Letní noc se skupinou Zelená Pára
Začátkem prázdnin uspořádali členové motobandy Vokuši letní noc, tradičně
u sáňkařského kopce. Celým večerem hosty provázela skupina Zelená Pára. V Žatčanech ještě
nebyla úplně známá, takže všechny asi příjemně překvapila, protože hrála opravdu výborně, jak
k tanci, tak i poslechu. Zážitek z této kapely umocnilo také profesionální osvětlení a pódium na
vysoké úrovni. Novinkou na akci byl dřevěný parket, zapůjčený panem Pavlem Jedonkem ze
Žatčan, za který mnohokrát děkujeme.
Naše pozvání přijal pan Pavel Rychlík, který zde připravoval kvalitní kávu ze své pražírny
„Dobrý kafe“. Jeho prezentace obohatila nabídku nápojů a zpříjemnila hostům chladný večer.
Návštěvnost tentokrát nebyla tak velká, jak by jsme si představovali, cca 1OO hostů. Ti se však
výborně bavili. My jim děkujeme za účast a věříme, že nás přijdou podpořit i v příštím roce na
dalších akcích.
Radka Procházková

ALKA ve světě a doma
Naši modeláři z klubu MK ALKA se letos zúčastnili Mistrovství Evropy historických
modelů v Německu na letišti v Suhlu, nedaleko
Erfurtu. Mistrovství probíhalo od 10. do 14. června
2009. Nepřízeň počasí přinesla na začátku dlouhé
chvíle čekání na příznivější vítr a nečekané noční
zážitky v podobě chytání poletujících altánů, které

silný vítr unášel na stany spících
účastníků a na zaparkovaná auta. Naši
modeláři soutěžili s deseti větroni.

Nárazový vítr a rozhodnutí pořadatelů zkrátit
soutěžní kola vedlo ke zničení 3 letadel našich
modelářů a jedné opravitelné havárii. Příští
mistrovství Evropy se má konat v Jeseníkách a
tak naší Alce držme palce.
29. srpna jsme měli možnost vidět snad
všechny modely našich modelářů za Cezavou na
poli. Konal se zde Modelářský den. Odpolední
déšť pozdržel začátek akce, avšak poté naši
modeláři vyrazili z klubovny a bylo se na co
v pozdním odpoledni dívat. A nechybělo ani
občerstvení. Samozřejmě vývoj počasí se
značně odrazil menším počtu diváků, kteří se přišli podívat. Budeme doufat, že napříště bude
počasí příznivější.
z textů MK Alky upravil a zkrátil Lukáš Jurečka, foto MK Alka

