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Rok 2021 se v Kraji Vysoči-
na bude udávat v duchu motta 
„Vysočina dětem“. Žďár chystá 
Festival dětských historických 
her.
� Lenka Kopčáková

Téma roku vyhlásila krajská orga-
nizace Vysočina Tourism, která 
dlouhodobě koordinuje spoluprá-
ci partnerů v cestovním ruchu na 
Vysočině.

Pokračuje tak v tradici témat po 
Baroku na Vysočině (2017) , Sto 
letech příběhů Vysočiny (2018), 
Filmové Vysočině (2019) a Vyso-
čině sklářské (2020).

Na vyhlášené téma zareagovalo 
ve svém novém rozpočtu i město 
Žďár nad Sázavou, když do kultur-
ních programů roku 2021 zařadi-
lo Festival dětských historických 
her v objemu 27 tis. Kč. Půjde o 
velkou celodenní akci na Farských 
humnech, Žďár si na ni požádal o 
krajský grant.

Jak přibližuje Petr Sedlák, vedou-
cí odboru školství, kultury, spor-
tu a marketingu MěÚ Žďár n. S., 
během festivalu si děti vyzkouší, 
jak si hrávali jejich rodiče, praro-
diče, ale i třeba děti za Rakouska-
Uherska. 

Čeká je střílení z praku, vyřezá-
vání lodiček nebo píšťalek, kluci 
mohou odpalovat špačky a honit 
obruč, děvčata zase plést věnečky z 

květin a pouštět je po Sázavě. Party 
si také zahrají oblíbené hry svých 
prarodičů jako je Krvavé koleno, 
Honzo vstávej či skákání gumy a 
panáka.

„Naším cílem je ukázat dětem, že 
nejen v tabletech a telefonech se skrý-
vá zábava. Festival bychom chtěli 
uskutečnit v průběhu května,“ dodá-
vá Petr Sedlák. Snad již covid v té 
době nebude hrozbou. 

V KVĚTNU Farčata ožijí Festivalem 
dětských historických her. 
 Ilustrační foto: Lenka Kopčáková

Téma roku 2021 zní: Vysočina dětem

Volbu letošního motta „Vysočina 
dětem“ pro ŽN přibližuje Tomáš 
Čihák, ředitel pořádající spol. 
Vysočina Tourism.

Co Vás vedlo k novému tématu 
Vysočina dětská - proč směřujete 
pozornost právě na děti? 

Po letošním tématu „Vysočina 
sklářská“, které co do zásahu v regi-
onu nebylo aktivitami vyvážené 
ve všech jeho částech, jsme se roz-
hodli pro téma, které je aplikova-
telné úplně pro celou Vysočinu. 

Všude najdeme místa atraktivní 
pro děti, resp. rodiny s dětmi. Ote-
vírají se nám možnosti oslovovat 
nejen rodiče dětí, ale i prarodiče, u 
kterých děti tráví prázdniny. 

Jaké možnosti chcete tématem 
otevřít?

Máme v plánu spustit od začátku 
turistické sezóny a otevření pamá-
tek (1. 4.) Cestovatelský deník 
a motivovat turisty k soutěžení. 
Téma by mělo oslovit i partnery v 
území tak, aby se k němu připoji-
li a využili skutečnost, že prostřed-
nictvím daného tématu budeme 
Vysočinu významně propagovat.

Mají obyvatelé Vysočiny a náv-
štěvníci našeho kraje rádi nasta-
vená témata? A co na to sami 
pořadatelé akcí?

Osvědčilo se nám, že je vždy 
jedno hlavní téma, které více než 

ostatní využíváme ke zviditelnění 
Vysočiny. Organizátoři akcí, které 
do tématu spadají, mohou potvr-
dit, že je to pro ně výhodné. 

V počátku roku pravidelně pra-
cujeme s nějakým plánem akcí a v 
průběhu roku se nám nahlásí dal-
ší, které se tímto dostanou více do 
povědomí. 

Počítáte v roce 2021 i s případ-
nou komplikací covidových ome-
zení?

Toto je složité téma… Připravu-
jeme se tak, že akce budou probí-
hat, že se bude cestovat. Ale kam-
paně budeme více než kdy předtím 
pečlivě zvažovat a zohledňovat prá-
vě aktuální situaci.

Nebude to jistě snadné, ale hlav-
ně doufáme, že organizátoři akcí 
najdou odvahu akce chystat, že v 
turistických cílech budou připrave-
ni na návštěvníky. Jedině pak mají 
naše propagační aktivity smysl. 

Všem moc fandím a přeji hodně 
sil, a vedle pevného zdraví i pevné 
nervy. -lko-

Tomáš Čihák,
ředitel
Vysočina Tourism

Malé cestovatele krajem
čekají soutěže a poznání

Tři luštitelé získají knihu
Zde jsou výsledky naší adventní soutěže, jejímž úkolem bylo přiřadit k sobě 

snímky radních města z dětství a současnosti.
Jak se ukázalo, nebylo to zrovna lehké. Správně odpověděli jen tři z vás.
Jsou to Romana Jarošová, Jaroslav Bambula a Josef Jaroš, na které čeká 

v redakci kniha od vydavatelství Parola.
Úplně všichni soutěžící se však shodli na dětském snímku č. 5, v němž 

odhalili starostu Martina Mrkose.
Jinak hodně zaměňovali dětské snímky Josefa Klementa a Jana Mokříše. 

Dokonce někteří našli podobu i mezi snímky Romany Bělohlávkové a Jana 
Mokříše. Doufáme, že jste se pobavili. Níže uvádíme správné odpovědi.

A aby toho nebylo málo, trochu si zašpásoval i náš redakční šotek, když 
Josefa Klementa přejmenoval na Jana. Pozorní čtenáři na to přišli. Josefu Kle-
mentovi se za našeho šotka omlouváme. -lko-

Muzejní výdajové okénko
Během krátkého rozvolně-

ní začátkem prosince připravilo 
Regionální muzeum města svoji 
tradiční vánoční výstavu s téma-
tem horáckých zvyků a tradic pro 
období od adventu až do svátku 
Tří králů. 

Zaznívaly zajímavosti např. o 
svatoondřejské noci, svátcích sva-
tých Mikuláše, Ambrože, Barbory, 
Lucie, Štěpána, Jana Evangelisty či 
Tří králů.

Ale pak zhoršená epidemiolo-
gická situace opět muzea uzavře-
la. Přesto na Tvrzi svítí ve tmě dvě 
okénka. Jak cedule hlásá, neboj-
te se nahlédnout. Tak jako kdy-
si děti, které chodívaly po městě 
a nahlížely do oken, jaký má kdo 
stromeček... 

„V dnešní době výdejových okének 
nemohlo naše muzeum zůstat stra-
nou. Vždy od setmění do rozednění 
můžete nahlédnout do dvou výstav-
ních místností. V první vás čeká 
štědrovečerní výzdoba, ve druhé Tři 
králové,“ nabízí historik Stanislav 
Mikule. 

Na muzejním facebooku si 
můžeme poslechnout vánoční 
podcast (audiozáznam) o advent-
ních a vánočních zvycích na 
Horácku. Účinkují Kateřina Ome-
sová, Kamila Dvořáková a Milo-
slav Lopaur. „Taktéž na facebooku 
přinášíme každý den až do 6. ledna 

Regionální muzeum

Ludmila Řezníčková A 4

Jan Mokříš B 6

Jaroslav Ptáček C 1

Romana Bělohlávková D 3

Martin Mrkos E 5

Josef Klement F 2

zajímavosti o adventních a vánoč-
ních tradicích,“ dodává historik.

Další bude Fyzika hrou
Od 26. ledna do 28. března se 

výstavní sály žďárské Tvrze pro-
mění v technickou hernu. Na inter-
aktivní vzdělávací výstavě Fyzi-
ka hrou se návštěvníci seznámí s 
některými základními fyzikálními 
jevy (magnetismus, elektromagne-
tická indukce, výroba elektřiny) a 
dozvědí se, jak funguje elektromag-
netické dělo nebo potrubní poš-
ta. „Vše bude prezentováno názor-
nou, i laikovi srozumitelnou formou. 
Proto neváhejte, odhoďte předsudky 
vůči fyzice a přijďte si s ní pohrát do 
muzea,“ vzkazuje historik Miloslav 
Lopaur. Autorem výstavy, vhod-
né pro malé i velké návštěvníky, je 
Ing. Vítězslav Prokop z Brna.

Výzva pamětníkům Žďasu
V roce 2021 bude žďárskému 

Žďasu rovných sedmdesát let. 
Žďárské strojírny a slévárny zaháji-
ly provoz v roce 1951. Městští his-
torici plánují uspořádat výstavu a 
shánějí fotografie týkající se výro-
by, rekreace, volnočasových aktivit 
i zahraničních cest zaměstnanců. 
„Zajímají nás především lidé, kteří 
ve Žďasu pracovali, uvítáme i zají-
mavé příběhy,“ upřesňují historici. 
Fotografie po oskenování v pořád-
ku vrátí majitelům. -lko-


