
Jaké bylo třebotovské LÉTOHRANÍ… 
 
V sobotu 29. srpna Brandejska po dlooouhé době znovu ožila. Od tří odpoledne až sedmi do večera patřila 
akci LÉTOHRANÍ a všem, kteří si na konci prázdnin přišli užít trochu kultury a zábavy, a to navzdory rozmarům 
počasí, které úplně letní nebylo…  
 
V Klouzačce jsme totiž trochu smutnily, že se kvůli omezením dlouho žádná větší akce v Třebotově nekonala, 
a tak jsme vymyslely zcela nový projekt a připravily program tak, aby si v něm každá generace našla něco 
svého. Měly jsme za to, že název Létohraní skvěle vystihuje, co se bude dít – akce se koná v létě a hraní nějak 
souviselo s každým bodem programu. Hraní ve smyslu hereckém, hraní ve smyslu zábavy a aktivit a hraní i 
ve smyslu hudebním. Tehdy nás vůbec nenapadlo, že název bude nakonec i takovou slovní hříčkou a může 
mít s ohledem na počasí další význam… Že si na léto, které mělo být, vlastně jenom hrajeme ;-) 
 
Akci zahájila Pohádka o kominíčkovi, kterou dětem přijelo zahrát maňáskové Divadlo Úsměv Ludmily 
Frištenské. Následovalo vystoupení sokolnické společnosti Teir s poutavým vyprávěním a letovými ukázky 
dravců a sov, jenž v podání Michala Procházky sklidilo u velkých i malých diváků velký úspěch. Od pěti už 
patřilo pódium kapele Lu’s & a Brandejskou se nesla příjemná multižánrová hudba. Čtyřčlenná sympatická 
kapela (letošní vítěz známého hudebního festivalu Porta) zapojila spoustu hudebních nástrojů, nabídla 
originální repertoár a vybízela všechny k tanci. V jiné části Brandejsky po celou dobu probíhal doprovodný 
edukačně informační program Obce Třebotov s aktivní účastí paní starostky Jitky Šůrové k novému 
odpadovému systému v obci. Nechyběli ani místní hasiči, kteří dorazili s cisternou CAS 25 Š706 a nabídli 
možnost prohlédnout si hasičskou techniku a doslova prolézt každičký kout dosluhujícího vozidla, které brzy 
nahradí nové, čehož s nadšením využily hlavně děti.  
 
Svůj cíl akce splnila. Nabídla zábavu a společně strávený čas všem věkovým kategoriím a já bych ráda 
poděkovala těm, kteří s Klouzačkou dlouhodobě spolupracují, protože ne jinak tomu tak bylo i tentokrát. 
Poděkování proto patří OBCI TŘEBOTOV za finanční příspěvek, HASIČŮM TŘEBOTOV a TECHNICKÝM 
SLUŽBÁM OBCE TŘEBOTOV za velkou technickou pomoc a podporu, PAVLOVI ČERNÉMU za ozvučení a 
poskytnutí techniky, MANŽELŮM LEOVÝM z PRODEJNY JIP TŘEBOTOV za věcné dary v podobě sladkostí pro 
děti a dalších potřebných drobností, RESTAURACI U RŮŽIČKŮ a radotínské KAVÁRNĚ U NÁS za zajištění 
občerstvení a v neposlední řadě holkám z KLOUZAČKY, které napekly dobroty, navařily čaj a pomohly všude 
tam, kde bylo třeba.  

Za organizační tým 
Petra Beková, spolek Klouzačka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


