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28. září 2012 od 9 do 17 hodin
Zveme vás na Pohřebačský jarmark. Druhý ročník jarmarku se uskuteční v pátek  

28. září 2012 od 9 do 17 hodin. Tento den je státním svátkem, kdy si připomínáme  
Den české státnosti. Rádi vás přivítáme ze širokého okolí. 

Tak jako v loňském roce vám opatovičtí rybáři po celý den na místě rovnou připraví 
čerstvě vylovené ryby. Od 10 hodin vystoupí děti z  opatovické mateřské a základní školy. 
Následovat je bude dětský folklorní soubor Perníček a Marcipánek, který funguje při 
Základní umělecké škole v Havlíčkově ul. v Pardubicích. V areálu budou připraveny další 
akce pro děti i dospělé. Na druhém podiu zahájí Pohřebačský jarmark od 9 hodin rocková 
hudební skupina Čtyřválec. Pokud jste příznivci country, můžete se už teď těšit na svoji 
oblíbenou hudbu. Příznivce dechovky přijede potěšit známá dechová kapela Pardubická 
šestka. Každý by si měl najít to své a o tom by jarmark přeci měl být.

Hlavním mediálním partnerem akce je Rádio Blaník. Těšit se můžete na odpolední 
program Rádia Blaník, ve kterém vystoupí zpěváci Josef Vágner a Marcel Zmožek. Program 
vyvrcholí vystoupením Zlaté slavice sedmdesátých let Nadi Urbánkové. Tato známá česká 
zpěvačka bude jistě velkým magnetem pro mnoho návštěvníků akce. 

Těšíme se na vás na Pohřebačském jarmarku. 

Přijede Naďa Urbánková. Bude možná i Vilém, který peče housky.
Budete hlavní kulturní hvězdou druhého ročníku řemeslného 
jarmarku v Opatovicích nad Labem - Pohřebačce. Vážíte si 
každého poctivě odvedeného řemesla, ať je to rukodělná 
činnost nebo třeba zpívání?
Především děkuji za pozvání. Vážím si každého, kdo dělá 
poctivou práci, o tom není sporu. To se pozná, kdo má svoji 
práci rád, a na výsledku je to vždycky vidět.

Jste pětinásobná Zlatá slavice, kterou jste byla mezi lety 
1972 - 1976. Kdybych řekl, že jste Zlatá slavice sedmdesátých 
let, je to správné označení?
Je neoddiskutovatelný fakt, že jsem v té době slavíky 
měla. Je to sice trochu nadnesené, ale pravda to je, já byla  

v sedmdesátých letech skutečně Zlatá slavice.

Nás velmi těší, že přijedete na Pohřebačský jarmark. Narodila jste se v Nové Pace,  

Radek Šejvl, člen organizačního týmu

Pohřebačského jarmarku
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svoji kariéru jste začínala v pardubickém divadle. Slyšela jste někdy o Opatovicích nad 
Labem nebo Pohřebačce? 
Vím, kde jsou Opatovice, protože jsem skutečně východočeška, ale o této akci jsem neslyšela. 
Nakonec jsem se dozvěděla, že vlastně letos se koná podruhé. Já věřím, že se bude opakovat 
stále a stále, že se třeba ještě někdy potkáme v Opatovicích a v Pohřebačce. Určitě je to 
bohulibá činnost, já věřím, že se lidem bude líbit, že se zaradují a že si budou moci koupit 
třeba novou kvedlačku nebo co já vím. A když budou mít radost, že jim tam zazpívám pár 
svých starých zlatoslavických hitů, to bude všechno v pořádku.

Vy sama se také těšíte, že byste si třeba prošla stánky a něco si odvezla na památku?
Přiznám, že po letech, kdy občas účinkuji na podobných akcích, nerada po nich chodím, 
protože tam je vždycky nával. A jak se lidi tlačí, mně to nedělá dobře. Budu ráda, když 
se podívám. Kvedlačku už tedy nechci, protože kvedlaček mám hromady. Ale rozhodně se 
podívám, protože nevím, co tam budete ukazovat.

Rádi Vás provedeme. Po několika letech je Pohřebačský jarmark první akcí, kde vystupujete 
v programu Rádia Blaník. Přijala jste ráda tuto spolupráci?
Samozřejmě, s Rádiem Blaník už jsem spolupracovala mnohokrát. Vždycky k všeobecné 
spokojenosti, doufám. Takže když mě Rádio Blaník zavolá, zda bych nezazpívala pro jejich 
akci, ráda to učiním.

Jste zpěvačka mnoha hitů, které jsou trvale zapsány ve zlatém fondu a stále se hrají. Kterou 
píseň od Vás publikum nejvíce žádá? Já asi tuším.
Je to... Někdy jsem si říkala, tak já už to fakt zpívat nebudu, ale nakonec jsem ráda a zjišťuji, 
že když posluchači a diváci volají Viléma, tak zazpívám Viléma a samozřejmě Závidím, 
kromě toho Blonďáka, Drahý můj, atd. atd.

Na svém kontě máte i velmi pestrou filmografii. Několik filmů patří i do zlatého fondu české 
kinematografie. Vaším prvním filmem byl v roce 1964 slavný muzikál Kdyby tisíc klarinetů, 
o dva roky později jste účinkovala v oscarovém filmu Ostře sledované vlaky, v roce 1969 pak 
ve slavném trezorovém filmu Skřivánci na niti. Nezapomenutelná je i vaše role manželky 
Ladislava Smoljaka ve filmu Na samotě u lesa. Setkání s režiséry Jánem Roháčem a Jiřím 
Menzelem bylo asi osudové?  
Setkání s těmi muži, které jste právě jmenoval, bylo moje největší štěstí. Já bych řekla, že 
to ten Pán bůh opravdu pro mě narafičil skvěle. V té době divadlo Semafor bylo, a stále 
je, centrem kulturního dění v Praze. Tam se prostě v tom malém divadélku v Alfě scházeli 
nejlepší synové a dcery československé kultury, takže samozřejmě  jsem nemohla minout ani 
pana Menzela, ani Smoljaka a mnoho dalších a dalších báječných lidí. Za to, že mně dali ty 
roličky, jsem do dneška nesmírně vděčná.

Já bych si dovolil s Vámi nesouhlasit. Ve filmech, které jsem zmiňoval, snad kromě Kdyby 
tisíc klarinetů, to nebyly tak malé roličky, jak jste řekla.  
Tak nebyly malé, ale byly zásadní. To máte pravdu. V Kdyby tisíc klarinetů, tam jsem 
opravdu byla křoví, ale taky takové zásadní křoví, protože díky tomu křoví jsem se potom 
mohla třeba zhoupnout na větvi už dobrého filmového stromu, řekněme.
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Rozhovor s hlavním organizátorem Josefem Dostálem
Jaké byly ohlasy na loňský první ročník z řad 
vystavujících a z řad občanů obce?
V obci jsem se nesetkal s žádnými negativními 
ohlasy. Občané byli spokojeni. Vystavující,  
se kterými jsem se v průběhu roku setkal na podobných 
akcích, hodnotili první ročník velmi dobře a ptali se, 
zda se bude konat další roční a pokud ano, zda budou 
moci opět přijet. Takže z pohledu zpětné vazby jsem 
jako organizátor spokojen.

Loňský první ročník byl tedy úspěšný. Co však bylo 
impulsem k pořádání dalšího ročníku?

Hlavním impulsem byl právě úspěch akce a další věcí je to, že chceme vybudovat v naší obci 
tradici.

Nezklamal Vás přístup obce, jež se zřekla pořádání dalšího ročníku, ač pro ni ten loňský 
nebyl ztrátový?
Obec se v letošním roce na pořádání takové akce nechce podílet. Tento přístup mě zklamal 
 i z důvodu, že pro obec je akce takového rozsahu velkou bezplatnou reklamou.

Neměl jste obavy zakládat občanské sdružení na pořádání takové akce? Občanské sdružení 
přeci jen nedisponuje takovými finančními prostředky jako obec?
Obavy panovaly, jak tomu v podobných případech bývá, ale jiné řešení situace nebylo 
možné. Energii nám dodávala nejen spokojenost s loňským prvním ročníkem, ale i přístup 
lidí, kteří se nám do občanského sdružení přihlásili. Celkem jich bylo 55. S takovým počtem 
jsme vůbec nepočítali.

Kolik je v současné době přihlášeno vystavujících?
Přihlášených máme přibližně 100. To je podobný počet, který jsme měli i v minulém roce.  
A ač je již po termínu uzávěrky, stále se nám přihlašují další zájemci.

Jak jste spokojen s přípravami?
V současné době přípravy finišují. Mohlo by se zdát, že konání takové akce je jednoduchou 
záležitostí, ale není tomu tak a přípravný výbor se schází pravidelně již od počátku roku.  
Z tohoto pohledu jsem spokojen. Proto bych chtěl všechny občany pozvat na jarmark 
 a popřát jim pěkně prožitý svátečný den.

Děkuji za rozhovor a přeji úspěšný druhý ročník Pohřebačského jarmarku.
Václav Liška

Paní Urbánková, děkuji Vám za rozhovor a těším se s Vámi na viděnou 28. září v Opatovicích 
nad Labem na Pohřebačském jarmarku.
Já taky. Mějte se moc hezky, hodně zdraví, hodně štěstí, hodně lásky. Radek Šejvl

rozhovor zpracovala Martina Charousková, textová úprava Romana Stehnová



Jarmareční list je neperiodický tisk vydaný k příležitosti 2. ročníku Pohřebačského jarmarku  
konaného dne 28.9.2012. Vytvořili: Radek Šejvl, David Samek, Milada Langová, Romana  
Stehnová, Tomáš Charousek, Václav Liška, Jaroslava Tihlaříková, Vladimíra Langová, Vít Mrňávek, 
Alena Čepková Pudíková. Tisk a distribuci zajišťuje Život na vesnici o.s. 

Hlavní pódium:
10:00 - 10:15  zahájení jarmarku
10:15 - 11:00 Mateřská škola a Základní škola
        Opatovice nad Labem
11:00 - 11:30 dětský folklorní soubor 
        Perníček a Marcipánek 
11:30 - 12:00 mladí harmonikáři
14:00 - 14:30 soutěže Rádia Blaník
14:30 - 15:15 Josef Vágner
15:15 - 15:30 soutěže Rádia Blaník
15:30 - 16:00 Marcel Zmožek
16:00 - 16:30 Naďa Urbánková
16:30 - 17:00 autogramiáda

Druhé pódium:
09:00 - 10:00 skupina Čtyřválec 
12:00 - 13:00 country kapela
13:00 - 14:00 Pardubická šestka
16:30 - 17:00 country kapela

12:00 - 13:00 - pro děti zahraje  v prostoru 
před zvoničkou loutkové divadlo z Chrudimi 

• výstava Záhadný opatovický klášter  
v budově bývalého MNV

• výstava drobného zvířectva u vchodu  
na házenkářské hřiště 

• rybářské hody na rybníčku Šmídovka

Doprovodný program 28.9.2012

facebook.com/pohrebacsky.jarmark


