
hovala na Výstaviště a většina komediantů a zábavních par-

ků se stěhovala bez ohledu na náboženské dění. V dnešní 

době se občas a místy tradice sloučení náboženské a zá-

bavní slavnosti obnovuje.

KAM NA POUŤ V SRPNU 
V ŽELEZNOHORSKÉM REGIONU?
2.–4. 8. 2019 / Svojšická pouť 

Kulturní areál Svojšice, pá 16–22, so 10–22, ne 10–16

Svojšice se snaží obnovit tradici pouti v obci. Jednorázové 

vstupné 50 Kč pro všechny 3 dny. Děti do 15 let zdarma. 

V sobotu odpolední doprovodný program.

Staročeská pouť 10. –11. 8. 2019

Náměstí Ronov nad Doubravou

Nechybí klasické pouťové atrakce pro děti, od kolotočů pro 

nejmenší přes autodrom a řetízkáč až po dům hrůzy.

23. 8.–26. 8. 2019 / Bartolomějská pouť

Bažantnice Heřmanův Městec

Tradiční společenská akce zakončená pondělním posvíce-

ním je nedílnou součástí života města. Desítky zábavných 

atrakcí a mnoho stánků včetně dobrého jídla a pití.

Krásné pouťové vydovádění a zážitky Vám přeje MAS ŽR.

PŘIJELA K NÁM POUŤ
Pouť je cesta za účelem návštěvy určité-

ho poutního místa, které má náboženský 

význam. V Evropě se místo pouti stávalo 

centrem společenského života. Proto se 

k němu přidružoval i zábavní program, který 

byl zejména pro děti nejvýraznějším a nejlá-

kavějším projevem poutě. Po místech poutí 

kočovali se svým vybavením komedianti: 

majitelé kolotočů, houpaček, zábavních 

střelnic, strašidelných domů a dalších atrak-

cí, mnohdy společně s kočovným divadlem 

s náboženskými i světskými tématy.

Později se tento účel osamostatnil, na-

příklad slavná pražská Matějská pouť se od 

kostela svatého Matěje v Dejvicích přestě-

Srpen 2019

Srpen je druhým prázdninovým měsí-

cem. Název měsíce pochází pravděpo-

dobně od slova srp, což býval hlavní ná-

stroj používaný v zemědělství ke žním. 

V srpnové upoutávce vás chceme pozvat 

na poutě v Železnohorském regionu. Na-

bídku dalších akcí najdete v kulturním 

kalendáři, který je zveřejněn na webo-

vých stránkách MAS Železnohorský regi-

on. www.zeleznohorsky-region.cz


