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Celkem 390-ti polibky se zapsal Šumperk do Guinessovy 
knihy rekordů! I přes nepříznivé počasí byl překonán 
pražský rekord z roku 2003 o 45 polibků. „Rekord jsme 
trhli už předloni, ale nesplňoval potřebné oficiality,“ 
komentuje radostnou událost ředitel Májových oslav Dan 
Čada a dodává: „Letos jsme k našemu pokusu přizvali 
agenturu Dobrý den, která odpovídá za regulérnost pod-
mínek. Máme dvojnásobnou radost z toho, že i v dešti se 
přišlo pod rozkvetlou třešeň v parku U sovy políbit takřka 
800 lidí, kteří potvrdili, že první máj je opravdu lásky čas. 
Díky jim mohl pověřený komisař ve 14:30 slavnostně vy-
hlásit nový světový rekord.

Uplakané počasí poznamenalo celé májové oslavy, ale veliké 
uznání patří všem vystavovatelům 5. Michelin autosalonu, 
protože se deště nezalekli a přijeli nejen ze Šumperka, ale i 
z Brna, Olomouce, Opavy, Lanškrouna atd. Obrovský dík pat-
ří také všem návštěvníkům májových oslav, kterých nakonec 
bylo více než deset tisíc! „Když jsme v noci, zmrzlí a promok-
lí, stavěli hudební pódia, vůbec jsme takové davy lidí neče-
kali,“ tvrdí potěšený šéf produkce agentury RIO REKLAMA 
Aleš Navrátil. „I když to je polovina loňské návštěvnosti,  klo-
bouk dolů před každým, kdo v takovém počasí přišel.“

Zlatý hřeb letošních májových oslav - simulátor stavu 
beztíže Hoprtrim, byl obklopen zájemci od rána až do 
pozdního odpoledne a déšť zjevně nikomu z nich neva-
dil. Totéž platilo i o malování na obličej, díky jemuž  získal 
Šumperk takřka karnevalový ráz. Naopak déšť nepřišel 
vhod dětem ze sdružení Duha, které provázely soutěžící 
v Hradním desetiboji skřítka Čikiho. Některé soutěže se 
v takovém počasí bohužel nedaly zrealizovat, ale nanuky 
od Everestu promoklým dětem chutnaly, i když u toho 
drkotaly zuby. Veselá nálada panovala v hlavním občer-
stvovacím stanu, kam korzující návštěvníky naháněl 
neúnavný huňatý Kozel. Počasí se nakonec umoudřilo a 
tak se mohl po poledni rozjet i elektrický býk před gast-
rokomplexem Svět a na závěr akce už svítilo sluníčko i na 
nejmenší motoristy, prohánějící elektrická autíčka. 

Těsně před ukončením májových oslav byl na Točáku 
vyhlášen výherce hlavní ceny ankety týdeníku Týden, 
firmy Ecomotors a Generali pojišťovny. Elektrický skútr 
si po napínavém losování odvezl pan Antonín Jurkovič ze 
Starého města pod Sněžníkem. Další ceny získali Miloslav 
Staněk, Vlad. Macháček, Alena Skoumalová, Svatopluk 
Balcárek, Miroslav Jordán, Radek Fišnar a  Václav Tunys.

„Letošní jubilejní pátý ročník Michelin autosalonu a 
májových oslav je za námi a směle ho můžeme nazvat 
ročníkem deštníků. Ještě jednou chceme vzdát hold 
všem partnerům, vystavovatelům, účinkujícím a celému 
realizačnímu týmu za neuvěřitelné nasazení, se kterým 
přistoupil k zajištění akce v tak těžkých podmínkách. 
Největší dík ale patří samozřejmě všem návštěvníkům!“ 
shodují se Čada s Navrátilem a dodávají: „Již nyní přemýš-
líme, jaké novinky pro Vás připravíme příští rok.“ 
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Malované děti

Malým závodníkům déšť nevadil

Expozice fi rmy FAST INTEGRATION

Nejstarší vystavovaný model

Býčí zápasy Hoprtrim se celý den nezastavil

Šťastný výherce přebírá cenu

Opravdu bylo co obdivovat

I letos děti soutěžily se skřítkem Čikim

S Kozlem byla dobrá nálada zaručena

Město plné deštníků


