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Svátky Labe 2016 – nechyběl ani tradiční festival řemesel 

 Letošní „Svátky Labe“ opět přinesly svým návštěvníkům spoustu zážitků a zajímavých 
aktivit. Tato již tradiční akce představila výbornou spolupráci několika subjektů – Outdoored s.r.o., 
MAS Zálabí, z. s., Svaz rybářů Týnec nad Labem, Město Týnec nad Labem a Martina – lodě a 
karvany s. r. o. 

 Tradice byla dodržena i účastí a prodejní prezentací řemeslníků nejen z Polabí, ale i ze 
vzdálenějších míst naší republiky. Návštěvníci tak mohli shlédnout a samozřejmě si i zakoupit 
květiny, květinové dekorace, háčkované a proutěné dekorace, šperky – z fimo hmoty, korálků a 
dalších technik, mýdla, svíčky, výrobky z  pedigu a novinového papíru, zvířátka z dřevité vlny, 
drátovaná krajka, látkové hračky, látkové výrobky, maďarské speciality, výrobky chráněné dílny 
CZPINS. Děti se nechaly inspirovat šikovností „profesionálů“ a domů si odnášely své vlastní výtvory 
z dětských tvořivých dílen. 

 Hlavní atrakcí této akce byli závody dračích lodí, kam bylo přihlášeno celkem 11 
dvacetičlenných posádek. Další vyžití této krásné soboty bylo za doprovodu soutěžní výstavy prací 
žáků ze ZŠ Týnec nad Labem, rybáři hostili uzenými a smaženými rybami a pro děti připravili již 
neodmyslitelné soutěže, další atrakce pro děti zajistila firma Outdoored s. r. o.  

 „Počasí nám přálo, účast posádek dračích lodí byla velmi hojná a návštěvníci akce byli 
spokojení. Celkem se akce zúčastnilo cca 1 300 návštěvníků,“ uvedl Dušan Bartůněk, jeden 
z organizátorů akce. 
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O MAS Zálabí 

MAS Zálabí je nezisková organizace založená s cílem rozvíjet region zahrnující území od Veltrub na 

západě po Kladruby nad Labem na východě a na severní straně od Žehuně po nejjižnější část 

v Záboří nad Labem. Sdružuje představitele obcí, neziskových organizací, firem a drobné 

podnikatele působící na Kolínsku. Jejich společným cílem je zlepšit čerpání prostředků z národních 

a evropských zdrojů a koordinovat společné projekty v regionu. MAS Zálabí má k dnešnímu dni 41 

členů. Od svého založení v červenci roku 2006 již realizovalo více než deset projektů v celkové 

hodnotě přesahující pět a půl milionu korun. 

 


