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Stařeč má talent aneb Lada by měl radost

Zpěvačka Černá rozdávala úsměvy na všechny strany, žádné důvěrnosti si však líbit nenechala.

Žádnou Milku nám sem netahejte, ve Starči máme svoje.

Lístek do tomboly, štěstíčko, sadu semínek, něco se prostě od masek
koupit musí.

Sta řeč - Masopusty, ale třeba
i čarodějnice ve Starči, to býval
vždy pojem. Sjížděly se sem davy
lidí nejen z Třebíče, ale prakticky
z celého širokého okolí. Zvláště v šedesátých letech minulého
století, kdy ze zdejší sokolovny
vycházely průvody, v nichž jezdívaly úžasné alegorické vozy
(ty vyrážely ze dvora truhlárny u
Ncch~álalů).

vyrazil z tradičního místa od sokolovny, byly ulice městyse plné
masek a smíchu. Starčí nešel jen
tak nějaký obyčejný průvod, její
ulice se staly dějištěm soutěže
Stařeč má talent. Valník tažený
koňmi, na němž se za svými pultíky usadila přísná porota vedená
zpěvačkou
Černou, zastavoval
v uzlových bodech, aby soutěžící
krásné masky mohly prokázat, ja-

popředím, na něž je zřejmě třeba
mít zbrojní pas, ale i svým pěveckým uměním. Když pak plyn
z její trouby vyprchal, začalo losování masopustní tomboly, jímž
oficiální část veselice skončila.
Dozvuky v soukromí domovů
se zřejmě v případě některých
účastníků protáhly až do ranních
hodin následující neděle. Není
divu, tolik koblih, koláčků a jiné-

Mužem, bez něhož se žádná
taškařice neobešla, byl pan Máchal, muž mnoha talentů, 'kterému nikdo neřekl jinak než Lada.
Pokud se v sobotu tam odněkud
shora díval, určitě měl radost.
Stařeč ožila masopustním průvodem, jaký jí mohou v ostatních obcích našeho regionu jenom závidět.
Od desáté hodiny, kdy průvod

kou měrou talentu jsou obdařeny.
Do zábavy byli ovšem zapojováni
diváci, jak to o masopustu má být.
Nikdo nebyl ušetřen. Nemáš masku, označíme si tě rtěnkou.
Po patnácté hodině mumraj
vyvrcholil v prostoru mezi hasičskou zbrojnicí a kostelem sv.
Jakuba Většího. Předsedkyně poroty Černá dokázala, že si svoje
výsadní postavení zaslouží nejen

ho pohoštění, jež si Stařečští pro
maškarády přichystali, nemohlo
zůstat bez následků.
Na každý pád si pořadatelé,
svaz žen a hasiči, dali laťku hodně vysoko. Za rok tedy na shledanou, stařečský masopuste!
Text a foto HoN:
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