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Na Hřebči zazáří také letos hvězdy 

celonárodní i regionální 
 
Astronomické jaro skončí a léto začne 21. června 2014 v 12:51 hodin. Jen o několik desítek minut 
později se spustí první koncert třetího ročníku festivalu na pomezí Hřebečského masívu, setkávací 
akce obyvatel Moravskotřebovska a Svitavska. Tato dvě města stála u zrodu myšlenky uspořádat 
nepřehlédnutelný kulturní podnik s otevřenou náručí pro všechny, kteří mají v době letního 
slunovratu cestu naším krajem, ale především pro ty, kteří v něm žijí, pracují a mají vazby z východu 
na západ a zpět napříč Hřebečskem. Svitavští a Moravskotřebovští k sobě mají blízko jak metricky, 
tak v rámci soukromých či pracovních vazeb. Jediné, co zbývalo zlepšit, byla oblast kulturního 
sdílení. Ani letos proto nebudou v programu chybět účinkující blízcí našemu divákovi a posluchači 
nejen žánrově, ale především regionálně. Odpoledne zahájí moravskotřebovský interpret, na pódium 
se dostaví také skupiny smíšené z třebovských, svitavských a dalších muzikantů, z nichž někteří 
plavně procházejí ve svém uměleckém rozmachu uskupeními napříč žánry i místy jejich působení 
v rámci svitavského regionu.  
 
Program Hřebečského slunovratu najde čtenář na samostatném plakátě, z jeho hlavních taháků však 
musíme coby reklamu na letošní ročník zmínit Michala Hr ůzu s kapelou Hrůzy a špici večera, 
vystoupení oblíbené formace MIG 21. Jako ve zbylé části republiky, i v našem regionu je vkus lidí 
podobný, při organizování festivalu proto bylo nasnadě, že se bude vybírat z kapel a účinkujících, 
které potěší ucho i oko Třebováka, stejně jako Svitaváka. Pro letošek se úkolu dramaturgické 
přípravy ujaly Kulturní služby města Moravská Třebová. 
 
Program festivalu je letos poprvé posunut do odpoledních hodin, avšak na kvalitě předkládané 
muziky to samozřejmě nijak neubírá. Pro ty, kteří by si chtěli odpočinout od přívalu tónů, bude i 
tentokrát připraveno bohaté občerstvení po celé ploše parkoviště U Tety, pro malé a mladé soutěže a 
hry v přilehlém přírodním koutku. Už tradicí je lidmi pozitivně přijímaná kyvadlová doprava, která 
uleví jak prostorám hřebečského areálu od přetížení motorovými vozidly, tak přináší radost řidičům, 
kteří nemusí na festival zajišťovat přesun svých příbuzných a přátel a tedy abstinovat. 
 
Moravskotřebovští organizátoři věnovali přípravě červnového Hřebečského slunovratu stejnou péči, 
jako jejich svitavští kolegové, s nimiž se v organizaci akce střídáme, proto doufají, že i třetí akce 
tohoto jména splní své poslání a stane se další hvězdou v sezóně místních kulturních akcí pro 
obyvatele obou našich měst a jejich okolí.  
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