Zpravodaj vydaný u příležitosti 5. ročníku Pohřebačského jarmarku
Akce se koná pod záštitou Jany Pernicové,
náměstkyně hejtmana Pardubického kraje.

SLOVO ÚVODEM
Jako každý rok jsme pro vás připravili
tento jedinečný Jarmareční list s informa‐
cemi ohledně dění na jarmarku.
V pondělí 28.9. na svátek sv. Václava
odstartuje v 9:00 již 5. ročník Pohřebač‐
ského jarmarku. Opět se můžete těšit na
minimálně sto prodejních stánků i na
stánky s dobrým jídlem a pitím. Hlavním
bodem letošního kulturního programu je
vystoupení zpěvačky Leony Machálkové
a Bohuše Matuše. Dále také zazpívá
Nathaniel Filip, uskupení Cantus Bonus
a zahrají kapely James band, Čtyřválec aj.
Již tradičně předvedou svá vystoupení
MŠ a ZŠ Opatovice nad Labem.
Svou řemeslnou práci představí střední
odborné školy a učiliště, přijede i pod‐
kovář a kovář pan Kubias. Velmi zajíma‐
vým vystupujícím v této kategorii bude
zajisté i sklář Petr Červený, který přímo
před vašima očima předvede výrobu
skleněných výrobků. Tradičně nebude
chybět ani rybolov a grilování pstruhů
u rybníčku Šmídovka, tradiční pouť,
výstava obce Opatovice nad Labem, vý‐

stava drobného zvířectva a také kulturní
program pro děti, kdy u dětského hřiště
mohou hned ve dvou časech shlédnout
představení loutkového divadla Kozlík.
Připraveny budou i tvořivé dílničky pro
nejmenší.
V letošním roce nás poctí svou návště‐
vou i kníže sv. Václav se svou družinou
a také jsme pro Vás připravili několik no‐
vinek. První novinkou bude jarmareční
anketa, anketní lístek bude součástí vstu‐
penky a odevzdané lístky budou zařaze‐
ny do slosování o hodnotné ceny. Dále
jsme pro držitele karet Rodinné pasy
a Seniorpas připravili slevu na vstupném,
vstupné pro ně činí 70 Kč.
Doufáme, že řada z vás se zapojí do
ankety a využije i poskytovaných slev.
Budeme se těšit na vaši návštěvu. Sleduj‐
te dění kolem jarmarku na našich
webových a facebookových stránkách.
za organizační výbor
Petra Vohralíková

ROZHOVOR S LEONOU MACHÁLKOVOU
Lidé Vás znají také jako muzikálovou
zpěvačku, v jakém muzikálu Vás momen‐
tálně můžeme vidět a slyšet?
Aktuálně hraji roli Donny v muzikálu
plném hitů skupiny Abba „Mamma mia!“
V kongresovém centru, do hudebního
divadla v Karlíně se vrátil na českou muzi‐
kálovou scénu česky bestseller „Dracula“
a momentálně zkouším roli hraběnky
Kapuletové do světového muzikálu „Ro‐
meo a Julie“, který se bude uvádět ve
fóru Karlín.
Který z muzikálů, v němž jste působila,
byl pro Vás opravdu srdeční záležitostí
a proč?
Nemohu jednoznačné upřednostnit je‐
den titul a říct, že mě víc bavilo hrát
v Jesus Christ Superstar než ve West Side
Story, ale osudovým mi byl právě Dracu‐
la, který mě nechal vyzrát a silně mě obo‐
hatila také příležitost spolupracovat s re‐
žisérem Jozefem Bednárikem, se sklada‐
telem Karlem Svobodou či skvělým cho‐
reografem Richardem Hesem. Koneckon‐
ců se mi báječné spolupracovalo také
s kolegy jako byli Jiří Korn, Daniel Hůlka
nebo Hanka Křížková.
Na našem jarmarku vystoupí i Bohuš Ma‐
tuš, zpívali jste spolu v nějakém muziká‐
lu nebo spolupracovali jste někdy i mi‐
mo něj?
To jsem moc ráda, Bohoušek je úžasný
zpěvák a milý kamarád.
Společně jsme spolu zpívali právě v Dra‐
culovi, kde mi hrál bratra, nebo v Monte
Christovi, kde jsem mu jako Albertovi
hrála jeho maminku Mercedes. Také jsme
si zazpívali třeba v muzikálu Angelika
a věřím, že není všem dnům konec…

Nesmím opomenout ani Vaši charitativní
činnost, třeba loňské vystupování na
charitativních koncertech Číslo na Boha.
Jak byly úspěšné a komu výtěžek z nich
pomohl? Plánujete nějakou další činnost
tohoto druhu?
Víceméně pravidelně zpívám na benefič‐
ních koncertech, naposledy nedávno na
Václavském náměstí na akci „Praha dě‐
tem“ a dva dny před návštěvou vašeho
Pohřebačského jarmarku se těším do
Dolních Dunajovic, kde vystoupím na
koncertě pro nadaci Debra. Do konce
roku mě čeká ještě několik takových
příležitostí, dokonce si i benefičně
zatancuji ve Stardance, na kterou se
momentálně intenzivně připravuji.
Své sólové album jste vydala naposled
před dvěma roky, chystáte v současné
době nějaké nové album?
Upřímně se vám přiznám, že jsem přípra‐
vy nového alba momentálně upozadila,
ale chci s tím něco podniknout, protože
dlouhodobě pociťuji, že mi chybí nový
repertoár.

A teď se trochu odebereme od pracov‐
ních povinností. Jakým způsobem nejra‐
ději relaxujete? Jak vypadá Váš volný
den?
Relaxuji sportem a pobyt v přírodě mi
ladí duši do pohody. Máme chalupu
v krásné přírodě Lužických hor a tam ujíž‐
díme, co jen to jde…
Jak je to s Vámi a návštěvou akcí typu
jarmark, tradiční trhy apod.? Co na nich
máte ráda?
Samozřejmě jsem jako dospělá navštívila
spoustu jarmarků a poutí, zejména se sy‐
nem a další dětskou společností. Je to ra‐
dostně strávený čas, relax, všichni se od‐
reagujeme. Ráda na takové akce občas
vyrazím.
Máte vysokoškolské vzdělání, krásně
a výborně zpíváte, ale prozraďte, zkusila
jste někdy svůj talent najít i v manuál‐
ních činnostech uměleckého stylu? Třeba
malování, keramika apod.?
Fyzické, manuální práci se rozhodně
nevyhýbám, dá se říct, že i to je pro mě
relax. Nicméně tvoření třeba v šití, plete‐
ní či keramice rozhodně nehrozí. Ráda
vařím a není pro mě problém upravit
a ostříhat třeba živý plot.
A nakonec se zeptám, zda nám trochu
přiblížíte repertoár, který jste si připra‐
vila pro Pohřebačský jarmark?
Budu rozhodně volit svižné písničky,
většinou ty, co mohou návštěvníci znát
z rádií apod.
otázky kladla
Petra Vohralíková

Doprovodný program
Hlavní pódium:
10:30 – 11:15
12:15 – 12:40
12:50 – 13:45
15:00 – 15:45
15:45 – 16:00
16:00 – 16:45
16:45 – 17:00

Vystoupení žáků ZŠ a MŠ
Zahájení
Příjezd Václava
James Band
Leona Machálková
Autogramiáda
Čtyřválec
Ukončení jarmarku

Druhé pódium:
11:30 – 12:15

Operetní melodie
Cantus Bonus ‐ Písně
o lásce, radosti a víně
13:45 – 14:45 Bohuš Matuš
Nathaniel Filip
16:00 – 16:45 dechovka

V různých lokacích:
Vystoupení loutkového divadla Kozlík
v časech 11:30‐12:00 a 14:00‐14:30.
Obec Opatovice nad Labem uvede
v budově bývalého MNV výstavu
o přírodě z našeho okolí, o investicích
prvního roku volebního období
a připomene výročí 600 let od
přepadení Opatovického kláštera.
Místní organizace chovatelů připravila
výstavu drobného zvířectva u vchodu
na hřiště Národní házené.
Místní organizace rybářů na rybníčku
„Šmídovka“ připravila rybářské hody.
Skákací hrad a další atrakce pro děti.
Změna programu vyhrazena

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

V době konání Pohřebačského jarmarku dne 28. září 2015 od 9:00 do 17:00 hodin
dojde v obci Opatovice nad Labem, v její části Pohřebačka k omezení dopravy, které
se Vás některých přímo dotkne. Další problémy mohou nastat v důsledku pohybu
většího množství návštěvníků jarmarku v obci. Z výše uvedených důvodů Vás žádá‐
me o toleranci a pochopení s těmito omezeními. Zároveň věříme, že svým vstřícným
postojem k problematickým událostem, které mohou nastat během jarmarku, při‐
spějete k jeho zdárnému průběhu. Za to Vám předem děkujeme.
Organizátoři Pohřebačského jarmarku

SPONZOŘI

HLAVNÍ PARTNER

Obec Opatovice nad Labem

MEDIÁLNÍ PARTNER

AKCI POŘÁDÁ
Život na vesnici, z.s. (IČ 22751203)
www.pohrebacskyjarmark.cz
www.facebook.com/pohrebacsky.jarmark

