Kopřivnice má nový festival
Je krásné nedělní ráno a my, redaktoři školního časopisu Připínáček ze ZŠ Příbor, Jičínská, se spolu se
členy robotického kroužku a Školní kapely vydáváme směrem k parku Edvarda Beneše v Kopřivnici.
Koná se zde první ročník Festivalu volnočasových aktivit. Přicházíme do parku, v trávě ještě ranní rosa
a z pódia jsou slyšet poslední zvukové zkoušky. Za chvíli totiž bude hrát Školní kapela ze ZŠ Příbor,
Jičínská. První zkušební tóny se rozléhají po celém parku, což přiláká kolemjdoucí. Za chvíli už je
hlediště plné fanoušků.
Za pár okamžiků už přicházejí organizátoři a paní místostarostka Mgr. Dagmar Rysová, aby zahájili
akci. Program začíná Školní kapela ze ZŠ Příbor, Jičínská, která hraje starší, ale stále populární songy,
např. Po schodoch, Message in the bottle a Man in the mirror. Náhodní posluchači se vyjadřují ke
koncertu: „Bylo to výborné, je super, že pan učitel Machetanz tady toto dělá, že se zapojují žáci, stojí
to za to a nejvíc se mi líbila skladba od Michaela Jacksona,“ „Velice mě mrzí, že zvuková aparatura
byla nedostačující, takže ty reprobedny chrčely úplně na kraji svých možností,“ „Koncert se mi líbil
jako vždy, už dlouho jsem fanouškem Školní kapely.“
Mezitím si naše redakce připravuje stánek pod velkým stanem. Lidé mají možnost si prohlédnout
archivní i současná čísla školního časopisu Připínáček. Velcí příznivci si nejnovější číslo kupují. Vedle
nás si chystají stánky kroužek s roboty z naší školy a ze ZŠ Mniší, keramický kroužek ze ZŠ dr. Milady
Horákové, kroužek deskových her z DDM Kopřivnice a šachový kroužek ze ZŠ Emila Zátopka.
Za chvíli už je program v plném proudu. Z pódia se ozývají taneční a pěvecké skupiny. Program je
vyvážený, střídají se malí i velcí účinkující z DDM Kopřivnice, ASPV (Asociace sportu pro všechny) při
ASK Tatra Kopřivnice a ze ZŠ dr. Milady Horákové.
My se jdeme podívat k Ringhofferově vile na vystoupení Pole Dance z DDM Kopřivnice. Má vystoupit
i mužský zástupce. Těšíme se, ale bohužel je nemocný. Následují tanečnice z centra Relax Kopřivnice
a mažoretky z DDM Kopřivnice.
Tanečních a pěveckých skupin je tu opravdu mnoho, ani nemůžeme všechno stihnout. Nejvíce nás
zaujal pěvecký sbor ze ZŠ dr. Milady Horákové, z tanečních skupin potom Pole Dance.
Když se nám právě nechce sledovat hudebníky a tanečníky, jdeme si vyzkoušet spoustu nabízených
aktivit. Velmi nás baví nepříliš známá hra metaná, kterou nám ochotně vysvětlují členové TJ Sokol
Štramberk. Princip této hry je podobný jako u hry curling, jen s tím rozdílem, že metaná se hraje na
betonu. Atraktivní je také stanoviště hasičů, kde zkoušíme stříkat vodu z hadice na terč. Našeho
šéfredaktora začínají zajímat šachy, kterým se věnuje celou hodinu. I pukec je velice zajímavá stolní
hra, u které se skvěle bavíme.
Oslovujeme další náhodné návštěvníky festivalu a ptáme se jich na jejich názor: „Líbila se nám
vystoupení, hasiči a pak taky deskové hry.“
Na závěr jsme zvědaví na názor organizátorů. Paní Eva Kytková z Místního akčního plánu ORP
Kopřivnice nám o festivalu řekla: „Chtěli jsme uspořádat akci pro rodiny s dětmi zaměřenou na
volnočasové aktivity. Rodiče se mohli podívat, do jakých kroužků nebo aktivit mohou své dítě
zapsat.“ Následně akci hodnotí: „Zatím všechno klape podle plánu, je tady bezvadná atmosféra, takže
jsme spokojeni.“ Zajímá nás také, kolik lidí se podílí na uskutečnění festivalu. „Je nás sedm, jsou to
zástupci města Kopřivnice, Místního akčního plánu a Zdravého města Kopřivnice.“
Mezitím z pódia doznívají závěrečné tóny poslední účinkující kapely Ogaba ze ZŠ Emila Zátopka, končí
poslední partie šachu, organizátoři děkují účinkujícím i návštěvníkům za podporu a ukončují 1. ročník

Festivalu volnočasových aktivit. Lidé se rozcházejí s pocitem příjemně a užitečně stráveného
odpoledne.
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