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Prázdniny v Dolním Poohří
Ještě žádný rok nebyli obyvatelé Česka tolik nakloněni trávení dovolené v tuzemsku. Z
červnového průzkumu agentury CzechTourism vyplývá, že ve své vlasti stráví dovolenou
téměř 80 procent z nich. Dolní Poohří může návštěvníkům i domácím nabídnout krásnou
přírodu, památky i zajímavý program.
Právě takové cíle mají podle výzkumu čeští turisté – vyrazit do přírody mimo město, ale
poblíž by měly být pamětihodnosti. Přinášíme tipy na kulturní, společenské a sportovní
akce v Dolním Poohří v průběhu prázdnin.
V červenci a srpnu pokračuje běžecký sportovní seriál, pořádaný Destinační agenturou
Dolní Poohří. Třetí etapa Ohřecké Osmičky se koná 12. července v Panenském Týnci, o
týden později se poběží Džbánskem a v srpnu Vroutecko-Kryrskem a Žateckem.
Podrobnosti a přihlášky ke startu na webu www.dolnipoohri.cz/ohrecka-osmicka.

Z měst
Navzdory tomu, že většina festivalů klasické hudby byla omezena či přesunuta, tradiční
Klášterecké hudební prameny se budou konat podle plánu od 6. do 12. července. Koncerty
na zámku i v kostelích Klášterce nad Ohří přivítají opět oblíbené Ciganske Diabli, dále Vašo
Patejdla či Jana Smigmátora. Program festivalu na http://kultura.klasterec.cz. Město letos
nabídne kromě již zavedených prohlídek parku také komentované prohlídky křížové cesty
(11. 7.) a hradu Šumburk (12. 7.).
V Kadani letos nabízí návštěvníkům zajímavou novinku – únikovou hru Klíč ke Kadani, v níž
je úkolem soutěžících uniknout ze zamčené Mikulovické brány. Vyzkoušet si to můžete 11.
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a 12. července a poté 28. a 29. srpna. Informace o časech a možnosti rezervace na
www.kultura-kadan.cz. Na 15. srpna se přesunul multižánrový festival pArty ve
Františkánu v zahradách kadaňského kláštera. Tam se bude také 23. srpna konat Medové
odpoledne, kde budou návštěvníci moci ochutnávat med a vyzkoušet si včelařské
řemeslo.
Chrám chmele a piva v Žatci zpestří prázdniny Letním multižánrovým orlojem, který
nabídne hudební vystoupení v Restauraci U Orloje. Na 11. a 18. července a 22. srpna jsou
připraveny noční prohlídky výstavy Pravěk v Žatci v Galerii Sladovna s výstupem na Maják.
Zahrada žateckého muzea se 19. srpna promění v pravěkou osadu, v níž si můžete
vyzkoušet řadu řemesel či ochutnat pravěké jídlo.

Z hradů a zámků
Novinkou letošní sezóny je zpřístupnění opraveného zámku v Peruci, kde probíhají každý
den po celé prázdniny prohlídky. www.chateauperuc.cz
Ožívá také zámek v Pátku nad Ohří, kde se například 18. července koná country festival, v
srpnu (8. a 22.) prohlídky zámku s ukázkami řemesel. www.zamekpatek.cz
Na zámku Nový Hrad v Jimlíně na Lounsku je po celé prázdniny otevřena výstava
unikátních replik českých korunovačních klenotů. Na 1. srpen jsou připraveny noční
prohlídky, tentokrát bez herců, ale za svitu svíček. www.zameknovyhrad.cz
Zámek Stekník na Žatecku zahájí prázdniny o víkendu 5. a 6. července dětskými
prohlídkami s hraběcí rodinou. www.zamek-steknik.cz
Na tvrzi v Divicích na Lounsku začne 22. července divadelní léto, které nabídne až do 9.
srpna představení pražského Studia 2 s hereckými hvězdami Bohumilem Kleplem, Filipem
Blažkem, Evou Holubovou, Bolkem Polívkou, Ivanou Chýlkovou, Karlem Rodenem a
dalšími. www.tvrzdivice.cz
Na zámku v Klášterci nad Ohří bude od 24. července do konce prázdnin k vidění zajímavá
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výstava Zlaté poklady Hollywoodu. Do zámecké sala terreny se od 24. srpna opět
nastěhuje klášterecká knihovna, která bude nabízet nejen knihy a časopisy, ale také tvůrčí
dílny, přednášky a pro děti pohádkovou cestu parkem. https://kultura.klasterec.cz
O víkendu 4. až 6. července se na zámku Krásný Dvůr na Podbořansku konají Slavnosti
Jana Rudolfa, které při denních i nočních prohlídkách nabídnou téma Hraběcí stolování. V
průběhu prázdnin se pak konají rozmanité komentované prohlídky a procházky – noční
zámeckým parkem, s hraběnkou nebo s kastelánkou zámku. Opožděný dětský den se na
zámku bude konat 30. srpna. www.zamek-krasnydvur.cz

Další akce
Program k zakončení prázdnin pod názvem Labutí píseň prázdnin se bude konat 29. srpna
v Archeologickém skanzenu v Březně u Loun. Po celé prázdniny je také o víkendech
otevřen Vernerův mlýn v Brlohu na Lounsku, který vždy v od 14 hodin nabízí rozšířené
prohlídky s ukázkami chodu strojů.
V Žatci a Klášterci nad Ohří promítá pravidelně stálé letní kino. Kromě toho dorazí do
Dolního Poohří pojízdný Kinematograf bratří Čadíků. Začíná 10. července na náměstí v
Kadani (do 13.7.), , dále se zastaví v Žatci (14. - 17.7.), na Novém Hradě v Jimlíně (18. - 21.7.)
a Postoloprtech (22. - 25. 7.). www.kinematograf.cz
V Březně na Chomutovsku se 18. července konají vinné trhy. Představí se na nich
regionální vinaři a doplní je hudební vystoupení a prodej dalších dobrot.
www.obecbrezno.cz

Zrušené akce
Mezi největší zrušené akce v Dolním Poohří patří Letní lounské vábení v Lounech,
Dočesná v Žatci nebo Císařský den v Kadani. Na následující rok přesunula svůj Den Ohře
také Destinační agentura Dolní Poohří.
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O dalších akcích agentura průběžně informuje na svém facebookovém profilu
www.facebook.com/DolniPoohri.
--------------------------------------------------------Kontakt pro média:
Kateřina Táborská, PR servis
Mobil: +420 608 229 863, e-mail: propagace@dolnipoohri.cz
Destinační agentura Dolní Poohří:
Ing. Lukáš Pichlík, ředitel
Mobil: +420 731 086 714, e-mail: reditel@dolnipoohri.cz
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