
POSTOLOPRTY - Celý rok 2005 
probíhá pro postoloprtský divadelní 
soubor Klouzák ve znamení oslav 15. 
výročí jeho existence. Na rozdíl od pře-
dešlých výročí, kdy se Klouzáci snažili 
natěsnat co nejvíc představení do je-
diného víkendu, tentokrát se všechna 
představení, která po dobu existence 
souboru secvičili, odehrávají postupně. 
Pohádkové odpoledne v zahradě Posto-
loprtského zámku v sobotu 23. dubna 

bylo jednou z oslavných akcí a jak tvrdí 
její hosté, moc se povedla. „Dnes jsme 
na počest Klouzáků spolu s nimi zahrá-
li dobovou pohádku o zakázané lásce 
„Čarodějnice“. V „hledišti“ pod širým 
nebem bylo díky oslavencům na 400 
lidí,“ pochvaluje člen skupiny historic-
kého šermu Vítkovci Petr Schölla. To 
další „Vítkovec“ místostarosta města 
Jaromír Vápeník alias Pajdavý Vincek 
( z „Čarodějnic“) dohlížel nejen na 

vystoupení, ale občas i na neukázně-
né děti, které lákala vytlučená okna 
chátrajícího zámku.

Po dohodě se zřizovatelem souboru 
Klouzák, Základní uměleckou školou 
Postoloprty, se i tuto sobotu uskuteč-
nil bohatý doprovodný program. Na 
scéně, instalované u zámeckých zdí, 
se vystřídaly zpívající a recitující děti 
z literárně-dramatického oboru ZUŠ, 
číhající a skákající Pavouk Brabouk 
a Ježibaba ze Stálého loutkového di-
vadla v Lounech, usmívající se břišní 
tanečnice All Kejda (pravým jménem 
Ivana) z Chomutova a host večera, 
držitel mnoha českých i světových 
rekordů v oborech kaskadér, fakír 
Petr Fiedor ml. Oslavenci předvedli 
pohádku pro dospělé Dlouhý, Široký 
a Krátkozraký. „Naším prvním před-
stavením na prknech, které znamenají 
svět, bylo právě toto 21. května roku 
1991. A naše příští představení? Tak 
tohle bude zvlášť neobyčejné, protože 
se odehraje na plovoucí scéně. Bude 
to komedii Titanik od F. R. Čecha, 
kterou poprvé uvedeme 25. června 
v plaveckém bazénu v Postoloprtech,“ 
vypráví vynalézavý a stále překvapující 
člen Klouzáku Václav Fiedler.

Oslavy nekončí. Do konce roku 
chce divadelní spolek Klouzák potěšit 
a překvapit diváky ještě nejméně šesti 
představeními doma, v sousedních 
Lounech či Březně.

Alla Balkovska
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„Letos máme čarodějnic dvanáct. 
Na jejich strojení a rozmisťování 
se tradičně podílí celá vesnice. 
Přihodila se však těžko uvěřitel-
ná věc: nejhezčí čarodějnici nám 
do rána kdosi ukradl. Nemůžeme 
pochopit, že pro zloděje má cenu 
staré oblečení, napchané slamou. 
Večer 30. dubna máme na oheň 
přichystanou extrababu jenom 
v noční košilce. Čarodějnice 
uklidíme až v neděli večer, aby 
se jimi mohly potěšit hlavně děti, 
které k nám o víkendu přijedou 
z měst.“

n Úherce se každoročně pyšní 
čarodějnicemi, které v životní 
velikosti posedávají u stavení. 
Doufám, že se děti mohou těšit 
i letos...
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Účastníky soutěže vybrala z první-
ho kola odborná porota, jejíž před-
sedou byl Jaroslav Klein. Postoupilo 
24 soutěžících v pěti kategoriích. 
Postupující zazpívali jednu lidovou 
a jednu umělou píseň s doprovodem. 
V sále zazněly písně populární i mu-
zikálové. Porota se shodla, že výkony 
všech soutěžících dětí byly vynikající. 
Největším překvapením byla vysoká 
úroveň dětí, kteří nestudují zpěv. 
Velkou zásluhu na tom má také paní 
učitelka Venuše Dostálová ze ZŠ 

Jana Ámose Komenského Louny, 
která většinu těchto dětí připravila. 
„Potěšil nás také hudební vkus dětí, 
vybraly si kvalitní písničky,“ říká 
Václav Novák, člen poroty. Proto 
se porota rozhodla ocenit nejvyšší 
odměnou více soutěžících.

Cenou pro všechny na 1. - 3. místě 
ve všech kategoriích bude pobyt na 
víkendové hudebně - pěvecké dílně 
s odborným vedením v Krušných ho-
rách na Měděnci ve dnech 29. dubna 
až 1. května (pro žáky druhého stupně 

ZŠ) a 13. - 15. května (pro žáky první-
ho stupně ZŠ). Další cenou je možnost 
bezplatné docházky do dětského pě-
veckého sboru ZUŠ Louny ve školním 
roce 2005/2006. Ocenění vystoupí na 
Slavnostním koncertě vítězů ve Vrch-
lického divadle v Lounech ve středu 8. 
června, kdy budou všem soutěžícím 
slavnostně předány diplomy. Na 
tomto koncertě vystoupí také dětský 
pěvecký sbor Blecha ZUŠ Postolopr-
ty a ZUŠ Louny. Hostem v programu 
bude Jaroslav Klein. Na 1. místech 
se umístili: Zuzana Švarcová, Pavel 
Giereth, Michaela Kladivová, Kate-
řina Kuhnová, Petra Burdychová, 
Markéta Klimentová. Oceněným 
náleží blahopřání.

Potěšil hudební vkus dětí, vybraly si kvalitní písničky,
n říká Václav Novák, člen poroty v soutěži Zpěvem k srdci
LOUNY (jr) - Koncertní sál Základní umělecké školy Louny byl ve středu 
20. dubna 2005 odpoledne zcela zaplněn soutěžícími a posluchači. Konalo 
se druhé kolo soutěže Zpěvem k srdci.

Mše na svatého Jiří...Půvabná obec Mnichov, kterou předkové 
založili pod vrchy Oblíkem a Srdovem, má kapličku zasvěcenou sv. Jiří. 
Minulou sobotu se zde za nádherného jarního počasí odehrávala mše svatá, 
kterou sloužil postoloprtský děkan P. Rudolf Prey se svými ministranty. 
Zúčastnila se také hrstka věřících.

Věra
Snopová, 
starostka 
Úherců

n Bezohledný pacient
MOST - Pro trestný čin šíření 

nakažlivé choroby je stíhán 34letý 
muž z Lounska. V druhé polovině 
loňského roku byl hospitalizován 
v mostecké nemocnici s diagnózou 
otevřené tuberkulózy s tím, že po 
propuštění z tamní nemocnice bude 
v léčení ihned pokračovat v léčebně 
tuberkulózních nemocí v Dobřanech. 
Rozhodnutí Krajské hygienické stanice 
v Ústí nad Labem však ignoroval a v září 
minulého roku z nemocnice v Mostě 
utekl. Ani policejní pátrání po pacien-
tovi nebylo úspěšné. Až letos v lednu 
do dobřanské léčebny dobrovolně 
nastoupil. Za protiprávní jednání byl 
obviněn, léčení trvá.
n Pachatelé dopadeni

LOUNY - Policisté dodatečně 
objasnili březnová vloupání do 
dvou benzínových čerpacích stanic 
v Lounech v Postoloprtské a Rybal-
kově ulici. Mají je na svědomí dva 
muži ve věku 24 a 25 let z Mostecka. 
Z benzínek si odnášeli hlavně cigarety, 
nápoje, stojan se slunečními brýlemi, 
ale i peníze. Dvojici výtečníků, která 
napáchala škodu asi za 150.000 Kč, 

obvinil policejní komisař z Benešova, 
kde jsou vyšetřováni i pro další trestnou 
činnost.
n Odmontoval a ukradl

SEMÉNKOVICE - Minulé pondělí 
dopoledne odcizil neznámý pachatel 
u autobusové zastávky poblíž obce 
přívěsný vozík s dvoukolovým kom-
presorem. Zařízení v hodnotě 278.000 
Kč bylo původně připojeno k vozidlu 
Fiat Ducato.
n Nekradl, jen ničil

ŽATEC - Osm pneumatik na náklad-
ním vozidle Škoda 706 a pracovním 
stroji, nakladači Caterpilar, poškodil 
neznámý pachatel v Purkyněho ulici 
v bývalém objektu Šroubáren. Škoda 
se odhaduje na 92.000 Kč.
n O knihy mu nešlo

LOUNY - Ve středu 20. dubna časně 
ráno vnikl zloděj do obchodu s knihami 
a papírem v Pražské ulici. Kamenem 
rozbil sklo dveří a z regálu za prodej-
ním pultem odcizil různé druhy cigaret. 
Škoda přesahuje 6.000 Kč.
n Odcizený křovinořez

ŽATEC - Pár minut nechal bez dozo-
ru zaměstnanec firmy ve Stroupečské 
ulici křovinořez, se kterým prováděl 
údržbu živého plotu. Toho využil 

neznámý pachatel a v nestřeženém 
okamžiku jej odcizil. Způsobil škodu 
za 7.000 Kč.
n Utekla před synem

PODBOŘANSKO - Šťastně skon-
čilo pátrání po 78leté seniorce z Pod-
bořanska. Údajně odešla z domova 
minulé úterý z obavy, že ji fyzicky na-
padne jejím synem, který se vrátil domů 
v podnapilém stavu. Pohřešování seni-
orky pak nahlásil na policii on sám. Ve 
středu ráno ženu vypátrali podbořanští 
policisté v dřevěném přístavku u domu, 
kde bydlí. Večer odešla přes pole smě-
rem k lesu, kde přečkala až do časného 
rána. Když ráno začal foukat silný vítr, 
vydala se zpět a ukryla se v přístavku. 
Seniorka nejevila známky zranění, pře-
sto byla sanitkou převezena k lékařské 
prohlídce do Podbořan. Lékař nařídil u 
ženy preventivní hospitalizaci v žatecké 
nemocnici.
n Cizím autem pod vlivem

LOUNY - Policisté šetří podezření 
z neoprávněného užívání cizí věci, kte-
rého se měl dopustit 36letý muž z Loun. 
Ten v minulých dnech řídil v nočních 
hodinách v Husově ulici Opel Kadet. 
Vozidlo užíval bez svolení majitele, 
navíc pod vlivem alkoholu.

n Zatajila další příjem
LOUNY - Pro podvod stíhá policie 

43letou ženu z Lounska. Od městské-
ho úřadu loni neoprávněně pobírala 
po čtyři měsíce dávky sociální péče. 
Zatajila, že jí byl poskytnut invalidní 
důchod. Nesplněním oznamovací 
povinnosti úřadu způsobila škodu 
přes 13.000 Kč.
n Podvod nevyšel

LOUNY - Z padělání a pozměňo-
vání veřejné listiny je stíhána 36letá 
žena z Lounska, která na Městském 
úřadě v Lounech předložila padělaný 
občanský průkaz a na něj požadovala 
vystavení kopie rodného listu. Dokla-
dy chtěla použít při uzavírání úvěrové 
smlouvy. Šetřením policisté zjistili, že 
obviněná do nalezeného občanského 
průkazu vlepila svoji fotografii. Hrozí 
jí až dvouleté odnětí svobody nebo 
peněžitý trest.
n Vybavil se

ŽATEC - V průběhu ledna vnikl za 
pomoci neoprávněně získaného klíče 
do dílny soukromého podnikatele 
v Resslově ulici 30letý muž, který tam 
dříve pracoval. Odcizil trafosvářečku, 
elektrické bourací kladivo, úhlové brus-
ky, svářečky plastů, nastřelovací pistole 
a další věci za více než 120.000 Kč.

n Nakládali dlaždice
LOUNY - Dne 16. dubna byli o půl 

desáté večer strážníci telefonicky 
na lince 156 upozorněni občanem, 
že v ulici Poděbradova, kde probíhá 
stavba nové komunikace, dva muži 
nakládají do vozidla Škoda, betonové 
dlaždice. Strážníci zajistili dva muže ve 
věku 44 a 50 let, oba z Loun. Mladší 
z nich se přiznal, že do vozidla již naložil 
10 betonových dlaždic z rozestavěného 
chodníku. Vrátil je zpět a byl předveden 
k prokázání totožnosti. S blokovou po-
kutou souhlasil.
n Další senior obětí podvodní-

ků
LOUNY - 74letý muž z Loun ote-

vřel dvěma podvodnicím, které mu 
namluvily, že vyhrál v soutěži. Pustil 
je v sobotu dopoledne do svého bytu. 
Ženy využily nepozornosti a chvil-
kové nepřítomnosti poškozeného 
v  bývacím pokoji. Z neuzamčeného 
sekretáře mu odcizily 10.000 Kč. Po-
licisté varují: Nikoho cizího do bytu 
nepouštějte!!!

Jaromíra Střelcová,
Policie ČR Louny

Miloslav Malý,
Městská policie Louny

OKRES LOUNY (rtl) - Únik plynu 
z navrtaného potrubí museli v neděli 
17. dubna po poledni řešit lounští 
hasiči v ulici Přemyslovců. Hasiči 
společně z Městskou policií Louny 
zajistili zabezpečení místa nehody, 
uzavírání oken v okolních bytových 
domech a měření koncentrace unik-
lého plynu. Případ dořešili plynaři, 
kteří na místo dorazili. V pondělí 
18. dubna hasiči až na otevření bytu 
v Lounech na Suzdalském náměstí, 
kde zůstal zapnutý elektrický spotře-

bič, nevyjížděli. V úterý 19. dubna večer 
vyjížděli dobrovolní hasiči z Libčevsi k 
požáru trávy u Lahovic, ve středu brzy 
ráno museli žatečtí hasiči uzavřít vodu 
v domě v Žatci, kde praskl rozvod vody. 
Ve čtvrtek 21. června po obědě vyjížděli 
lounští hasiči k dopravní nehodě moto-
cyklu mezi obcemi Vinařice a Kozojedy, 
kde byl zraněn jeden člověk. Večer pak 
hasiči z Loun, Cítolib a Postoloprt za-
sahovali v objektu bývalé lounské mlé-
kárny. Z nedbalosti a neopatrnosti se 
tam vzňal odpad a tráva.

Řidiči jezdí rychle 
auty ve špatném 
stavu

OKRES LOUNY (rtl) - Řidiči 
v Ústeckém kraji jezdí rychle a stav 
jejich vozů je často velmi špatný. 
Vyplývá to z výsledků dopravně 
bezpečnostní akce, která probíhala 
minulý týden. Šoféři na severu Čech 
za své prohřešky dostali během dvou 
dnů pokuty za téměř milion korun. 
„Pozor si lidé dávají jen na alkohol,“ 
řekla Šárka Poláčková z tiskového 
oddělení severočeské policie. Nao-
pak velmi častým prohřeškem bylo 
nepoužití bezpečnostních pásů. 
Podle zkušeností policistů přitom 
právě pásy mohou zachránit lidem 
život při dopravní nehodě. „Jedu jen 
kousek,“ byla podle policistů při kon-
trolách nejčastější výmluva. V loun-
ském okresu došlo od začátku roku 
do konce března k 316 dopravním 
nehodám, což je o patnáct méně než 
ve stejném období roku 2004. Zemřeli 
při nich dva lidé, o dva méně než v prv-
ním čtvrtletí loňského roku. Přibylo 
těžce (3) a lehce (60) zraněných. Nej-
častější příčinou dopravních nehod 
v lounském okresu je vysoká rychlost 
(108). V osmnácti případech jeli řidiči 
pod vlivem alkoholu. Pro zajímavost, 
je to stejný počet opilců jako v pod-
statně větších okresech Chomutov 
(18) nebo Most (16).

Stavba nové 
komunikace vyjde 
levněji

PODBOŘANY (rtl) - Podbořanští 
radní se na posledním dubnovém za-
sedání zabývali investičními akcemi, 
připravenými na letošní rok. Schválili 
například pořadí firem ucházejících se 
o dodávku nové komunikace v Mari-
ánské ulici. Pro vedení města bylo pří-
jemným zjištěním, že oproti odhadům, 
podle kterých měla stavba nové ulice 
stát devět milionů, vyjde jen na šest mi-
lionů. Radní dále rozhodli o firmách, 
které mají opravovat sociální zařízení 
na základní škole v Příčné ulici a za-
teplit dům čp. 713 ve Švermově ulici. 
Městská rada také vypsala výběrové 
řízení na opravu sociálních zařízení 
v Domě dětí a mládeže, na Základní 
škole TGM a ve školní družině, dále 
výběrové řízení na opravu kotelny 
v domově důchodců a také na vy-
dání informační brožury o městě 
Podbořany.

Město by mohlo 
v krajním případě 
platit statisíce

POSTOLOPRTY (rtl) - Postoloprt-
ští radní se na svém poslední jednání 
zabývali informacemi o tom, jak velké 
výdaje by městu hrozily, pokud by ne-
uspělo v některém ze sporů, jež vede. 
„Když to přeženu, je to souhrn všeho, 
co by se městu mohlo stát,“ říká sta-
rosta Miroslav Hylák. Komplikovaný 
restituční spor, pokud by skončil v náš 
neprospěch, by znamenal výdaje asi 
490 tisíc korun. Město se také soudí 
se stavební firmou, která stavěla dům 
se třiceti byty,pozastavili jsme platbu 
poslední faktury. Pokud by prohrálo, 
muselo by zaplatit 663 tisíc korun. 
„Často se také hovoří o přijaté dotaci 
na stavbu tří domů s devadesáti byty, 
z nichž jsme postavili jen jeden.

Podle tvrdosti finančního úřadu by-
chom museli vrátit částku od 3,8 do 
4,5 milionu korun,“ dodává Hylák. 
Je přesvědčen, že ve všech případech 
nebude město muset uvedené částky 
platit.

V hudebním oboru mohou žáci 
školy studovat zpěv nebo individu-
ální nástrojovou výuku na klavír, 
akordeon, zobcovou a příčnou flétnu, 
housle, kytaru, klarinet, saxofon, 
trubku, trombon, tubu, klávesové 
a bicí nástroje. Škola je připravena 
rozšířit výuku zpěvu, klavíru, houslí 
a kytary. Dětský pěvecký sbor Blecha 
ZUŠ Postoloprty a ZUŠ Louny potře-
buje přípravné sbory. V současné době 
působí ve škole další tři pěvecké sbory. 
V Pastelce jsou děti předškolního věku. 
Sbor Lvíčata je rozdělen podle věku do 
dvou oddělení. Děti budou přijímány 
do všech těchto sborů.

Taneční obor bude rozšířen o základ-
ní studium zaměřené na balet.

Ve výtvarném oboru bude vedle tra-
diční výuky probíhat výuka zaměřená 
na keramiku. Dále se plánuje zavedení 

výuky se zaměřením na video pro děti 
ve věku od dvanácti let. Tato výuka 
je ale závislá na finančně náročném 
nákupu a prozatím škole finanční 
prostředky chybí.

V literárně dramatickém oboru bude 
nadále probíhat základní studium 
a studium zaměřené na šerm. Také 
v příštím školním roce bude probíhat 
cyklická výuka hudebního, literárně 
dramatického, výtvarného a taneční-
ho oboru pro děti předškolního věku 
Kolečko předškoláků.

Je velice důležité, aby se zájemci 
přihlásili včas a v řádném termínu. 
Hrozí totiž, že ti, kteří se budou chtít 
hlásit až v září, již budou mít vybraný 
obor plně obsazen. Na děti, které jejich 
rodiče přijdou zapsat v řádném termí-
nu, čeká drobný dárek.

Jindřiška Riedlová

Utonulý mladík objeven...V neděli kolem 11.30 hodin na-
lezl náhodný chodec u říčního břehu v Postoloprtech za Draguší v lokalitě 
zvané Ostrůvky tělo utonulého muže. Tělo odpovídalo popisem i obleče-
ním pohřešovanému 22letému cizinci, který 28. března tohoto roku skočil 
u Mradického jezu do rozvodněné řeky a zmizel pod hladinou. Přivolaný 
lékař neshledal na těle utonulého žádné zřetelné známky násilí. Ke zjištění 
přesné příčiny a doby smrti zemřelého bude nařízena soudní pitva.
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ZUŠ Louny od 1. září rozšiřuje výuku
Dva květnové týdny - první a poslední bude v Základní umělecké škole 
Louny probíhat Zápis pro školní rok 2005/2006. Zájemci o studium jsou 
očekáváni v ZUŠ ve dnech 2. - 6. května, vždy od 14 do 18 hodin v budově 
ZUŠ I. Osvoboditelů.

Hořelo v areálu bývalé lounské mlékárny

V současné době byl díky aktivitě 
pracovníků ochrany přírody a krajiny 
Krajského úřadu Ústeckého kraje 
vyhotoven zjednodušený seznam lo-
kalit navržených k ochraně v režimu 
„zvláštní“, což jsou podle zákona na 
ochranu přírody a krajiny buď přírodní 
rezervace nebo přírodní památky. Jsou 
také spravovány na krajské úrovni.

„Tento krajský seznam vychází 
především z činnosti nižších úřadů, 
popřípadě nevládních organizací. 
V převážné většině se jedná o loka-
lity s cenným výskytem rostlin nebo 
živočichů, kterými se pověřené úřady 
již delší dobu zabývají v režimu po-
znání, ochrany a zlepšení stavu,“ říká 
vedoucí odboru životního prostředí 
žatecké radnice Petr Janda. Pověřené 
úřady, v lounském okresu Louny, Ža-
tec a Podbořany, tyto lokality vyhledaly 
a v souladu se zákonem je registrova-
ly jako významné krajinné prvky. Tím 
tyto lokality získaly základní ochranný 
režim a jsou spravovány příslušným po-

věřeným úřadem. „Úrovně maloplošné 
ochrany přírody jsou dvě. Významné 
krajinné prvky, které tvoří základní 
kostru ekologické stability krajiny, 
a zvláště chráněná území, které mají 
zajistit reprezentativní síť biotopů 
v krajině,“ vysvětluje Janda.

Podle něj bude nyní nutné v případě 
navržené zvýšené ochrany zhodnotit, 
zda území dosahuje dostatečné úrovně 
pro vyhlášení, vyhlášení konzultovat 
s příslušnou obcí a také zvážit, zda 
z praktického hlediska není lepší pone-
chat území jen významným krajinným 
prvkem. „Na Žatecku budeme hodnotit 
osm území, která by si zřejmě zasloužila 
vyšší stupeň ochrany,“ říká Janda.

Jde o vrch Zlatník u Libočan, kde se 
vyskytuje například kozinec bezlody-
žný, koniklec luční český, zlatovlásek 
obecný či violka skalní. Obec Liboča-
ny už spolupracuje s Českým svazem 
ochránců přírody, který zajistil sanaci 
nežádoucích keřů. Další zvažovanou 
lokalitou je údolí říčky Liboc na ka-

tastru Libočan a Čeradic. Vyskytuje 
se tam opět řada vzácných teplomil-
ných a mokřadních rostlin a je tam 
i hnízdiště břehule říční. Významnější 
ochrany by se mohly dočkat i rozsáhlé 
slané pastviny a výchozy třetihorních 
jílů nad Velemyšlevsí a Truzenicemi, 
kde roste jedna z největších populací 
jitrocele přímořského u nás. Lokalita 
je ohrožena připravovanou stavbou 
mostu nad údolím Velemyšlevsi. Mezi 
vytipovanými místy jsou dále svahy 
návrší Výrovka u Holedeče s výskytem 
kavylů. Obec Holedeč zachování této 
lokality významně podporuje. Uni-
kátní jsou i svahy podél Chomutovky 
na katastru Minic, kde se vyskytuje 
jitrocel přímořský, štírovník tenký, 
ledenec přímořský či sivěnka přímoř-
ská. Vyšší ochrany by se mělo dostat 
také velkým plochám bývalých pastvin 
nedaleko Nečemic s ojedinělým výsky-
tem hvězdnice chlumní a také vzácnou 
užovkou hladkou, pozemky jsou známé 
jako Nečemická lada. K dalším vytipo-
vaným místům patří svahy nad řekou 
Ohře nedaleko Záhoří se vzácnými 
rostlinami a lokalita Černín u Velké 
Černoce s výskytem bledule jarní.

Některé přírodní lokality zasluhují výraznější ochranu
n Na Žatecku bylo navrženo osm zajímavých míst s často unikátními rostlinami
ŽATECKO (rtl) - Také na Žatecku se chystá zintenzivnění ochrany někte-
rých přírodních lokalit. Z takzvaných významných krajinných prvků by 
se měla stát zvláště chráněná území. Půjde s největší pravděpodobností 
o osm míst.

Klasika z nejklasičtějších: představení Dlouhý, Široký a Krátkozraký, 
kterým Klouzák před patnácti lety začínal, a jeho závěrečná scéna 
s proměnou Zlatovlásky v ženu. 

Čtyři sta lidí pod širým nebem oslavovalo s Klouzáky
n Nechyběl ani držitel mnoha českých i světových rekordů, kaskadér a fakír Petr Fiedor
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