Domoznanski mozaik – Na današnji dan
ČATEŠKA NOČ
V 70. letih prejšnjega stoletja, natančneje leta 1968, je bila prvič izvedena zdaj že
tradicionalna prireditev ČATEŠKA NOČ. Ta je v začetku avgusta leto za letom v naše
konce privabila na tisoče obiskovalcev. V pestrem zabavnem programu so skozi leta
sodelovali številni glasbeniki, ansambli in glasbene skupine ter humoristi, ki so nasmejali
zabave in smeha željne obiskovalce.
Poleg dogajanja na Čateški noči leta 1970 vam v nadaljevanju objave odstiramo
vpogled še v prireditvena leta 1972, 1973 in 1975.
Povabilo k udeležbi na Čateški noči leta 1970 je obetalo raznolik program:

Vir: Dolenjski list, 13. avgust 1970.

Navedbi gostov in spremljevalnega programa prireditve je bila k vsebini objave dodana
še pričakovana ocena obiskovalcev prireditve. Poleg stalnih gostov Term Čatež in
domačinov so pričakovali tudi udeležbo številnih obiskovalcev iz vse Slovenije in
sosednje Hrvaške.

Vir: Dolenjski list, 13. avgust 1970.

5. avgusta 1972 je bila na kopališču v Čateških toplicah izvedena že četrta Čateška noč.
Pripravili so modno revijo, goste pa so zabavali Beti Jurkovič, Edvin Fliser, Dubrovniški
trubadurji, Folklorna skupina Sava in humorist Drago Bahun-Kerempuh. Dogajanje so
zaključili z ognjemetom.

Vir: Dolenjski list, 10. avgust 1972.

Čateška noč je 4. avgusta 1973 v Terme Čatež privabila okrog 3.500 obiskovalcev. Če
ne bi do poznega popoldneva ta dan deževalo, bi jih gotovo bilo še več.
Ženske obiskovalke je zanimala predvsem Novoteksova modna revija z raznolikim
izborom moških in ženskih oblačil za jesen/zimo 1973 ter pomlad/poletje 1974. Program
revije, humorističnih in pevskih točk je vodila televizijska napovedovalka Metka Volčič.
Nastopil je zagrebški igralec in humorist Ivo Serdar. Za dobro voljo in ples pa so
poskrbeli orkestri Medium, Vokali in Veseli planšarji s pevci Zoranom Lekovićem, Majdo
Jazbečevo, Brankom Strgarjem, Jankom Ropretom in domačinom Francem Babičem.

Vir: Dolenjski list, 9. avgust 1973.

Čateško noč leta 1975 je poleg pestrega programa zaznamoval dež. Zaradi hudega
naliva so začetek dogajanja prestavili za eno uro, da so se stoli in mize kolikor toliko
osušili.
Iz ljubljanske in zagrebške smeri se je v Terme Čatež pripeljalo okrog 3.500 udeležencev,
začetek zabavno-glasbene prireditve pa je naznanil pisan ognjemet. Z bolgarskim
ansamblom »SIAS 65« je nastopil pevec Boba Stefanović, s humorističnimi točkami pa
sta zbrane zabavala Vinko Šimek in Feri Smola. Nastopila je ženska skupina »Las chic's«
iz Mehike, pa tudi Planšarji s pevcem Francem Babičem.
Okrog polnoči, ko je bilo veselje na višku, je zabavo ponovno zmotil dež. Najbolj
vztrajni se za to niso zmenili in se zabavali še naprej, vse do jutranjih ur.

Vir: Dolenjski list, 7. avgust 1975.

