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TISKOVÁ ZPRÁVA 

II. ročník SLÁMOHRANÍ v Kutné Hoře zpestří parkour aréna a workshop s Vladimirem 
Vova Koldaevem & crew. Přijďte si zaskotačit do slámy! 

Kutná Hora, 20. srpna 2019 – Druhý ročník víkendu plného her a slámy pro celou rodinu se 

uskuteční v Kutné Hoře – Sedlci opět o druhém zářijovém víkendu, tentokráte 14. a 15. září. 

Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit na slámový areál, bludiště a parkour arénu. Ale nejen 

na to. V areálu bude znít živá country hudba, k ochutnání budou dobrůtky a občerstvení od 

lokálních stánkařů. Děti si budou moci vyrobit slaměnou panenku či meč, vyzkoušet si práci 

s vidlemi a kolečkem, či se jen tak poválet ve slámě. K dispozici bude opět také oblíbená 

slámová pošta! Letošní program navíc zpestří vystoupení parkouristů. Do Kutné Hory se 

v sobotu 14. září chystá Vladimir Vova Koldaev se svou crew. Nejen že uvidíte kluky létat 

vzduchem, ale máte možnost se zúčastnit i workshopu. Přijďte se s celou rodinou společně 

podívat na největší slámový svět v ČR! 

„V EC Kutná Hora je nás 25 a většina z nás má děti. Pracujeme v lokalitě, ve které i žijeme 

a máme přátele. Slámohraní nám přišlo skvělé nejen v tom, že umožníme lidem z Kutné Hory 

a okolí pobavit se, ale i dotknout se materiálu, s kterým pracujeme. Materiálu, díky kterému 

dodáváme Kutné Hoře levné teplo. A jakmile vstoupí v platnost emisní poplatky z domácností, 

věříme, že každý Kutnohorák bude rád, že díky levnému teplu od nás, bude oproti ostatním 

domácnostem platit méně. Loňský úspěch Slámohraní nás ubezpečil v tom, že je to ideální 

koncept, jak se Kutné Hoře a okolí prezentovat. Jak být blíž,“ dodává Petr Polívka, jednatel 

EC Kutná Hora. 

„Když jsme loni viděli Slámohraní a zájem místních lidí, rozhodli jsme se, že chceme celou 

akci podpořit. Z prvního ročníku Slámohraní byla cítit radost, a tak i tomu druhému přeji, ať se 

vydaří a všechny návštěvníky potěší,“ dodává ředitelka Římskokatolické farnosti Kutná 

Hora – Sedlec, Mgr. Radka Krejčí. 

II. ročník SLÁMOHRANÍ odstartuje v sobotu 14. září ve 13 hodin v Kutné Hoře – Sedlci, a to v 

místě konání Sedlecké poutě. Odpolední program potrvá do 19 hodin. Přesný harmonogram 

najdete na www.lepsimisto.cz či FB Lepšího místa. V neděli 15. září areál znovu ožije ve 

13 hodin a program skončí v 19 hodin. Těšíme se na Vás! 

Sledujte: 

https://www.facebook.com/lepsimisto/ 

https://www.facebook.com/events/2356048314649481/ 

Kontakt: 

Lucie Kolková 

Lucie.kolkova@lepsimisto.cz 

774 640 697 

Přílohy: fotografie (archiv Lepšího místa) 
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