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Klukovský sen aneb Muzeum angličáků v Rokytně otevírá
své brány
Od října je v Rokytně, které je členem MAS Regionu Kunětické hory, otevřeno nové
úžasné muzeum hraček. Expozice bude vítat své návštěvníky každý den!
Je to až k neuvěření, ale od října se Rokytno stane největším parkovištěm široko daleko, neboť zde
bude trvale ustájena jedna z největších sbírek angličáků v Evropě. Duchovním otcem této výstavy je
pan Václav Blažek, který se sbírání hraček věnuje již po 40 let. Kdo by se domníval, že se jedná
o expozici čítající pár autíček, bude velice překvapen, neboť rokytenské muzeum momentálně
vystavuje na 5000 hraček a do budoucna je plánováno jeho rozšíření a pak zde budou moci návštěvníci
zhlédnout neuvěřitelných 11 000 vystavovaných exponátů.
Vzhledem k tomu, že se pan Blažek sbírání autíček věnuje již po čtyři dekády, nalezne návštěvník ve
sbírce angličáky od 50. až do 90. let. Expozice zaujme nejen nejmenší, ale jistě i mnohé tatínky, kteří
si při pohledu na hračky rádi zavzpomínají, jak si s některými z nich hráli.
Výstava, kromě své zábavné stránky, plní i funkci edukační. Návštěvníci se dozvědí, že angličák je
podle Anglie a např. na podlaze najdou vyobrazení vlajek, dnes již neexistujících států. Žáky mladšího
školního věku jistojistě překvapí vlajka se srpem a kladivem, o které by Zdeněk Svěrák řekl, že je rudá
jako trenýrky.
Muzeum oplývá také několika evropskými unikáty. Součástí expozice je výstava věnovaná Libuši
Niklové, světoznámé české hračkářské designérce. Ukázka díla paní Niklové, která je zde vystavena,
nemá též v republice obdoby. Dále mohou návštěvníci obdivovat ručně vyrobené panenky paní Marie
Fouskové, která je obyvatelkou Rokytna. Expozice se nachází v domě č. p. 146 a je otevřena každý
den od 10 do 18 hodin. Více se dozvíte na telefonu 724 121 821 nebo www.rokytno.eu. Není tedy nad
čím váhat, nudíte se? Vzhůru do Rokytna!
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MAS Region Kunětické hory přivítá ve svých řadách
nového člena
Letošní podzim se rodina MAS Regionu Kunětická hora rozroste o svého prozatím
nejmladšího člena. Tímto benjamínkem se stane Marina Kemp Stéblová.
Pojedete-li po silnici od Lázní Bohdaneč na Staré Žďánice okolo písníků Hrádek a Oplatil, všimnete si
určitě nádherného poloostrova, který vstupuje přímo do vod písníku. Přesně sem jsem se vypravil,
abych zjistil, co se skrývá pod vznosným a tajemným názvem Marina Kemp Stéblová.
Asi jako každý, kdo byl u moře, jsem si představoval obrovské jachty se vzdouvajícími se plachtami,
na nichž bohatí milionáři pijí své drinky ve společnosti opalujících se plavovlásek. Ale tady? Na
Hrádku? Nicméně bylo potřeba zjistit, o co jde.
Po projetí postarším areálem jsem se ocitl přímo v místě dění. A jaké bylo mé překvapení, když jsem
opravdu uviděl několik plachetnic. Ale ne ledajakých, byly to tréninkové plachetničky pro děti, které
byly osedlány malými špunty, kteří urputně zápasili s větrem a dalšími živly přírody a nezdolně
posunovali své škunery kýženým směrem.
Hnedle jsem byl uveden do obrazu. Marina Kemp Stéblová je školou jachtingu pro děti. Jedná se
o v našich končinách ojedinělý projekt, který nabízí malým i starším neobvyklý způsob aktivního
trávení volného času. Perfektní je též fakt, že přijít a vyzkoušet si plachtění může rozhodně každý
a nebude jej to stát žádný velký peníz. Závěrem je nutné konstatovat, že námořníci z Marina Kempu
Stéblová dokázali již vyhrát nejeden jachtařský závod u nás i ve světě. Že bychom se díky nim stali
konečně námořní velmocí ?

