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Rituály, reje a slety čarodějnic
Tradiční dekorace neusínají. Naopak - jaro a přírodu probouzí očistné ohně a keltský svátek Beltine. K polibkům a času recesí vyzývá 1. máj
JIŽNÍ ČECHY, VYSOČINA Zapálíte čarodějnice, nebo dáte přednost jiné
akci? Přelom dubna a května je nabitý vrchovatě na nabídku zážitků.
Kromě vlastních party či polibků
pod rozkvetlými stromy se můžete
vydat na připravené programy.
Zde je výběr z nich.
Pouštění přání v Budějovicích
I krajské město se chystá na velký
Rej čarodějnic. „Odpoledne plné
zábavy a hudby se koná v sobotu
v letním amfiteátru Kulturního
domu Slavie. Úderem 17. hodiny
odstartuje nejen malováním čarodějnic na plátna. O živou hudbu se
postará kapela Papouškovo Sirotci, Téměř divadelní společnost zahraje Čarodějnickou pohádku, tance předvedou Čarodějky z Domu
dětí a mládeže z Veselí nad Lužnicí
a vše vyvrcholí vyhlášením Nej-čarodějnice, ohňovou show a vypouštěním létajících přání,“ popisuje za tým organizátorů David Kovařík, jednatel Chilli Production.
Celé pozdní odpoledne budou
zítra k dispozici tři plátna o velikosti 1,5 x 1,5 metru, kam mohou děti
namalovat svoji představu čarodějnice. „Odměnou za namalování
dostanou jedno létajícího přání.
Za dekorace Reje poslouží samozřejmě oheň a májka,“ doplňuje
Kovařík. Motivy patřící právě ke
30. dubnu lze namalovat i na obličeje či vás vyzdobí kadeřnice. Končit se bude okolo 22. hodiny.
Keltská krčma u táborského mlýna
Housův mlýn zve na oslavu příchodu jara a tepla, tedy nového zrození. Beltine od pradávna lidé uctívali jako přípravu na to, že budou po
zimě zase hospodařit na poli. Odezva tradice vypukne zítra v 18 hodin, keltská krčma se však otevře
už v 17 hodin.
„V údolí Tismenického potoka,
kde se táborský Housův mlýn nachází, se tuto sobotu ujmou vlády
Keltové. K Beltine, slavnosti probuzení přírody, už potřetí bude patřit
navazující koncert táborské kapely
Big Papa. Valpružina noc, období
boje proti temným silám, bude

mít opět příznačný motiv – Trocha
keltské krve je v každém z nás,“ připomíná za nadšené pořadatele Luboš Dvořák. Návštěvníci táborského Beltine se hned u vstupu podrobí rituální malbě ornamentů na
tělo, pak je pobaví venkovní keltské hry a muzika. Očistné ohně
vzplanou přibližně ve 22 hodin.
„Těšte se na příjemné posezení
s tajemným keltským nápojem korma neboli směs medoviny a tmavého piva nebo pochoutkami inspirovanými keltskými recepturami,“
neopomíjí dodat Dvořák.
Beltine u zámku v Jaroměřicích
Oheň, jenž byl zapálen na čarodějnice v telčském zámeckém parku
před dvěma lety a loni ve středověkém skanzenu Řepora, zasyčí letos
u zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde se setkají novodobí Keltové o magické noci z 30. dubna na
1. května z celé republiky.
Největší putovní Beltine svého
druhu na našem území pořádá
v barokním prostředí na Vysočině
občanské sdružení Bratrstvo Keltů. „Letos poprvé máme na Beltine
kameníky, kteří budou ručně otesávat kameny a vytvářet kamennou mísu ze žuly či tvořit reliéfy do
opuky. Diváci si budou moci vytesat svůj šperk, vyrýt do něj svůj
symbol a provrtat ho pomocí vrtačky s kamenným setrvačníkem,“
líčí duše festivalu Tomáš Křivánek.
Návštěvníky jistě zaujme i umění Petra Rajnocha, který na počest
boha Belena večer projede šlehajícími plameny a předvede ohňovou show s loučemi a zbraněmi.
Chybět nebude ani vyprávění archeologa, hry nebo rekonstrukce
řemesel. Beltine se zajímavými
workshopy, bretaňskými zpěvy, vystoupením Branu či koncertem
Asonance a Firkinu vzdá hold stále
živé kultuře a potrvá od sobotních
20 hodin do nedělního poledne.
Kouzelný Krumlov Už dnes v 17 hodin zahájí letošní Kouzelný Krumlov zcela netradičně Ozvěny TyjátrFestu z Kutné Hory. „V pátek přiveze tento festival do krumlovské pi-
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Tipy na víkend
TRHOVÉ SVINY

Hadry, masky a country
na Buškově hamru

debně doprovodí kapela Dixie. Na
přehlídce čarodějnic a čarodějů se
bude soutěžit o nejhezčí masku.
Strakonický start turistické sezony
Ve Strakonicích přivítají léto ve
sportovním duchu. V pátek se můžete od 15.30 hodin vydat na Aprílové bruslení městem. Sraz si malí
i velcí vyznavači pohybu na in-linech dají ve sportovním areálu Na
Sídlišti. Kdo nemá brusle, může
přijet i na koloběžce. Na sobotu pořadatelé připravili výlet Strakonickem – můžete se na něj vydat jak
na kole, tak pěšky. Cyklisté si mohou vybrat ze tří variant tras v délkách 10, 23 a 47 kilometrů. Kdo
chodí raději po svých, může se vydat naučnou stezkou Švandy dudáka. Každý sportovec, který se ráno
v 9 hodin zaregistruje na II. hradním nádvoří, se zařadí do odpoledního losování o ceny, obdrží pamětní list a volnou vstupenku do
Muzea středního Pootaví. Odpoledne se mohou zejména malí návštěvníci hradního nádvoří těšit
na zábavný program. Od 13.30 hodin si děti zasoutěží na pohádkovém Pochodu kapra Jakuba, pohádku Kuba a čarodějnice zhlédnou od 14.15 hodin. Čarovat je naučí ve škole kouzel, která je připravena od 15.30 hodin.

Na koštěti Přílet nalíčených malých a velkých čarodějnic je naplánován
na Filipojakubskou noc i letos. Držte si klobouky! Foto: Lukáš Bíba, MF DNES
vovarské zahrady hudebníky, herce, ale i výtvarné umělce a s nimi
spoustu zábavy,“ předesílá úvodní
dějství víkendového programu Jitka Augustinová, mluvčí krumlovské radnice.
Sobotní dětské odpoledne, koncerty oblíbených místních skupin
zpestří folklorní zdobení a stavění
máje okolo 17. hodiny a přirozeně
zapálení vatry asi už v 18.15 hodin.
Festival bude pokračovat lampionovým průvodem, který se seřadí
ve 20.15 hodin na náměstí Svornosti. „V Museu Fotoatelier Seidel se
lze v sobotu i neděli vyfotit na
téma První dáma=máma. Společ-

ný snímek v historickém prostředí
a nejlépe v dobovém oblečení se
jistě stane ozdobou rodinného fotoalba. Součástí této akce je i soutěž o nejkrásnější a nejstylovější fotografie v dobovém kostýmu,“ připojuje Augustinová.
Lampiony a májka v Nové Bystřici
Čarovat se bude v sobotu i v Nové
Bystřici na Jindřichohradecku. Na
náměstí bude slavnostně za hudebního doprovodu v 17.30 hodin postavena májka. V 20.30 se odtud
do městského parku vydá lampionový průvod, kde pak v 21 hodin
vzplane vatra. Čarodějný rej hu-

Alegorické vozy v Křenovicích
V Křenovicích na Písecku oslaví nedělní Svátek práce recesistickým
prvomájovým průvodem, jaké se
konaly za totalitního režimu. Průvodu, který se letos již popáté vypraví z křenovické návsi ve 13.30
hodin, se tradičně účastní několik
set lidí v převlecích nebo jen s praporky či mávátky. „Děláme si legraci z prvomájových průvodů, tanečním vystoupením se předvedou
ženy a je připraven i další kulturní
program v duchu minulých dob.
Na závěr přijedou i alegorické
vozy vyzdobené dobovými hesly,
prapory a šeříky,“ popisuje místní
kronikářka Olga Kolísková. Zavzpomínat i zapojit se může každý, kdo
do Křenovic v neděli přijede.
Alena Střelečková, Pavel Pokorný

Funkční technická památka, kovárna na vodní pohon Buškův hamr
u Trhových Svinů, v sobotu letos
poprvé otevře dveře návštěvníkům. Odpolední program patří dětem – od 15 hodin se bude volit nejhezčí maska a stavět májka. V plamenech skončí hadrová čarodějnice v životní velikosti, kterou si děti
samy dotvoří. Večerní posezení
s country kapelou je určeno dospělým. Kovárna je otevřená i v neděli
a o dalším víkendu od 10 do 17 hodin, od 15. května pak v uvedeném
čase kromě pondělí.
(als)
KARDAŠOVA ŘEČICE

Jažibaby z Babína
představí ochotníci
Ochotnický soubor J. K. Tyl Kardašova Řečice sehraje dnes od 19 hodin i zítra od 14 hodin pohádku nazvanou Jažibaby z Babína. Představení uvede dvakrát za sebou v místním kulturním domě.
(aum)
TÁBORSKO

Pozorování obojživelníků
a vítání ptačího zpěvu
Husitské muzeum v Táboře a Blatské muzeum v Soběslavi naplánovaly na zítřek výlet do evropsky významné lokality Horní Solopyský
rybník u Sedlčan. Zájemci jsou zváni na pozorování ptáků, ukázky jejich odchytu a kroužkování. Ekologové spojí tuto exkurzi s poznáním
tamní, výjimečně bohaté fauny
obojživelníků. Sraz je už v 8 hodin
na hrázi. Sobotní vítání ptačího
zpěvu v Táboře začne ve stejný
čas. Na vycházku do údolí Lužnice
spojenou s pozorováním, poslechem a kroužkováním ptáků, ale
také se soutěží pro děti je sraz na
zastávce MHD Klokoty.
(aum)

Na cvičiště u Máje míří tanky T-34 Sinatra v teniskách na plátně Kotvy
ČESKÉ BUDĚJOVICE (als) Kdo zavítá v sobotu na bývalé tankové cvičiště nedaleko českobudějovického sídliště Máj, může mít pocit, že
se ocitne o více jak půl století zpátky. Již počtvrté se zde totiž letos
odehraje Boj o České Budějovice.
„Akce je slavností osvobození
Českých Budějovic, i když tato bitva je fiktivní, protože v Budějovicích se nebojovalo,“ vysvětluje pořadatel Václav Škopek.
Celodenní program začne na

cvičišti v devět hodin slavnostním
zahájením, po němž si příchozí budou moci prohlédnout například
dobové zákopy nebo polní kuchyni. V první bitvě od 11 hodin budou proti sobě stát německé jednotky s britskými a americkými.
Ve 14 hodin se vojska wermachtu
utkají s Rudou armádou.
„Bitev se zúčastní na 150 vojáků
vybavených dobovými zbraněmi a
technikou, unikátní je například
německé protitankové dělo. Bojo-

vat vyjedou obrněné transportéry i
dva tanky T-34,“ popisuje Škopek.
Vojenský den na tankodromu
bude doplněn také ukázkami bojové techniky s komentářem, ukázkou bojového umění musado a od
16 hodin večerní zábavou s dobovou swingovou kapelou.
Návštěvníci přijdou do areálu
tankodromu bránou od silnice Milady Horákové. Dospělí zaplatí za
vstupné 70 korun, děti do 10 let půjdou zadarmo.

ČESKÉ BUDĚJOVICE (aum) Milovníci alternativního kulturního programu si přijdou na své tuto neděli. Českobudějovické kino Kotva se
připojilo k exkluzivním přenosům
koncertu z Cheltenham Jazz Festivalu 2011.
„Návštěvníci kina uvidí na plátně mladého jazzového performera
Jamieho Culluma, který vystoupí
v rámci jazzového festivalu v britském Cheltenhamu. Tento talentovaný zpěvák a pianista je u nás

Soutěž

O vstupenky
První tři čtenáři, kteří dnes od 13 hodin
zavolají na telefonní číslo 388 909 111
a zodpoví správně soutěžní otázku, získají dva lístky (v ceně 250 korun) na
přenos koncertu, který má v programu
1. května od 21.30 hodin kino Kotva.
Otázka: V jakém filmu Clinta Eastwoodu zní soundtrack Jamieho Culluma?
Zodpovězte otázku a v neděli
uvidíte exkluzivní přímý přenos

znám především díky cover verzi
hitu Don‘t Stop the Music, ale také
díky hitu Get Your Way,“ potvrzuje
Jan Turinský, provozovatel kina
Kotva, které je vyhlášeno zařazováním nabídky pro fajnšmekry.
„Jamie – Sinatra v teniskách – zahraje set složený z klasiky, jeho nejoblíbenějších skladeb a z hudebního materiálu, který dosud nikde neuveřejnil,“ vyzdvihují pořadatelé
satelitního přenosu, který se bude
vysílat poprvé v historii festivalu.

