou zářijovou sobotu se ve 

Svojšicích u Přelouče uskuteční XVII. 

ročník přehlídky trampských a coun-

try skupin SVOJŠICKÝ PODZIM.

V kulturním areálu ve Svojšicích 

u Přelouče je již dlouholetá tradice 

trempských a folkových festivalů, na 

kterou SVOJŠICKÝ PODZIM navázal. 

9. září od 13. hodin tak v příjem-

ném prostředí přírodního amfi teátru 

zahájíme další ročník SVOJŠICKÉHO 

PODZIMU.

Hostem letošního festivalu bude 

legendární skupina SCARABEUS, 

která v loňském roce oslavila ne-

skutečné 50. výročí a která spolu se 

skupinou Hoboes patřila k průkopní-

kům moderní trampské písně. Závěr 

večera pak patří již tradičně coun-

try bálu, na kterém zahraje skupina 

DOBRÁ PÁRA.

Festival je pořádán za podpory 

obce Svojšice a Pardubického kraje. 

V areálu je občerstvení a možnost 

stanování. Info o festivalu: www.

svojsickypodzim.countrycolaps.cz

23.–24. září proběhne už XXXVI. 

ročník PRODEJNÍ ZAHRÁDKÁŘ-

SKÉ A CHOVATELSKÉ VÝSTAVY 

SVINČANY 2017. Tato akce  má 

v místě konání opravdu dlouhou tra-

dici.  Chovatelská výstava proběhne 

v chovatelském areálu a zahrádkář-

ská v Zahradnictví Kubelka. Výstava 

je doprovázena  po oba dva dny bo-

hatým, zajímavým kulturním progra-

mem. Více na webu obce Svinčany.

22.–23. září Vás zveme na dal-

ší akci s dlouholetou tradicí a to na 

XXII. ročník prodejní výstavy výrob-

ků a výpěstků podnikatelů „BABÍ 

LÉTO NA ŽELEZNÝCH HORÁCH“ 

v Autokempu Konopáč u Heřmano-

va Městce. Návštěvou a nákupem na 

těchto dvou akcích si můžete obo-

hatit svůj jídelníček z místní produk-

ce. Krásné „babí léto“ Vám přeje tým 

MAS Železnohorský region. 

Září se ohlašuje začátkem nového školního roku. Venku je ještě nádherné počasí a můžete navští-
vit spoustu akcí „babího léta“. Z bohatého kulturního kalendáře měsíce září jsme pro Vás vybrali 
několik typů, které si nenechte ujít.  Jaké další akce se konají ve Vaší blízkosti se dozvíte na webo-
vých stránkách MAS Železnohorský region. www.zeleznohorsky-region.cz 

Září

CHOLTICKÝ ZÁMEK V ZÁŘÍ

SVOJŠICKÝ 
PODZIM 2017

CHOVATELSKÁ VÝSTAVA A BABÍ LÉTO

Zámek Choltice láká téměř každou zářijovou sobotu k návštěvě. Hned dru-

hou sobotu 9. září navštivte benefi ční festival pro Centrum paraple s ná-

zvem  CHOLTICKÝ DEŠTNÍK. Připraveny jsou koncerty, divadlo, soutěže.

O dalším víkendu 16. září si užijte ochutnávku nejen burčáku a vína se 

živou hudbou k poslechu i tanci na BURČÁKOVÝCH SLAVNOSTECH.

Ve sváteční čtvrtek 28. září přijďte na staročeský jarmark s připomenutím 

historie Choltic, prohlédněte si zámek a seznamte se s nabídkou regionál-

ních pěstitelů a výrobců na CHOLTICKÝCH PODZIMNÍCH SLAVNOSTECH 

ANEB NÁVRAT KE KOŘENŮM. 


