Pohádkový Chlum u Třeboně, 17. ročník vodnického splavu – Tisková zpráva
Pohádkový festival s programem divadelních představení, písniček, her a soutěží pro rodiny s dětmi
Kdy: 30.července – 3.srpna 2018
Kde: V Chlumu u Třeboně na náměstí, v MC HEJTMAN /Kulturní dům Chlum u Třeboně/,
v parku za MC HEJTMAN, v kempu Hejtman-JIH, jak na břehu, tak i na OSTROVĚ
a v kempech KAPŘÍK, U BŘÍZY, ATLAS a U SUMEČKA na Staňkově.
Účinkují:

Hudebně-divadelní skupina RYBNÍKÁŘI, Divadýlko MRAK, Divadlo ANDROMEDA,
Divadlo LOUTKOVÝ SVĚT, Divadelní sdružení Xaver a Kolumbus, Pohádková babička DADLA,
Jezdecká stáj POHODA, Krajánek Vláďa a další.

Článek pro publikování či citaci v tisku a na internetu:

Pohádkový splav odhalí historii vodnicko-lidských vztahů
Sviť, sviť, ať mi šije nit, zpívá se v úvodu vodnické hymny, kterou přímo pro festival Pohádkový Chlumu
u Třeboně zkomponoval před lety Ivan Studený z hudebně-divadelní skupiny Rybníkáři. A tato hymna se opět
rozezní v okolí rybníku Hejtman v přelomovém týdnu mezi červencem a srpnem.
Nejsou to ovšem už dávno jen vodníci, kteří se do Chlumu u Třeboně sjíždí na svůj už tradiční splav. „Festival
má své věrné diváky, kteří se po vzoru vodníků sjíždí často z velké dálky,“ říká principál festivalu Jiří Krška. A
právě pro tyto návštěvníky festivalu, kteří do Chlumu jezdí za vodníky už pravidelně, má kapelník Rybníkářů
připraveno několik překvapení.
„Jednak je to úplně nová hra, ve které se pokoušíme lidem vysvětlit, jak hluboko do historie můžeme sledovat
soužití vodníků s lidmi,“ upozorňuje Jiří Krška na zahajovací večerní představení, kdy se v MC Hejtman
odehrají Utopené dějiny, příběh báby Slepičkové a jejího mladého ženicha, rybníkáře Jakuba Krčína.
„Rozšířili jsme program oblíbených tvořivých dílen, ve kterých si s dětmi ve středu na náměstí vyrobíme něco
na památku. Velkou pozornost věnujeme přípravě nočního pohádkového lesa, který kupříkladu loni navštívil
naprosto rekordní počet diváků,“ vybírá další zajímavosti z bohatého programu Jiří Krška.
Kromě trochu strašidelné stezky kolem hřbitova se mohou jak děti tak dospělí těšit na léty prověřené
programové stálice. To je kupříkladu zahajovací vodnický průvod se zástupci významných vodnických rodů,
nebo večerní plavba krále Pepy Vošploucha prvního na pochodněmi osvícené pramici. Přes den se chystají
pohádkové lesy v parku, vodnické diskotéky, divadelní pohádky v sále kulturního domu i na ostrově vprostřed
Hejtmanu. Nebude chybět pěvecká soutěž zpívající žába ani večerní koncerty v kempu Kapřík nebo Jih.
„Kdo už jednou vodnický splav navštívil, nenechá si utéct závěrečný lampionový průvod a zanoření vodníků i
s Králem a jeho družinou pod hladinu rybníka,“ připomíná Jiří Krška také zlatý hřeb festivalu, který zpravidla
přiláká v pátek večer na hráz stovky fanoušků. „To se samozřejmě neobejde bez dočasného omezení dopravy
a policejní asistence,“ připomíná šéf festivalu. „Musím říct, že tady perfektně funguje spolupráce s městem,
jeho vedením i obyvateli. Tak trochu mám podezření, že mnohým zdejším lidem, ač to není na první pohled
zřejmé, přeci jen kolují v krvi vodnické aquageny,“ chválí zázemí příprav festivalu Jiří Krška.
Podrobný program představení Pohádkového Chlumu naleznete na internetu na www.rybnikari.cz.
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