
STRANA 10 Kam v babím létě ŽN - ZÁŘÍ 2016

Do Žďáru se po letech vrátilo 
sochařské sympozium. Zatímco 
dříve byla tato atraktivní tradice 
spojená jen se dřevem, pro letošní 
rok město vsadilo na trvanlivější 
materiál. 

Zajímavostí je, že kámen a písko-
vec tu letos otesávají samé ženy: 
sochařka, šperkařka a designerka 
Kamila Housová Mizerová, sochař-
ka Miroslava Špačková a sklářská 
výtvarnice Věra Vejsková.

Trojice se od 22. srpna činí v are-
álu SDH Zámek na ulici Dvorská 
(vedle Nového dvora).  Přes den 
mohou tvorbu sochařek lidé sle-
dovat zblízka, v noci  je  oplocený 
areál uzamčen.  Sympozium potr-

vá 14 dní, hotová díla obohatí cyk-
lostezku ve směru od zámku k fot-
balovému hřišti. 

„Znovu se pokoušíme obnovit his-
torii sochařských sympozií, na nichž 
se podílejí stále stejní lidé. Spolupra-
cujeme se sklářskou výtvarnicí Moni-
kou Vosykovou a aktivně se angažuje 
zastupitel a sochař Michal Olšiak,“ 
fandí věci starosta Zdeněk Navrá-
til s tím, že Olšiak pro sympozi-
um zajistil výhodně kámen, který 
na místo tvorby zdarma dopravila 
místní firma. „Chtěli jsme, aby lidé 
měli možnost vidět, jak ta díla vzni-
kají, proto jsme po dohodě s hasiči 
zvolili právě areál ve Dvorské ulici,“ 
říká starosta.

Vernisáž děl se koná v neděli 4. září 
od 16 hodin na cyklistické stezce 
pod Bránským rybníkem. 

Pokud se tento ročník povede, 
město chce v tradici sochařských 
sympozií pokračovat, téma a mate-
riál dle starosty určí každý rok 
zvlášť.  -lko-

Naším tipem na pátek 9. září 
od 15 hodin je další ročník mul-
tižánrového festivalu Funny Fest v 
prostorách prvního nádvoří žďár-
ského zámku. Akci pořádá Ponor-
ka – nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež.

Těšit se můžeme hned na několik 
hudebních kapel a tanečních usku-
pení jako Like It, Amater, Popsmog, 
Anett a a manželé Soukupovi. 

„Dětem a mládeži chceme ukázat 
možnosti, jak lze aktivně trávit vol-
ný čas a jak se zabavit,“ vysvětluje 
vedoucí Ponorky, Veronika Brych-
tová.

Akce si klade za cíl přiblížit veřej-
nosti nízkoprahová zařízení, mini-
malizovat předsudky vůči nim a 
poukázat na důležitost smyslupl-
ného trávení volného času dětí a 
mládeže. 

Nejedná se tedy o klasický fes-
tivalový program. Nabízí aktivity 
zaměřené jak pro nejmenší děti, 
tak činnosti blízké mládeži a dospí-

vajícím. Na své si přijdou i rodiče. 
„Na akci také vystoupí žáci ZŠ 

Komenského 6 se svojí bubenickou 
show, dále taneční uskupení Gingers, 
k vidění bude breakdance či romské 
tance,“ přibližuje její kolegyně z 
Ponorky Tereza Mikešová. Účast-
níci si také mohou vyzkoušet slack-
line, čili moderní provazochodec-
tví, připraveny budou kreativní a 
výtvarné dílny, soutěže, hry a obří 
bublifuk. Chybět nebude ani foto-
koutek, malování na tělo či turnaj 
ve stolním fotbálku. 

V rámci prevence Ponorka nabí-
zí i slalom s brýlemi, které simulují 
stav po požití alkoholu nebo mari-
huany. „Program je opravdu pestrý 
a bohatý, takže věříme, že si každý 
návštěvník najde to své a domů bude 
odcházet se spoustou nových a zají-
mavých zážitků,“ uzavírá vedoucí 
Brychtová. Vstupné je dobrovol-
né, výtěžek jde na podporu tohoto  
nízkoprahového zařízení pro děti a 
mládež. -lko-

Naším tipem je výlet do Při-
byslavi, v sobotu 10. září, kdy 
týdenní Přibyslavské slavnosti 
vrcholí populárním Mlékáren-
ským dnem. 

 Lenka Kopčáková

Soutěžní festival mlékárenských 
výrobků se do Přibyslavi každoroč-
ně vrací již čtvrt století a má své 
opodstatnění. Přibyslavi se někdy 
také říká město Pribináčku. 

Původní recepturu dětské pochout-
ky totiž vynalezla ve 20. letech 
minulého století Jindřiška Hes-
sová z Přibyslavi, která si založila 
mlékárnu v nedalekém Hesově. V 
roce 1947 Mlékárenské a pastev-
ní družstvo uvedlo na trh tvaro-
hový krém, prodávaný pod názvy 
Eva, Bivoj, Perla a Mocca. Cílem 
bylo v poválečné době dětem při-
nést chutnou a zdravou pochoutku 
vyrobenou z mléka. V roce 1954 
se pak výrobek začal prodávat pod 
názvem Pribináček a byl vyráběn v 
16 různých příchutích...

Letošní 25. ročník Mlékárenské-
ho dne bude obzvlášť slavný, neboť 
město, coby hlavní organizátor 
oslovil mlékárny, které se kdy his-
toricky účastnily jako vystavovate-
lé. A přihlásilo se přes 20 výrobců 
mléčných dobrot a sýrů z celého 
Česka. 

Doposud vždy výstava mléčných 
výrobků s volnou ochutnávkou 
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Když kameny otesávají 
samé ženy...

Funny Fest s Ponorkou bude 
zážitkem pro malé i velké

Zajeďte si na Mlékárenský den 
Přibyslavské slavnosti: 4. až 11. září

Můžete si přibalit 
kolečkové brusle.... 

OHLÉDUTÍ za loňským ročníkem Mlékárenského dne. Pivovarské sklepy pras-
kaly ve švech. Foto: Michal Omes

probíhala ve starých pivovarských 
sklepích pod radnicí, ale letos by 
se sem rozhodně nevešla. Na Mlé-
kárenský den se totiž každoročně 
sjíždí návštěvníci zblízka i daleka.

„Máme zkušenosti, že sklepením 
vždy prošlo kolem 800 lidí a na 
náměstí se jich pohybovalo i něko-
lik tisíc. Někteří se do sklepení vůbec 
nedostali,“ ohlíží se starosta Mar-
tin Kamarád. Město tedy výsta-
vu rozšířilo ještě do objektů staré-
ho špitálu a farní stodoly. Tak by 
již prohlídka mohla zrychlit a kdo 
se nedostane do sklepení, půjde 
ochutnat výrobky jinam.

Návštěvníci budou jako vždy 

udělovat hlasy výrobku, který jim 
nejvíce zachutnal, ten pak získá 
diváckou cenu Přibyslavský krajáč. 
Hlasovací lístky jsou slosovatel-
né a lidé mohou vyhrát některou z 
mléčných cen. Mohou si zasoutěžit 
třeba v pití mléka. 

Mlékárny také přihlašují své 
vybrané výrobky do odborné sou-
těže, kde porota hodnotí paramet-
ry jako vzhled, chuť, konzistenci či 
obal.

„Naším partnerem je po mnoho let 
VŠ chemicko-technologická z Prahy, 
která zajišťuje odbornou komisi pro 
soutěž. Držíme i prvenství v tom, že 
jsme asi jedinou tak velkou přehlíd-

kou tohoto typu v republice,“ říká 
místostarosta Michal Omes. 

Jak vysvětluje, hodnocení výrob-
ků probíhá anonymním poměřo-
váním kvality, takže si v Přibyslavi 
klidně konkurují nadnárodní mlé-
kárny s drobnými zemědělci, kteří 
vyrábí z vlastní produkce. A mnoh-
dy právě pochoutky farmářů z růz-
ných koutů Česka překvapí. 

Potkáme zde samozřejmě i mno-
hé výrobce z Vysočiny. Na Bechy-
ňově náměstí se koná trh mléká-
renských výrobků, kde výhodně 
nakoupíme to, co nám nejvíce 
zachutnalo. A stále častější jsou tu 
produkty z kozího mléka. 

Součástí akce je i výstava ve zdej-
ším kulturním domě, která přináší 
retrospektivu do minulosti Mléká-
renských dní v Přibyslavi. Atrakcí 
nejen pro sběratele bude asi největ-
ší sbírka sýrových etiket na světě. 
Vystavuje ji Ladislav Likler, který 
je i členem hodnotitelské komise v 
soutěži mlékáren. 

Na malé i velké návštěvníky čeká 
spousta zábavy a hudby v dopro-
vodném programu. 

„Během Mlékárenského dne dopo-
ručujeme návštěvu věže kostela, 
městského či hasičského muzea, bude 
zpřístupněna i přibyslavská štola a 
nedaleké letiště nabízí vyhlídkové 
lety. Kulturní program na náměstí 
zakončí večerní ohňostroj,“ vyjme-
novává starosta.

A návštěvníci si prý mohou do 
auta přibalit i kolečkové brusle a 
vyzkoušet i cyklistikou a bruslař-
skou stezku romantickým údolím 
bývalé jednokolejky z Přibyslavi 
do Sázavy.


