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Merkur se změnil v Dinosauří planetu.
Sezonu tam otevřel i Olympic
Pasohlávky /FOTOGALERIE/ – Dinosaurus v životní velikosti se
prochází i se svou ošetřovatelkou po pláži u Velké laguny. Děti
jsou z něj unešené. Některé před ním ze začátku strachy
utíkají, ty odvážnější si jej hned chtějí pohladit. Po původním
ostychu se k němu derou asi dvě desítky malých rukou. „Jsem
tady s neteří a se synovcem. Chodící dinosaurus je pro ně
veliký zážitek," nelituje Jiří Velčev z Pohořelic rozhodnutí přijet
na zahájení turistické sezony do pasohláveckého
autokempu Merkur.
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Bohatý hudební program, dinosauří planeta na pláži u velké laguny nebo vinná
ulička. V pasohláveckém autokempu Merkur zahajovali v pátek a v sobotu novou
sezonu.
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Je sobota odpoledne a z tamní pláže u Velké laguny se stává Dinosauří
planeta. Další děti zde od jedné hodiny střílejí na dinosauří střelnici, dávají
dohromady skládačky 3D modelů těchto tvorů nebo si zkouší pravěké
tance.

Zastavuje se tady rovněž Jana Olišarová z Ledče nad Sázavou. Její dva
synové a dcera právě na vykopávkách hledají ostatky dinosaurů v zemi.
A počínají si jako opravdoví archeologové. Žádná práce rukama v zemi, ale
na odkrytí písku používají speciální štětce. „Děti mají o zábavu postaráno.
Už jsme si prošli pouť, teď hledají dinosaury. Je super, že vyšlo i počasí.
Jezdíváme sem pravidelně každý rok,“ zmiňuje žena.

Dinosauří témata jsou tu vidět takřka na každém kroku, což potvrzuje
i malá dívka, která vedle mě proběhne. Její obličej je pomalovaný, jak jinak,
motivy dinosaurů.

Pořadatelům se daří skloubit program pro všechny věkové kategorie.
O kus dál pokračuje v Merkuru hudební program. Je okolo čtvrt na šest
odpoledne a na velkém pódiu se připravuje na své vystoupení kapela Zrní.
„Přijeli jsme na všechny kapely, ale je pravda, že Zrní se nám líbí nejvíce,“
říká Jiří Hora ze Zlína s kelímkem piva v ruce. Po úvodním ladění jde
kladenská rocková skupina na věc. Prostor okolo pódia se začíná plnit
lidmi, další přicházejí.

Největší taháky však mají teprve přijít. Hudební vystoupení končí
v pasohláveckém autokempu až půlhodiny po půlnoci. „Největšími lákadly
určitě bude koncert Olympicu a Čechomoru, který bude program
zakončovat,“ vyjmenovává Marcela Čáslavová z Pasohlávské rekreační,
která kemp spravuje.

Další novinkou letošní dvoudenní akce, která začala už v pátek, je Vinná
ulička. „Lidé mají možnost ochutnat víno od patnácti vinařů z okolí,“
přibližuje Čáslavová a pochvaluje si příznivé počasí. „V pátek spadlo pár
kapek. Sobota byla od rána slunečná, takže počasí vyšlo na
jedničku,“ dodává.

Autor: Michal Hrabal
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Brno – Dohru zatím v rovině výhrůžek mají
demonstrace z prvního května, které se odehrály
v Brně. Skautce Lucii Myslíkové, známé
z fotografie, na které diskutovala s jedním
z účastníků pochodu pořádaného Dělnickou
mládeží, vyhrožují na sociálních sítích
lynčováním. „Považuji za alarmující, že je v České
republice lidem, kteří se nenásilně staví za
hodnoty humanity a proti nenávisti a fašismu,
veřejně vyhrožováno násilím a lynčováním,"
vyjádřila se k tomu Myslíková.

Merkur zve naMerkur zve na
dinosaury. Sezonu zahájídinosaury. Sezonu zahájí
krom jiných…krom jiných…

Myslivci vystaví vMyslivci vystaví v
rakvickém Dominanturakvickém Dominantu
trofeje.…trofeje.…

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

AKTUALIZOVÁNO

Stávka řidičů v kraji: 59 linek nevyjede vůbec,Stávka řidičů v kraji: 59 linek nevyjede vůbec,
další skoro stovka jen částečnědalší skoro stovka jen částečně
Jižní Morava /ANKETA/ – Jihomoravský kraj čeká největší dopravníJižní Morava /ANKETA/ – Jihomoravský kraj čeká největší dopravní
stávka v jeho moderní historii. Ve čtvrtek se velká část obyvatel krajestávka v jeho moderní historii. Ve čtvrtek se velká část obyvatel kraje
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Novorozená miminkaNovorozená miminka
Břeclavska 18. týdne 2017Břeclavska 18. týdne 2017

AKTUALIZOVÁNO

Auto narazilo na D2 uAuto narazilo na D2 u
Hustopečí do svodidel.Hustopečí do svodidel.
Žena utrpěla lehká zraněníŽena utrpěla lehká zranění

Skautce z prvomájové fotky hrozíSkautce z prvomájové fotky hrozí
lynčem. Výhrůžky řeší policielynčem. Výhrůžky řeší policie

ZPRÁVY ODJINUD

Frekvence 1

TN.cz

TN.cz

Blesk.cz

Blesk.cz

Podívejte se, JAK VYPADA JÍ
PADESÁTNICE z různých
koutů světa! Jak…

BEZVA TIP: Jak vyrobit
SVÍČKU z pomeranče a
olivového oleje za 1…

Chcete být KONEČNĚ
ŠŤASTNÍ? Tak dodržujte
těchto deset rad a ono to…

NEUVĚŘITELNĚ VTIPNÁ
REKLAMA NA KONDOMY.
Chápete, proč ji zakázali?

Francouzské volby jasně
vyhrál Macron, shodují
se odhady

Obří žralok Megalodon: 30metrové
monstrum žije v oceánu, tvrdí lidé

Průzkum odhalil ideální počet sexuálních
partnerů! Souhlasíte?

Volby ve Francii ONLINE: Macron porazil
Le Penovou. Je nejmladším prezidentem
Evropy

Bavič Petr Novotný (69): Další kolaps!
Tajný převoz do nemocnice!

KAFEj

Andrej Babiš: SobotkaAndrej Babiš: Sobotka
chce dovládnout bez náschce dovládnout bez nás

Premiér: Mezi ZemanemPremiér: Mezi Zemanem
a Babišem je "mocenskýa Babišem je "mocenský
pakt"pakt"

Vládní krize lidi baví.Vládní krize lidi baví.
Podívejte se na galeriiPodívejte se na galerii
vtipůvtipů

V Ústí se narodilV Ústí se narodil
Donatelo Versace Stojka.Donatelo Versace Stojka.
Maminka se inspir...Maminka se inspir...

Nečekaný obrat. SobotkaNečekaný obrat. Sobotka
demisi nepodá, poslaldemisi nepodá, poslal
návrh na odvol...návrh na odvol...

V Brně se na středuV Brně se na středu
chystá demonstracechystá demonstrace
proti Zemanovi a Babi...proti Zemanovi a Babi...

Budějovičtí studentiBudějovičtí studenti
ukřižovali Babišeukřižovali Babiše

Nahrávky BabišovaNahrávky Babišova
slovníku: Sobotka jeslovníku: Sobotka je
svi*ě, Zaorálek de*il...svi*ě, Zaorálek de*il...
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Jižní Morava – Do nástupu do mateřské školy
zbývají synovi Terezy Šabatové z Břeclavi ještě
dva roky, přesto ji už nyní zaujala nová možnost.
V září začne v Břeclavi fungovat lesní mateřská
škola. „Do státní školky syn asi nepůjde už
vzhledem k povinnému očkování. Varianta lesní
školky by sice byla dražší, ale nechodil by tam
třeba všechny dny v týdnu," přemýšlela dopředu
Šabatová. O školce, kde se děti vzdělávají a hrají
si pouze v přírodě, uvažují i další rodiče.
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Vratěnín – Zástupci hnutí První republika se na
svém webu přihlásili ke kritickému nápisu na
bunkru u Vratěnína, kterému uřízl roh výtvarník
Ondřej Bělica. Napsali, že Bělica bunkr zničil. Ten
nyní zvažuje, jak na nápis zareaguje.Zástupci
hnutí Bělicu označili za nebohého vysokoškoláka
a pseudoumělce. „Náš projekt si vzal za cíl
alespoň trochu, byť to není možné, narovnat
křivdu spáchanou na na našem prvoreublikovém
bunkru, symbolu nezdolného odhodlání bránit
naší drahou vlast proti všem," napsali na webu.

 4

Valtice – Známí čeští herci Vojtěch Kotek nebo
Zuzana Stivínová brzy zavítají na zámek do Valtic
na Břeclavsku. Od dvaadvacátého května do
desátého června tam budou natáčet dvoudílný
historický film o Marii Terezii. „Jedna ze scén by
se měla filmovat i na nově opraveném balkoně
na vnitřním nádvoří zámku," zmínil kastelán
valtického zámku Richard Svoboda.
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