
Animační programy Ateliéru Létající šnek v Muzeu Vyškovska
aneb Vnímání artefaktů všemi smysly

Jak lze získat více pohledový přístup k vystaveným dílům?
Může se během prohlídky výstavy kreslit, malovat, modelovat,
zpívat či tancovat? Kladnou odpověď na předchozí otázky přináší
právě muzejní animace. Pomocí prožívání umělecké tvorby
a radosti z vlastního tvoření totiž můžeme lépe pochopit nejen
svou vlastní tvorbu, ale také jiná umělecká díla. Muzeum Vyš-
kovska nabízí muzejní animaci svým návštěvníkům už od konce
roku 2011, kdy začalo spolupracovat s Ateliérem Létající šnek.
K výstavě Osobnosti Vyškova tak byly poprvé vytvořeny různé
typy kreativních listů a školám i veřejnosti byly prezentovány
tematicky zaměřené animační programy. Ty se setkaly s velkým
úspěchem. Muzeem nabízené kreativní a aktivní prohlídky výsta-
vou, které lektorovaly Bc. Martina Zedková a Dr. Ivana Rumpe-
lová, navštívilo kolem 400 žáků. Tradice spolupráce Muzea Vyš-
kovska a Ateliéru létající šnek tak byla zahájena. Každá větší
a významnější výstava bude doplněna o animační listy a programy
vytvořené lektory Ateliéru Létající šnek, ve kterých děti i dospělí
na základě plnění kreativních úkolů získají nejen zajímavé infor-
mace, ale i prožitky z vlastní umělecké tvorby.

Muzeum Vyškovska vás tímto zve na dvě letní výtvarné dílnič-
ky, které se tentokráte vztahují ke stálé expozici Vyškovské 
lidové keramiky. První
s ná zvem Země, hlína,
džbán se uskutečnila 
25. července. Druhý
program proběhne 
10. srpna a nazývá se
S lehkostí…

Habánská keramika
zVyškovska se prosla-
vila po celém světě.
Přijďte si společně
s lektorkou Ivanou
Rumpelovou vyzkou-
šet nejrůznější přístu-
py k této keramické
tvorbě. Více informací naleznete na: www.muzeum-
vyskovska.cz/events/letni-vytvarne-dilnicky/

O ATELIÉRU:
Ateliér Létající šnek založily v březnu 2011 Ivana Rumpelová

a Martina Zedková. Během jednoho roku jsme se vyprofilovali
a rozletěli do nejrůznějších končin českých zemí. Pořádáme tvůrčí
dílny pro rodiče s dětmi, ve kterých se zaměřujeme především na
prožitek z tvorby, zapojení všech smyslů, propojování různých
druhů umění a principy ecoartu… to vše s arteterapeutickým pře-
sahem. V dílnách pro dospělé často propojujeme dějiny vi zuál -
ního umění s tvůrčí činností a s experimenty. Pravidelně spolu-
pracujeme s Muzeem Vyškovska a s hradem Helfštýn, pro které
realizujeme tvůrčí dílny během důležitých akcí a festivalů. Pro
muzeum vytváříme animační, tvořivé sešity ke stálým expozicím
a dočasným výstavám. Nedávno jsme pořádali výtvarné dílny na
festivalu v Boskovicích a na Colours of Ostrava. Postupně si kolem
sebe shromažďujeme skupinku odborníků – umělců a šikovných
lidí, kteří nám pomáhají s realizací našich nápadů a akcí (:

Koncert roku 2012!
BLACKMORE’S NIGHT

ve Slavkově u Brna
Legendární rockový kytaris-

ta Ritchie Blackmore se svojí
současnou skupinou Blackmo-
re’s Night vystoupí 29.července
2012 od 20 hodin v zámeckém
parku ve Slavkově u Brna.

Blackmore's Night je skupi-
na, jejíž hudba prokazuje rene-
sanční vlivy. V jejím čele stojí
legendární kytarista Ritchie
Blackmore (bývalý člen Deep
Purple a Rainbow) a držitelka
několika hudebních ocenění
Candice Night. Zbytek skupiny
tvoří sestava šesti vynikajících
hudebníků z různých konců
světa. Ritchie na koncertech
brilantně hraje na akustické
kytary, mandolíny, mandoly i na
elektrické kytary a melodiím
postaveným na renesančních či
středověkých základech dodá-
vá zcela nové dimenze. Podma-
nivé vokály Candice Night
zprostředkovávají její pohád-
kové, mýtické texty a přenášejí

nás ze starého světa Evropy až
do současnosti. Candice navíc
hraje hned na několik středo-
věkých nástrojů: na šalmaj, kor-
namusu či niněru. Skupina
Blackmore’s Night získala
mnoho zlatých desek a prosla-
vila se po celém světě. Jejich
prvním společným albem, které
bylo především v Evropě velmi
úspěšné, bylo Shadow of the
Moon (1997). Nedávno bylo
jejich zatím poslední album
Autumn Sky oceněno serverem
zonemusicreporter.com jako
Nejlepší vokální album roku.
V létě 2012 jim vyjde záznam
koncertu z Yorku v Anglii pod
názvem A Knight in York, a to
na Blue Ray disku, DVD i jako
CD.

Vstupenky jsou k dispozici
na pokladně zámku Slavkov–
Austerlitz a v síti Ticket portal
za cenu 850 Kč.

Dětský den Dobročkovice 7. 7. 2012
Ani velmi horké sobotní

počasí neodradilo děti z Dob-
ročkovic a okolí zúčastnit se
dětského dne, který se již tra-
dičně koná v Dobročkovicích na
začátku letních prázdnin. Na
hřišti se mohly děti zapojit do
různých her a soutěží, vydová-
dět se na trampolíně, ve výtvar-
né dílně si zase vyzkoušely své
umění anebo si mohly nechat
proměnit svou tvář malováním
na obličej. Nejvíce pozornosti,
a to nejen u dětí, si získaly ukáz-
ky Policie ČR a SDH Dobroč-
kovice. Policie dětem předsta-
vila svou činnost, názorně

předvedla dramatické zadržení
pachatele, představila výzbroj
a výstroj Policie ČR a nechyběla
ani ukázka sebeobrany a slaňo-
vání z budovy. Mladí hasiči
SDH Dobročkovice pak před-
vedli požární útok na hořící
budovu a ošetření zraněné oso-
by. V podvečer dne se pak děti
vyřádily na skákacím hradě,
který zapůjčila Jihomoravská
organizace KDU-ČSL. Velké
poděkování proto patří hlavní-
mu organizátorovi akce SDH
Dobročkovice, ale také všem,
kteří se na této akci jakkoliv
podíleli. Svatava Tynklová

Knihovna Karla Dvořáčka vyhlašuje prázdninovou fotosoutěž

Letní příběh
Na e-mail adlerova@kkdvyskov.cz

pošlete 3 fotografie (samostatně nebo ve stripu)
s krátkým příběhem.

Uzávěrka soutěže 6. září 2012 včetně.
Nejzdařilejší příběhy odměníme!

Žaluzie
Sítě proti hmyzu

Dveřní sítě
Akce: sleva 10%
Tel.: 517 367 326, 

604 863 437

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
a SEDAČEK

Tel.: 517 367 326, 
mob.: 604 863 437

RESTAURACE LAGUNA
(Pístovice u rybníka) 

28. 7. Večer s brněnskou kapelou 

THE BEAVERS
(hity 90. let až po ty současné)
4. 8. Letní noc (DJ CORONA)
www.laguna-pistovice.cz

Inzerujte v Regionu – Info na tel.:

517 342 756


