Přehled zpráv (všechny na klíčové slobo BELTINE)
Beltine v Telči si užily tisíce lidí
2.5.2009
Mladá fronta DNES ~ str. 02 ~ Vysočina

3

(aum)

V areálu Housova Mlýna se bude slavit keltský svátek Beltine
30.4.2009
ČRo - České Budějovice ~ str. 06 ~ 17:00 Události regionu
Tipy na prodloužený víkend 30. dubna - 3. května
30.4.2009
ČRo - radiozurnal.cz ~ str. 00 ~ radiozurnal / zajimavosti

3

Naděžda Hávová

Pálení čarodějnic? Pohanský magický rituál
30.4.2009
lidovky.cz ~ str. 00 ~ Lidovky / Domov
Lidovky.cz

Dnes se budou ve velkém pálit čarodějnice
30.4.2009
Mladá fronta DNES ~ str. 05 ~ Kultura - kraj Pardubický
Vyhlásí nejošklivější ježibabu
30.4.2009
Mladá fronta DNES ~ str. 04 ~ Jižní Čechy
PETR KUBÁT

Pálení čarodějnic
30.4.2009
Mladá fronta DNES ~ str. 05 ~ Kultura - Vysočina

3

PAVEL POKORNÝ

Pálení čarodějnic a noc plná kouzel a čar
30.4.2009
novinky.cz ~ str. 00 ~ Žena - Styl
Dana Sokolová

O magické Filipojakubské noci se bude čarovat, upalovat i tancovat
30.4.2009
novinky.cz ~ str. 00 ~ Cestování
Karolina Zarzycká, Vít Hnízdil

Začíná keltský festival
30.4.2009
Sedmička ~ str. 08 ~ Kultura ve městě

5

/tt/

Na řadě míst naší republiky se dnes večer rozhoří velké vatry
30.4.2009
TV Nova ~ str. 07 ~ 17:00 Odpolední Televizní noviny

5

Tipy na víkend: čarodějnice na Sovinci a Keltové v Telči
30.4.2009
tyden.cz ~ str. 00 ~ Tip na víkend

6

Stanislava Pecková

Česko zaplavily čarodějnice, podívejte se
30.4.2009
zpravy.iDNES.cz ~ str. 00 ~ Zprávy iDNES.cz / Domácí
iDNES.cz, Anna Brandejská, ČTK

Tipy na výlety v krajích
29.4.2009
Cestovani.iHNed.cz ~ str. 00 ~ Cestovani.iHNed.cz

7

Pozor, žena na koštěti!
29.4.2009
Chvilka pro tebe ~ str. 36 ~ Věřte - nevěřte
I. Raclavská

TIPY V KRAJÍCH
29.4.2009
IN magazín ~ str. 14 ~ Tipy v krajích

7

Vyhrajte lístky na letošní festival Beltine
29.4.2009
Mladá fronta DNES ~ str. 05 ~ Kultura - Vysočina

8

(aum, red)

Než vzplanou čarodějnice, vyplňte formulář
29.4.2009
Mladá fronta DNES ~ str. 03 ~ Téma dnes

8

VOJTĚCH SMOLA

30. dubna nás čeká noc plná kouzel a čárů
29.4.2009
Právo ~ str. 12 ~ Praha - Střední Čechy
Vít Hnízdil

Tábor přivítá jaro oslavou keltského svátku
29.4.2009
Právo ~ str. 12 ~ Jižní Čechy
(ČTK)

Soutěž: vyhrajte univerzální dálkové ovladače za 8000 Kč

9

Plné znění zpráv

1
© 2009 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz

29.4.2009

tn.cz ~ str. 00 ~ TN.CZ/Magazín/Hi-Tech/Elektronika
tn.cz

Keltové a jejich příznivci míří do Telče na Beltine
28.4.2009
ct24.cz ~ str. 00 ~ Regionální

10

Martin Šesták

Přehled zpráv 11
ČRo - České Budějovice ~ str. 01 ~ 17:00 Události regionu

27.4.2009

Tábor přivítá jaro oslavou keltského svátku Beltine
27.4.2009
ČRo - České Budějovice ~ str. 04 ~ 17:00 Události regionu
Závěrečný přehled zpráv
27.4.2009
ČRo - České Budějovice ~ str. 14 ~ 17:00 Události regionu
Kulturní Čarodějnice s hudbou a divadlem
27.4.2009
novinky.cz ~ str. 00 ~ Kultura

11

Stanislav Dvořák

Housův mlýn ovládnou tento čtvrtek Keltové
27.4.2009
Právo ~ str. 10 ~ Jižní Čechy
Jiří Falout

Odsuzuje se k upálení za...
26.4.2009
Aha! neděle ~ str. 16 ~ Téma

12

(mik)

I výherci se chystají na festival Beltine
25.4.2009
Mladá fronta DNES ~ str. 02 ~ Vysočina

13

(aum)

Tipy na víkend 24.-26. dubna
24.4.2009
ČRo - radiozurnal.cz ~ str. 00 ~ radiozurnal / zajimavosti
Naděžda Hávová

Dnes poprvé uhoří čarodějnice
24.4.2009
Mladá fronta DNES ~ str. 04 ~ Kraj Pardubický
JIŘÍ TŮMA

Keltové oslaví Beltine
24.4.2009
Mladá fronta DNES ~ str. 04 ~ Vysočina

13

TOMÁŠ BLAŽEK

Středeční Tandem
21.4.2009
ČRo - vysocina.cz ~ str. 00 ~ vysocina / doporucujeme

14

Petra Emmerová

KULTURA
15
MF plus ~ str. 70 ~ kultura

10.4.2009

Blíží se svátek keltské hudby
24.3.2009
Lidové noviny ~ str. 20 ~ Kultura

15

kul

Keltský festival Beltine se letos vrátí do Telče
24.3.2009
Mladá fronta DNES ~ str. 01 ~ Vysočina

15

(ČTK)

Dobře se bavte!16
Cestovani.iHNed.cz ~ str. 00 ~ IN.iHNed.cz

11.3.2009

Lumír Pecold

Dobře se bavte!
IN magazín ~ str. 03 ~ Téma

11.3.2009

LUMÍR PECOLD

Ecce Homo
ČRo - Brno.cz ~ str. 00 ~ brno / upozornujeme

25.2.2009

Libor Vykoupil
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Plné znění zpráv jen pro Beltine 2009 v Telči
Beltine v Telči si užily tisíce lidí
2.5.2009

Mladá fronta DNES
(aum)

str. 02

Vysočina

Telč - 250 účinkujících bavilo při letošním festivalu Beltine v Telči okolo 1 700 návštěvníků. „Lidi si to opravdu užili tančili od čtvrtečních osmi hodin večer do pátečního poledne,“ popsal atmosféru, která zavládla v zámeckém parku,
Tomáš Křivánek z pořádajícího sdružení Bratrstva Keltů. Potvrdil, že program neohrozily ani kroupy, ani déšť.
Vždyť Beltine je hlavně svátkem,očistného ohně‘ a setkáním přátel tradičních rituálů - jako je třeba malování na
tělo (na snímku).
Foto autor| FOTO:MAFA - PETR LEMBERK
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - českomoravska vrchovina

Tipy na prodloužený víkend 30. dubna - 3. května
30.4.2009

ČRo - radiozurnal.cz str. 00
Naděžda Hávová

radiozurnal / zajimavosti

Před námi je prodloužený víkend a nabízí spoustu akcí, na které byste měli určitě zamířit. Filipojakubskou noc
můžete strávit třeba v Telči na slavnosti Beltine a pozveme vás za čarodějnicemi také na pražskou Ladronku. První
májový den pak můžete strávit v barokním stylu ve Vysokém Mýtě a na víkend vás láká například zámek Sychrov
na netradiční prohlídky s kostýmovanými průvodci. Krásný první květnový víkend!
Keltská slavnost Beltine tentokrát v Telči. Areál zámeckého parku se otevírá v 17 hodin. A co vás všechno o této
čarovné noci čeká? Taneční vystoupení, škola irských a bretaňských tanců, workshop na tradiční irský buben
bodhran, ohňová divadla. V keltské vesničce uvidíte, jak se pekly placky, a budete je moci ochutnat. Uvidíte také
mincovnictví, kovářství, mletí mouky, ukázku zbraní a šermu, tkalcovství, keramiky, ukázku malé hostiny, soutěže a
kvíz o ceny. A hrát budou po celý večer a po celou noc kapely.Kouzelnou noc můžete ze čtvrtka na pátek strávit v
Žerotínském zámku v Novém Jičíně. Akce začíná v 17.30 a skončí před půlnocí. Čeká vás speciální prohlídka a
několik divadelních představení.
URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/576871

Pálení čarodějnic
30.4.2009

Mladá fronta DNES str. 05
PAVEL POKORNÝ

Kultura - Vysočina

Keltové předvedou na festivalu Beltine v Telči i tradiční magickou show
Vysočina - Pohanské, ale i mytické zvyky v moderní době nezanikají.
Rituálu pálení čarodějnic se dnes večer a v noci zúčastní všechny generace. Vždyť propojení kultu ohně s
očistnými praktikami prováděli lidé od nepaměti. Na dědictví předků různých kultur a společenství navážou obřady,
které je slavnostně připomenou v obcích i ve městech po celé Vysočině v čas noci Valpuržiny, bojujícího draka,
filipojakubské či keltského mystéria Beltine.
Kam se vydáte vy? Obléknete se do strašidelného hávu, zasoutěžíte si o nejlepší a nejkrásnější masku,
nebo budete rozjímat u ohniště na vyvýšeném místě či zbudovaném k výhradně meditačním účelům?
Ať budete plameny s partou přeskakovat, ať jim budete soukromě žehnat, nabízí se i řada možností prožít
slet ,mocností zla‘ v kruhu přátel díky zajímavým pořadům pořádaných městy a sdruženími.
Plné znění zpráv
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Třeba v Polné na Jihlavsku bude dnes v 19.00 zpřístupněna letní scéna v areálu hradu a zámku, kde se
objeví po 21. hodině se svým programem Saxana dětem ,nejznámější čarodějnice‘ v českých končinách - zpěvačka
a herečka Petra Černocká. Kromě ní se o zábavu postará také společenství Ad infinitum, které předvede novou
ohňovou show.
Beltine: svátek zářivého ohně Ke zcela specifické, avšak původní tradici se hlásí Bratrstvo Keltů, které organizuje
šestnáctihodinový Beltine od 30. dubna - 20 hodin - až do 1. května - 12 hodin - na státním zámku v Telči a jeho
okolí. Festival se sem vrací po šesti letech.
Letošní 15. ročník svátku ,zářivého ohně‘ bude jak přehlídkou hudby, tak divadla. „O tanec se postará
skupina Démairt. Ani letos nebude chybět magická show, kterou předvedou Samhain on Fire a Kvelb. Taky se
bude hodně pít pivo nebo medovina. Ze spousty pochoutek lidé ochutnají třeba Haggis, což je skotské národní
jídlo,“ vylíčil za pořadatele Beltine Tomáš Křivánek.
Ve včerejší soutěži MF DNES Vysočina o vstupenky, které stojí 350 nebo 390 korun a pro děti od 6 do 15
let 180 korun, uspěli David a Irena Hertlovi z Havlíčkova Brodu a také Lenka Havelková z Hodic u Třeště.
***
* Čarodějnice 2009
v kraji Vysočina
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
koupaliště - dechová hudba
a country skupina Punc 20.00
HUMPOLECKO
Jiřice - lampionový průvod od školy,
hrají Jezevci z Pacova 18.00
CHOTĚBOŘ
areál u nádržky - Motočarodějnice
pořádá Dark Charons
16.00
JEMNICE
Štěpánkův pivovar - soutěž
o nejlepší masku
15.00
KAMENICE NAD LIPOU
koupaliště - hudební doprovod
skupina Melodie
19.30
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
zám. nádvoří či areál letního kina
- ohňová show
18.00, 21.00
NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
náměstí, u sokolovny - tradiční
pochod městem
17.00
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
zahradnictví - soutěž o zcela
nejškaredější čarodějnici 19.30
PELHŘIMOVSKO
Křemešník - ohnivá show v podání
Svobodných pánů z Jihlavy 18.00
POLNÁ
zámek - Čarodějnice se Saxanou
a lampionový průvod
19.00
TELČ
zámek - Beltine 2009, 15. ročník
festivalu keltské kultury 20.00
TŘEBÍČ
DDM Domek - malování, taneček
nebo slalom čarodějnic 16.00
TŘEŠŤ
náměstí, u kult. domu - Ve víru
čarodějného reje
18.00
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Plné znění zpráv
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areál na Libušíně - soutěže, miss
čarodějnice, ohňostroj 18.00
ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
hasičské cvičiště - nejhezčí
kostýmy dostanou odměnu 18.00
zdroj: jednotlivá města a jejich infocentra
(výběr z mnoha dnešních akcí)
Foto popis| SAXANA DĚTEM. Herečka a zpěvačka Petra Černocká (na ilustračním snímku z filmu Dívka na koštěti,
natočeného v roce 1971) „přiletí“ dnes večer na Čarodějnice do Polné.
Foto autor| FOTO: ARCHIV
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - českomoravska vrchovina

Začíná keltský festival
30.4.2009

Sedmička

str. 08
/tt/

Kultura ve městě

stručně
Telč / Ve čtvrtek 30. dubna v osm hodin večer začíná v Telči na zámku koncertem skupiny Asonance keltský
festival Beltine. Návštěvníci dvoudenní akce se mohou těšit také na páteční vystoupení Jana Hrubého s kapelou
Kukulín nebo na slavnostní křest nového alba skupiny Chodská vlna.

Na řadě míst naší republiky se dnes večer rozhoří velké vatry
30.4.2009

TV Nova

str. 07

17:00 Odpolední Televizní noviny

Markéta FIALOVÁ, moderátorka
-------------------Na řadě míst naší republiky se dnes večer rozhoří velké vatry, kde se budou pálit čarodějnice.
Karel VOŘÍŠEK, moderátor
-------------------Tato tradice se nám dochovala až z dávných keltských časů.
Markéta FIALOVÁ, moderátorka
-------------------Zahánět zlé síly jsme poslali také Jaroslava Kasnara. Tak, Jardo, kolik si těch čarodějnic už viděl?
Jaroslav KASNAR, redaktor
-------------------Hezké odpoledne. Jak můžete vidět okolo mě, malými čarodějnicemi se to tady jenom hemží. Pro děti už totiž začal
ten pravý čarodějnický rej, nebo chcete-li sabat. Ta velká čarodějnická merenda začne ale až večer s příchodem
tmy. Dnešní noc bývá označována jako Filipojakubská, Valpuržina nebo noc Beltine a váže se k ní hned několik
pověr. Lidé věří, že právě v tuto noc přebírají zlé síly svou moc a mohou uhranout dobytek a jinak škodit. Musely se
proto zastavit. Do vzduchu se vyhazovala zapálená košťata, která měla odhalit čarodějnice, které plují po obloze.
To vlastně, jak se všechno musí udělat, aby se tomu čarodějnému řádění předešlo, to hlavní bylo upálit čarodějnici
na hranici. Jak se vlastně, jak probíhají čarodějnice například na Moravě a co všechno by se mělo dodržovat, aby
ty oslavy proběhly v naprostém pořádku, tak na to se teď podívejte v následující reportáži.
Zuzana NEUVIRTOVÁ, redaktorka
Plné znění zpráv
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-------------------Na mnoha místech se dnes odpoledne finišovalo s přípravami na pálení čarodějnic. Zatímco někde s nimi začali až
tento týden, jiní tím strávili celý měsíc. Například tuhle 14metrovou vatru stavěli dobrovolní hasiči z Havraníků už od
března.
Radoslav FOUSEK, dobrovolný hasič, Havraníky
-------------------Deset fůr asi přibližně to bylo, chodili jsme ty čtvrtky, úterky a soboty.
Zuzana NEUVIRTOVÁ, redaktorka
-------------------O metr havraníkovskou hranici překonala ta z Pravic na Znojemsku. Jejich čarodějnice tím prý získala prvenství.
Uhoří na nejvyšší hranici na jižní Moravě.
František HEJDA, stavitel vatry
-------------------Stavěla se tak 14 dní, vždycky jak přijeli všichni z práce, že jo, tak se to na dvě na tři hodinky přišlo, postavilo něco.
Zuzana NEUVIRTOVÁ, redaktorka
-------------------Do pálení čarodějnic se zapojily i obce, které nemají vlastní lesy, a tak si musely dřevo zaplatit.
Jaroslav JENŠOVSKÝ, starosta Dobšic u Znojma
-------------------Musíme žádat Lesy České republiky, aby nám povolily provést těžbu. Je to asi 1500, 2,5 tisíc korun asi tak zhruba.
Zuzana NEUVIRTOVÁ, redaktorka
-------------------O všech místech, na kterých stojí vatry, mají přehled hasiči. Jen na jižní Moravě jich je 111.
osoba
-------------------Vzhledem k mimořádně teplému, suchému a navíc velmi větrnému počasí je potřeba velmi důsledně dbát zásad
požární bezpečnosti. Všem doporučujeme zajistit si požární dozor, nejlépe z řad dobrovolných hasičů.
Zuzana NEUVIRTOVÁ, redaktorka
-------------------I když budou dnes večer hasiči v pohotovosti, lidé by si měli do blízkosti hranic připravit prostředky na hašení, třeba
lopaty nebo vodu. Zuzana Neuvirtová, televize Nova.

Tipy na víkend: čarodějnice na Sovinci a Keltové v Telči
30.4.2009

tyden.cz str. 00 Tip na víkend
Stanislava Pecková

Nejtajemnější mystický večer celého roku je tady: Večer budou řádit čarodějnice, vyznavači keltské kultury oslaví
tisíce let starý svátek Beltine. Přivítat slunečnou polovinu roku chystají i pražské pláže.
Nejtajemnější mystický večer celého roku je tady: Budou řádit čarodějnice, vyznavači keltské kultury oslaví tisíce let
starý svátek Beltine. Přivítat slunečnou polovinu roku se chystají i pražské pláže.
Keltský mejdan v Telči
Festival s názvem Svátek keltské kultury Beltine 2009 na zámku v Telči nabídne koncerty kapel Asonance, Bran,
Carrantuohill, Czeltic, Irish Rose nebo Keltieg. Učit se budou bretaňské a irské tance nebo hra na tradiční irský
buben bodhran. Na místě vyroste keltská vesnička, kde se budou péct placky, vyrábět mince nebo mlít mouka.
Proběhne i malá hostina.
Plné znění zpráv
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Čarodějnice na pláži
Už v podvečer se slavnostně otevřenou některé vltavské pláže. Na náplavce Hořejšího nábřeží na Smíchově se od
půl šesté večer rozezní rock i jazz, vše zakončí ohňostroj ve 22 hodin. Ve Žlutých lázních začne zábava od čtyř
hodin odpoledne. Vystoupí kapely Insane Project, Cactus Show Band nebo také Sunset Blvd.
Akrobatka Peggy na křídlech letadla
Na největší letecké show na západě Čech v Plasích vystoupí v pátek a v sobotu německá skupina Wing-Walking
Team v čele s akrobatkou Peggy Krainzovou. Ta se bude procházet po křídlech letounu ve výšce sto až tři sta
metrů jištěná pouze tenkým lankem. Na akci se představí desítky strojů, diváci uvidí i skupinovou akrobacii, seskok
parašutistů, přelet armádních letounů či hašení požáru. Program začíná oba dva dny od devití hodin.
Po tajemných sklepeních na Sovinci
Na ojedinělou víkendovou prohlídku středověkých sklepů za asistence čarodějnic lákají návštěvníky na hrad
Sovinec na Bruntálsku. V každém ze sklepení je připravená čarodějnická divadelní scénka, které prý ale mohou
přihlížet i malé děti. Přízraky začnou řádit ve čtvrt na deset a vydrží až do sedmi večer.
Výletním vláčkem po řepařské dráze
V pátek opět ožijí koleje na řepařské dráze v Kolíně. Výletní vláček se rozjede v deset hodin dopoledne po trase, po
níž se kdysi vozila řepa do tamního cukrovaru. Svoji sílu předvede také parní lokomotiva a program doprovodí
hudební vystoupení.
Růžová vína na Pražském hradě
Kdo na 1. máje zavítá do Richterovy vily a přilehlých Svatováclavských vinic, bude mít možnost ochutnat růžová
vína od moravských a českých vinařů. Cena degustační skleničky (s neomezenou konzumací) je dvě stě korun a
funguje i jako vstupné. Svátek růžových vín začíná v deset hodin ráno a končí v šest hodin večer.
Foto: Beltine.cz, CTK, Sovinec.cz, kelti.eu, Reuters
URL|
http://www.tyden.cz/rubriky/cestovani/tip-na-vikend/tipy-na-vikend-carodejnice-na-sovinci-a-keltove-vtelci_117363.html

Tipy na výlety v krajích
29.4.2009

Cestovani.iHNed.cz

str. 00

Cestovani.iHNed.cz

PRAHA 29. 4. 2009 (HN, IN magazín)
Kraj Vysočina
Telč
Beltine 2009
Po šesti letech se do zámeckého parku vrátil jubilejní, 15. ročník mezinárodního festivalu Svátek keltské kultury
Beltine. 30. dubna, v den, kdy se na velkém množství kopců rozhoří ohně čarodějnic, si málokdo uvědomuje, že
jde o tradici starou několik tisíc let. V keltském kalendáři svátkem Beltine (tak nazvali tyto ohňové slavnosti
Keltové) začínala tzv. světlá polovina roku, tj. období tepla, růstu a sklizně. Od osmé hodiny večerní 30. dubna do
12 hodin 1. května se můžete těšit na spoustu hudby, ukázky a výuku irských tanců, ohňová divadla, keltskou
zabíjačku nebo ukázku výcviku keltského koně s jezdcem, kopím, mečem a ohněm.
Zámek Telč, nám. Zachariáše z Hradce 1, www.zamek-telc.cz, www.beltine.cz

TIPY V KRAJÍCH
29.4.2009

IN magazín

str. 14
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Kraj Vysočina
TELČ
Beltine 2009
Po šesti letech se do zámeckého parku vrátil jubilejní, 15. ročník mezinárodního festivalu Svátek keltské kultury
Beltine. 30. dubna, v den, kdy se na velkém množství kopců rozhoří ohně čarodějnic, si málokdo uvědomuje, že
jde o tradici starou několik tisíc let. V keltském kalendáři svátkem Beltine (tak nazvali tyto ohňové slavnosti
Keltové) začínala tzv. světlá polovina roku, tj. období tepla, růstu a sklizně. Od osmé hodiny večerní 30. dubna do
12 hodin 1. května se můžete těšit na spoustu hudby, ukázky a výuku irských tanců, ohňová divadla, keltskou
zabíjačku nebo ukázku výcviku keltského koně s jezdcem, kopím, mečem a ohněm.
Zámek Telč, nám. Zachariáše z Hradce 1, www.zamektelc.
cz, www.beltine.cz

Vyhrajte lístky na letošní festival Beltine
29.4.2009

Mladá fronta DNES str. 05
(aum, red)

Kultura - Vysočina

Telč - Letos přivítá jubilejní patnáctý ročník festivalu svátku keltské kultury Beltine státní zámek v Telči a jeho
okolí.
Už zítra - v den, kdy se tradičně na mnoha místech rozhoří ohně -jej pořádá Bratrstvo Keltů. „Do
současnosti si připomínáme prastarý keltský svátek Beltine, který byl kdysi jedním z nejdůležitějších svátků celého
roku. Keltové zapalovali ohně, prováděli očistné rituály, hudbou, zpěvem a tancem vítali jaro. A také se hodně pilo a
hodovalo,“ popsal Tomáš Křivánek, dramaturg tohoto festivalu z Bratrstva Keltů.
V Telči na šestnáctihodinové přehlídce - od 30. dubna 20 hodin až do prvomájového poledne - vystoupí
například skupiny Asonance, Bran, Czeltic, Chodská vlna, Jan Hrubý a Kukulín či další. „Speciální hudebním
hostem bude kritikou velmi ceněná polská skupina Carrantuohill,“ vyzdvihl Křivánek.
Soutěž o vstupenky MF DNES Vysočina pro vás připravila na dnešek soutěž o vstupenky na Beltine. Stačí zavolat
mezi 12.00 a 12.10 na číslo 564 606 111 a zodpovědět správně otázku. První čtyři úspěšní získají jeden lístek.
Otázka: Festival se letos opět vrátil na místo, kde se už dříve konal. V kterém roce byl Beltine pořádán v
Telči? a) 1995, b) 2003, c) 2006.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - českomoravska vrchovina

Než vzplanou čarodějnice, vyplňte formulář
29.4.2009

Mladá fronta DNES str. 03
VOJTĚCH SMOLA

Téma dnes

Jižní Morava - Poslední dva měsíce se dobrovolní hasiči v Havraníkách na Znojemsku i jejich známí scházejí třikrát
týdně za obcí u rybníka. Ne však kvůli trénování hašení požáru. Naopak. Jeden velký oheň chtějí již brzy sami
nechat vzplanout. A to přímo za jejich domy. Jako každý rok se i letos bedlivě připravují na pálení čarodějnic.
Tradičně na okraji obce staví obří vatru, která nemá v okolí konkurenci.
„Bude mít přes jedenáct metrů, s tou čarodějnicí nahoře pak bude skoro čtrnáctimetrová,“ nastínil místní
dobrovolný hasič Radoslav Fousek.
Úterky, čtvrtky a soboty už několik týdnů vrství parta místních mužů postupně dřevěná polena k nebi. Z
obecního lesa na to navezli deset fůr dřeva.
„Vše stavíme jen pomocí rukou, postupně si to podáváme až nahoru. A vršek doděláváme pomocí lan,“ vysvětlil
místní hasič.
Plné znění zpráv
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Ojedinělé události přihlíží rok co rok několik set lidí, kteří se sjíždějí i ze Znojma a okolních obcí. Zítra tomu
nebude jinak. Vskutku monumentální vatra má vzplanout v osm večer.
Místní se nebojí, že by oheň mohl v současném suchu způsobit nějaké problémy. Vždyť na něj budou
dohlížet ti nejpovolanější, tedy místní dobrovolní hasiči. „Máme tady vždy připraveno naše hasičské vozidlo, kdyby
se něco stalo. V blízkosti ohně je rybník, na konci obce jsou pak hydranty, takže zabezpečené to je,“ míní Radoslav
Fousek.
Podobně velkou vatru chystají ještě na jednom místě Znojemska. A to v obci Pravice. Jeden rok měla ta
jejich dokonce na 18 metrů, oproti vatře v Havraníkách je však o něco štíhlejší. „Letos máme dvanáct metrů
vysokou, plus čarodějnici na vršku. Začínáme okolo osmé večer, hrát bude i živá hudba a připravena je ohnivá
show,“ nastínil starosta obce Jaroslav Vitouch.
Přestože i v Pravicích budou na bezpečnost dohlížet místní dobrovolní hasiči, o své obří vatře dají místní
vědět i profesionálním jednotkám hasičů, podobně jako to učiní v Havraníkách. A to by ostatně měl udělat každý,
kdo se chystá na čarodějnice rozdělat i sebemenší oheň. „Doporučujeme pořadatelům pálení čarodějnic, aby
plánované zapalování ohňů hlásili operačnímu a informačnímu středisku hasičů. K hlášení mohou pořadatelé
těchto akcí využít i internetový formulář zvan,pálení klestí‘, který je na webových stránkách jihomoravských hasičů
www.firebrno. cz,“ uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Haid.
Do připraveného formuláře stačí napsat datum, přesné místo akce a jméno zodpovědné osoby s číslem
telefonu, do rubriky „upřesnění místa pálení“ pak lze napsat, že se jedná o „pálení čarodějnic“. Díky takovému
nahlášení s uvedením telefonního čísla, na kterém si operační důstojník může ověřit, že se jedná o oheň „pod
kontrolou“, lze podle hasičů předejít zbytečným výjezdům požárních jednotek.
Vzhledem k suchému a větrnému počasí posledních dnů záchranáři rovněž upozorňují, aby ke každé
hranici nezapomněli pořadatelé zajistit požární dozor, nejlépemístní jednotku dobrovolných hasičů.
V blízkosti hranice by pak neměly chybět jednoduché hasební prostředky, jako je voda, kbelíky s pískem či
lopaty na udušení ohně. „A pokud se oheň vymkne kontrole, je nutné neprodleně volat hasičům na tísňové linky
150 nebo 112,“ dodal mluvčí.
***
* Pálení čarodějnic Také Filipojakubská noc, Valpuržina noc či keltská oslava Beltine připadá na noc z 30. dubna
na 1. května. Je to velmi starý a dodnes živý lidový svátek. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví
příchod jara. Tato noc je odpradávna pokládána za magickou a byla jedním z největších pohanských svátků. Lidé
věřili, že se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat a otevírají se jeskyně s poklady. Zdroj: Wikipedia.org
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - jižní Morava

Soutěž: vyhrajte univerzální dálkové ovladače za 8000 Kč
29.4.2009

tn.cz

str. 00

TN.CZ/Magazín/Hi-Tech/Elektronika
tn.cz

Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine jsou označení pro období z 30. dubna na 1. května. Vyhrajte na
tento velmi starý a dodnes živý lidový svátek i některý z univerzálních dálkových ovladačů!
Chcete ovládat počítač, videorekordér, ale také televizi a další zařízení opravdu stylově? Pak zkuste využít služeb
některého z dálkových ovladačů, kterém máte možnost vyhrát.
S dotykovou obrazovkou (Harmony One)
Výkonné, avšak snadno použitelné dálkové ovládání Harmony One umožňuje ovládat až 15 zařízení intuitivním
způsobem. Barevná dotyková obrazovka umožní vašim blízkým jediným dotykem snadný přístup k oblíbené
domácí zábavě, jako je sledování videa z disku DVD nebo televizoru.
Cena: 4490 Kč
Až pro 15 zařízení (Harmony 555)
Cenově dostupné dálkové ovládání Harmony 555 se vyznačuje velmi snadnou instalaci. Při online instalaci pomocí
průvodce definujte akce, které má systém provádět, a poté stisknutím jediného tlačítka aktivujte ovládání až pro 15
Plné znění zpráv

9
© 2009 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz

domácích multimediálních zařízení.
Cena: 2190 Kč
Nahradí pět ovladačů (Harmony 515)
Cenově nejvýhodnější univerzální dálkové ovládání společnosti Logitech umožňuje zcela bez námahy ovládat až 5
domácích multimediálních zařízení, což vám pomůže zbavit se nepřehlednosti v obývacím pokoji.
Cena: 1690 Kč
Co udělat pro to, aby ste vyhráli? Stačí odpovědět na soutěžní otázku:
Jak se jmenuje firma, která vyrábí dálkové ovladače Harmony?
a) Lomitech
b) Logitech
c) Loritem
Své odpovědi zasílejte od 29. dubna do 6. května 2009 na e-mail hitech@nova.cz. Do předmětu e-mailu uveďte
heslo "Harmony“. V e-mailu uveďte i adresu, na kterou vám můžeme případně zaslat výhru. Vyhrává 30., 90., a
120. zaslaný správný e-mail.

Keltové a jejich příznivci míří do Telče na Beltine
28.4.2009

ct24.cz str. 00
Martin Šesták

Regionální

Telč - V Telči na Jihlavsku vrcholí přípravy na jubilejní 15. ročník festivalu keltské kultury Beltine. Návštěvníci se
během "čarodějnické noci" mohou těšit na několik hudebních vystoupení, tradičních nápojů a jídel a samozřejmě
spoustu doprovodného programu včetně keltské vesničky a starých řemesel. Vše začne v zámeckém parku ve
čtvrtek večer a potrvá nepřetržitě až do prvomájového poledne. Součástí festivalu je tradičně sbírka pro "kuřecí"
nadaci Pomozte dětem.
V patnáctileté historii se festival Beltine pořádal pokaždé na jiném místě. Telč je prvním městem, které hostí
přehlídku podruhé. "Vracíme se na místo, kde nám bylo dobře," podotkl hlavní dramaturg festivalu Tomáš Křivánek.
V hudební části festivalu lidé uslyší například skupiny Asonance, Beltain, Bran, Czeltic, Chodská vlna a Kukulín.
Ohňová představení uvedou divadla Kvelb a Samhain on Fire. Taneční skupina Démairt představí školu irského
tance. Návštěvníci se mohou zapojit do her našich předků a v keltské vesničce si vyzkoušet tradiční řemesla.
Vystoupí na 250 domácích i zahraničních účinkujících.
Chybět nebudou tradiční keltské nápoje - pivo a medovina. Lidé budou moci ochutnat skotské národní jídlo haggis,
které je součástí každé velké oslavy. "Jeho základem jsou ovčí vnitřnosti, ke kterým se přidává ovčí lůj, cibule, sůl,
koření, ovesné vločky a někdy i mletá ječná krupice. To vše se vaří asi hodinu v ovčím žaludku," řekl Křivánek.
Beltine byl pro Kelty jedním z nejdůležitějších svátků z celého roku. Zapalovali ohně, prováděli očistné rituály a
hudbou, zpěvem a tancem vítali jaro. Původně pohanský svátek s tradicí dlouhou téměř 2500 let na rozdíl od jiných
přežil až do dneška, kdy si ho lidé připomínají tradičním pálením čarodějnic. Bratrstvo keltů pořádá festival již od
roku 1995.
##GMAP:1775:Telč##
URL| http://www.ct24.cz/regionalni/53003-keltove-a-jejich-priznivci-miri-do-telce-na-beltine/
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Přehled zpráv
27.4.2009

ČRo - České Budějovice

str. 01

17:00 Události regionu

Michaela VRÁCOVSKÁ, moderátorka
-------------------Pacienti a lékaři písecké nemocnice mají odedneška k dispozici jednotku magnetické resonance. Kolegyně Pavla
Kuchtová uspěla v novinářské soutěži vyhlášené Senátem. Tábor přivítá jaro oslavou keltského svátku Beltine. V
Česku platí preventivní opatření proti prasečí chřipce. Na vir zabírá lék Tamiflu, který má Česko v zásobě.
Rozhodnutí o navýšení platů zaměstnanců veřejné správy odstupující vláda odložila. Zadlužená italská automobilka
Fiat nezavře německé závody Opel. Počasí - zítra čekejte skoro jasno s teplotami do 21ti stupňů. Dobré odpoledne.
Vítejte u hlavní zpravodajské relace Českého rozhlasu České Budějovice. Příjemný poslech vám přeje Míša
Vrácovská.

Kulturní Čarodějnice s hudbou a divadlem
27.4.2009

novinky.cz str. 00
Stanislav Dvořák

Kultura

Česká metropole i řada malých obcí se rozhodla oslavit tzv. Čarodějnice nebo keltský svátek Beltine kulturním
programem. Největší akce se 30. dubna odehrají v Praze a to současně na několika místech.
Praha 6 pořádá v areálu na Ladronce 30. dubna pravidelné čarodějnické oslavy. Chybět nebude čarodějný salón
krásy, výtvarná dílna a další workshopy. Po osmnácté hodině bude zapálena hranice a vystoupí hvězdy z nového
muzikálu Kladivo na čarodějnice, které vzápětí vystřídá známá rocková skupina Hudba Praha. Pak bude
návštěvníky bavit show televize HBO Na stojáka živě! a samozřejmě zbude prostor i na opékání buřtů a zpívání s
kytarou.
Na opačném konci Prahy, u nádrže Hostivař, se bude konat jubilejní desátý ročník festivalu Hajdulafest. Zahrají tam
např. skupiny Kozy v korzetu, ZNC, Timudej, Krucipusk, Visací zámek a Nightwork.
Dále jsou na programu Pohádky do kapsy (divadelní představení pro děti), různé soutěže a samozřejmě pálení
čarodějnic. Festival pomáhá Fondu ohrožených dětí a jeho projektu Klokánek. Moderují ho Jakub Prachař a Vojta
Dyk.
Největší návštěvnost ale pravděpodobně zaznamená koncert, který s předkřesťanskými tradicemi nijak nesouvisí,
shodou náhod totiž v Praze v O2 Aréně na Čarodějnice zazpívá i americká hvězda Beyoncé. Za Kelty do Telče
Ve velkém pojali oslavy 30. dubna také v Telči. Tamní Svátek keltské kultury převyšuje běžné regionální akce.
„Pálením čarodějnic si dodnes připomínáme prastarý keltský svátek Beltine, který byl pro Kelty jedním z
nejdůležitějších svátků z celého roku. Zapalovali ohně, prováděli očistné rituály a hudbou, zpěvem a tancem vítali
jaro. A také se hodně pilo a hodovalo," vysvětlila mluvčí festivalu Martina Žáková.
Příznivce keltské kultury v Telči potěší skupiny Asonance, Bran, Czeltic, Chodská vlna, Jan Hrubý a Kukulín a
další. Speciální hudebním hostem bude kritikou ceněná polská skupina Carrantuohill, která hraje tradiční irskou a
skotskou hudbu. O tanec se postará škola irského tance skupiny Démairt. Nebudou chybět ani ohně a svá magická
show předvedou ohňová divadla Kvelb a Samhain on Fire.
URL| http://www.novinky.cz/kultura/167475-kulturni-carodejnice-s-hudbou-a-divadlem.html
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Odsuzuje se k upálení za...
26.4.2009

Aha! neděle
(mik)

str. 16

Téma

Za pár dní jsou »čarodějnice«
Stejně jako každý rok i letos o tzv. Valpuržině noci, tedy z 30. dubna na 1. května, vzplanou na celém našem území
tisíce ohňů. Přichází pálení čarodějnic. Jak ale tento obyčej vznikl? Kde jsou jeho kořeny? Opravdu je tato noc
jedinečná a temné síly jsou mocnější než jindy? A jaké místo vlastně mělo čarodějnictví v Česku? Nedělní Aha!
vám tohle všechno prozradí, a navíc přináší seznam vlastností a dovedností kvůli kterým byli lidé v minulosti
označováni za čaroděje a čarodějnice, krutě mučeni a často nakonec upáleni na hranici.
* Proč vlastně pálíme čarodějnice?
Filipojakubská, nebo také Valpuržina noc z 30. dubna na 1. května je prý výjimečná mimořádným působením zlých
sil a negativní energie. Dají se prý najít zakopané poklady, ale hledač musí neustále hlídat oblohu, protože na ní
probíhají rejdy čarodějnic, které se slétají na sabaty. Na ochranu dobytka, úrody a obydlí před těmito temnými rejdy
začali lidé na kopcích zapalovat ohně. Mladí muži zapalovali košťata a vyhazovali je do vzduchu, protože podle
nich tak bylo možné čarodějnici nejenom spatřit, ale při troše štěstí i »sestřelit«. Původ pálení čarodějnic lze ale
najít i v keltském svátku Beltine. Při něm se pálí ohně, které
Beltine ohně mají očistit od všeho zlého, co se nashromáždilo přes zimu. Mladí lidé ohně přeskakují, tančí
a radují se. Zároveň se té noci mezi Kelty rozpoutaly sexuální orgie, které trvaly celý měsíc květen. Děti počaté na
svátek Beltine prý byly velmi šťastné. Odtud i zvyk líbat se na 1. máje pod rozkvetlým stromem.
* Upáleno mohlo být až 9 milionů lidí
Podle některých historiků je čarodějnictví možná nejstarší náboženství ství světa. Existuje prý až 25 000 let. p ý Šlo
v podstatě o vyznávání přírodních zákonů. Pán, symbol ních zákonů Vzýván byl Pán síly, lovu a bezpečí, a Paní,
symbol mateřství a rodiny. Rituály vítaly jaro, oslavovaly dobrý lov, nově narozené děti atd. Většina rituálů byla
veselá, tančilo se a pilo. S nástupem křesťanství začalo být toto prastaré náboženství potíráno, jeho vyznavači
označeni za pohany a nepřátele jediného Boha. V temných dobách středověku byli lidé obvinění z čarodějnictví
pronásledováni a popravováni. To trvalo prakticky až do počátku 18. století. Zprávy o počtu obětí, které za sebou
zanechaly středověké hony na čarodějnice, se rozcházejí. Podle jedněch stály život až devět milionů lidí, podle
jiných »pouhé« stovky.
stovky
* Inkvizice v českých zemích
Na území dnešního Česka bylo čarodějnictví poměrně ojedinělé. Zřejmě nejznámějším případem je řádění
laického, tedy světského inkvizitora Jindřicha Bobliga z Edelstadtu, který mezi lety 1678-1692 nechal na
Šumpersku, především pak ve Velkých Losinách, upálit kvůli obvinění z čarodějnictví asi stovku lidí. Stála za tím
zřejmě hlavně touha po mamonu, protože majetek odsouzených na inkvizitora, ale patrně i sadistická sexuální
úchylka, kterou Boblig podle všeho trpěl. Podle tohoto případu napsal Václav Kaplický známý historický román
Kladivo na čarodějnice, nezapomenutelně zfilmovaný Otakarem Vávrou roce 1969.
* Přiznej se, čarodějnice!
Při procesech měli středověcí vyšetřovatelé velmi zvláštní a originální způsob, jak z obviněných dostat přiznání.
Říkalo se tomu právo útrpné. Šlo o velmi brutální mučení, při kterém byly používány takové praktiky jako palečnice
užívány ta (drcení palců na rukou), španělská bota (železná bota s hroty uvnitř), natahování na skřipec (napínání
těla přivázaného k žebříku), bičování atd. Kdo mučení nevydržel a přiznal se ke všemu, byl upálen. Kdo se odmítl
přiznat, byť mohl být nevinný, byl často umučen smrti.
***
Za tohle všechno putovali lidé na hranici
Odsuzuje se k upálení za to, že:
* Sousedovi umřela kráva
* Neurodilo se obilí
* K léčení používá bylinky
* Má záchvaty (například epilepsii)
Plné znění zpráv
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* Koktá!
* Má bradavici na obličeji, navíc na nose!
* Inkvizitorovi se líbí jeho dům
* Ně komu vlivnému se nelíbí jeho/obličej
* Narodilo se jí postižené dítě
* Má příliš rád/a sex
* Mazlí se černou kočkou
*nechodí do kostela
*Brání nespravedlivě odsouzeného
*Čte nevhodnou literaturu
*Je příliš malý, tlustý nebo hubený
*Umí něco, co ostatní ne
Pochybuje o církvi
*Je příliš úspěšný
* Je albín
Foto popis| Upalování čarodějnic a veřejné popravy vůbec byly ve středověku oblíbeným divadlem pro všechny
obyvatele města.
Foto popis| Tohle je jenom stručný výčet »provinění«, za která lidé končili na hranici. Upálit někoho však bylo
možné prakticky za cokoliv.
Foto popis| Brutálního inkvizitora Jindřicha Bobliga ve filmu Kladivo na čarodějnice ztvárnil nezapomenutelný
Vladimír Šmeral (1903-1982).
Foto autor| Foto – Profimedia.cz

I výherci se chystají na festival Beltine
25.4.2009

Mladá fronta DNES
(aum)

str. 02

Vysočina

UDÁLOSTI
TELČ Zámek v Telči a jeho okolí přivítá 30. dubna už jubilejní 15. ročník festivalu svátku keltské kultury Beltine. Ve
včerejší soutěži MF DNES zodpověděli správně soutěžní otázku Michal Železný ze Soběslavi a Markéta Brožková
z Černovic, a tak získávají vstupenku v ceně 350 Kč na tuto pestrou přehlídku, jež začne příští čtvrtek ve 20 hodin
a bude trvat nepřetržitě až do prvomájového poledne. Oba výherci věděli, že vůbec první ročník festivalu Beltine
organizovaný Bratrstvem Keltů, se konal v roce 1995 v prostředí žďárského zámku. Více na www.beltine.cz.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - českomoravska vrchovina

Keltové oslaví Beltine
24.4.2009

Mladá fronta DNES str. 04
TOMÁŠ BLAŽEK

Vysočina

ZPRÁVY Z JIHLAVSKA V Telči se příští týden uskuteční festival keltské kultury Beltine - patnáctý ročník tohoto
„svátku Keltů“ se koná 30. dubna a 1. května. Hostinec U Kuřítků v Lukách nad Jihlavou bude už dnes večer
dějištěm dvanáctého Bluegrass minifestivalu.
Telč - Již popáté na Vysočině se uskuteční festival keltské kultury Beltine. Ještě nikdy se však nestalo, že by se
vrátil na místo, kde už se konal. Až letos.
Jubilejní patnáctý ročník tohoto svátku milovníků všeho „keltského“ se uskuteční ve dnech 30. dubna a 1.
května v Telči, městě, kde festival hostoval už v roce 2003.
Vystoupí zde tradiční i méně známí interpreti hudby spojované s keltstvím: kapely Asonance, Beltain, Bran,
Czeltic, Chodská vlna či ikona tuzemský „keltských“ houslistů Jan Hrubý s kapelou Kukulín. Ohňová show
předvedou divadla Kvelb a Samhain on Fire a vystoupí také taneční skupina Démairt.
Plné znění zpráv
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Svátek keltské kultury Beltine by se měl stát prvním letošním festivalem pod širým nebem.
„Noc na první květen je nocí čarodějnic. Je to tak úmyslně, protože čarodějnice jsou původně keltským
svátkem zvaným Beltine,“ připomněl Tomáš Křivánek, dramaturg festivalu a předseda pořádajícího Bratrstva Keltů.
Festival je kočovný, ale má stálé publikum. „Poprvé se za roky kočování vracíme na místo činu,“ řekl
Křivánek.
„Lámali jsme pana Křivánka, aby se festival do Telče vrátil a podařilo se to, za což jsme rádi,“ řekl starosta
Telče Roman Fabeš.
Multikulturní festival začne příští čtvrtek - 30. dubna ve 20 hodin. Bude trvat plných 16 hodin - až do
poledne následujícího dne.
Jako na počátku festivalu i letos vyroste vmístě konání keltská vesnice. Tam si lidé budou moci vyzkoušet tradiční
řemesla. „Jako každoročně se i letos budeme snažit diváky aktivně zapojit do programu,“ zdůraznil Křivánek.
Letos pořadatelé - neplacení dobrovolníci - spolupracují také s Dolnorakouským muzeem. „Postavíme
ukázku keltské vesnice, kde budou řemeslníci i bojovníci. Lidé budou vesnicí procházet a budou si tam moci zkusit
sami řemeslně vyrobit šperk. To bude letošní velké obohacení festivalu, za které vděčíme Telči a souběžné
Dolnorakouské výstavě,“ popsal dále tuto akci Křivánek. Neobvyklou součástí programu bude přednáška
archeologa Jiřího Waldhausera. „Letos se bude věnovat keltské zabijačce - co před 2 500 lety lidé jedli, jak to
získávali a zpracovávali,“ pravil Křivánek. S přednáškou bude spojen kvíz, jehož úspěšný řešitel dostane pravěké
keltské jídlo.
Přednesena bude také báseň Roberta Burnse Address to Haggis.
„Haggis byla typická potravina: žaludek naplněný masem, který Skotové nosili na těle, aby měli jídlo teplé.
Báseň zazní za doprovodu skotských dud, jak to autor navrhl,“ vylíčil a dodal Křivánek.
Vstupenky stojí v předprodeji 350 korun, na místě pak 390 korun. Kompletní informace o akci lze najít na
stránkách www.beltine.cz.
***
* Soutěž o lístky
MF DNES Vysočina pro vás připravila na dnešek soutěž o vstupenky na festival Beltine. Stačí zavolat mezi 12.00 a
12.10 na číslo 564 606 111 a správně zodpovědět otázku. Prvních šest úspěšných získá jeden lístek. Otázka: Kde
se pořádal Beltine v roce 1995? a) Lipnice - hrad, b) Žďár nad Sázavou - zámek
Foto popis| NÁVRAT DO TELČE. Na Vysočině se popáté uskuteční festival keltské kultury Beltine. Letos bude
akci, jež se koná 30. dubna a 1. května, hostit Telč, kde se konala už v roce 2003.
Foto autor| FOTO: ARCHIV ČTK
O autorovi| TOMÁŠ BLAŽEK, s přispěním Pavla Pokorného
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - českomoravska vrchovina

Středeční Tandem
21.4.2009

ČRo - vysocina.cz str. 00 vysocina / doporucujeme
Petra Emmerová

Křehká herečka s velkýma tmavýma očima - Klára Issová -bude první host Tandemu ve středu. Jan Rosák si ji
pozval na devátou. V jedenáct si představíme Kelty. Jeden z největších keltských svátků byl Beltine - v tu dobu se
zapalovaly velké ohně, byl to svátek milenců a všelijak se kouzlilo. Tohle všechno nám představí Tomáš Křivánek z
Bratrstva Keltů ve středu před obědem. Těší se na vás taky Petra Emmerová.
URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/241642
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KULTURA
10.4.2009

MF plus

str. 70

kultura

Kalendárium
Tak tady máme první open-air festival roku, lépe řečeno první, o kterém víme. Koná se na zámku v Telči a určený
je fanouškům keltské hudby a kultury vůbec.
BELTINE, open-air festival věnovaný keltské hudbě.
Zahrají: Asonance, Beltain, Bran, Czeltic, Chodská vlna, Jan Hrubý a Kukulín a další. Ohňové show předvedou
Kvelb a Samhain on Fire.
Kde: Telč, zámek Kdy: od 30. 4. do 1. 5. 2009 www.beltine.cz

Blíží se svátek keltské hudby
24.3.2009

Lidové noviny
kul

str. 20

Kultura

FESTIVAL
PRAHA Letošní jubilejní patnáctý ročník mezinárodního festivalu keltské kultury Beltine se uskuteční na státním
zámku v Telči v tradičním termínu od 30. dubna do 1. května. Od osmi hodin až do prvomájového poledne - tedy
šestnáct hodin nepřetržitě - se mohou návštěvníci festivalu těšit na největší multikulturní přehlídku keltské kultury
ve střední Evropě. Kromě hudby a tance se přítomní mohou zapojit do her a v keltské vesničce si vyzkoušet
tradiční řemesla či si vyslechnout přednášku předního českého archeologa Jiřího Waldhausera. Podrobnější
informace o programu a vstupenkách jsou k nalezení na www.Beltine.cz.

Keltský festival Beltine se letos vrátí do Telče
24.3.2009

Mladá fronta DNES
(ČTK)

str. 01

Vysočina

Telč - Telč na Jihlavsku přivítá na přelomu dubna a května už podruhé mezinárodní festival Svátek keltské kultury
Beltine 2009.
Patnáctý ročník největšímultikulturní přehlídky keltské kultury začne v zámeckém parku 30. dubna ve 20.00
a potrvá nepřetržitě 16 hodin. Na programu jsou koncerty, tanec, ukázky dobového bydlení, oblékání, odlévání
bronzu a dalších řemesel. „Vracíme se na místo, kde nám bylo dobře,“ připomněl Tomáš Křivánek z pořádajícího
sdružení Bratrstvo Keltů.
V hudební části festivalu lidé uslyší například skupiny Asonance, Beltain, Bran, Czeltic, Chodská vlna a
Kukulín. Ohňová představení uvedou divadla Kvelb a Samhain on Fire. Taneční skupina Démairt představí školu
irského tance. „Návštěvníci se také mohou zapojit do her našich předků a v keltské vesničce si vyzkoušet tradiční
řemesla či si vyslechnout přednášku předního českého archeologa Jiřího Waldhausera,“ uvedl Křivánek. Vystoupí
kolem dvě stě padesáti domácích i zahraničních účinkujících.
Svátek keltské kultury Beltine pořádá Bratrstvo Keltů od roku 1995 pokaždé na jiném místě. První ročník
se uskutečnil na zámku ve Žďáru nad Sázavou. Vysočina hostila festival několikrát. V roce 2003 byl poprvé v Telči,
o dva roky později se odehrál v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku a rok poté v Lipnici nad Sázavou na
Havlíčkobrodsku. Pořadatelé předpokládali, že na Vysočině zakotví Beltine natrvalo.
Současný svátek čarodějnic, připadající na poslední dubnový den, je podle Křivánka prastarým keltským
svátkem, oslavujícím příchod jara. Na původně pohanský svátek s tradicí téměř 2 500 let, který přežil až do dneška,
si lze objednat lístky za 350 korun na www.beltine.cz nebo v síti Ticketstream.
Foto popis| SVÁTEČNÍ OHEŇ. Na jarní svátek Beltine se sjíždí i několik tisíc vyznavačů keltství. Snímek je z
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Lipnice roku 2006.
Foto autor| FOTO: ARCHIV MAFA
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - českomoravska vrchovina

Dobře se bavte!
11.3.2009

Cestovani.iHNed.cz str. 00
Lumír Pecold

IN.iHNed.cz

Den svatého Patrika v Irsku
Ve znamení trojlístku a piva
Po tisíce let slavili Irové 17. březen jako Den svatého Patrika. Po celou dobu to byl především náboženský svátek
připomínající výročí smrti tohoto světce v 5. století. První oslava, jak ji známe dnes, se ovšem vůbec nekonala v
Irsku, ale ve Spojených státech amerických.
17. března roku 1762 pochodovaly irské vojenské oddíly přes New York City a společně s irskou hudbou sklidily
velký obdiv. S tím, jak ve Spojených státech rostly počty irských přistěhovalců, sílilo tu také irské vlastenectví a Den
svatého Patrika byl výbornou příležitostí, jak ho oslavit.
V samotném Irsku byl ale tento den dlouho uznáván především jako náboženský svátek, a dokonce až do roku
1970 tu platilo nařízení, že 17. března musí být zavřeny všechny hospody. To už se ovšem na Den svatého Patrika
po celém světě pařilo v duchu hesla “Každý může být aspoň jeden den v roce Irem“.
Teprve začátkem roku 1995 zahájila irská vláda celonárodní kampaň k využití Dne svatého Patrika pro rozvoj
cestovního ruchu a jako prezentaci Irska ve zbytku světa. Irové se do oslav pustili s vervou a oslavy Dne svatého
Patrika v Dublinu se záhy staly jedny z největších.
Každý rok tu v ulicích města slaví kolem jednoho milionu lidí. Pořádají se průvody, koncerty, venkovní divadelní
představení, ohňostroje, show a slavnostní přehlídky plné alegorických vozů. Všude je vidět zelená, stejně jako je
zelené celé travnaté Irsko.
KVĚTEN
Noc z 30. dubna na 1. května patří k nejmagičtějším chvílím v roce. Je to filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo
Beltine. Bývala jedním z největších pohanských svátků a později lidé věřili, že v tuto noc se slétají čarodějnice na
čarodějnický sabat.
Beltain či Beltine je původně keltský svátek jara připadající na 30. dubna. Jako každý keltský den začíná večerem.
Oslavuje příchod jara a tepla, ale v přeneseném smyslu slova také zrození a plodnost. Lidé se připravovali na to, že
budou po zimě zase hospodařit na poli.
Tento svátek je spjatý s bohem Belenem a také s ohněm. Beltine znamená zářící oheň či Belenův oheň, proto se
při oslavách zapalovaly velké hranice a oheň symbolicky očistil lidi i zvířata od neduhů a nečistých myšlenek.
Nejznámější oslavy keltského svátku Beltine se konají nejspíše na Calton Hill v Edinburghu ve Skotsku.
Poslední dubnová noc je tradičně plná kouzel a magie i v Česku, kde se keltské zvyky přetavily spíš do lidových
pověr a bájí. Například na Hlučínsku v okolí Ostravy se věřilo, že během filipojakubské noci mají všechny rostlinky
natrhané před východem slunce zázračnou moc. Dívky hledaly na mezích a stráních hlavně rostlinku zvanou
“přiďkumě“, která láká chlapce.

Plné znění zpráv

16
© 2009 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz

