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ČELADNÁ – PROSPER GOLF RESORT 
21. květen 1900 – 2200 (čtvrtek) 

 
 No, nevím, jak sa ty evropské elity dozvěděly, že máme cimbálovú muziku, ale to je teď ve 
výsledku jedno. Bylo to dobře placené, tak jaképak copak, jak se říká. 
 Toho dne jsme byli najmuti na zahrání a zatančení nějakým vysokým pohlavárům Evropské 
unie a to v Čeladné v luxusní restauraci v golfovém areálu této vesnice. Akorát žádný známý 
pohlavár  z kterékoliv země tam nakonec nebyl, protože když se tak jaksi nevyvedlo naše 
předsednictví, pohlaváři poslali zřejmě své náměstky apod. Čekali jsme, že to bude nuda, ale 
nakonec to tak nebylo. 
 Do Čeladné jsme 
dojeli kolem šesté. Na 
parkovišti před golfovým 
klubem jsem náhle 
spatřil taková auta, která 
jsem snad v životě 
neviděl. Také brka 
tyvole.  

Vevnitř u báru 
jsme dostali klíčky od 
šaten – byly to šatny 
golfistů – mnoho větších 
skříněk napasovaných na 
sebe v jedné místnosti. 
Ale šlo to. Nicméně měli 
jsme ještě asi hodinu čas, 
tak jsme různě zevlovali 
po areálu, dali si pivo, 
seděli a klábosili, Honza 
piloval svoji 
představovací řeč 
v angličtině, na visuté 
plošině jsme hleděli na 
kapry v rybníčku pod 
námi a další.  
 Účastníci této 
veselice dorazili 
autobusem s logem 
EU2009.CZ kolem 
sedmé. Nejprve 
probíhalo na visuté 
plošině vítání, pití, 
projevy a asi i čtení 
telegramů. Pak se 
členové zájezdu začali 
usazovat a jíst a pít. To 
jsme už začali hrát. 
Předtím ještě ale stihl 
Honza přednést zdravici a řekněme i takové představení souboru v angličtině a obdržel za to 
největší potlesk večera. Sa serem s vystoupením a Vynikal toto.  

Honza si zkouší anglický proslov

Prostorovka



Druhou a třetí 
sadu jsme na žádost 
organizátorů pojali více 
koncertně a na zvýšeném 
prostoru, který je 
situován doprostřed 
restaurace (je fakt velká) 
nastoupili i naši 
tanečníci. Ti se do toho 
pustili s vervou sobě 
vlastní. Při zvedáčkách 
museli dávat pozor na 
snížený strop. Radim 
chtěl dát odzemek 
s golfovou holí, kterých 
bylo na zdech kolem 
dokola hodně, ale 
nakonec to zavrhnul.  

V pauze se 
plánoval jakýsi celodenní 
(myšleno opravdu 24hodinový) happening – Videčské slavnosti – pracovní název Rok na vši. Co 
jsme pochytil, tak u Bařinů (a v celé dědině Vidče) uděláme během jednoho, myslím srpnového, 
dne takové souhrnné vystoupení, které svým obsahem pojme veškeré tradice jednotlivých období 

roku – prý že začnem silvestrem (což ani moc tradice není, což?), ale pak bude následovat 
masopust, stavění a kácení májky (v rozmezí přibližně 2 hodin – protože každý měsíc bude mít 

Multilingvistický tanec 

Pavel vypočítává tradice z Roku na vši 



vyhrazen 2 hodiny ze dne a tak dále). Také prý bude průvod obcí. No to bude zápis, už se těším, vy 
jelimáni. 

Ale zpět do honosné Čeladné. V další sadě už tanečníci začali brát členy evropské delegace 
do tance a je nutno zmínit, že jim to v rámci možností šlo. Někteří dokonce tančili sami, bez našich 
tanečníků a ostatní jim velmi tleskali. Naši tanečníci si při tanci pěkně pokecali tu s Belgičankou, 
tam se Švédkou nebo Němcem. Byl to takový multilingvistický večer s lidovou hudbou a tancem. 

Kolem desíti jsme se rozloučili a skončili. Sbalili jsme si fidlátka a jali jsme se zmizet. Jako 
takovou třešničku na dortu jsme dostali na cestu jakýsi sendvič (notně suchý) místo večeře, o kterou 
jsme si prý měli a zapomněli říct. Vtipné až se za břicho popadám. Haha, hehe, hihi.  

Když jsme stáli před vchodem a srocovali se na odjezd, odcházeli členové evropské delegace 
do autobusu a různě nám děkovali. Vtipný byl jakýsi mladý Turek asi, který došel za každým z nás, 
potřásl nám rukou a každému řekl „Thank you very much, good night.“  
   
Sestava:  
PRIMÁŠ: David Kulišťák 
TERC: Pavel Ptáček njml, Myša Bařinová 
DECHY: Petr Číp 
CIMBÁL: Monča Kovářová 
KONTRA: Franta Prokop, Darča Třeštíková 
BASA: Martin Bařina 
SÓLOVÝ ZPĚV: Pavel Ptáček tata, Myša 
TANEČNÍCI: Honza Vynikal, Trčci, Radim Koláček, Lenka Španihelová, Iva Trčková 
ŘIDIČI: tata Ptáček, Čípr, Bařin, Pavel Té 

 
-ppnjml- 27.5.2009 

 
 
 

 

 

Nepatrný kousek golfového areálu viděný z visuté plošiny nad rybníčkem 
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