Vzdělávání, kultura, společnost

Slatiňanský folklórní víkend se vydařil

■ Po šesti letech se letos uprostřed června

„vrátila” do východočeských Slatiňan národní přehlídka sokolských folklorních souborů. A stejně jako před šesti lety, kdy Sokol Slatiňany pořádal IV. národní přehlídku,
i při nynější, v pořadí VI. přehlídce, nebyla
nouze o veselí, zábavu a příjemné zážitky.
Hostitelský Sokol Slatiňany se opět zhostil pořadatelské role na výbornou. Letošní
organizaci folklorní přehlídky pojal zároveň
i jako součást oslav 120. výročí založení
Sokolské župy Východočeské – Pippichovy.
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Přehlídka se konala pod záštitou I. náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana
Línka, s podporou města Slatiňany a ve
spolupráci s NIPOS – ARTAMA.
O ouverturu přehlídky se již v pátek
10. června postarali ochotníci z Divadla
pod Petřínem Sokola Kampa, kteří na
prknech slatiňanské sokolovny zahráli
představení K. M. Walló na motivy O´Henryho Poctiví společníci. Právě již zde se
o první zahájení postarali starosta Sokola Slatiňany bratr Miroslav Lebduška,

radní Pardubického kraje pro sport René
Živný a místostarosta Slaťiňan Vítězslav
Kolek (který také slatiňanským sokolům
pomáhal s organizací přehlídky).
Hlavní program byl naplánován na sobotu 11. června. Vše odstartoval ve
13. hodin slavnostní průvod městem,
který vedl jezdec na koni, a jehož se
zúčastnily všechny zúčastněné soubory. Samotná přehlídka odstartovala ve
14 hodin na venkovním pódiu v areálu
slatiňanské sokolovny. O předehru se po-

staraly dámy v sedle – barokní sedlání.
Poté za spolupořadatele přehlídku oficiálně zahájili starosta Sokola Slatiňany
bratr Miroslav Lebduška, vzdělavatel
ČOS bratr Zdeněk Mička a místostarosta města Slatiňany Vítězslav Kolek.
A pak již se pódium na několik hodin
roztančilo a rozezpívalo vystoupeními
jednotlivých zúčastněných souborů.
Jednalo se o tyto sokolské folklórní soubory: Sejkorky Slatiňany, Kordula Velké
Bílovice, Dřeváček Jihlava, Vycpálkovci
a Rozmarýn Praha, Odra Vítkovice, Džbánek Martínkov, Dykyta Přerov nad

Labem, Kyčera a Krušpánek Praha a na
závěr domácí soubor Formani.
Opět, stejně jako před šesti lety, se
prokázalo, že Sokol Slatiňany má ve
svých řadách dobré organizátory,
kteří dokáží dobře připravit a zorganizovat náročný program. A zároveň
byla i výrazně patrná dobrá spolupráce s městem, které tak rovněž svým
dílem přispělo k příjemné atmosféře
a zdárnému průběhu celé akce.
Atmosféru celé přehlídky přibližujeme
alespoň několika fotografiemi.
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