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Milovice – Festivalová sezóna je otevřena. O víkendu se uskutečnil na milovickém letišti Boží Dar 
další ročník zahajovacího festivalu Votvírák, kterého se zúčastnily desetitisíce fanoušků všech 
možných hudebních žánrů.  
Některé odhady mluvily až o padesáti tisících lidí, návštěva prvního festivalového dne, kterým byl 
pátek, čítala podle pořadatelů kolem třiceti tisíc hudebních fanoušků.  
A najít si svůj druh oblíbené muziky mohli všichni. Vystřídaly se tu kapely od tvrdého rocku, popu, až 
ke conuntry, kterou na Votvíráku reprezentoval autor více než 400 písní Ivan Mládek se svým 
hudebním seskupením. "Jsem tady letos potřetí a musím říct, že je tu ohromný výběr kapel. Já jsem 
člověk, který není vyhraněný ve svém hudebním vkusu, takže si to tu užívám," řekl v sobotu 
odpoledne Martin Kupec z Pelhřimova, jeden z tisíců účastníků.  
Lidé si mohli zakoupit Pražský nebo Nymburský deník a k němu dostali kávu a fotografii od Canonu 
přímo na místě. A už tradičně fungovala na Votvíráku firma EKO-KOM , ke které nosili ti chytřejší 
kelímky a plasty. "V rámci akce Čistý festival za deset kousků získají jeden bod a tak mohou získat 
pěkné dárky. Za třicet kusů donesených kelímků nebo plastů dostávají žeton na jedno pivo zdarma. 
Počítáme, že tímto způsobem bude nasbíráno celkem přes šedesát tisíc kelímků," uvedl v sobotu 
Marek Nesit z EKO-KOMu .  
Co se týká organizace, zvládli pořadatelé vše naprosto v pohodě. Bohužel se i na Votvíráku našli 
zloději, kteří využili buď nepozornosti, nebo nedostatečného zabezpečení věcí.  
Jeden případ za všechny. V pátek, mezi 21. a 21.20 využil neznámý zloděj nepozornosti osmnáctileté 
dívky, která měla přes rameno kabelku. "Pachatel odejmul kabelku z koženého řemínku a z té odcizil 
peněženku s občanským průkazem, studentskou kartou, mobilním telefonem a hotovostí 1200 korun," 
uvedla nymburská policejní mluvčí Petra Potočná s tím, že škoda je 4500 korun.  
A jak byli ukáznění řidiči, přineseme v zítřejším vydání Nymburského deníku.  
"Počítáme, že lidé nasbírají přes šedesát tisíc kelímků v rámci akce Čistý festival." Marek Nesit, EKO-
KOM 
 
 


