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Na řeku Sázavu se už tuto
sobotu do Týice vrátí voraři
MARTINA KŘEČKOVÁ
JAROSLAVA TŮMOVÁ

Týnec nad Sázavou - Výsta
va, model voru, soutěže a liry
pro děti i speciální jídelníček
budou součástí akce Voraři na
Sázavě. Jako připomínku jed
noho téměř zapomenutěho ře
meslaji se svými partnery po
řádá 24. srpna od 10 do 15 ho
din v Týnci nad Sázavou spo
lečnost Posázaví. Jak uvedla
ředitelka Posázaví Bohunka
Zemanová, součástí progra
mu bude také představení de
satera bezpečného a slušného
chování na řece.

„Jednodenní akci pořádá
me v rámci projektu Reky se
mění, který realizujeme ve
spolupráci se společnostmi
Lípa pro venkov, Královská
stezka a Rakovnicko. Jeho
hlavním cílem je zvýšit bez
pečnost vodácké turistiky na
řekách Sázava a Berounka
azpřístupnit ji široké veřej
nosti,“ vysvětlila Bohunka
Zemanová.

Akce přib]iží příběh
jedné známé knihy
Akce se uskuteční v prosto
rách outdoorového centra
arestaurace na břehu Sázavy.
Pokusí se přiblížit atmosféru,
kterou ve své knize Plavci na
Sázavě barvitě vylíčil spiso
vatel Jan Morávek.

„Chceme připomenout do
bu Františka Kavalíra
(1796—1853), zakladatele sklář
ské hutě v Sázavě, do níž se
kdysi po vodě plavilo dřevo,“
poznamenala Bohunka Ze
manová podle které budou mít
návštěvníci možnost ochut
nat také vorařské menu, a to
přímo ze speciálních kera
mických hrníčků „plaváčků“,

které byly nepostradatelnými
společníky vorařü na jejich
cestách. Prostřednictvím mo
delu se pak děti i dospělí se
známí se stavbou a fungová
ním voru. Pořadatelé jirn při
pomenou také desatero bez
pečného a slušného chování
na řece.

Projekt má podpořit
šetrnou turistiku
Projekt Řeky se mění se snaží
podpořit šetrný turistický
ruch, zlepšit infrastrukturu
kolem řek, přispět k rozvoji
aktivní turistiky i k výchově a
vzdělávání návštěvníků regi
onu. Náklady na jeho realiza
cijsou 3,8 milionu korun, z to-

ho 3,4 milionu korun pokryje
dotace z Programu rozvoje
venkova.

Pod názvem Voraři na Sá
zavě vyjel miniaturní vor ze
smrkových klád na řeku
vTýnci poprvé v loňském ro
ce. Repliku plavidla, jímž se
vminulosti po řece dopravo
valo dříví, různé náklady iii
dé, postavila parta nadšenců
hlavně pro zábavu dětí. Vzbu
dilo však také velkou pozor
nost dospělých, kteří se na
vratkém prámu nebáli vydat
ani na druhý břeh řeky.

Vory se plavily
desĺtky kilometrů
Po řece Sázavě se v minulosti

vory plavily v úseku dlouhém
přes sto čtyřicet kilometrü,
ato od Světlé nad Sázavou až
po soutok s Vltavou u Davle.

Zivot sázavských vorařů a
jejich rodin na přelomu
19. a20. století, jejich radosti,
strasti, lásky i nenávisti bar
vitě vylíčil nejen známý spi
sovatel Jan Morávek, ale také
film pro pamětníky Plavecký
mariáš s Jaroslavem Marva
nem vhlavní roli.

Odkaz Morávkova dila by v
budoucnu mělo připomínat
nové muzeum v Kamenném
Přívozu, jehož vybudování
připravuje obec ve spolupráci
s obecně prospěšnou společ
ností Posázaví a celou řadou
dalších partnerü.

TAKTO se plavily na přelomu 19. a 20. stoletívory po řece Sázavě na úseku dlouhém přes 140 kilometrů,

ato od Světlé nad Sázavou až po soutok s Vltavou u Davle. Foto: archiv společnosti Posázaví


