
Nastává nám měsíc březen, měsíc jarní rovnodennosti. Březnová 
rovnodennost je na severní polokouli přechodem z astronomic-
ké zimy do jara. Zima začíná ztrácet na své síle a hlásí se o slovo 
jaro. Březen je časem přípravy zahrádek a semínek na další se-
zónu. Jak si toto období užít Vám napoví kalendář akcí, který je 
zveřejněn na webových stránkách MAS Železnohorský region. 
www.zeleznohorsky-region.cz 

11. března od 10.00 do 12.00 

hodin Vás zveme do Momo Chru-

dim, o.p.s. (certifi kovaný lokální 

výrobce v Železnohorském regio-

nu) na otevření první semínkovny 

v Chrudimi. Rádi byste se pustili 

do pěstování starých či krajových 

odrůd, vypěstovali si vlastní osi-

vo na příští rok a nevíte, kde vzít 

semínka? Nebo máte naopak 

svá semena z vlastní produkce 

a chcete jej poskytnout dalším 

nebo je vyměnit za jiné? Chcete 

vědět, co je to semínkovna a k če-

mu slouží? Semínka jsou nabí-

zena bezplatně v malých dáv-

kách pouze pro osobní spotřebu. 

Přijďte na otevření semínkov-

ny spojenou s burzou semínek 

a přednáškou zakladatelky Inicia-

tivy Semínkovny Mgr. Kláry Hrdé. 

Semínkovny jsou svobodná inicia-

tiva pro každého.

Současně v tento den se mů-

žete zúčastnit Základního kur-

zu semenaření. Jde o teoretický 

kurz, kde se dozvíte vše, co potře-

bujete znát, než začnete na své 

zahrádce semenařit. 

KELTSKÁ KUCHYNĚ

4. března Vás čeká v Keltském 

skanzenu výroba sýra, pražma, 

čerstvě upečený chléb a mnoho 

dalšího. Dovolí-li počasí, podí-

váme se také co takhle brzy na 

jaře mohli Keltové najít v přírodě 

k jídlu. 

OSLAVA JARNÍ 

ROVNODENNOSTI

Oslavte ve skanzenu 18. března 

přicházející jaro a poznejte zvy-

ky našich předků. V průběhu dne 

budeme orat skanzenová políčka 

za pomoci keltského rádla a zasa-

díme další ovocné stromy. Čeká 

nás obřad vynášení Zimy a přine-

sení Léta.

Krásný začátek jara Vám přeje 

tým MAS Železnohorský region.

Březen

PRVNÍ SEMÍNKOVNA V CHRUDIMI

ZAČÁTEK JARA V KELTSKÉM SKANZENU 
V NASAVRKÁCH


