JARMAREČNÍ LIST
Zpravodaj vydaný u příležitosti 6. ročníku Pohřebačského jarmarku
Akce se koná pod záštitou Jany Pernicové,
náměstkyně hejtmana Pardubického kraje.

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané a příznivci Pohřebačského
jarmarku.
Uteklo to jako voda v nedalekém Labi
a náš spolek Život na vesnici je v součas‐
né době plně zaměstnán přípravami 6.
ročníku Pohřebačského jarmarku. Od po‐
sledního jarmarku jsme uspořádali dvě
kulturní akce. Při první z nich jsme ve
spolupráci s obcí Opatovice nad Labem
rozsvítili vánoční stromek a následně
jsme v Opatovicích v kulturním domě
Opat uspořádali adventní koncert ZUŠ
Přelouč, na kterém vystoupilo 50 žáků
této školy. Koncert uváděl známý herec
a moderátor Miloň Čepelka. Obě tyto
akce se setkaly s dobrým ohlasem ná‐
vštěvníků. V březnu jsme na výroční
členské schůzi zvolili nový výbor spolku
a na konci května jsme zajistili účast
družstva Pohřebačky na 11. ročníku Her
bez hranic v Opatovicích nad Labem.
Prakticky od zvolení nového vedení spol‐
ku připravujeme letošní 6. ročník jarmar‐
ku. Protože ten pátý dopadl velmi dobře,
mám tím na mysli nejen finanční stránku
věci, ale podle ohlasů návštěvníků, stán‐

kařů a účinkujících, byl ten pátý ročník ze
všech dosavadních nejúspěšnější. Stojí
před námi těžký úkol toto hodnocení
alespoň uhájit, když ne překonat. K to‐
mu, aby se to podařilo, nestačí jen členo‐
vé spolku, ale i řada dobrovolníků, tak jak
tomu bylo v minulých ročnících. Chtěl
bych vyjádřit přesvědčení, že nám přijde‐
te před, během a po jarmarku pomoci.
Předem vám za to děkuji.
S doprovodným programem se seznámí‐
te na dalším místě Jarmarečního listu. Je
těžké vyhovět všem návštěvníkům. Při
sestavování jsme vycházeli z vašich názo‐
rů a ankety uspořádané v loňském roce.
Závěrem bych chtěl poděkovat obci Opa‐
tovice nad Labem, náměstkyni hejtmana
Pardubického kraje paní Pernicové a také
všem dalším sponzorům, kteří nám při‐
spěli na pořádání jarmarku.
Přeji vám všem pěkné počasí, příjemně
strávený sváteční svatováclavský Pohře‐
bačský jarmark 2016.
Josef Dostál
předseda spolku

ÚČINKUJÍCÍ NA POHŘEBAČSKÉM JARMARKU 2016
Pohřebačský jarmark pomalu klepe na
dveře a vám se dostává do ruky jedineč‐
ný Jarmareční list, který každý rok k pří‐
ležitosti jarmarku vydáváme. Jelikož i le‐
tos vystoupí řada účinkujících, rozhodli
jsme se vám je jednotlivě v krátkosti
představit.
Jednou z hlavních hvězd jarmarku je
Ilona Csáková. Tuto zpěvačku bychom
nemuseli snad ani nijak představovat,
protože každý ji jistě dobře zná. Snad jen
připomeneme, že je rodačkou z Chebu
a za svou kariéru nasbírala nejedno oce‐
nění. Stala se 3x stříbrným a 1x
bronzovým slavíkem.
Druhou hvězdou jarmarku je bezesporu
nestárnoucí gentleman Josef Laufer.
Jistě ho také nemusíme dlouze předsta‐
vovat, protože vám je znám především
jako zpěvák, nejčastěji vystupující s kape‐
lou Golem. Málokdo ovšem ví, že je také
skvělý moderátor, bavič, režisér a také
scénárista zábavných pořadů.
Před vystoupením Josefa Laufera se
můžete těšit na krátké vystoupení
rodáka z Opatovic nad Labem, kterého
určitě všichni znáte, Nathaniela Filipa.
Nathaniel tentokrát zazpívá v doprovodu
svého klavíristy. Prozradím také, že Na‐
thaniel bude moderátorem na 2. podiu.
Dalším, pro někoho skoro neznámým,
interpretem je František Uher, vystupující
bězně jako Franta Uher. Moderátor,
imitátor, lidový bavič a zpěvák v jedné
osobě pochází z Lanžhota na Moravě.
Svou kariéru začínal v roce 1986 s Mora‐
vankou. Znát ho můžete nejpravděpo‐
dobněji z účinkování v pořadech ČT nebo
TV Šlágr, kde uvádí a připravuje pro své

věrné diváky řadu hudebně zábavných
pořadů.
Dále se dostáváme ke zpěvačce Ince
Rybářové. Pokud vám přijde její jméno
aspoň trochu povědomé, věřte, že je
spojeno s dětmi. Inka připravuje pro děti
zábavné pořady s řadou písniček. Za svou
kariéru vydala sedm autorských CD. Ve
svých vystoupeních využívá i své nabyté
zkušenosti a vědomosti z Pedagogické
fakulty, kterou studovala, ale také kon‐
zultací s odborníky zabývající se psycho‐
logií dětí. Věříme, že na Inku dorazí velká
skupina malých příznivců, aby si zazpívali,
zatančili a vydováděli se na jejím vystou‐
pení.
A dostáváme se k účinkujícím na konci
jarmarku. Na 2. podiu vystoupí dechová
kapela Živaňanka. Jak už název napovídá,
přijede nám zahrát z Živanic a zahraje
dechovku pěkně od podlahy pro starší
a pokročilé.
Oproti tomu na 1. podiu vystoupí pop‐
punková kapela Civilní obrana pro
začátečníky, mladé a středně pokročilé.
Kluci Marek Calík, Pepa Semerád, Pavel
Neumann k nám přijedou z Čáslavi. Na
kontě má kapela tři alba, nespočetné
množství koncertů v České republice, na
Slovensku, ale také třeba v Belgii. Pravi‐
delně se účastní velkých letních festivalů
a také pořádá vlastní s názvem Houkání.
Doufám, že jsme vás tímto malým
uvedením vystupujících navnadili a vy si
zajisté vyberete svého favorita nebo své
favority.
Těšíme se na vaši návštěvu !!

DOPROVODNÝ PROGRAM
Hlavní pódium:
10:00 – 10:45 Vystoupení žáků ZŠ a MŠ
12:00 – 12:30 Zahájení a příjezd Václava
12:30 – 13:15 Vystoupení vypravěče a
zpěváka Franty Uhra
14:30 – 15:30 Vystoupení zpěvačky
Ilony Csákové
16:00 – 16:45 Vystoupení rockové
kapely Civilní obrana
17:00
Ukončení jarmarku

Předvedení řemeslné práce v podání
středních odborných škol a učilišť a také
samotných trhovců

Druhé pódium:
11:00 – 11:45 Vystoupení pro děti Inky
Rybářové a klauna
Rybičky
13:15 – 14:15 Vystoupení zpěváků
Josefa Laufera a
Nathaniela Filipa
16:00 – 17:00 vystoupení dechové
kapely Živaňanka

Místní organizace chovatelů připravila
výstavu drobného zvířectva u vchodu na
hřiště národní házené.

Očekáváme příjezd sv. Václava s družinou
Skákací hrad a skluzavka pro děti
Obec Opatovice nad Labem uvede výsta‐
vu o Karlu IV. a Opatovickém klášteře,
přehled všech pěti doposud konaných
ročníků Pohřebačského jarmarku a Opa‐
tovice nad Labem v posledních dvou le‐
tech.

Změna programu vyhrazena

Akce se koná za podpory obce
Opatovice nad Labem

V různých lokacích:
Přes 140 prodejních stánků včetně
výborného občerstvení.
Regionální zastoupení výrobců s
oceněním Regionální potravina a info
stánek této značky.
Akce organizace DOBROTETY ‐ Domaluj
si panenku na podporu předčasně
narozených dětí a jejich rodičů.

AKCI POŘÁDÁ

Zdarma dílničky pro děti u dětského
hřiště ‐ připravil Atelier Petrlenka
Tradiční pouťové atrakce ‐ malý řetízák,
houpačky, střelnice, ale i dobový dřevěný
kolotoč na ruční pohon a středověká
dřevěná střelnice.

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

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
V době konání Pohřebačského jarmarku dne 28. září 2016 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 POHŘEBAČSKÉHO JARMARKU 2016

