2

FRAŠTAČANIA

Fraštacké noviny

18/2018

Legendárna „uhorka“
opäť premietala v Hlohovci

Snáď tú legendárnu „uhorku“
nie je potrebné veľmi podrobne
predstavovať. Je to už predsa
historické vozidlo - autobus,
pretože ju ani nevidno preháňať sa bežne po cestách. Jej
autokarosársky tvar presne pripomína uhorku a už je to ozaj
dávno čo posledný kus sériovej
výroby opustil výrobnú linku v
materskom závode. Druhý rozmer
legendárnosti tohto vozidla je
úzko spätý s premietaním filmov
pod holým nebom. Zelená „železná uhorka“ už po piatykrát
v rade zavítala do mesta ruží,
aby na „open air“ scéne a to
priamo na mestskom kúpalisku premietla filmové chuťovky
svojím priaznivcom a filmovým
fanúšikom. Tento raz pod holým
nebom v areáli kúpaliska v Hlohovci
Bažant Kinematograf mal v pláne
premietnuť Beckstage – Po strništi
bos a Čiaru. Samozrejme, veľkú rolu
hrá pri takomto premietaní počasie
a to dalo o sebe vedieť.
V Piatok (31.8.) šiel ako prvý do
pľacu film Beckstage. Všetko vyšlo
na parádu: počasie, film, atmosféra
a takmer päťstovka nadšených divákov. Skratka prvý deň filmárom a
organizátorom vyšiel na výbornú. A
vyzerá to tak, že to bol zatiaľ najviac
navštívený film za 5 ročnú históriu
Bažant Kinematografu v Hlohovci.
Klobúk dolu!
Na druhý premietací večer bol v
ďalšom poradí ponúknutý film zo
skvelej českej filmovej produkcie
Po strništi bos a žiadalo sa urobiť
nielen divácku nadstavbu. Žiaľ, tu
už počasie ukázalo aký je veľký pán
a búrky s dažďom si našli Hlohovec.

A tak sobotná projekcia bola organizátorom presunutá až na nedeľu.
K filmu Po strništi bos sa pridal film
pre zmenu zo slovenskej filmovej
produkcie Čiara. Bolo sa teda na čo
tešiť. Nuž aj v nedeľu dalo o sebe
vedieť počasie. Na Čiaru nedošlo,
rozhodlo o tom opäť počasie.
Vyzerá to tak, že Bažant Kinematograf má svojich fanúšikov aj v
Hlohovci a že to nie je náhoda, že
tento rok to bolo už po piatykrát
filmové nebo nad mestom. A vyzerá
to tak, že nebyť vrtochov počasia
bolo by to ozaj krásne, vydarené
podujatie. Čo je veľkým plusom,
že premietanie filmov pod holým
nebom si aj napriek zvratom počasia nachádza stále svoje a väčšie
divácke publikum.
Tak snáď legendárna uhorka opäť
nájde cestu na filmovej tour Bažant
Kinematograf do mesta Hlohovec
aj v roku 2019. Fanúšikovia filmu
a open air scény sú iste pripravení
privítať „zelenú uhorku na kolesách“
a hlavne chcú vidieť ďalšie filmové
bonbóniky. Máte nejaké tipy?
Na záver snáď už len slová jedného
z účastníkov a fanúšikov premietania
filmov na otvorenej scéne z kúpaliska: „Je to skvelá udalosť takto v
pohode si pozrieť zaujímavé filmy
pod holým nebom. Je to príjemné
oživenie nášho kultúrneho života i
kultúry v sezóne. Len škoda tých
vrtochov počasia. Organizátorom
patrí vďaka.“
Veľký diel na tomto podujatí majú
členovia občianskeho združenia Fraštačania, ktorí to zorganizovali, pripravili
a samozrejme sa aj zúčastnili.
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Deň športu
sa nezadržateľne blíži

Už len tri dni zostávajú do napísania druhého dielu športovej
udalosti v meste pod názvom
Deň športu v Hlohovci. Je nad
slnko jasnejšie, že všetci, do tejto
akcie zatiahnutí, po organizátorskej časti ešte stále usilovne
pracujú, aby táto udalosť vyšla
opäť nad očakávania. Samozrejme, aj počasie hrá svoju rolu. V
tomto smere prognóza a vývoj
počasia sú na dobrej ceste. To
ostatné je už na tých, ktorí to
celé zastrešia, pripravia, zorganizujú, odpromujú, odkomunikujú
a ešte sa aj toho celého aktívne
zúčastnia.
Najväčším očakávaním a zároveň
aj najväčšou odmenou bude pre
týchto ľudí to, že na letné kúpalisko
v Hlohovci 8. septembra príde toľko
priaznivcov športu – aktívnych či
rekreačných športovcov a to aj so
svojimi priateľmi, rodinami a blízkymi a športovo si užijú tento deň.
K organizácii tohto podujatia sa
spravili aj pracovné stretnutia - najprv
v pondelok 13. augusta v športovej
hale a následne štvrtok 16. augusta zástupcovia klubov a športov na
mieste činu – na kúpalisku, kde si

zadelili a určili svoje stanoviská. To
všetko pod vedením Miroslava Bobáka z OZ Fraštačania. Ten si spolu
s kolegami zobral tento projekt za
svoje tak, ako tomu bolo aj minulý
rok. A čo je teda nové v procese
príprav na Deň športu v Hlohovci?
Novinkou pre tento ročník bude,
že si všetky športy nájdu zázemie a
budú mať stanoviská skutočne na
jednom mieste a to je na mestskom
kúpalisku v Hlohovci.
Na tomto ročníku Dňa športu
prisľúbili účasť okrem tradičných
športov ako atletika, gymnastika,
hádzaná, tenis, futbal aj florbalisti,
squashisti, basketbalisti, stolní tenisti, minigolfisti, hráči discgolfu a
frisbee, šachisti, zástupcovia bojového umenia aikido, nadšenci jogy
či jumpingu. Samozrejmosťou budú
aj mažoretky, pole dance a tanec.
Počas dňa športu všetkých návštevníkov budú sprevádzať slovom i hudbou moderátori Katarína
Baranovičová a Brian Brestovanský.
Nebude chýbať ani muzika – aj šport
potrebuje „grády“. Na pódiu dostanú príležitosť všetky športy, aby sa
ukázali a predstavili sa v tom najlepšom svetle, aby zaujali a priklonili

si nielen pozornosť verejnosti na
svoju stranu.
Deň športu je ideálnou príležitosťou ako – kde a prečo vybrať pre
seba i pre svoje deti vhodný šport
či voľnočasovú aktivitu. Súčasťou
podujatia bude ja tombola, ktorá
sa pre zlé počasie nezrealizovala
už na júnovom Rozprávkovom lese.
Nech sú teda pozvánkou na Deň
športu slová organizátora Miroslav
Bobáka: „ Blížime sa s prípravami
ku koncu, no čaká nás ešte dosť
veľa prác na tom, aby to vyšlo nad
mieru dobre a hlavne k spokojnosti.
Taký je náš cieľ. Okrem toho verím,
že na Deň športu príde skutočne
veľa ľudí, športovcov a hlavne veľa
detí. Príďte medzi nás všetci tí, ktorí
máte chuť a je vám šport srdcu
blízky. Nechajte sa pozvať aj všetci
tí, ktorí chcete sobotné popoludnie
využiť aktívne a máte záujem sa
viac dozvedieť o športovom dianí v
Hlohovci. Samozrejme Deň športu je
aj o tom ako – kde a prečo vybrať
pre seba i pre svoje deti vhodný šport
či voľnočasovú aktivitu. Skutočne
všetci ste pozvaní a všetci ste vítaní!“
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