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Žďárští Tuláci odchovali tři...
(Dokončení ze str. 11)

Brigády na hradech
a zámcích
Starší Tuláci rádi vzpomínají na
víkendové akce spojené s úklidem
hradů Svojanov, Lipnice a Veveří, nebo zámků v Jaroměřicích nad
Rokytnou a v Lednici. Zde všude
si žďárští Tuláci svou přičinlivostí
vytvořili dobré jméno.
„Uklízeli jsme a dělali vše, co kasteláni potřebovali. Za to jsme měli kde
přespat, a naši průvodci přidali mimořádnou prohlídku hradu nebo zámku,
kde nechyběl nějaký ten ,špek´ z historie. Děcka na to rádi vzpomínají,“ říká
Vladimír Sýkora. Usiluje o obnovu
akcí, a na dobré cestě je prý domluva
s kastelány ze Svojanova a Lednice.

Vzhůru na Rosičku
Jestlipak jste se někdy na jaře vydali
na rozhlednu Rosička, zahájit turistickou sezónu? Víte, že právě tato
akce je nápadem Tuláků? A náramně se uchytila. Letos se konal už 16.
ročník.
Předchozích 20 let Tuláci vždy
kolem 8. června pořádali Medardův turistický pochod. Po vybudování rozhledny Rosička v roce 2001
zkusili, jen na zkoušku, Jarní otevírání turistické sezóny na Rosičce.
„Napoprvé přišlo 250 lidí z různých
koutů Vysočiny. Náš rekord je 677 lidí
z celého Česka,“ je spokojen pořadatel. Účast prý nikdy neklesá pod 500
turistů.

Děti dříve a nyní
Na otázku, zda se děti za ty tři
generace změnily, Vladimír Sýkora
říká, že ani ne. „Spíš jsem se změnil já.
Když jsem byl mladší, případná rizika jsem tak nevnímal. Dnes bych se do
poloviny věcí už nepouštěl,“ dodává.
Vzpomíná třeba, že při jednom
výšlapu polovina kluků čekala na
Dráteničkách, a s druhou půlkou
vystoupal vedoucí na Malinskou
skálu, a vzájemně si posílali kouřové signály. „Věděl jsem, že první parta
počká na místě a nic nebude vymýšlet,“
říká. Dnes už by prý s dětmi musel
nechat dospělého. Tuláci také dříve spávali na Babíně pod širákem,
nebo na základně CHKO, rozděleni
na skupinky. „Dnes už by každou skupinu musel provázet dospělý,“ dodává
Sýkora.
Na otázku, zda dětskou turistiku
nějak ovlivňují přísnější hygienické
normy pro volnočasové aktivity dětí,
Vladimír Sýkora odpovídá, že jeho
práci s dětmi to nijak neovlivnilo.
I do táborů Tuláků prý chodívají
kontroly hygieniků, ale nikdy nebyl
žádný problém. „Nepořádáme totiž
stanové tábory, ale vždy máme ubytování v pevném objektu, např. ve škole,
či ubytovně Klubu českých turistů. Tam
všude hygienické požadavky vyhovují,“
říká.
Tuláky také téměř dvacet let na
tábory provází zkušená paní kuchařka. „Děti ji už důvěrně oslovují ,babčo´, a ona to s radostí bere,“ dodává
vedoucí.
Jediným omezením na táborech je
používání mobilů, aby si děti odpočinuly od dnešní závislosti na médiích.
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Studánky
Voda ve žďárských studánkách Salvatorka a U Křiváku není vhodná k pití.
Ve vzorcích vody z obou studánek,
odebraných dne 8. 8. 2017, byly nalezeny bakterie.

Veřejné besedy

Sál zastupitelstva města
 זÚt 5. 9. 17:00, PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2018 - představení
návrhů veřejnosti.
 זÚt 12. 9. 17:00 REVITALIZACE
ZELENĚ - představení projektu veřejnosti.

Kulturní akce

VLADIMÍR SÝKORA letos získal krajskou cenu Skutek roku. To za dlouholetou
práci s mládeží.
Foto: archiv VS

Kešky a kačeři...
Oddílové schůzky i výlety Tuláků bývají spojeny s řadou her, mezi
dětmi zásadně vede geocaching
(„geokešing“), hra na pomezí sportu
a turistiky, oblíbená ve světě už nejméně deset let.
„Jde vlastně o hledání ukrytého
pokladu pomocí zeměpisných souřadnic. Skrytá schránka se nazývá cache
(keška), a lidem, co hledají ,kešky´
se lidově říká ,kačeři´,“ vysvětluje
Sýkora.
Když někdo někam schová krabičku s notýskem, tužkou a nějakou
drobností, publikuje informace o
poloze keše na oficiálním webu hry
(www.geocaching.com). A další kačeři mohou hledat.
„I já sám mám více ukrytých pokladů. Když je někdo najde, zapíše se do
deníčku, a ukrytou drobnost si může
vyměnit,“ popisuje vedoucí Tuláků.
Často jsou keše ukrývány na velmi
frekventovaných místech, kde i jejich
nalezení může být velkou zábavou. „Na všech skalách na Žďársku
jsou tyto krabičky, také u soch Michala Olšiaka, a na různých výhledových místech či u kostelů,“ říká Sýkora s tím, že jen v samotném Žďáře je
ukryto kolem padesáti keší.
Geocaching už je i součástí jarního výstupu na Rosičku. Když Tuláci loni pořádali podobnou akci pod
Rozštípenou skálou, přišlo asi třicet
„kačerů“ ze širokého okolí. „Lidé se
sejdou, vymění si nějaké věci i názory,
opečou špekáčky... Je to zkrátka dobrá
relaxace,“ popisuje Vladimír Sýkora
možnost oddechu.

Zkoumají zvláštní místa
Děti na Tuláku baví i to, že se
mnohdy podívají do míst, kam se
běžně nechodí. „Majitelé či správci
nám dle možností vycházejí vstříc, a už
jsme si prošli útroby hráze Vírské přehrady, nebo navštívili letiště Náměšť,“
uvádí příklady.
TOM Tuláci má současně 20 členů,
a je pravda, že by potřeboval omladit. „Klidně mezi námi přivítáme další
děti ve věku od šesti let, se smyslem pro
přírodu a kamarádství,“ zve vedoucí.
Nejmladším členům je nyní devět
a nejstarším je 21 let. „Ti jsou tuláky
už nejméně 12 let, a pořád je to baví.

Takovou partu jsem tu ještě nezažil,“
chválí si Sýkora. Novinka nastane od
příštího roku, kdy se Tuláci začnou
scházet pod hlavičkou Active-střediska volného času, coby kroužek
turistiky a geocachingu.

Přírodou Žďárských vrchů
„Turistika pro mne znamená relax,
vyčištění hlavy, poznávání něčeho hezkého. Nevím, zda to děti vnímají až
tak úplně, ale baví je to,“ říká Vladimír
Sýkora. Jako bývalý sběratel brouků
a motýlů na cestách informuje děti
o fauně Žďárských vrchů. „Vidět se tu
dají také volavky, kormoráni, a opakovaně tu zahnízdilo několik párů čápů
černých,“ uvádí.

Značkaři: služba turistům
Od letoška si Vladimír Sýkora přibral ještě jeden úkol. Nově je vedoucím pro turistické značení v oblasti
Žďárska. Celkem 12 značkařů pravidelně prochází známé trasy a stará se
o údržbu turistických značek i rozcestníků a informačních tabulí nejen
v přírodě.
„Mnohdy s výměnou elektrických
sloupů v obcích zmizí i turistické značení. Nutné je tedy provést aktuálně
obnovu, a starat se o tuto službu KČT
pro turisty,“ popisuje značně náročnou činnost, a to nejen časově, ale
mnohdy fyzicky. Zatímco turista si na výšlap po Žďárských vrších
vyráží nalehko s batůžkem, značkaři
s sebou navíc nesou nářadí a barvy.
Na otázku, kam by na Žďársku
pozval turisty, Vladimír Sýkora
odpovídá, že on sám má nejraději
vyhlídkové body, jako jsou Vávrova
skála nad Pohledcem, Tři kříže nad
Novým Městem na Moravě, nebo
skála Prosička nad Jimramovem.
„Určitě bych doporučil hřebenovku
po ,osmistovkách´ z Daňkovic, přes
Buchtův kopec, Dráteničky, Malinskou
a Lisovskou skálu, Devět Skal, Žákovu Horu, až do Škrdlovic. To je však
celodenní trasa pro zdatnější turisty,“
podotýká.
Rodinám s dětmi Vladimír Sýkora doporučuje výlet k Velkému Dářku. Rybník s přezdívkou Moře Vysočiny je největším na Vysočině, a je
mu bezmála 500 let. Však jej nechal
vybudovat ještě Viktorín z Kunštátu!

 זSo 2. 9. 10.00 – 15.30, areál zámku
DIECÉZNÍ POUŤ RODIN - duchovní akce ŘK farnosti Klášter II. Pontifikální mši sv. celebruje diecézní biskup
brněnský Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle.
Od 12.00 program pro rodiny: výtvarné dílny, divadlo, hudba, přednášky.
 זDo 17. 9. Galerie Staré radnice a
kaple sv. Barbory
SLAVNOSTI JEŘABIN - multižánrový festival města.
 זČt 14. 9. 16.00, Husova kaple
ČCSH, ul. Kopečná
ROD ŽEROTÍNŮ
Přednáška Romana Duby na téma
„Rod Žerotínů a jejich vliv na moravské a zemské události v dějinách, včetně čarodějnických procesů na Jesenicku.
 זČt 14. 9. 17.00, Městské divadlo¨
GEN JEŘABINÁM - přehlídka
tanečních choreografií TS GEN ZUŠ
F. Drdly a jeho hostů: ZUŠ Charbulova Brno, ZUŠ H. Brod a žesťový kvintet města Žďáru.
 זSo 16. 9. 8.00 – 11.30, nám.
Republiky
ŽĎÁRSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
Pořádá město.
 זÚt 26. 9. 19.00, konvent zámku
MOUSSA CISSOKHO AFRICAN
PROJECT - Moussa Cissokho (Senegal)– kora, zpěv; Jan Galega Brönnimann (Švýcarsko) – bassklarinet,
sopránsaxofon; Omri Hason (Izrael)orientální perkuse. Hudba tria Cissokho-Brönimann – Omri Hason je
o umění vyprávění. Pořádá AXIOM
OrBiTt.
 זSo 30. 9., zámek
DEN DÝNÍ - Dýně ve všech podobách zavalí zámek. Kreativní dílny,
dýňové pochoutky a inspirativní podzimní výzdoba.

Sport

 זSo 9. 9. 12.00 – 16.00, ovál u zimního stadionu
MEMORIÁL JANA DŘÍNKA A
KARLA HEROLDA - sportovní klání
v požárním útoku, pořádá SDH Žďár.
 זPo celé září,: po – pá: 14.00 –
18.00, areál za MŠ Okružní
OTEVŘENÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - jízda dle pravidel již od útlého
věku.
-lko-

Volejbal
Volejbalové kurty na Rybníčku
So 9. 9. v 8.00 O POHÁR MINISTRA DOPRAVY - turnaj smíšených
družstev ČR
Sportovní hala Bouchalky
So 30. 9. v 9.00 a 13.00 Hradec
Králové (2. liga - muži)
So 30. 9. v 11.00 a 15.00 Bohemians Praha (2. liga - ženy)

