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23. ročník Selských slavností Holašovice
24. – 26. 7. 2020
ZRUŠENÍ AKCE
Selské slavnosti Holašovice se po dvaadvacet let konaly v malebném prostředí holašovické
návsi, v prostředí památky zapsané již dvacet jedna let na prestižním seznamu památek UNESCO.
Letošní, které měly být třiadvacáté, se bohužel z důvodů současného nouzového stavu a v důsledků
koronavirových opatření vlády, které omezují akce s vysokým počtem návštěvníků, konat nemohou.
Do poslední chvíle jsme, stejně jako vy, optimisticky doufali a věřili, že se akci podaří
zorganizovat a uskutečnit. I přes současnou situaci jsme stále intenzivně pracovali na programu, který
byl již téměř hotový. Nicméně nemůžeme si dovolit nezodpovědně ohrozit zdraví či životy jak místních
obyvatel, tak Vás našich hostů a návštěvníků. Konání této akce by tak nebylo pro nikoho bezpečné.
Tuto tradiční akci, která je pořádána v duchu staročeského jarmarku doprovázenou
autentickou ukázkou a přehlídkou lidových řemesel a lidových souborů nejen z celé České republiky,
ale také ze Slovenska, Maďarska a Rakouska, jsme se rozhodli přesunout na příští rok. Akce proběhne
v termínu 23. až 25. července 2021 v nezměněném formátu a můžete se tak těšit na vše, na co jste na
našich Selských slavnostech zvyklí z předchozích ročníků. Kromě stánkového prodeje a doprovodného
kulturního programu bude fungovat nezaměnitelná jarmareční nálada s dětským koutkem,
staročeskými kolotoči, projížďkami na koních i lovení kaprů z kadí do ruky.
Přesun Selských slavností Holašovice na jiný, pozdější termín v rámci tohoto roku je
z organizačních důvodů vyloučen.
Pokud jste si již na daný termín zajistili např. ubytování nebo jiné rezervace přijeďte, Holašovice
mají i tak co nabídnout. Kromě nezaměnitelné atmosféry pravé jihočeské vesničky si zde můžete
posedět v hospodě a pochutnat si na výborných lokálních specialitách a na památku si odvézt třeba
hrneček z rodinné keramické dílny. Holašovice jsou také výborným výchozím bodem pro návštěvu
dalších turistických destinací jako je Český Krumlov nebo Hluboká nad Vltavou. Určitě se zde nebude
nudit!
Věříme, že na nás nezanevřete a že se za rok všichni opět ve zdraví a plni elánu setkáme
v Holašovicích. Děkujeme Vám za pochopení a podporu.

