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V Centru sklářského umění v Sázavě učí skláře foukat
sklo Janusz Pozniak

Foukané sklo – příprava a zpracování
horké skleněné hmoty – je na programu
kurzu, který se koná od 30. června do
11. července v Centru sklářského umění
v Sázavě na Benešovsku. Své zkušenosti
v něm účastníkům předává jeden z
nejlepších světových sklářů současnosti
Janusz Pozniak.
Jeho práce, která vychází z dokonalé
znalosti benátských sklářských technik, se
vyznačuje vysokým stupněm náročnosti a
dokonalým provedením.
„Myslím si, že je velice zdravé, abychom své
zkušenosti předávali dál, protože jinak by se
sklářské umění nerozvíjelo,“ řekl Janusz
Pozniak. Foukanému sklu se věnuje už 28
let, od roku 1986 působí také jako pedagog.
Učil a předváděl výsledky své práce kromě
USA také ve Skotsku, Japonsku, Austrálii a
Turecku. Do České republiky přijel poprvé.
Pochvaloval si práci se skupinou studentů,
která se v sázavské huti sešla. Vzhledem k
tomu, že všichni z nich jsou už v řemesle
pokročilí, učí se od něj velmi rychle. Janusz
Pozniak věří, že v České republice není
naposledy. Rád by se sem znovu podíval a
poznal také její historii a kulturu. Už s
ohledem na to, že jeho rodina pochází z
Polska, kde však také nikdy nebyl.

Mezi účastníky kurzu je i Jan Kliment z
Nového Města na Moravě. Vystudoval tři
české sklářské školy, pracoval v oboru ve
Francii, Holandsku a na Novém Zélandu.
„Zkušenosti, které tady dostáváme od
mistra, mají vysoký standard,“ zhodnotil.
Práce Janusze Pozniaka se mu od začátku
líbily. „Italskou techniku, kterou používá,
jsem zatím neměl možnost vyzkoušet, nemá
nás to v Čechách kdo naučit,“ dodal.
Pochvaloval si dobrou kvalitu skloviny, s níž
v kurzu pracují, i ochotu lidí, kteří se tu
sešli. „Pomůžou, poradí, když někdo vyrobí
hezký kus skla, mají z toho všichni radost,“
dodal. Huť František, v níž se kurz koná, je
podle něj krásná. Přál by jí, aby nadšení
všech, kteří se starají o její provoz, vydrželo
co nejdéle.
Ondřej Novotný potkal poprvé Janusze
Pozniaka v roce 2009 v Americe. Když se
dozvěděl o tom, že pořádá kurz v Sázavě,
přemluvil další dva kamarády, s nimiž v
současnosti pracuje v Holandsku, aby se
přihlásili. „Moc se mi líbí jeho styl učení,
ukazuje nám tvary, které jsou na pohled
jednoduché, ale on je dokáže udělat
precizně, perfektně, což je těžké. Očima
laika to vypadá všechno stejně, ale my
vidíme velké rozdíly, které jsou v detailech,“
řekl Ondřej Novotný.
Centrum sklářského umění vzniklo v
sázavské huti František, která byla
rekonstruována
s
pomocí
dotace
z
Integrovaného
operačního
programu.
Otevřelo se letos v červnu. Je v něm k vidění
mimo jiné část unikátní sbírky moderního
skla vytvořené sklářskými výtvarníky na
Mezinárodních sklářských sympoziích IGS v
Novém Boru v letech 1982 až 2006.
Centrum připravuje také rezidenční a
výběrové tvůrčí pobyty pro sklářské
výtvarníky a řemeslníky, diskuse, přednášky
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Podrobné informace o připravovaných
kurzech jsou na www.cestyskla.cz
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Pohádkové léto v Benicích sází na skvělé divadlo pro
děti

Skutečné lahůdky nabízí dětem i jejich
rodičům divadelní přehlídka Pohádkové
léto v Benicích 2014. Její organizátoři
už po několik let zvou do nádherného
prostředí hřebčína špičkové zájezdové
soubory.
V minulých ročnících se mezi zdmi
starobylého špejcharu představila se svými
představeními celá plejáda divadel i herců,
např. Kristina Maděričová, Karel Zima,
Lukáš Hejlík, Víťa Marčík, Divadlo Špílberg
se Světlanou Sedláčkovou a Ludvíkem
Farugou a další. Letos už malí i velcí
návštěvníci statku zhlédli v pravidelném
čase – páteční šesté hodině večerní – dvě
představení: Zvířátka a loupežníky přivezlo
Divadlo Kapsa Andělská Hora a s čerstvou
novinkou Skřítek se přestavily světoznámé
Buchty a loutky se Zuzanou Bruknerovou,
Markem Bečkou a Vítem Bruknerem.
„Buchty a loutky jsou pravidelným hostem
naší přehlídky. Letos je přivítáme ještě
dvakrát, každoročně u nás vystupuje také
kejklíř Vojta Vrtek a Divadlo Koňmo, což je
pro barokní statek přímo symbolické spojení
kultury a koní. Chováme u nás přes čtyřicet
starokladrubských koní, na kterých se
mohou děti po skončení představení přímo
na trojhranném nádvoří svézt,“ zve na další
prázdninový program kulturní památky její

ředitel Tomáš Havelka. Už v pátek 11.
července přijede z Ostravy Divadlo Silesia s
komedií Byla jednou koťata, která se v
podání Luďky Forétkové a Jiřího Vobeckého
budou držet myšlenky, že nejkrásnější je
hrát si v každém věku. Novou úpravu známé
pohádkové knížky Ljuby Štíplové pořídila
Ludmila Forétková, výtvarnou stránku
inscenace zabezpečil Petr Zbožínek a o
kostýmy se postarala Miluše Vobecká.
Pravidelný začátek je v 18 hodin. Všech
představení Pohádkového léta v Benicích
2014 se aktivně účastní i děti z místního
jezdeckého
tábora
s
dlouhou
tradicí. „Podobné kulturní, sportovní a
samozřejmě hlavně jezdecké činnosti jsou
náplní jejich turnusového týdenního pobytu
v přírodě u koní, kam mohou rodiče i během
léta své ratolesti přihlásit,“ doplnil ředitel
Barokního statku Benice Tomáš Havelka.
Dětské diváky a jejich doprovod čeká letos
ještě 18. července Královská moudrost v
provedení Divadla Já to jsem,
25. července O kočkopsím povídání (Divadlo
Silesia Ostrava), 1. srpna Tři malá prasátka
(Buchty a loutky), 8. srpna Velká cirkusová
pohádka (Kejklířské divadlo Vojty Vrtka),
15. srpna Vyprávění starého vlka aneb
Pravda o Karkulce (Divadlo Koňmo), 22.
srpna Čarodějnická pohádka (Divadlo
Silesia Ostrava) 29. srpna uzavře Zlatá husa
(Buchty a loutky) letošní Pohádkové léto v
Benicích.
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Kdo chce hada bít
stanoviště mají rády užovky. Zvláště pak
naše nejhojnější, užovka obojková. Tato
užovka je šedá až téměř černá a za hlavou
má nápadné žluté půlměsíčky. Často můžete
narazit také na užovku hladkou anebo
vzácněji na užovku podplamatou či
stromovou.

Hady, ty beznohé šupinaté tvory s
rozeklaným jazykem nemají lidé zrovna
v oblibě. Když na ně v přírodě, anebo
hůře v blízkosti svého obydlí narazí, tak
berou nohy na ramena, hůl do ruky
anebo hledají pomoc u hasičů a
zvířecích záchranných stanic. Odchyt
hadů a jejich převoz na jinou lokalitu je
ale přitom zcela zbytečný.
Se začátkem prázdnin se ve vlašimské
Záchranné stanici pro živočichy doslova
roztrhl pytel s telefonáty týkajícími se hadů.
Lidé vyráží na chalupy, chaty a tráví
mnohem více času na zahradě či v přírodě.
Teplé počasí přitom láká ke slunění také
hady.
Mnohonásobně
tak
vzrůstá
pravděpodobnost vzájemného střetu.
„Od začátku července nám volalo nespočet
lidí, kteří narazili na hada. Chtějí po nás
jeho odchyt a převoz jinam. Vysvětlujeme
jim, že ve většině případů se nejedná o
jedovatou zmiji, a i kdyby ano, odchyt není
potřeba,“ uvádí Lucie Bohatá, ošetřovatelka
Záchranné stanice pro živočichy ČSOP
Vlašim.
Ve volné přírodě České republiky můžete
potkat celkem pět druhů hadů. Nejznámější
a náš jediný jedovatý had je zmije obecná.
Ta se vyskytuje především ve vyšších
nadmořských výškách. Vlhčí a níže položená

„Za zmiji mohou lidé zaměnit především
užovku hladkou. Ta je šedivá a na hřbetě má
tmavé tečky. Ty však nikdy nesplývají v
klikatou čáru. Spolehlivým určovacím
znakem je zornička oka. Všechny naše
užovky ji mají kulatou. Zmije ji má
podélnou, podobně jako kočky. Ať už je to
ale užovka anebo zmije, radíme lidem, aby
hada neodchytávali. Existují jednoduchá
pravidla pro to, jak se lze střetu s hadem
bezpečně vyhnout. Když už totiž hada někde
najdete, je i po jeho odchytu a převozu
vysoká pravděpodobnost, že brzy po tom na
dané místo vzhledem k vhodným životním
podmínkám přijde z okolí další jedinec,“
vysvětluje Stanislav Němec ze Záchranné
stanice ve Vlašimi.
Hadi jsou velmi plaší. Většinou před vámi
utečou dříve, než si jich vůbec všimnete. A
když je překvapíte, tak na vás rozhodně
nebudou krvelačně útočit. Kousnutí hrozí,
pokud na hada šlápnete anebo jej jinak
ohrozíte. Při pohybu venku proto koukejte
pod nohy. Především na místech, kde se
mohou hadi vyhřívat. Tedy třeba na lesních
mýtinách, na vyhřátých cestách anebo
zahradních skalkách, kamenných verandách
chat a osluněné půdě záhonů. Pozor také
dávejte u řek, rybníků anebo v blízkosti
zahradních jezírek. Na zahradách udržujte
krátce střižený trávník, na kterém hada
snáze
spatříte.
Když
hada
uvidíte,
nedrážděte jej, ale jednoduše jej nechte být
a odejděte od něj anebo jej odplašte
dupáním či zaboucháním holí do země.
„Zdravé hady odchytáváme pouze v krajních
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případech. Výjezd přitom chceme zaplatit,
protože se mnohdy hadi ještě před naším
příjezdem sami odplazí do úkrytu, odkud je
není možné chytit. Plýtváme tak časem a
prostředky určenými na záchranu zvířat,
které naši pomoc opravdu potřebují,“
dodává Němec.
Pokud na hada narazíte, nepanikařte a v
klidu odejděte. Pokud je to na vašem
pozemku anebo máte podezření, že se jedná
o exotického hada uniklého ze zajetí,
můžete zavolat vlašimským ochráncům.
Poradí vám, jak se v konkrétní situaci
správně zachovat a pomůžou vám určit druh
hada, kterého jste potkali. Opatrnost je vždy
na místě, ale není třeba se hadů přehnaně
bát.
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Sázavská výstava TRAMPSKÁ ABECEDA připomene
jeden z ryze českých fenoménů 20. století
srpna se bude přímo ve výstavní síni natáčet
rozhlasový silvestrovský potlach a Wabi
Daňkem, Jitkou Vrbovou nebo Pavlem
Dobešem.

Totem, ručně psané kroniky, usárnu i
dřevěnou kanoi uvidí návštěvníci na
výstavě Trampská abeceda, která bude
otevřena od 18. července do konce
srpna ve výstavní síni U Martina v
Sázavě. Expozici připravilo město ve
spolupráci s Etnografickým oddělením
Národního
muzea
a
občanským
sdružením NAŠE MUZEUM.
Výstava připomene jeden z výjimečných
fenoménů 20. století, charakteristický pouze
pro české země a Slovensko - tramping.
„Představíme část výstavy, která probíhala
od října 2013 do března 2014 v Letohrádku
Kinských - Musaionu v Praze na Malé
Straně. Její hlavní myšlenkou je přiblížit
tramping široké veřejnosti pomocí heslech,
jako v dětské živé abecedě. Například U –
usárna, K – kanady nebo C – cancák. Každé
heslo bude zároveň doplněno obrázkem,
dobovou fotografií a také skutečným
předmětem,
trampy
užívaným
nebo
vyrobeným. Výstavu rozšíříme o pojmy
vztahující se k Posázaví, bude mezi nimi
například spisovatel a písničkář Bob
Hurikán,“ řekl organizátor Milan Štědra. Na
výstavě nebudou chybět fotografie a kroniky
některých sázavských trampských osad ani
knihy inspirované trampingem. Na konci

Připravit výstavu o trampingu, který má
právě Posázaví již dlouhou tradici, se Milan
Štědra snažil několik let. Původně narážel
na
nedostatek
exponátů.
Regionální
muzeum v Jílovém u Prahy, které má stálou
expozici trampingu, podle něj v depozitáři
další exponáty k zapůjčení nemá. Pomohl
mu až kontakt na občanské sdružení NAŠE
MUZEUM, které se již od roku 2009 zabývá
sběrem a dokumentací památek na dávnou i
nedávnou historii trampingu. V jejich
sbírkách je nyní již přes 6 000 předmětů,
které si však nesbírají jen pro vlastní
potěšení. Zpracované sbírky předávají zcela
zdarma do Historického muzea Národního
muzea v Praze, kde se jim dostane
odborného ošetření a uložení. Tento fond
nazvali Trampské muzeum a ve spolupráci s
Národním muzeem z něj sestavují výstavy.
Jednou z nich je právě Trampská abeceda.
„Klasických trampů je už málo, navíc jsou
nedůvěřiví a nechtějí jen tak něco půjčit. Ale
myslím si, že když naši výstavu uvidí, vyvolá
to v nich vzpomínky, a třeba nám půjčí k
okopírování své kroniky, které pak budeme
moci někdy příště vystavit,“ dodal Milan
Štědra. Plánuje už další výstavy k tomuto
tématu, zaměřené na konkrétní pojmy,
například
legendární
Ztracené
údolí
nedaleko města Sázava.
Inspirací
pro
vytvoření
expozice
připomínající trampské hnutí byla pro
Milana Štědru nedávná „sentimentální
výstava předmětů z minulého století“
nazvaná U Martina vzadu Retro Bez ladu a
skladu, která přilákala do výstavní síně U
Martina velké množství lidí. „Vzbudila v
nich emoce a všichni vzpomínali, co doma
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mají, co by nám mohli půjčit nebo věnovat,“
poznamenal Milan Štědra. Zájem budily
exponáty, jako například telefony, rádia,
rozhlas po drátě, cyklostyl, dětské hračky,
dětské deskové hry, vybavení kuchyní i
skládací toaletní papír. Někdo dokonce
přinesl plné balení čisticích přípravků AVA a
Sapon. Zajímavé vzpomínky vyvolaly i
tuzexové poukázky – bony nebo staré
bankovky.
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Soutice na Benešovsku získaly Zelenou stuhu i Zlatou
cihlu
„Měli jsme z obou ocenění velikou radost.
Moc nás hřejí u srdce, lidé ze Soutic jsou na
ně pyšní a váží si jich. Hned máme chuť a
spoustu nápadů, jak naši vesnici spolu s
místními částmi dál rozvíjet a vylepšovat“,
těší se z výsledku soutěžního klání ve
Středočeském
kraji
starostka
Alena
Exnerová.

Hned pro dvě významná ocenění si jeli
zástupci obce Soutice na slavnostní
předávání cen soutěže Vesnice roku
2014 pro střední Čechy. Malá vesnička
na Benešovsku získala Zelenou stuhu za
péči o zeleň a životní prostředí a Zlatou
cihlu za příkladnou stavbu venkovského
charakteru.

K převzetí Zelené stuhy a Zlaté cihly paní
starostku doprovodila v sobotu 19. července
skupinka
Soutičáků
do
Kněžic
na
Nymbursku, kde se uskutečnilo oficiální
vyhlášení a předání ocenění krajského kola
soutěže. Úspěšní držitelé stuh nyní
postupují do kola celostátního. I v Souticích
tedy začínají další přípravy, tentokrát na
celorepublikové finále.

Soutice se do krajského kola soutěže
přihlásily poprvé, nikdo z místních nečekal,
že to bude tak úspěšný krok.
Porotu soutěže v kategorii Zelené stuhy
zaujaly krásné historické lípy v centru obce
a způsoby, jak se o ně místní obyvatelé
starají. Zeleň má v Souticích velký prostor a
přirozeně
se
doplňuje
se
zdejšími
historickými památkami. Lidé ve vesničce
jsou uvyklí stromy vysazovat; obec také
úzkostlivě dbá na upravený vzhled
veřejných prostranství.
Už z příjezdové komunikace je vidět
Soutické muzeum – citlivě zrekonstruovaný
barokní špýchar. Uvnitř se nachází několik
půvabných expozic o zdejším zámku, „živé
vodě“ Želivce a také o obyčejných lidech
nebo známých osobnostech, které v
Souticích žily nebo je rády navštěvovaly.
Právě tato stavba byla oceněna Zlatou
cihlou.
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Kostel v Sázavském klášteře poodhalil další kapitoly
ze své historie
v polovině 19. století sepsal farář sázavské
farnosti
Náhlovský
úhledným
humanistickým písmem v českém jazyce
záznam o poškození věže při vichřici. „Podle
prvního náhledu listina zřejmě popisuje
poslední rekonstrukce věže a napsali ji v
první části krásným rukopisem benediktini
před zrušením kláštera,“ řekl duchovní
správce sázavské farnosti u sv. Prokopa
Radim Cigánek, který se spolu s
kastelánkou a sázavským starostou Petrem
Šibravou zúčastnil otevření schránky.
Listiny, mince, medailonky i dobové
dokumenty
obsahovala
zapečetěná
schránka nalezená v měděné makovici
kříže
sejmutého
z
vrcholu
věže
nedostavěného gotického kostela Panny
Marie a sv. Jana Křtitele v areálu
Sázavského kláštera.
„Nalezené písemnosti i ostatní věci budou
předány
odborníkům
Národního
památkového ústavu v Praze k detailnějšímu
prozkoumání, zaevidování a ke konzervaci,“
řekla kastelánka Sázavského kláštera
Slávka Matoušová. „Počítáme s tím, že
faksimile, tedy věrné kopie nalezených
rukopisů, později vystavíme v expozici
kláštera,“ dodala.
U dřevěné hrotnice kříže byla nalezena
listina z roku 1850 psaná česky písmem
zvaným „kurent“, německou obdobou
novogotického kurzívního písma. Byl u ní
malý balíček se dvěma dvacetikrejcarovými
bankovkami a útržky dalšího, také zřejmě
peněžního lístku. Schránka vyjmutá z
měděné makovice obsahovala latinsky psaný
text opatřený dvěma otisky pečetě nejspíše
posledního
benediktinského
opata
Sázavského kláštera Leandra Kramáře z
doby před zrušením kláštera v roce 1785
Josefem II. Na originál tohoto rukopisu pak

Kromě rukopisu obsahovala plechová
krabička mimo jiné v tištěném letáku
zabalenou hrst pravděpodobně prsti ze
Svaté země, minci, dva medailonky s
vyobrazením sv. Benedikta a přívěsek ve
tvaru kříže.
„Je zajímavé, že tam byly věci, které se
pravděpodobně týkají Svaté země, života
Ježíše Krista, tedy důkaz toho, že generace
před
námi
měly
opravdu
hluboké
zakořenění. Byly si vědomy toho, že vztah k
Ježíši Kristu a k Matce Boží nás dokáže
přenést nejistými obdobími v lidských
dějinách. Nyní žijeme také v době určitých
nejistot, ale možná v tom 18. století, v době
rušení klášterů, také mniši zažívali něco
podobného,“ poznamenal Pater Radim
Cigánek.
Nalezené věci jsou podle něj důkazem
kontinuity křesťanské éry od počátku Ježíše
Krista přes 5. století sv. Benedikta,
zakladatele západního mnišství, jeho
následovníky, kteří žili od dob sv. Prokopa
na Sázavě, až k poslednímu sázavskému
opatovi na konci 18. století, kdy Josef II.
kláštery zrušil. „Zápis svědčí o tom, že
duchovní správu sázavského kláštera potom
převzal v 19. století farář běžné farnosti. Je
mi velkou radostí a potěšením, že mohu
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pokračovat v této duchovní správě, v péči o
svěřené duše, lidi, kteří zde žijí, pracují a
snaží se modlit, že jsem tak mohl vstoupit
do této kontinuity dějin,“ dodal Pater Radim
Cigánek, který se duchovním správcem
sázavské farnosti stal teprve před měsícem.
Kříž, makovici a rozetu z vrcholu 56 metrů
vysoké věže kostela sundali horolezci z
pražské firmy Lanostav. Zahájili tím opravu
střechy věže, včetně krovu a výměny
šindelové krytiny a hodinového ciferníku.
Rekonstrukce bude stát v jednotkách
milionů korun a měla by být hotova v
příštím roce.
Předchůdcem současné podoby funkčního
římskokatolického barokního kostela Panny
Marie, sv. Jana Křtitele a sv. Prokopa byl
původně
dřevěný
chrám
vystavěný
poustevníkem a opatem Prokopem a jeho
souputníky na začátku 11. století. Dřevěný
kostel převrstvil románský chrám, s jehož
stavbou začali slovanští mniši kláštera v
poslední čtvrtině 11. století a dokončili jej
latinští mniši ve 12. století. Po svatořečení
sv. Prokopa Římským papežem (r. 1204)
románský chrám začal ve 13. století
nahrazovat chrám v gotickém slohu, na
jehož stavbě se podílela huť Matyáše z
Arrasu. Dokončeno z plánovaného trojlodí
bylo ale jen kněžiště a jižní loď s
monumentální věží, neboť vpádem a
vyhnáním benediktinských mnichů byly
práce na 200 let přerušeny. Od poloviny 17.
století se barokně upravené kněžiště
gotického chrámu stalo celistvým chrámem,
v polovině 18. století po požáru přibyly
rokokové prvky a prostor trojlodí je nyní
chrámovým nádvořím.

Adresa redakce: Centrum pro komunitní práci - Venkovské noviny, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1. Telefon: +420 608 700 130,
e-mail: venkovskenoviny@cpkp.cz. Pro Centrum pro komunitní práci připravil Jiří Pavlát. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků.

strana 12

vydání 2/2014

Centrum pro komunitní práci střední Čechy Vás zve
na VZDĚLÁVACÍ WORKSHOP
Hořovice – leden/únor 2015
(3. vzdělávací den přibližně 3 týdny od
teoretické části)
V kolik:
Vždy od 9:00 - 16:15 hodin
Pro koho:

Dovoluje si Vás pozvat na vzdělávací
workshop
Případové
setkání
jako
nástroj multidisciplinární spolupráce,
který je zaměřen na využití této metody
u různých cílových skupin, a mimo jiné
nastavuje
a
podporuje
způsob
spolupráce pracovníků v sociálních
službách a sociálních pracovníků v
jednotlivých územích vzdělávání.
Obsah:
 Základní pravidla realizace případových
setkání, přípravy a průběhu setkání.

Kompetence
jednotlivých
subjektů
pracujících s klientem/rodinou.
 Vytvoření prostředí důvěry, závažnosti
důvěry v týmu.
 Praktická příprava případového setkání ve
Vašem území
 Modelová realizace případových setkání.

Pro pracovníky v sociálních službách a
sociální pracovníky neziskových
organizací a další subjekty účastnící se
případových setkání s místem
působení v dané lokalitě.
Lektoři:
Mgr. Renata Baxová, Mgr. Radka Janebová
PaedDr.,
Mgr. Veronika Kondrátová, Bc. Martina
Macurová, Bc. Ladislav Marek, Ing.
Mgr. Iveta Turková, Ph.D. Martina
Richterová Těmínová
Prosíme o potvrzení Vaší závazné účasti
koordinátorce projektu
Anetě Knytlové
Tel.: 702 010 498
E-mail: aneta.knytlova@cpkp.cz

Kde a kdy:
Mnichovo Hradiště – 8. a 9. září 2014
(3. vzdělávací den - čtvrtek 25. nebo pondělí
29. září 2014)
Mladá Boleslav/Praha - 4. a 5. listopadu
2014
(3. vzdělávací den - pondělí 24. listopadu
2014)
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chatařů,

nabízejí

také

inspirovaný televizní soutěží Wipeout
(Drtivá porážka), při kterém musejí
překonat soustavu otáčejících se překážek,
aniž by je při tom srazily pohupující se koule
zavěšené nad jejich hlavami.

Slapy nejsou jen rájem chatařů a
chalupářů,
ale
také
příznivců
adrenalinové zábavy. Láká je hra
inspirovaná televizní soutěžní Pevnost
Boyard,
kterou
nabízí
chotilský
TEPfaktor. A mnozí z nich se sem
vracejí, protože provozovatelé nabídku
aktivit každoročně rozšiřují.
Návštěvníci TEPfaktoru si například letos
mohou vyzkoušet nový pohyblivý úkol
nazvaný Coloseum.
TEPfaktor letos oslavil druhé narozeniny.
„Jsme spokojeni, zákazníci si k nám už našli
cestu, kalendář máme hodně naplněný, naše
kapacita to ale zvládá. Lidi se k nám vracejí,
snažíme se jim dopřát co nejvíce zábavy.
Nejvíce klientů je z Prahy, chtěli bychom ale
více oslovit místní, tedy obyvatele Posázaví
a středních Čech,“ říká marketingový ředitel
Jan Daneš.

Soutěžící sbírají indicie, s jejichž pomocí
musí projít čtyři zakódované místnosti. Jen
tak se dostanou k truhle s překvapením,
která je čeká na konci cesty. Hru, stejně
jako celý areál, provází téma „Pirátů z
Karibiku“. Takže i v podzimní plískanici
nebo zimní vánici tady návštěvník najde
pohodu slunečných letních dní.
Na návštěvníky kromě zábavy čeká také
více než 300 metrů čtverečních zastřešené
pláže s barem, originální ubytování v
bungalovech Bora Bora se simulovanou
hvězdnou oblohou jižní polokoule nebo
zvuky moře a deštného pralesa. A nově jim
provozovatelé nabídnou i poctivou domácí
kuchyni. „Natočili jsme také pilotní díl
připravovaného televizního pořadu, který by
se na obrazovkách měl objevit příští rok. A
přemýšlíme i o dalších netradičních
outdoorových aktivitách,“ dodal Jan Daneš.

Týmová soutěž TEPfaktor založená na
zdolání pestré variace překážek prověří
nejen souhru soutěžících všech věkových
kategorií, ale také jejich odvahu, fyzičku,
logiku, šikovnost a trpělivost. Čeká tu na ně
24 zábavných úkolů, které provozovatelé
postupně modernizují nebo obměňují. Letos
například přibyl první „pohyblivý“ test
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