reportáž Vláďa Ligda, podklady Franta Blahout

Dětský den v našem muzeu v Bezděkově.

Je již u nás tradicí, nestát v pozadí a uspořádat vždy akci za účasti rodinných
příslušníků, hostů a svižné kapely. Sešli jsme se, jak jinak, tentokrát již v našich
nových prostorách, v muzeu v Bezděkově. Na začátku musím hned říci, že účast
veřejnosti a rodinných příslušníků byla překvapující. Ale vezměme to popořádku.
Náš „Den s Hopíkem“ jak jsme vhodně nazvali připravovaný dětský den, začal
pečlivými přípravami od ranních hodin. (Jinak organizační zabezpečení, které již
bylo v plném proudu několik týdnů předem, není pro popis teď důležité). Franta
Blahout sbalil závodní auťáky pro dětský den a dojel do Bezděkova, aby jako tam
byl první. No již v té době Wendy (velký vezír) s Montym dorovnávali terén na
dvoře a hned proprali Frantu, kde se fláká. Hrábě a lopata v jejich rukách pro
Frantu nevěstily však nic dobrého. Dopoledne proběhlo v pečlivých přípravách
na odpolední den pro děti od dvou hodin. Již výše jmenovaní připravili pódium,
postavili naše nové stoly s lavicemi, slunečníky které zapůjčil Tomi Reida, a
vydatně jim samozřejmě pomáhala celá parta dalších příchozích. Radek Voigt s
pomocníkem Jirkou připravil gril na buřty pro děti, Radek Janeček postavil stánek
pro další občerstvení, Míra Jirkovský přistavil vysokozdvižnou plošinu, závodník

Náš Hopík

Sporťák pro projížďku

Trenažér byl plně využit.

Filip zaparkoval hned vedle Radka Ferrari, aby mohl na motoru ohřívat klobásy.
Ty byly pro dospělé. Eva Rámešová s Romčou Smékalovou a Romanem
Hnízdilem, připravili soutěže pro děti. Basíni připravil zkušební koutek pro
rodiče s vědomostním testem a Tibi Čataj s Vláďou Ligdou spustili letecký
trenažér. Celou dobu byl plně obsazen malými piloty. Vzlety a přistání nebraly
konce. Soutěžilo se i generačně. No oproti vylétaným dětským pilotům neměli
otcové většinou naději. To se líbilo především hrdým maminkám prarodičům.

Basíni a jeho test

Přivítání na akci

První návštěvníci muzea

Ale začneme druhou odpolední. Úvodní organizační proslov řekla Eva
Rámešová, protože Jirka měl akci jinde, a všechny přítomné přivítal náš
předseda Wendy. Vzápětí se spustily všechny "atrakce" a bylo hodně živo.
Zanedlouho se v prostoru muzea pohybovaly téměř tři stovky návštěvníků.
Odborník na akce s dětmi stanovil přesný počet na 450 plus mínus. S dětmi si
hrála princezna Alenka Skalová se svojí dcerou, taky princeznou, za různé
srandičky dávaly dětem cukrátka a aby jim dlouho vydržely, musely je děti cucat
zabalené v igelitu. Po ní dětem zazpívala Lada Fejferová a jako poslední bavila
děti Míša Dolinová. Do toho všeho děti "strašil" náš chmelový Hopík. Při této
zábavě plnila děcka různé úkoly, dostávala razítka a Radek jim za to opekl již

Dětem zazpívala Lada Fejferová a také je bavila populární Míša Dolinová.

zmiňovaného buřta. Jenže dětí bylo daleko více než očekávaných padesát a
tak se musel Tomi vydat opět na lov, a kočky na buřty se svým vlkem Roxy
někde ulovit. Nejdřív si chtěl půjčit Ferrari, že zajede do uzenářství, ale umastil
by volant, tak musel přece jenom vzít vlka a jít na ten lov. Kdyby totiž hrdý
majitel Ferrari Franta Blahout uviděl umaštěný volant, jistě by kromě mrákot
dostal i infarkt. Kdo by si pak dovolil volal záchranku a narušit tak nádherný
dětský den. To by ale vůbec nešlo. Tibi Čataj prováděl po muzeu jen to svištělo,
občas zaskočil pomoci Vlaďovi Ligdovi k trenažéru. Franta Blahout naopak
zase zaskočil za Tibiho. No vlastně to zkusil jen jednou a zůstal trčet hned u
první vitríny, protože pro velké množství lidí se dál nemohl skrz halu prodrat.

Malování na obličej bylo atraktivní pro děti. Měli z toho radost.

Šel se trochu zrelaxovat a pak stihli spolu s Wendym natočit rozhovor pro
televizi OK Plus. Dát informace několika novinářům, opravit otázky výukového
programu z historie války i regionu pro studenty žateckého gymplu. Kolem třetí
odpoledne byl první dospělý adept na jízdu ve Ferrari za vítězství ve
vědomostním testu. Rodiče se moc nevytáhly, maximum prý bylo 50 % úspěšnosti. Aby se zlepšili, prvního vítěze Franta Blahout svezl pouze rychlostí 50
km/hod. Bylo to zbytečné. Motivace nezabrala. Bylo třeba vymyslet něco jiného.

Relax musí být.

Ovšem Basíni si věděl rady a dovolil rodičům
nápovědu, mohli vytáhnout mobily a vyhledat
správné odpovědi na Google. Také určitý
moderní způsob výchovy ke vzdělání. Kdo
nemá v hlavě má v mobilu. Pro druhého
výherce již byla odblokována dvojka, trojka a
čtyřka. Další kvalty ale byly zablokovány. Před
pátou spadlo pár kapek deště. Večer před akcí
se Franta Blahout jako bývalý meteorkář
dušoval, že pršet nebude a Wendy mu řekl, že
lže, jako celou svojí vojenskou kariéru. "Jó
Koďas /rozuměj Kodýdek/, to byl jinej machr",
nechal se Wendy slyšet. Nicméně těch pár
kapek přišlo opravdu, až v závěru. Snad takové lehounké zchlazení po velmi hektickém dni.

Jen Igor měl odvahu nakrmit vlka.

Vystavená technika.

