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Do Veteránského prasete se zakousla Popisný svod teriérů
vyslal psy do chovu
i silniční plachetnice
OD LEONY ROHÁ%KOVÉ
Želeč – Packard Clipper, bezmála šestimetrový koráb silnic,
byl jednou z ozdob ned!lního
srazu milovník# veterán# nazvaného Veteránské prase. T"etí
ro$ník p"ilákal stovku majitel#
historických voz# a motocykl#.
Vozy zna$ky Aero, Fiat, MG,
Tatra $i Škoda se dopl&ovaly
s motocykly nejr#zn!jších kubatur. Žele$ský zámek a organizáto"i nabídli ú$astník#m pestrý
program, v$etn! projížd!k ko$árem.

Nejvzdálen"jší ú!astník p$ijel
na motocyklu JAWA po vlastní
ose urazil více n"ž 300 kilometr%.
„Jsme parta nadšenc%, která svá
srdce upsala historickým voz%m.
Grilování prasat má na zámku letitou tradici a tak jsme se p$ed t$emi
lety rozhodli spojit dv" naše záliby –
dobré jídlo a historii,“ popsal za!átky
srazu organizátor Jind$ich Šaur. On
sám vlastní hned t$i krásné vozy Triumph Spitre, Ford Capri a Škodu
MB. „Ta je úpln" celá, akorát v"tšinu
díl% mám naskládaných uvnit$. (eká
ji rekonstrukce,“ smál se.
Pozornost návšt"vník% budil již
zmín"ný Packard Clipper, jehož
Foto: Leona Rohá!ková
Prostějov - Na p!t desítek teriér# se v pond!lí sjelo na prost!jovské kynologické cvi$išt!. Uskute$nil se zde další z popisných
svod# teriér#.

Foto: Leona Rohá!ková

majitel se na sraz dostavil ve slušivé uniform" námo$ního d%stojníka. „V%z byl vyroben v roce
1947 v Americe. Za zmínku stojí
skute!nost, že konstruktér Howard Darren jej vytvo$il za pouhých deset dn%. Pojmenován byl
po rychlé plachetnici,“ vysv"tlil.
Dvou a p%ltunový v%z s motorem o obsahu 165 koní dodnes
dokáže „plout“ stošedesátkou.
Odpovídá tomu ale i spot$eba,
zatímco p$i jízd" po dálnici se
motor spokojí s 20 litry benzínu
na sto kilometr%, po m"st" „vypije“ litr% !ty$icet.
Dalšími raritami byl sn"hov"
bílý Excalibur, hasi!ský Fiat 1100,
závodní Aerovka !i skupina vypará-

Želečtí hasiči se rvali
na trávníku

d"ných kabriolet% MG. „Musím $íct,
že je to úžasný zážitek, nadchlo m"
zde všechno, auta, motorky i dobré jídlo. Navíc oce'uji organizaci,
ta opravdu klape jak na drátkách,“
pochválil po$adatele Jan Marek.
Stejn" pochvaln" mluví i starostka Žel!e Bronislava Augustinová,
která se letos rovn"ž jako organizáto$i od"la do dobového kostýmu:
„Chci podporovat snahu mladých
v Žel!i a jsem ráda, že si rozumíme. Obzvláš# jsem si vychutnala
jízdu ko!árem Václava Obra, to byl
opravdu skv"lý zážitek.“
P$ehlídku historických automobil% a motocykl% doplnila vojenská
technika, výstava bonsají, suiseki
a ve!erní koncert.

Želeč – B!h na sto metr# s p"ekážkami, stometrová štafeta
a požární útok $ekaly minulou
sobotu na ú$astníky okresního kola v požárním sportu. Na
fotbalovém trávníku se v Žel$i
o umíst!ní popasovalo 12 družstev muž# a $ty"i družstva žen.
První místo v mužích obsadil
P"n!ín p$ed Brodkem u Konice
a Domamyslicemi, v ženách si
nejlépe vedly Otaslavice p$ed
Ochozem a Bedihoští. Sout"ž
po$ádali OSH (ech, Moravy
a Slezska Prost"jovského okresu, Okresní odborná rada velitel% PROST)JOV ve spolupráci
s Hasi!ským záchranným sborem Olomouckého kraje, Územním odborem Prost"jov a SDH
Žele!.
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Indická kuchyně
kouzlo exotiky
Prostějov – Zpest"ení tradi$ní $eské kuchyn! je tu. Zítra,
tedy 9. $ervence od 17 hodin
v Netušilov! ul. se koná zážitkový kurz indické kuchyn!.
V hlavní roli zelenina – prakticky a rychle. Kurz nabídne

jídla z tepeln" upravené i syrové zeleniny, saláty i hlavní jídla. Všechny recepty využívají
b"žn" dostupné suroviny. Chcete se pou!it a ochutnat? Bližší
informace a p$ihlášky na telefonu 731 445 474 nebo na adrese
muni.prija@centrum.cz. (šev)

Střelci pálili po holubech,
lišce i srnci
Osina – Už dvanáct let se perou
myslivci z Mysliveckého sdružení
Horka Žárovice o putovní pohár.
Každý rok si jeden z nich velkou
zlatou trofej odnáší jako p"ipomínku dobré st"elecké mušky.

OD LEONY ROHÁ%KOVÉ

P$ed pozorným zrakem Vladi-

míry Tiché, uznávané mezinárodní
rozhod!í a p$edsedkyn" klubu teriér%, delovali psí dorostenci z $ad
westík%, !eských a skotských teriér% a dandie dinmont teriér%. Bližší
informace p$ineseme v p$íštím
vydání Týdeníku Prost"jovska. (ler)

V sobotu se na st$elnici do Osiny sjela nejen dvacítka st$elc%,
ale i jejich rodinných p$íslušník%.
Tátové, d"dové a synové pálili
po asfaltových holubech nebo se
pokoušeli složit lišku !i statného srnce. Jejich polovi!ky stejn"
jako d"ti si užívaly slune!ného
dne a hlasit" fandily. „D"láme tuto
akci pravideln". Sdružení nakoupí
náboje, ceny, obstará ob!erstvení.
Je to prost" krásn" prožitý den,“
konstatoval hospodá$ sdružení
Josef Po$ízka.
Putovní pohár si už podruhé
odnesl práv" Josef Po$ízka. „Po
malorážce už bylo jasné, že m"
nikdo nedohoní,“ konstatoval spokojen". Nast$ílel totiž 248 bod%,

zatímco druhý Josef Paní!ek
dosáhl „pouhých“ 188 bod%. T$etí
skon!il Stanislav Znojil. Letošní-

mu vít"zi sta!í vyhrát ješt" p$íští
rok a putovní pohár „doputuje“
denitivn" k n"mu dom%.
(ler)
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Na Kopeček přibyli kosmani stříbřitíZ pouti odcházeli lidé se srdcem
Olomouc – Párek kosman#
st"íb"itých p"edstavili v t!chto
dnech chovatelé návšt!vník#m
olomoucké zoologické zahrady.
Opi$ky p"icestovaly do ZOO na
ja"e letošního roku a po m!sí$ní karantén! byly umíst!ny do
expozice v pavilonu opic.
Oba jsou dvouletí, samec pochází z Holandska z Epe Zoo, sami!ka
z ma&arského Szegedu. „Doufáme,
že se jim u nás bude líbit stejn", jako
ostatním druh%m opic a !asem se
do!káme p$ír%stku,“ doufá za chovatele tisková mluv!í Hana Labská.
Kosmani st$íb$ití žijí východn" a jižn" od $eky Amazonky ve
východní Brazílii. V tropických
pralesích up$ednost'ují na spaní
dutiny strom% a hustou vegetaci.
Zajímavé je jejich zbarvení, podle kterého jsou i pojmenováni. Od
st$íb$it" bílé až po hn"dou. Podle
zbarvení je n"kte$í v"dci d"lí do
t$ech poddruh%. M"$í kolem 21
centimetr%, stejn" dlouhý jako
t"lí!ko mají i ocas. „Mají unikátn"

tvo$ené !elisti, které se zužují až
do špi!ky, což jim dokonale umož'uje získávat mízu ze strom%,
která je hlavním základem jejich
potravy. Jídelní!ek si dopl'ují

ovocem, hmyzem a listím,“ dodala
Hana Labská.
V CITES jsou za$azení do p$ílohy II, v !ervené knize mají status
nejmenší ohrožení.
(ler)
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Kladky - „Nejen srdce z perníku, ale srdce napln!né láskou
a Boží milostí. To je pravý dar,
který by si m!l z letošní kladecké
pouti každý odnést“, kázal v!"ícím Ladislav Tichý, celebrant
slavnostní mše svaté, konané
u p"íležitosti svátku sv. Cyrila
a Metod!je.
Jako každoro!n", i letos podhorská vesni!ka ožila. Na pou#
se zkrátka v Kladkách drží
odjakživa. Starousedlíci i p$espolní korzovali návsí, d"ti se
vy$ádily na koloto!ích, chlapi
slavnostní den uctili fotbalem,
poutníci pak modlitbou v kostele. Každý si p$išel na své a p$esto všechny spojovalo jediné.
Sounáležitost ke kraji. Pýcha nad
chrámem, který po staletí z%stává
raritou svou velikostí a pestrostí
výzdoby, sv"d!í o velké bohabojnosti minulých generací. Setkání
s blízkými !i vzpomínky z d"tství.
Kladecko, to je totiž nepopsatelná
srde!ní záležitost.
(pad)

