TISKOVÁ ZPRÁVA
Na II. ročníku SLÁMOHRANÍ v Kutné Hoře se skákal parkour s Vladimirem Vova
Koldaevem & crew a s Flow Vision. Návštěvnost víkendu předčila očekávání.
Kutná Hora, 16. září 2019 – Druhý ročník víkendu plného her a slámy pro celou rodinu
se uskutečnil v Kutné Hoře – Sedlci o víkendu 14. a 15. září. Malí i velcí návštěvníci si do
sytosti užili slámového areálu s bludištěm, a to i mimo oficiální odpolední program!
Odpoledne, vždy od 13 do 19 hodin, zněla veselá country hudba v podání Máry a Páji, lokální
stánkaři nabízeli své občerstvení a speciality, děti vyráběly v tvořivých dílničkách ze slámy,
malovaly ve Slámové poště, či na dřevěná zvířátka, která si předem mohly ještě vlastnoručně
opilovat. Maminky se nechávaly zdobit henou, barevnými náušnicemi z peříček od Živé duše
a vychutnávaly si vůně přírodních esenciálních olejů, zatímco si jejich děti nechávaly malovat
na obličej motýlky, zajíčky či dravé šelmy. Děti neúnavně šplhaly po slaměných věžích,
probíhaly a přeskakovaly balíkové bludiště, stavěly (a bořily) vysoké věže a zámky z velkých
dřevěných kostek, nakládaly kolečka senem, jak hráběmi, tak vidlemi, válely se jen tak ve
slámě a ty, které si chtěly dát i pěkného šlofíka, si slámou poctivě plnily pestrobarevné polštáře
a peřiny.
Jakmile se však rozezněla hudba z parkour zóny, všichni se rychle přesouvali ke slaměné
věži, žíněnkám a skokánkům, aby jim neuniklo vystoupení parkouristů – v sobotu v podání
předního parkouristy České republiky Vladimira Vova Koldaeva a jeho party a v neděli
s 5člennou akrobatickou skupinou specializující se na parkour a freerun Flow Vision – oba
dva dny se navíc děti mohly učit novým parkourovým trikům a kouskům, a to bezpečně na
workshopu vedeném profíky ve svém oboru.
„Je skvělé, že i druhý ročník Slámohraní přilákal spoustu návštěvníků, a to nejen z Kutné Hory,
pro kterou dodáváme teplo, ale i z okolí. Koncept víkendu na slámě se nejen ujal, ale dostává
se mu velmi kladného přijetí a odezvy, a my jsme více než rádi, že se tak Slámohraní stává
tradicí zářijového programu pro spoustu rodin z blízka i z daleka,“ uvedl Petr Polívka,
jednatel EC Kutná Hora k letošnímu ročníku Slámohraní.
„Děkujeme všem dětem, rodičům a přátelům slámového řádění za účast. Byla jsem mile
překvapena, kolik lidí dorazilo. Areálem během víkendu prošlo přes 7 tisíc lidí. Všude to vřelo,
sláma lítala vzduchem a přitom zde byla cítit pohodová a přátelská atmosféra.“ dodává Lucie
Kolková z Lepšího místa za organizační tým celého Slámohraní.
Velké díky patří také všem partnerům II. ročníku Slámohraní v čele s EC Kutná Hora
a Římskokatolickou farností Sedlec.
Sledujte:
https://www.lepsimisto.cz/ii-rocnik-slamohrani-v-kutne-hore/
https://www.facebook.com/events/2356048314649481/
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