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Soutěže s Idou se vydařily
Akcí s názvem Hurá na prázdniny se 

poslední červnový čtvrtek navnadily 
rodinky na nadcházející dva báječné 
měsíce.

Zábavného odpoledne v režii STU-
DIO IDA Idy Krškové a TJ Sokol 
Žďár n/S se zúčastnilo na 250 dětí a 
150 dospělých. Dobrou náladu nedo-
kázal zkazit ani prudký liják.

Na děti čekala spousta zábavy, po-
hybu ale i naučná stezka s trefným 
názvem „Užij si prázdniny ve zdraví“.
Tato naučně zábavná disciplina by-
la společným dílem Městské policie, 
Lesů ČR, Červeného kříže, Plavecké 
školy a Čochtan klubu.

V doprovodném programu zahrá-
ly na fl étničky děti z MŠ Vysočá-
nek a vystoupil Taneční obor ZUŠ 

pod vedením J. Háskové, Berušky ze 
STUDIA IDA. Proběhla také ukázka 
cvičení na „bosu“ pod vedením Idy 
Krškové. Celou akci doprovodila sku-
pina TOR ze ZUŠ.

„Děti si vyzkoušely žonglování pod 
taktovkou cirkusu Le-Grando, malova-
ly obrázky, zacvičily si na překážkové 
dráze, vyzkoušely si střelbu na branku, 
stolní tenis a zhlédly ukázky tréninku 
mladých judistů z TJ Sokol Žďár,“ vy-
jmenovává organizátorka Ida Krško-
vá.

Velké díky vzkazuje starostovi měs-
ta Jaromíru Brychtovi a radě města za 
organizační a fi nanční podporu, dále 
sponzorům, díky kterým na děti če-
kaly sladkosti a různé dárky.

-lko-

PŘI DĚTSKÉ akci Hurá na prázdniny vládla soutěživá atmosféra
Foto: archiv STUDIO IDA

Filip pro hendikepované děti
Novou příležitost pro rodiče s hen-

dikepovanými dětmi připravuje v 
rámci projektu Filip občanské sdru-
žení VerVia.

Jeho cílem je rozšíření stávající na-
bídky služeb města poskytovaných 
rodinám s hendikepovanými dětmi 
v předškolním věku, pomáhat jim s 
bezproblémovým sociálním začle-
něním mezi děti zdravé a zároveň 
nabídnout terapeutickou a rehabili-
tační podporu při vývoji dětí a vzdě-
lávacích aktivitách.

„Jednání s představiteli města i ředi-

telkou PO Mateřské školy proběhlo v 
květnu a červnu a zástupci města vy-
slovili sdružení jednoznačnou podpo-
ru,“ informuje předseda občanského 
sdružení VerVia, PhDr. Zdeněk Kul-
hánek.

Snahou aktérů je otevřít předškol-
ní zařízení od roku 2010. V součas-
né době hledají nejvhodnější varian-
tu, kam nebo pod jakou organizaci 
předškolní zařízení začleněnit. Sna-
hou je i výběr nejvhodnějších pro-
stor.                                                     -red-

Žďárské Muzeum knihy již 
vidělo přes milion návštěvníků
Naše prázdninová pozvánka zve do 

žďárského Muzea knihy.
Víte, že stálá expozice Knihovny Ná-

rodního muzea je ve žďárském zám-
ku rodiny Kinských otevřena od roku 
1957 a svým rozsahem patří mezi nej-
větší svého druhu na světě?

Za dobu její existence si ji prohlédlo 
více než jeden milion návštěvníků.

Muzeum knihy se rozkládá v 21 míst-
nostech v prvním patře opatské pre-
latury. Budovu projektoval významný 
architekt Jan Blažej Santini ve spolu-
práci s opatem Vejmluvou.

Klenba hlavního sálu byla v roce 
1734 doplněna o freskovou výzdobu, 
kterou vyhotovil Karel František Töp-
per. Tato freska je dodnes v původním 
stavu, nebyla nikdy opravována ani 
restaurována, a díky ní patří hlavní sál 
Muzea knihy k nejkrásnějším prosto-
rám z celého zámku.

Až do konce října zde můžete zhléd-
nout sezónní výstavu „Libri architec-
tonici, architektura v knihách ze zá-
meckých knihoven“, kterou připravili 
pracovníci Knihovny Národního mu-
zea.

Současná expozice MK seznamuje 
se vznikem písma, dějinami knihtis-
ku a knižní kulturou nejen v českých 

zemích. Jednotlivé části expozice na 
sebe plynule navazují a zprostředková-
vají tak návštěvníkům cestu časem od 
starověku až do současnosti.

Nejsou tu však k vidění pouze pí-
semné památky z jednotlivých obdo-
bí, ale dobovou atmosféru pomáhají 
dotvořit také rekonstrukce středověké 
knihařské dílny, skriptoria (místnost, 
kde byly v klášterech opisovány knihy) 
a vynálezu Johanna Gutenberga knih-
tiskařského lisu z 15. století, pro jehož 
sestrojení byl inspirací vinařský lis.

Pro zpestření prohlídky si pracovní-
ci muzea připravili „Anatomii knihy“ 
nebo-li názornou ukázku postupu ruč-
ní výroby moderní a současné knižní 
vazby.

Ta je doplněna o ukázky dobové 
vazby od gotiky až po baroko. Vidět 
můžete také různá razidla, kterými se 
knihy zdobily. Návštěvníci si mohou 
sami vyzkoušet práci knihtiskaře a od-
nést si domů na památku vlastní tisk z 
ručního lisu. Anatomie knihy a tisk na 
ručním lisu probíhají vždy v 11.00 a v 
15.00 hodin.

Otevírací doba:
srpen: mimo pondělí od 9-17 hod., 

září: mimo pondělí od 8 do 16 hodin.                                                           
                                                              -red-

V MUZEU KNIHY je k vidění středověká knihařská dílna.      Foto: archiv MK

Na moři Vysočiny se utkají dračí lodě
Atraktivní podívaná čeká v sobo-

tu 15. srpna na návštěvníky Velkého 
Dářka.

Při letos již třetím ročníku se tu 
uskuteční Závod dračích lodí o Dračí 
pohár a bude co k vidění.

„Naše akce vznikla před dvěma lety, 
když Vláďa Ehl (myslí tím prezidenta 
Windsurfi ng Clubu Velké Dářko) přišel 
s tím, že bychom mohli něco podniknout 
na moři Vysočiny,“ říká programo-
vý vedoucí závodu Roman Dopita. 
„Pozvali jsme na Velké Dářko Asocia-
ci dračích lodí a uspořádali závody pro 
nesportovce. Party lidí se prostě daly 
dohromady a šly se pobavit na Velké 
Dářko,“ vzpomíná na první ročník v 
létě 2007. Loni na atraktivní akci při-
jelo již kolem 3 300 účastníků. I když 
se vždy konala předposlední víkend v 
srpnu, letos vypukne již 15. 8., proto-
že pak probíhá první Mistrovstí světa 
dračích lodí v ČR.

„Akci bude provázet zajímavá mo-
derátorská dvojice: kněz Římskokato-
lické církve Gabriel Burdej a herečka a 
moderátorka Gabriela Filippi,“ uvádí 
Dopita.

Letos se také přihlásilo rekordních 
46 posádek z celé ČR a jen posádky 
budou tvořit téměř 1000 lidí. Nejví-
ce (9) posádek je ze Žďáru.

„Závod amatérských smíšených posá-
dek dračích lodí je letos poprvé ofi ciálně 
zařazen do seriálu závodů Grand Prix. 
Celkem očekáváme účast přes 4000 li-
dí,“ informuje prezident Windsurfi ng 
Clubu Velké Dářko Vladimír Ehl.

Rozpočet akce je podle něho kolem 
250 tisíc Kč a organizátoři na přípra-
vě závodu pracují celý rok. „Bez spon-
zorů by to zkrátka nešlo. Pro závodníky 
zajišťujeme sociální zázemí, celodenní 
asistenci policie, sanitky i vodní zá-
chranné služby,“ dodává prezident.

Slavnostní zahajovací ceremoniál 

odstartuje závody v 10 hodin před 
pódiem na pláži a první rozjížďky 
dračích lodí začnou kolem 11. ho-
diny, slavnostní ukončení závodu je 
plánováno na 18.30 hod.

V doprovodném programu je při-

pravena bohatá nabídka pořadů. Ča-
roděj Cave představí svoji ohňovou 
show a vystoupení s hady, s ukázkou 
historických zbraní přijela Společ-
nost přátel Dělostřelby Jihlava a sku-
pina historického šermu Rytíři země 
Zubra, k vidění budou také irské tan-
ce.

Pro děti mimo různých soutěží za-
hraje loutkové divadlo Oblázek a 
vyřádit se mohou na obří skluzavce, 
skákacím hradu či trampolínách.

Paintball Club Vysočina připravil v 
lese zábavnou střelnici pro děti i do-
spělé. Pak na všechny čeká večer v 
rytmu rocku a ve 21.30 Velká ohňová 
show čaroděje Cave, Mega ohňostroj 
s hudbou nad hladinou Velkého Dář-
ka.

Chybět také nebude soutěž o „Triko 
Dračí lodě 2009“, kdy porota vyhlásí 
nejnápaditější svrchní obleček posá-
dek.                                                       -lko-


