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Sezónu letních festivalů odstartovaly na Vysočině kapely jako Wohnout, TataBojs, sóloví
interpreti i různé kreativní dílny. Sobotní odpoledne patřilo též charitativním minutovým
jízdám na cyklo trenažéru. Výtěžek přes 100 tisíc korun si rozdělil Junák Třebíč a
organizace zajišťující neziskovou část festivalu „Zámostí v modrém“.

  

Areál Zámostí u Třebíče ožil už od pátečního odpoledne dobrou hudbou, zábavou a stánky s
občerstvením. Na dvou pódiích kulturního festivalu Zámostí se pak až do sobotní noci střídaly
různé žánry a známá i méně známá jména hudební scény. Doprovodný program na sobotní
odpoledne obstarala Nadace ČEZ se svou charitativní akcí Oranžová kola. Minutovou jízdou se
v Zámostí pomáhalo dvěma organizacím Junáku Třebíč a Klubu přátel kvalitní zábavy, který se
postaral o neziskovou část festivalu tzv. „Zámostí v modrém“ v židovské čtvrti města Třebíč.      

  

„Vyšlapané peníze použijeme na nákup nových lodí pro náš přístav Žlutá ponorka. Děti
vychováváme podle skautských ideálů, vedeme mladé lidi v jejich cestě osobního růstu formou
týmové práce v malých skupinách, organizujeme pobyty v přírodě,“ říká vedoucí Ivan Touška,
se skautskou přezdívkou Čůzl.

  

Festival Zámostí se konal už potřiadvacáté a jako každý rok přišli i letos organizátoři s
vylepšením. V areálu bylo možné platit čipem, který byl součástí festivalové pásky. Zámostí
bylo letos také bez jednorázových plastů. „V minulých letech jsme odpad z festivalu poctivě
třídili, ale věděli jsme, že je potenciál omezit jednorázové plasty úplně,“
říká za organizátory David Šťastný. U nápojů to bylo jednoduché, vratné zálohované kelímky
fungují už delší dobu. Co se jídla týče, použity byly papírové tácky a dřevěné příbory. Největším
oříškem byly malé kelímky na víno nebo panáky.
„I tady jsme nakonec našli řešení – snadno kompostovatelné papírové kelímky. S tímto
řešením nám finančně pomohl ČEZ – Jaderná elektrárna Dukovany,“ 
dodal David Šťastný.
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„Navíc jsme si mohli, díky vyšlapaným penězům na oranžových kolech Nadace ČEZ, více
dovolit při realizaci tzv. Zámostí v modrém, tedy rozsvícení a hudebním oživení židovské části
Třebíče,“ říká David Štastný.

  

Jana Štefánková
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