
Tipy na prázdniny...
STRANA 15

Červen s příjemným počasím a 
dlouhými večery láká do přírody a 
pak k táboráku. Prázdniny jsou za 
dveřmi a školáky čekají dva báječ-
né měsíce. Někdo pojede s rodiči 
k moři, mladší děti na tábor a nácti-
letí se těší třeba na chatu s partou…

Zkraťme si čekání na prázdniny či 
dovolené, a malí i velcí, pojďme  se 
vydat do krajiny Žďárska. Na vlast-
ní oči můžeme uvidět, jak kvetou 
divoké orchideje a jak se v trávě 
míhají neposední čolci.

Sdružení Krajina se sídlem v Počít-
kách vás zve v sobotu 4. června na 
již tradiční Botanicko-zoologickou 

vycházku do podmáčených luk. 
„Tentokrát se podíváme do nejmladší 
rezervace Žďárských vrchů PR Mean-
dry Svratky u Milov. Nejen, že zde 
opět uvidíte spoustu zajímavých dru-
hů rostlin a obojživelníků, ale zároveň 
se dozvíte něco o historii a plánované 
budoucnosti této překrásné lokality,“ 
láká za pořadatele  Dagmar Papáč-
ková. 

Sraz: v 9 hod. v sídle Sdružení 
Krajina (Počítky 2) nebo v 9.30 
hod. na Milovech (u Penzionu U 
Šlechtů). Průvodci radí se obléci 
do terénu a obout nepromokavou 
obuv, nejlépe holínky.  -lko-

Poslední květnový víkend  patří 
ve žďárském zámku tradičně Dnům 
otevřených zahrad. Lidé si mohou 
prohlédnout soukromé zahrady hra-
běnky Th amary Kinsky, které běžně 
nejsou přístupné, a rodina Kinsky se 
o ně  sama celoročně stará.

Na návštěvníky čeká kulturní pro-
gram s koncerty, farmářské trhy a 
workshopy o rostlinách, vazbě a 
designu. 

Na své si přijdou i milovníci archi-
tektury a historie - čtyřikrát denně 
se mohou  zúčastnit prohlídkové tra-
sy Po stopách Santiniho. Pro děti je 
připravena výstava hasičské techni-
ky, jízda na koních apod.

Otevřené  zahrady  jsou součástí 
letošního konceptu Čtvero ročních 
období. Ten je založen na celoroční 
nabídce aktivit zámku, tedy i mimo 
turistickou sezonu. 

Každá akce festivalu má svůj oso-
bitý charakter, svůj „svět“ a rozma-
nitost. Program tedy osloví nejen 

VYCHÁZKY se Sdružením  Krajina přináší zajímavé náměty a informace o 
našem regionu.  Ilustrační foto:  archiv SK.

Vycházka za divokými 
orchidejemi na Žďársku

Zámek přichází s konceptem 
Čtvero ročních období

obyvatele Žďáru nad Sázavou a při-
lehlého okolí. 

Zámek v současnosti spojuje histo-
rii se současným uměním. 

Vedle pravidelných výstav a kon-
certů pro širokou veřejnost nabí-
zí také umělcům rezidenční tvůr-
čí pobyty, které pravidelně vrcholí 
mezinárodním festivalem současné-
ho pohybového umění Korespon-
Dance. -lko-

Dny otevřených 
zahrad: 

so 28. - ne 29. 5.,  
10 - 18 hod.


