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Zelené plíce prospívají
i obyvatelům venkova

Slavnostním přestřižením pásky
byla v Tištíně završena rekonstrukce místní komunikace ke
sportovnímu hřišti a společenskému areálu. Investiční akce
získala finanční dotaci z fondů
Evropské unie.

Rekonstrukce byla zahájena v
březnu letošního roku. Celková
délka 330 metrů komunikace
včetně chodníků a nového osvětlení
stála zhruba 4,4 milionů korun. Projekt byl hrazen Evropskou unií z 85
procent, Evropským fondem pro
regionální rozvoj hodnotou 5 procent a vlastními zdroji městyse ve
výši 10 procent. Areál využívají
nejen sportovci TJ Sokol Tištín, ale
své zázemí zde mají také myslivci
díky vybudované střelnici. V případě společenských akcí je používaný betonový taneční parket,
ten však čeká na opravy, které jsou
po padesáti letech existence nezbytné. V loňském roce začalo postupné budování pódia.
„V posledních letech dochází k
oživování kulturního, společenského i sportovního dění v Tištíně,
z čehož máme velkou radost. Areál
v háječku je často využíván a museli jsme proto vyřešit lepší a bezpečnější přístup. Komunikace byla
skutečně v žalostném stavu,„ vy-

OBRAZEM

světlila starostka Alena Wagnerová. Podle jejích slov reagovalo
vedení městyse na petici občanů,
kteří chtěli řešit opravu silnice zničené budováním inženýrských sítí
v předcházejících letech. Projekt
realizovala firma Strabag a.s.

„Předpokládáme, že lokalita bude
doplněna zelení. Zlepšování životního prostředí je jedním z cílů současného zastupitelstva a postupně
své plány naplňujeme. Na výsadbách se podílí členové spolků a samotní občané mají rovněž zájem o
úpravy okolí svých nemovitostí. O
tom svědčí jejich zapojení do rekultivace trávníků pouhý den před
slavnostním dokončením stavby.
Jejich práce si považujeme,„ dodala starostka.
V letošním roce přešla na městys
Tištín povinnost ošetřovat biocentrum. Sečení trávy a údržba okolí
retenční nádrže s dřevinami ukrojí
další dílek z nevelkého rozpočtu,
proto nyní v Tištíně ještě více využívají spolupráce s Úřadem práce
v Prostějově a umožňují nezaměstnaným vykonávat veřejně
prospěšné práce. O zeleň a pořádek na veřejných prostranstvích i
v okolí městyse se nyní stará 6
uchazečů o zaměstnání z evidence
na úřadu práce.
-jp-

6-7

Kočárové muzeum otevřeno za dělostřelecké salvy Senátorka nadělovala ‚prsa‘ a ‚šulináče‘ Koničtí hasiči se odstěhovali do Okluk
To, o čem se mluví několik roků,
už má svoji reálnou podobu.
Nejen splněný sen člověka, kterému na samém začátku nikdo
moc nevěřil, ale také středoevropský unikát, který snad
předčí jen podobná expozice ve
vídeňském Schönbrunnu.
V sobotu krátce po 14. hodině se
splnil jeden sen. Na samotném začátku byl Václav Obr snad považovaný za snílka, dnes však svůj
sen proměnil ve skutečnost. Slavnostním otevřením Muzea historických kočárů v Čechách p/K
začala tato jedinečná myšlenka žít
svým vlastním životem. „Je mi ctí,
že jsem tady. Nikdo mi na začátku
nevěřil, neměl jsem za sebou
žádný kapitál, jenom představu,
jak to udělat. Za tři a půl roku hledání mi nikdo nepodal pomocnou
ruku, nakonec se ale podařilo najít
to nejlepší místo, které je zde,“
řekl před slavnostním stříháním
pásky Václav Obr.
V krátkosti se také ohlédl za obdobím, kdy muzeum vznikalo, ale
za celými 15 lety, kdy se restaurování historických kočárů věnuje.
Začal si všímat a vážit práce lidí,
kteří mnohdy v primitivních podmínkách dokázali odvádět mistrovskou práci, která ovšem
zanikla nástupem masivním nástupem automobilového průmyslu

ve 20. letech minulého století.
„Důležité je, aby člověk poznal, k
čemu je předurčen, to co prožil je
posláním. Všechno ale provázela
slova našich předků – dědictví
otců zachovej nám, pane“ dodal
mimo jiné.
Slavnostního otevření se zúčastnili
také zástupci Olomouckého kraje
– hejtman Martin Tesařík se svými
náměstky Radovanem Rašťákem
a Ivanem Kosatíkem, který ještě
coby hejtman vznik muzea také
výrazně podporoval. Hejtman
označil Čechy p/K za perlu na náhrdelníku Olomouckého kraje a
vznik muzea jako dílo přesahující
rámec České republiky. „Přijít s
něčím novým není vůbec jednoduché a dnešek do tohoto kontextu
patří. Tento sen stál za to, aby byl
realizován. Ti, kteří nejvíc dosáhli,
bývají také těmi nejskromnějšími
a o Václavu Obrovi to platí na 100
procent,“ poznamenal naopak náměstek hejtmana Ivan Kosatík a
zároveň také připomněl, že právě
Václav Obr byl letos na jaře oceněn jako osobnost Olomouckého
kraje. „Dobré dílo se podařilo a
den ‚D‘ nastal. Na začátku všichni
pochybovali, ale nikdo netušil, jakého má před sebou člověka s obrovským srdcem,“ složil poklonu
V. Obrovi starosta Čech p/K Zdeněk Mader.

XVII. KLADECKÁ OLYMPIÁDA ZNÁ VÍTĚZE

Po slavnostním otevření se stal z Václava Obra průvodce významných hostů v novém muzeu.
Ještě před přestřižením pásky se
dostalo novému muzeu požehnání
od kancléře olomouckého arcibiskupství P.Antonína Baslera. Pak
už nic nebránilo tomu za slavnostní dělostřelecké salvy symbo-

lickým přestřižením pásky vdechnou Muzeu historických kočárů
život. Jak bylo ve slavnostních
proslovech z několika úst vysloveno přání, toto muzeum by mělo
být důkazem technického pokroku

a řemeslného mistrovství své doby
i pro další generace, které sem
budou chodit třeba za sto let. Historický význam tohoto okamžiku
asi není v tuto chvíli s to nikdo ani
docenit.
-MiH-

Plumlovský zámek ovládla divadelní múza
Celé dva týdny bude i letos patřit areál plumlovského zámku
hudbě, tanci, divadlu. 8. ročníku
Mezinárodního divadelně-tanečního workshopu se zúčastní
na třicet mladých amatérských
divadelníků a tanečníků, kteří
pod vedením zkušených choreografů a lektorů budou sbírat
neocenitelné zkušenosti na divadelních prknech.
Divadelní workshop je součástí
Plumlovského léta, stejně jako
Festival scénické a divadelní
tvorby. Ten má letos pořadové
číslo 7. V programu od 15. do 18.
července se představí amatérské
divadelní soubory z Ostravy, Českého Těšína, Rimavské Soboty a
kapely Správní kluci z ÚSP Nezamyslice, Fiktivný ventil, To je problém z Kostelce na Hané a další

kapely různých žánrů.
Divadelní maraton workschopu
bude mít i letos pod palcem slovenský režisér a herec Vlado Sadílek (na snímku). Pro námět
představení, na kterém po celé dva
týdny divadelní elévové pracují a
které bude tečkou za workshopem, sáhl tentokrát o tři století
zpět. Jako zkušený dramaturg a
scénárista se nechal inspirovat
čtveřicí houslových koncertů Antonia Vivaldiho nazvaných Čtvero
ročních období. Premiéra, repríza
i derniéra v jednom jediném představení se odehraje pod sloupovím
plumlovského zámku v sobotu 18.
července od 22 hodin. Název
představení je všeříkající – Čtvero
ročních období aneb Lacův sen.
Ve snu hlavního hrdiny Laca| se
odehrávají samostatné sekvence

jako střípky příběhů jara, léta, podzimu a zimy. Zážitky ze školy, narození dítěte, manželská roztržka
a další.
„Nádvoří plumlovského zámku je
přímo ideální pro toto představení.
Spojují se tu všechny živly. Na
scéně budou dominovat dva draci,
kteří představují vzduch, a mezi
nimi slunce, což je život. Pódium

je na skále a pokud zaprší, budeme
mít i vodu,„ vtipkoval Vlado a
bedlivě sledoval přípravu scény.
Svoji myšlenku vložil do rukou
choreografa Laco Cmoreje, scénografisty Mariana Lacka, kostýmové výtvarnice Hanky Štrbové a
hudebníků ze skupiny M.E.L.L. a
kapely Fiktivný ventil. Generálku
si střihnou účinkující i realizační

štáb v sobotu 17. července o půlnoci.
„Workshop přivádí do Plumlova
mládež, aby si ověřila své možnosti pod vedením zkušených lektorů, získala nové poznatky a
dokázala se seberealizovat. Náplň
je především taneční, protože to je
to nejtěžší. Pro herce-tanečníky je
velice důležité naučit se taneční
paměti, velmi dobré paměti. Krokové variace musí být sehrané se
všemi účinkujícími, jako by tančil
jeden jediný,„ vysvětlil cíl a záměr
Vlado Sadílek.
Patronát nad tvůrčí dílnou divadelních elévů, kterou podporuje
Olomoucký kraj, Město Plumlov
a realizuje Kulturní zařízení města
Plumlova v produkci Stanislava
Bureše, převzal předseda Parlamentu ČR Miloslav Vlček. -jp-

Minulost je závazkem pro život dnešní i zítřejší

Pavlovice u Kojetína-Unčice
oslavily 680 let první písemné
zmínky o obci Pavlovice u Kojetína. Toto kulaté výročí spojili se
sjezdem rodáků. Oslavy si v obci s necelými třemi stovkami
obyvatel vychutnalo přes 500
účastníků.
Vedení obce připravilo náležitý časový plán, který rozdělil oslavy na
pietní vzpomínání a zábavu. Dopoledne nasytila duševno všech
účastníků slavnostní mše a poté
průvod a položení věnců na památKam na dovolenou, za sportem, za zábavou? Třeba na velocipédech naných místech v obci. Popoledni
příč Moravou a Čechami. Až do Prahy. Stejně jako skupinka nadšenců biodstartoval kulturně-společenský
cyklistů na obřích historických jednokolkách. Ve stylovém oblečku, dobrou program, který pokračoval večer
náladou a s úsměvem na rtech.
-jp- tancem a nabídl návštěvníkům zá-

bavu všeho druhu. „Vsadili jsme
hlavně na děti. Jejich vystoupení
potěšilo doslova všechny, mladé i
starší. Při výběru účinkujících
jsme měli skutečně šťastnou ruku,
byl to pěkný program,„ pochválila
kulturní nadílku starostka Marcela
Soviarová. Zárukou dobré zábavy
a příjemného zážitku jsou zcela jistě Nezamyslické mažoretky. Jejich vystoupení je precizní po
všech stránkách, ne nadarmo sklízejí úspěchy na festivalech po celé
republice. V Pavlovicích se představily všechny tři skupiny od těch
nejmladších až po dlouhonohé
slečny.
„Do programu výborně zapadlo i
vystoupení taneční skupiny z

Domu dětí a mládeže v Kroměříži
a velké ovace sklidilo i vystoupení
Leontýnek z Chropyně. To byl
skutečně zážitek,„ ocenila taneční
kreace starostka. A když se k vydařenému programu připočte muzika
populární kapely Zdounečanka i
skupiny Tip-Top, která vyhrávala
k večernímu tanci, pak aktiva
oslav vystoupala pěkně vysoko.
Ve společenské místnosti obecního úřadu se mohli zájemci dozvědět řadu informací z historie i současnosti Pavlovic. Výstava dokumentů, obecních kronik, fotografií
a dalších cenných relikvií byla průřezem života v malé moravské vísce.
V Pavlovicích u Kojetína-Unčicích uctili historii a s novou chutí

se pustili do realizace projektů,
které mají zlepšit život v obci současné generaci a zamezit odchodu
mladých lidí. Vedení obce již připravilo projekty za téměř 100 milionů korun a chce je postupně v nejbližších letech realizovat.
„Jako prioritu jsme si stanovili vybudování splaškové kanalizace.
Rozpočet finančních nákladů počítá s částkou cirka 27 milionů korun včetně vybudování čističky
odpadních vod. Máme již příslib
finančního krytí z Evropských
fondů, takže postupně vyřizujeme
všechny potřebné náležitosti a povolení, což je velice zdlouhavý
proces. Musím říct, že je toho skutečně hodně,„ vysvětlila Marcela
Soviarová. „Ale dotáhneme to do

konce stůj co stůj. Děláme to pro lidi, pro zlepšení životního prostředí. To si musí všichni uvědomit, že
nemůžeme donekonečna zatěžovat odpadky a splašky naši přírodu,„ dodala. Po dokončení této náročné investiční akce budou následovat rekonstrukce a úpravy komunikací a návsi s výsadbou zeleně. Na realizaci také čeká projekt,
který zpestří volnočasové aktivity
mládeže, a tím je výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem.
Na pořádnou zábavu však nemusí
pavlovická mládež čekat tak dlouho. Už tento týden vyrostlo na zahradě u obecního úřadu stanové
městečko a pro třicítku dětí začal 4.
obecní prázdninový tábor.
-jp-

Kladecká olympiáda měla sice
svoji premiéru, přesto si odbývala už svůj sedmnáctý ročník. Jak
je to možné? Jednoduše by se dalo říct, že v Kladkách je možné
vše, takže proč ne takový matematický oříšek. Vysvětlení je ale
jednoduché: v kladecké Římanaréně se minulou soboty odehrávaly současně 9. Římanské gladiátorské hry a 8. Kladecká šikulka. V součtu pak tedy 17. zápolení tohoto druhu…
Devět chlapských týmů a šest dívčích. Celkem tedy 60 aktérů, kteří
se zapojili do bojů o vítězství v Římanských gladiátorských hrách,
respektive o titul Kladecké šikulky.
Jak na chlapy, tak na děvčata, čekalo po čtyřech soutěžních disciplínách. Zatímco však na pány čekala
lyžovačka na začátku léta, dámy
musely obstát v soutěži ‚zasuňho‘ –
válečkové štafetě, pak absolvovaly
úprk na chůdách v plenkových kalhotkách, pánové si mezi tím šli zaházet vajíčky… Zbylé dvě disciplíny byly společné podstatou, věcná
nálož však byla pro muže a ženy odlišná, aniž by to muselo být zákonitě pokládáno za diskriminaci pohlaví! „Soutěžilo se v pití piva, chlapi
měli tuplák, pro šikulky byl připraven půllitr. Stejně tak v disciplíně
‚jídlo‘ se servíroval těstovinový salát. Půl kila tři sta gramů,“ přibližuje zadání těchto úkolů Josef Bartoš
z Občanského sdružení Říman, které společně s OÚ Kladky akci pořádalo.
Již potřetí v řadě se do bojů o Kladeckou šikulku se svým týmem
Srdcem a naplno zapojila také sená-

torka Božena Sekaninová. Jak své
šance viděla v průběhu soutěže letos? „Nejde o šance, ale o atmosféru,“ pokusila se politicky mlžit. Přesto po zopakování stejné otázky odkryla své ambice. „Váleček jsme
myslím vyhrály, v ‚pemprskách‘
(chůdy v plenkových kalhotkách)
jsme si také nevedly špatně,“ prozradila Večerníku uprostřed soutěže, kdy na všechny čekaly další dvě
disciplíny – jídlo a pití. K tomu poznamenala: „Mámě žízeň i hlad.
Tým si pečlivě vybírám, takže se už
nestane, že jsme poprvé v závěrečné
disciplíně pití piva přišly o vítězství.“ My ale můžeme prozradit, že
v závěrečném součtu nezbylo pro
její tým ani místo na stupních vítězů.
Každoročně také věnuje paní senátorky trofej vítězům. Stejné to bylo
i letos, i když ne tak docela. „Už
vloni jsme se s pořadateli domlouvali, že cenu pro vítěze znovu přivezu, ale pohár už to nebude. Myslím, že pro tuto příležitost a atmosféru se hodí docela něco jiného.
Gladiátoři dostanou ‚prsa‘, šikulky
‚šulináče‘,“ usmívá se senátorka a
záhy ukazuje obě trofeje před sluncem schované v lednici. Dámské
poprsí, respektive pánské přirození,
vytvořené z pečiva prokládaného
na ‚bagetový způsob‘, mělo být
bezprostředně po vyhlášení také na
místě konzumováno.
Do kladecké arény také dorazila
‚ikona‘ Rádia Haná, které bylo spolu s Večerníkem mediálním partnerem akce, Martina ‚Queetko‘ Procházková. Jak to viděla ona? Co by
byla tvoje disciplína a co naopak by
byl nejspíš problém? „Akcička

‚Instalovat‘ plenkové kalhotky, absolvovat vymezenou trasu na chůdách
s dudlíkem v ústech, poté je znovu odložit a úkol je splněn. Vítězem je
ten nejrychlejší…
úžasná, skvělá atmosféra, je vidět,
že vás to baví. Mně se líbila hlavně
disciplína ‚zasuňho‘ fakt vtipná, a
co bych asi nedala, je to pojídání na
čas, s jídlem mám problém, pití
bych možná zvládla líp, ale ne pivko… Moc se těším na příští ročník,
že všechny pozdravujůůůůůůů,“
vzkazuje Queetko.
Celým odpolednem opět nenapodobitelným způsobem provázel Láďa ‚Sovjet‘ Rus, který nakonec vyhlásil i konečné výsledky. Mezi gladiátory se postavili na bednu Chorničtí piloti, PK Tatran a Havrani,
mezi šikulkami zvítězilo ospělov-

ské Konopí je lék, před Made in
Ochoz a domácími Veverkami.
„Řekl bych, že se spojení ‚gladiátorek‘ a ‚šikulek‘ vydařilo, i co se týče ohlasu návštěvníků. Jestli ale budou společně závodit i příští rok je
zatím s otazníkem. To bude na řadě
už desátý ročník gladiátorských
her, takže s největší pravděpodobností z tohoto důvodu se bude tato
soutěž konat samostatně. Jubilejní
ročník si to asi zaslouží,“ dodává
Josef Bartoš a zároveň přidává poděkování všem sponzorům a také
těm, kteří se na organizování podíleli
-MiH-

SLATINKY MAJÍ KRÁLE JOSEFA II.
Nejenom Valašské království
nebo republika Kraví hora. Svět
se rozrostl o další mocnářství
poté, co se na konci května v monarchii proměnily Slatinky. Inaugurací svého vladaře Josefa
II. se tak začaly psát zdejší dějiny od úplného začátku. Král Josef se stal panovníkem po dlouhém hledání a zralé úvaze těch,
kteří mu nakonec žezlo do rukou vložili.
„Já zeman Dlouhý Janek ze slatinkovských hvozdů, jsem křížem
krážem celé Slatinky prochodil,
bych našeho vládce našel. Široko
daleko nesou se zvěsti, že dnešní
den potká nás štěstí. Potulným
mnichem mi nápad byl dán. Kdo
jiný má být králem vybrán než ten,
který je už 50 let králem zván. Dosáhl věku moudrosti, lid náš si váží jeho chrabrosti. Proto dnes přišli jsme z blízka i z dáli, bychom
svého krále korunovali…“ Hned
na to bylo přistoupeno k samotné
korunovaci a první slavnostní audienci přítomných hostů z panství
okolních i vzdálenějších.
Tolik by tedy mohla přinést první
zmínky z nově psané historie Slatinek. Jak to ale bylo ve skutečnosti? „Každému se snažíme
vždycky připravit nějakou srandu.
Že to bude něco takového, on sám
vůbec netušil,“ říká ‚ceremoniář‘
Jiří Hexman. A o co vlastně šlo?

Ve Slatinkách se pro nějakou tu
taškařici a recesi nechodí nikam
daleko. Tentokrát se obětí, samozřejmě v dobrém slova smyslu,
stal prostě a jednoduše čerstvý padesátník Josef Král, který se
ovšem evidentně sám dobře bavil.
Jako kanadský žertík na svůj účet
to rozhodně nebral. Důkazem bylo, že královský hermelín i korunovační klenoty si vyžádal i pro
další oslavy svých narozenin.
Ale že si organizátoři opravdu da-

Růžové brýle pro lepší pohled na svět, na nohou dřeváky, aby mu to v
království klapalo… Bezprostředně po korunovaci se král se svojí družinou vydal na obhlídku panství.
li na celém obřadu záležet, není
pochyb. Nechybělo ani hlavy pomazání – vlasovým gelem, pamětní deska na rodný dům, označení
slatinkovské návsi náměstím Krále Josefa 2. Panovník převzal veškeré pravomoci, slíbil, že bude
vládnout spravedlivě a zasadí se o
to, aby Slatinky nevymřeli po me-

či. „Všechno se připravovalo
dlouho předem. Lidé, kteří se propůjčili některé z rolí královské
družině, si opravdu dali záležet.
Dopadlo to, jak to dopadnout mělo,“ vrací se ke korunovaci ceremoniář.
Ovšem kdo by si snad myslel, že
šlo o jen o bohapustou legraci, je
na velkém omylu. Výročí inaugurace jsou Slatinkovští odhodláni
si každoročně připomínat. Také
vyšší moc vzala korunovaci Josefa II. na vědomí. „Ještě na začátku
obřadu pršelo, chvíli před tím se
přehnala průtrž mračen. Ovšem k
okamžiku, kdy se náš král ujal své
vlády a začal číst slavnostní řeč,
déšť jako zázrakem ustal a vysvitlo i sluníčko,“ dodává Jiří Hexman. Dodatečně mnoho vladařských úspěchů a především
všechno dobré a nejlepší do dalších let přejeme k(K)ráli Josefu II
i z redakce Večerníku.
-MiH-

KONICE, OKLUKY – Na několik dní se symbolickým hlavní
stanem dobrovolných hasičů z
Konice stal tábor v Oklukách. Jiné místo, ale stejné okolnosti.
Soustředění mladých hasičů na
začátku prázdnin probíhalo už
poněkolikáté.
Šubířovská Pohoda, Vojtěchov, nyní rekreační areál v Oklukách. Tam
všude už zamířilo soustředění mladých hasičů z Konice. „V Oklukách jsme poprvé, nejčastěji jezdíme na Pohodu, ale chceme to také
něčí prostřídat a zpestřit,“ řekl Večerníku starosta SDH Konice Vlastimil Šmída. A že nebylo úvodní
tvrzení o stěhování konických hasičů do Okluk pouhou frází svědčil
fakt, že zásahová jednotka, jejíž
členové částečně tvořili realizační
tým a potřebné zázemí, byla schopna k výjezdu i odsud. Užitkový
VW, který dostali koničtí hasiči na
podzim, totiž kromě funkce týlového zabezpečení byl také v případě
potřeby potenciálním zásahovým
vozidlem. „V autě máme připravenou potřebnou osobní výstroj, abychom mohli vyjet. Auto je využité
dokonale,“ poznamenává V. Šmída.
Začátek července se státními svátky bývá pro hasičské soustředění
tradičním termínem. Od pátku do
úterý se šestnáct malých hasičů zabydlelo v ‚nejvyšším patře‘ zdejšího rekreačního areálu. Jenom pro
ty, co nejsou v obraze, nejde o žádný věžák, ale o chatky rozeseté po
stráni nad údolím. „Stačí udělat tři
kroky do lesa a donesete koš hub,“
usmívá se jedna z věrných týmo-

Vyrobit si nějakou ozdobu – úkol vcelku nehasičský. To ovšem jenom na
první pohled. Dobrého hasiče dělá i pevná vůle a trpělivost…
vých duší Veronika Šmídová, která
má několik soustředění jako součást realizačního týmu už také za
sebou. „Jestli nás děti zlobí? Když
je nezlobíme my, tak jsou hodní,“
nenechává nikoho na pochybách,
že i v tomto směru je všechno v nejlepším pořádku…
V Oklukách jsme se byli podívat v
pondělí. To už měli z předešlých
dní v nohou výlet na nedaleké keltské hradisko v Malém Hradisku
nebo na Čertův hrádek, večery se
pak nesly ve znamení party – pyžamové, buchtové, poslední večer jako vždy patřil karnevalové. „Buchtová party není vůbec od věci. Každý z rodičů dětí, co sem přijede podívat, samozřejmě něco doveze,

takže se nám na takovou party sejde pohoštění dost a dost,“ poznamenává Veronika Šmídová. Na
pondělní odpoledne byla připravena stužkovaná v okolním lese. „Trvalo nám to dvě a půl hodiny, než
jsme trasu prošli a připravili, počítám, že to budou mít tak za 15 minut proběhnuté,“ předpokládal další hasičský nestor Miroslav Hofman. Ale tak snadné to zase nebylo, na trase samozřejmě čekalo několik úkolů, které bylo nutné úspěšně absolvovat, chtíc být mezi
nejlepšími, což bezesporu byla
motivace pro každého, kdo neváhal na několik dní vyměnit domácí
pohodlí za pár dní někde venku.
-MiH-

Třetí Veteránské prase přilákalo
rekordní počet návštěvníků
Nezapomenutelnou atmosféru s
puncem nostalgie vytvořili pořadatelé i účastníci 3. ročníku autosalónu veteránů s daleko méně
nostalgickým názvem „Veteránské prase„. Pod tímto názvem se
skrývá setkání sběratelů a milovníků historických aut, motorek a
vojenské techniky, ale také gurmánů, které přilákala neodolatelná vůně grilovaných pašíků.
Na nádvoří zámku v Želči se automobiloví i mocykloví stařečci a stařenky štosovali už před polednem.
Mezi Pragovkami, Wikovkami, řadou Škodovek typu Felicia, Octavia nebo MB, Trabanty, Mercedesy, hadrolety Velorex a dalšími poklady automobilových dějin se
skvěl obrovský bělostný kabriolet
Excalibur, který na sebe strhl pozornost všech návštěvníků, přestože to nebyl pravověrný veterán,
nýbrž mladší replika.
„Byl to výborný nápad spojit klasické grilování selat s něčím tak zajímavým a krásným, jako jsou automobiloví veteráni. Už vloni byl o
tuto akci velký zájem. Měli jsme tady stovku veteránů a víc než pět set

návštěvníků,„ konstatoval spokojeně Jindřich Šaur, který je jedním z
pětice členů organizačního týmu.
Spojení dvou zcela odlišných pojmů v názvu bylo od pořadatelů velice fikané až zákeřné. Zatímco veteráni si klidně odfrčí, z prasete zbude jen hromádka ohlodaných kostí.
A aby se měly čím pokochat i dámy,
jedinečné kusy veteránů doplnila
výstava bonsaí Kateřiny Janouškové a Miroslava Hudečka, fotografií
a starožitností, keramiky a suiseki,
což je japonské označení pro přírodou formované kameny vystavované na dřevěných podložkách „ši-

tých„ na míru. A zatímco pánové
obdivovali koně pod kapotami plechových krasavců, dámy upřednostnily pravé nefalšované koňské
spřežení. Okružní jízdy v bryčce
byly nevšedním zážitkem. Ani o
kulturní zážitky nebyla nouze, postaralo se o ně vystoupení brazilského bojového tance Capoeira a
reprodukovaná hudba, kterou večer vystřídalo vystoupení několika
kapel.
Letos padl rekord v návštěvnosti.
Opět stovka veteránů, avšak víc než
osm set účastníků spořádalo pět dozlatova opečených selátek.
-jp-

Čechomor se vrací na Hanou, míří do Konice
Mluvit o Čechomoru by bylo asi
víc, než nošení dříví do lesa. Ale
přesto aspoň něco málo pro ty, co
by třeba nevěděli.
Skupina ‚Čechomor‘ byla založena na jaře roku 1988 původně jako
volné sdružení muzikantů hrajících kramářské písně s názvem I.
Českomoravská nezávislá hudební
společnost. Na konci roku 1990
skupina vydala první album Dověcnosti obsahující řadu upravených lidových písní z Čech a Moravy. V roce 1994 přecházel Čechomor z čistě akustického pojetí
do elektrické podoby. V té době nesla skupina název Českomoravská
hudební společnost. V roce 1996
vyšla druhá deska Mezi horami. Po
vydání třetího alba byl název skupiny definitivně zkrácen na Čechomor. V létě 2000 vystupovala skupina na společném turné s Jaromí-

rem Nohavicou a v lednu 2001
odehrál Čechomor spolu s orchestrem Collegium českých filharmoniků, který aranžoval Jaz Coleman
koncert v pražském Rudolfinu. Jaz
Coleman se také producentsky podílel na albu Proměny a spolu s Jaromírem Nohavicou, Karlem Plíhalem a členy Čechomoru si zahrál
ve filmu Rok ďábla. V roce 2005
vyšla deska Co se stalo nového a v
roce 2008 vyšlo album Pověsti moravských hradů a zámků.
V poslední době se na několika
společných koncertech představil
Čechomor s další poněkud nekonvenčním seskupením Divokej
Bill, kde vznikl také nový videoklip Ve dvou se to lépe táhne.
„Společné koncerty s Divokým
Billem byly pro obě kapely velkým přínosem. Byli jsme rádi, že
se nám podařilo se spolu domluvit

a zahrát si, a myslím si, že společné hraní obě kapely těší natolik, že
v tom budeme i nadále pokračovat,“ okomentoval společné turné
turné Karel Holas z Čechomoru.
Poslední červencový den, přesněji
v pátek 31. 7., přijede v rámci šňůry KOOPERATIVA TOUR 2009
do Konice a my tento a příští týden
nabízíme všem soutěživým možnost vyhrát po jedné vstupence na
jediný koncert tohoto turné v regionu. Stačí doručit správnou odpověď na naši otázku do pátečního
poledne do naší redakce. A na co se
ptáme? Není to nic záludného.
Chceme jen od vás vědět, jak se
původně Čechomor jmenoval, respektive z čeho současný název
vznikl. Tak teď už víte vše. Jméno
prvního výherce a další soutěžní
otázku zveřejníme příští týden.
-red-
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