
NABÍDKA ZÁJEZDŮ PRO OBČANY POMEZÍ NAD OHŘÍ 

Kdy:  1.7.2017 
Kam: Park Mirakulum ve středočeských Milovicích 

Park nabízí 10 hektarů originální zábavy a volnočasových aktivit s 

množstvím nápaditých herních prvků. Najdete zde lesní hřiště a 

kontaktní zoo, obří trampolíny a houpačky, lanová centra, podzemní 

chodby, prolézačky a v neposlední řadě i úzkokolejnou železnici, 

která park propojuje se sousedním Tankodromem. Od léta 2015 také 

vodní svět a oázy s vodními hříčkami. 

 

Zájemci se mohou hlásit do 9.6.2017 na OÚ Pomezí nad Ohří. 

Vstupné zdarma pro trvale žijící občany. Autobusová doprava 

zdarma pro všechny. Další informace budou zveřejněny po 9.6.2017. 

 

Kdy:  2.9.2017 

Kam: Žatec, náměstí Svobody – ,,Dočesná“. Dočesná v Žatci je 

slavnost chmele a piva s nejdelší tradicí v ČR.. V dnešní podobě se 

těžištěm oslav a zábavy stalo centrální náměstí Svobody, kde je před 

radnicí umístěno hlavní pódium, na kterém se po oba dny střídají 

zábavné pořady především hudebních žánrů. Nedílnou součástí jsou 

chmelové a pivní soutěže, mezi nejoblíbenější patří ruční česání 

chmele a tanec s korbelem piva na hlavě. Výjimečnost programu 

umocňuje historická divadelní scénka jejímž vyvrcholením je 

pasování vybraného pěstitele do rytířského stavu a dekorování jej 

chmelovým věncem, slavnostní narážení pivního sudu a strhnutí 

posledního štoku v nejmenší chmelnici na světě, která se nachází 

přímo na žateckém náměstí. Speciální programy jsou na dalších dvou 

scénách. Na dětské scéně do podvečera probíhají pásma soutěží, 

písniček a her, do kterých se děti zapojují a mají možnost vyhrát 

zajímavé věcné ceny. Ve večerních hodinách na tomto pódiu probíhá 

rockový program převážně amatérských skupin, doplněný o 

vystoupení jedné či dvou rockových hvězd. Druhou scénu tvoří pódium 

s programem zaměřeným na folkovou a country muziku. Na žatecké 

Dočesné se představují pivovary z celé České republiky, ale i ze 

zahraničí. 

 

 Zájemci se mohou hlásit do 11.8.2017 na OÚ Pomezí nad Ohří. Vstup 

a autobusová doprava zdarma pro všechny. Další informace budou 

zveřejněny po 11.8.2017. 

 

Upozorňujeme, že zájezdy jsou pořádány výhradně pro místní občany. Pokud 

nebude naplněna kapacita autobusu (min. 20 osob) zájezdy se konat nebudou.  

 


