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Keltský svátek v Jaroměřicích
zkropily déšť i irská hudba
Beltine neboli oslava
kultury Keltů se konala
v Jaroměřicích nad
Rokytnou od sobotního
večera až do nedělního
poledne nonstop. Lidé si
tak mohli užít
celonočního slavení
tajemné noci.
JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU Pravou keltskou atmosférou přivítaly
návštěvníky v sobotu a neděli Jaroměřice nad Rokytnou. V zahradách zdejšího zámku se konal 17.
ročník svátku keltské kultury Beltine. Kromě hudby, v níž nechyběly
tradiční nástroje irské, bretaňské
či skotské hudby, jste v celém areálu potkávali pány oblečené v kiltech i dlouhých bílých hábitech,
dámy v šatech jako vystřižených
ze středověku.
„K dispozici jsou i kameníci, kteří předvedou, jak se dříve vyráběly
kamenné věci. Každý z návštěvníků si také může sám vyrobit svůj
šperk. Lidé mohou navštívit i keltskou vesnici,“ uvedl organizátor
akce Tomáš Křivánek z občanského sdružení Bratrstvo Keltů, které
akci pořádalo. Na samém počátku
potěšil svým vystoupením český
dudák v kiltu hrající na skotské
dudy Václav Rout a lidé mohli pouze obdivovat jeho umění.

Happy to Meet roztančili
publikum
Jako první zahájili keltskou oslavu
šumperští Happy to Meet a svými
tradičními irskými skladbami roztančili publikum před pódiem. „Je
to tady super, jezdíme na Beltine

Příznivci Vladimíra Mišíka mohou
dnes v 19 hodin přijít do žďárského Městského divadla. Mišík zde
vystoupí se svojí skupinou ETC.
Po krátké odpočinkové pauze zpěvák se svým bandem projede republiku křížem krážem, aby potěšil své fanoušky. Společně s Mišíkem a ETC vystoupí mladá kapela
November 2nd se zpěvačkou Sašou Langošovou. Ta anglicky zpívané písničky interpretuje s naprostou jistotou a šarmem. Kapela se
inspirovala americkým písničkářstvím s vlivy rocku a alternativní
scény. Vstupenky si můžete koupit za 250 korun.
(mid)

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Ohně hořely až do rána Návštěvníci Beltine v sobotu spát nešli. Kapely hrály celou noc.
každý rok, letos jsme vzali ještě
známé a moc se nám tu líbí. Nejvíc
se těšíme na Firkin, myslím si, že
budou opravdu dobří,“ těšila se Tereza Kvášová z Brna, která podle
svých slov plánovala o filipojakubské noci slavit až do rána. Beltine
byla akce, kde se spát nešlo. Kapely hrály po celou noc a vše končilo
v neděli v poledne.
Kromě nejrůznějších možností

občerstvení si návštěvníci mohli
nechat malovat keltské symboly
a runy na kůži, tančit a zpívat či
zkusit si vyrobit hrnec na hrnčířském kruhu. „Moc to nejde, ale
snažím se vyrobit hrnec. Třeba to
ještě půjde,“ komentovala své úsilí
Barbora Tučková.
Součástí programu bylo i vyprávění archeologa Jiřího Waldhausera, který se specializuje právě na

Cena Ď Křišťálové ceny si její
první vítěz na Vysočině velmi
váží.
Foto: Petr Lemberk, MF DNES

Myslíte jako sponzor?
Nejsou to ani sponzorské jako spíše mecenášské akce. Nemyslím si
ale, že bych udělal něco mimořádného.
Zúčastníte se také celostátního
klání v pražském Národním divadle?
Určitě tam pojedu, pokud budu
živ a zdráv.
Vzpomenete si na nějaký projekt,
který jste se svými studenty uskutečnil?
Jsou to například akce v zoologické zahradě, pro město Jihlavu
jsme dělali sochy ve Smetanových sadech. Studenti zdobí i mateřské školky. To vše děláme samozřejmě bez nároku na hono-

» Pokračování ze str. B1

„Chtěli jsme, aby všichni měli stejnou možnost, takže se vlastně v celorepublikovém klání mohou
utkat úplně všichni,“ vysvětlil Langer.
A proč si pro předání Cen Ď na
Vysočině vybral právě Haškovu
Lipnici? „Generálním partnerem
krajského kola na Vysočině je Pen-

V divadle je koncert
V. Mišíka a skupiny ETC

Čarodějnice se na Vysočině obešly bez problémů. Ačkoli noc plná
ohňů evokuje potíže právě s tímto živlem, podle hasičů byla právě
letošní filipojakubská noc na Vysočině obzvláště klidná. „Vyjížděli jsme pouze ke dvěma případům. Na místě jsme zjistili, že se
nejedná o požáry, ale pouze o nenahlášené ohně. Noc tedy byla
v klidu tak, jak jsme předpokládali,“ uvedla mluvčí Hasičské záchranné služby Kraje Vysočina Petra Musilová. Klid byl podle ní
i v loňském roce.
(ana)

První Cenu Ď dostal ředitel školy

Všichni se mohou znovu utkat

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

O čarodějnicích
hořely jen vatry

LIPNICE NAD SÁZAVOU (ana) Historicky prvním vítězem Ceny Ď,
tedy ceny díků za mecenášské aktivity, se na Vysočině stal ředitel
Střední umělecké školy grafické
Milan Dušák. Svými aktivitami zaujal porotu tak, že mu přiřkla vítězství. On sám však své aktivity za výjimečné nepovažuje.

„Například když jsme vytvářeli
desku Pavlu Landovskému, která
byla v Havlíčkově Brodě odhalena
v loňském roce,“ uvedl Dvořák. Sochař se v současné době věnuje
projektu Hlava XXII, který by měl
stát na cestě mezi Lipnicí a Světlou nad Sázavou na počest Jaroslava Haška.
Vítěze krajského kola teď čeká
kolo celorepublikové. Ani ostatní
nominovaní však nemusejí zoufat. Ačkoli v krajském kole nevyhráli, mají i oni možnost jet do Národního divadla a utkat se v různých kategoriích s ostatními nominovanými z celé země.

Krátce

VYSOČINA

Kelty na našem území. Seznámil
všechny přítomné s tím, že i na Vysočině se keltské pozůstatky našly.

Keltové v zámeckých kulisách
Kouzelný večer ještě dokreslovaly
kulisy jaroměřického zámku.
„Ten zvuk, který se nese po
vodě, je nádherný, strašně se mi tu
líbí atmosféra, i když jsem tu dnes
poprvé. Myslím si ale, že některé

Vyhrál jsem, ale nedělám nic mimořádného

Proč si myslíte, že jste vyhrál právě vy?
Myslím si, že je to tím, že se odjakživa snažíme podporovat projekty,
které se týkají umění, osobností.
Každá instituce by měla podle situace, ačkoli třeba moc neoplývá prostředky, dát nějaký ten peníz dobrému účelu.
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zion U České koruny. Uvažovali
jsme také nad tím, kdo zasedne
v porotě. A jsme rádi, že tyto posty
přijali Jana Fischerová, Richard
Hašek a Radomír Dvořák,“ doplnil
Langer.
Porota i sám pořadatel doufají,
že se celá akce ujme nejen na Vysočině, ale i ve všech ostatních krajích a v příštím roce bude nominovaných ještě víc.
Andrea Bartůňková

Vzpomínka na spisovatele
Příznivci Jaroslava Haška nesli
věnce k jeho hrobu v den, kdy se
před 128 lety narodil. Vpravo je
vnuk Richard Hašek.
Foto: Petr Lemberk, MF DNES

Napište nám. Koho byste vy ocenili za
podporu kultury na Vysočině? Pište
redaktorce Andree Bartůňkové na:
andrea.bartunkova@mfdnes.cz.

rář, pouze za cenu barev či jiných
materiálů.
Jste v současné době také ve fázi
nějakého takového projektu?
V současné době v rámci zadání
praktických maturitních prací děláme v jihlavské nemocnici informační systém – od vizitek až po názvy
hal. Myslím si, že naši studenti dělají na projektech, a blíže se tak dostanou k problematice výtvarna.
Je to výhoda i pro školu?
Ano, máme tím plus, protože v současné době jsme asi jedinou školou v rámci Kraje Vysočina, která
podruhé po sobě získala od České
školní inspekce označení Nadprůměrná škola, což nás samozřejmě
velice těší.

INZERCE

Foto: Petr Lemberk, MF DNES

věci nejsou úplně dobře zvládnuté. Čekal jsem, že kromě kapel
tady bude víc workshopů a dalších
akcí,“ nechal se slyšet Milan Strouhal z Jihlavy.
Kdo chtěl, mohl v areálu přespat, lidé si ustlali buď ve stanech
nebo přímo na trávnících pod celtami. Mnoho z nich ale tančilo až
do prvního květnového rána.
Michaela Kasalová

V lékárně lidem nabízejí
klientské karty
Nemocniční lékárna v Novém
Městě na Moravě nabízí od dnešního dne svým zákazníkům klientské karty. Díky nim mohou
lidé sbírat za recepty či v lékárně
zakoupené zboží bonusové body
a uplatnit je později jako slevu při
svém nákupu. Provozovatelé tak
chtějí vyjít svým zákazníkům
vstříc.
(ana)

Vnuk Jaroslava Haška chce
navázat na jeho dobré skutky
LIPNICE NAD SÁZAVOU (ana) Jedním z porotců Ceny Ď v Kraji Vysočina se stal vnuk slavného spisovatele Richard Hašek. Ten chtěl podle svých slov opět navázat na svého dědečka Jaroslava. I ten má totiž „na svědomí“ mecenášské skutky.
„Můj předek tady v hostinci
U České koruny žil a působil rok
a půl a kromě literární tvorby
bylo jeho zájmem i to, jak pomoci vojákům, kteří za světové války
oslepli. Informoval se o tom i na
policejním ředitelství. Myslím, že
stojí za to na tento skutek navázat,“ zdůvodnil své rozhodnutí

podpořit mecenášské Ceny Ď Hašek.
Vybrat pět nejúspěšnějších mecenášů a poté i vítěze nebylo podle
Haška úplně jednoduché. „Všechno je těžké. Ale líbí se mi logika té
soutěže. Ti, kdo nezvítězili, jsou na
tom vlastně úplně stejně jako před
hlasováním a mají šanci v celostátním kole, to se mi líbí,“ uvedl Hašek.
Jedním z jeho vlastních počinů
je snaha o vznik projektu Hlava
XXII, dvoumetrového žulového památníku, který bude dílem sochaře Radomíra Dvořáka. Podle Haška je zatím vše ve fázi projektu.

