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Tipy na víkend
ČESKÝ KRUMLOV

Poslední víkend
pro sedm výstav
V Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově končí tuto neděli
všech sedm aktuálních výstav. Při
té příležitosti se na poslední den
veřejnosti otevřou zdarma. V neděli budou přístupné od 10 do 16 hodin expozice Egon Schiele – 120.
výročí narození, Ona B – Skandál
v ráji, Bernadette Huber – Egon
v Krumlově, Alois Mitter – Člověk,
Lucie Novotná – Krajinomalba, Robert Schad – Podél Linie a Roman
Týc – Křížová cesta. Nové výstavy
začnou 5. listopadu.
(obr)
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Filharmonie zahraje
se sborem z Mnichova
Jihočeská komorní filharmonie vystoupí zítra od 20 hodin společně
se sborem madrigalistů Heinrich
Schütz Ensemble Vornbach z mnichovské hudební školy v Katedrále
sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Taktovky se ujme Martin Steidler a na programu je Brahmsovo
Německé requiem. Vstupné činí
100 až 200 korun.
(obr)
JINDŘICHŮV HRADEC

Výlet parní lokomotivou
do Nové Bystřice
Nejen pro obdivovatele vlaků a vybarvující se podzimní přírody připravily na zítřek Jindřichohradecké místní dráhy výlet vlakem taženým parní lokomotivou z první poloviny 20. století. Souprava, jejíž
součástí bude i bufetový vůz, pojede z Jindřichova Hradce do Nové
Bystřice. Vyráží v 10.50, v cíli je očekávána v 12.47. Cestou má naplánované tyto zastávky: Jindřiš (11.04),
Blažejov (11.17), Malý Ratmírov
(11.24), Střížovice (11.32), KunžakLomy (11.59), Kaproun (12.14), Senotín (12.23), Hůrky (12.32) a Albeř
(12.40). Na zpáteční cestu se vydá
v 14.18, příjezd do Jindřichova
Hradce je v 15.59. Zastavuje takto:
Albeř (14.28), Hůrky (14.39), Senotín (14.47), Kaproun (14.55), Kunžak-Lomy (15.12), Střížovice
(15.25), Malý Ratmírov (15.32), Blažejov (15.38) a Jindřiš (15.48). Místo si můžete rezervovat na internetové stránce jhmd.cz nebo na telefonním čísle 384 361 165.
(žp)
PRACHATICE

Hudba z Orientu
v čajovně
Tóny z klapkodastrové kytary a indické bambusové flétny zazní zítra
v Čajovně U Hrušky v Prachaticích. Vystoupení Jana Kotulána
a Petra Korbeláře začíná v 19 hodin. Vstupné na netradiční koncert činí 40 korun.
(red)
BUZICE

Heligonkáři se sejdou
v hospodě Na Obůrce
Závan nostalgie a zvuk lidových
písní si mohou dnes vychutnat návštěvníci Buzic u Blatné. Koná se
zde tradiční posezení s heligonkáři. Akce v buzické hospodě Na
Obůrce začíná v 19 hodin.
(žp)

PÁTEK 29. ŘÍJNA 2010
WWW.IDNES.CZ

Prastarý keltský
svátek připomene
Housův mlýn
Dušičky i Halloween vycházejí z keltského svátku Samhain. Právě ten si mohou
návštěvníci užít zítra v táborském středověkém centru. Na zájemce čeká oblíbený
hod divočákem, keltské jídlo a pití. V Blatné bude zase lampionový průvod.
TÁBOR, BLATNÁ Ke keltským kořenům svátku Dušiček návštěvníky
přenese táborské středověké centrum Housův mlýn. Zájemci tam zítra od 15 hodin zažijí atmosféru
keltského svátku zesnulých Samhain, ochutnají dobové jídlo
a pití nebo si poslechnou přednášku mytologa Bohumila Vurma.
„Oslavy svátku Samhaim pořádáme pro veřejnost teprve podruhé, delší tradici u nás mají oslavy
keltských čarodějnic a dožínek,“
uvedla organizátorka Ludmila Budilová.
Zítřejší odpoledne bude v Housově mlýně patřit hravým dětem
a dospělým. Připraveny jsou tradiční keltské hry, hod oštěpem nebo
oblíbený hod divočákem.
„Keltové se uměli bavit. Vítězem hodu divočákem byl ten, kdo
zvíře vyhodil nejvýše nebo nejdále. U nás se bude soutěžit s vycpanou atrapou,“ vysvětlila Budilová.
Po areálů se navíc budou pohybovat lidé v keltských úborech.

Přednáška a pak ohňový rituál
Všechny atrakce nechtějí organizátoři dopředu prozradit, návštěvníky prý čeká několik překvapení.
Středověkou atmosféru dotvoří

FAKTA

Co je to Samhain
Keltský svátek, který se slavil
v noci z 31. října na 1. listopadu.
Keltové věřili, že během této
noci se duše zemřelých vracejí
na zemský povrch. Na cestu jim
měly posvítit svíčky, které lidé
nechávali za okny. Tradice
Samhainu přežila hlavně v podobě
Halloweenu, z keltského svátku
vycházejí i Dušičky.

i keltská krčma, která nabídne originální keltskou gastronomii.
„V případě pěkného počasí budeme pochutiny připravovat venku. Návštěvníci ochutnají grilované maso, tradiční placky nebo grilované ovoce. Všechno pak budou
moci zapít nápojem korma, ve kterém se mísí černé pivo a medovina,“ dodala Budilová.
V 18 hodin pozve návštěvníky
k přednášce u kulatého stolu pražský mytolog a ředitel společnosti
Praga Mystica Bohumil Vurm. Ve
svém projevu přiblíží vztah Keltů
k svátku Samhain. Podle organizátorů se Vurmova přednáška na loň-

Je lepší být outsider, nebo
se nechat strhnout stádem?
» Studenti píší noviny: Téma je (Ne)zbytný alkohol?
Je mi 17 let, chodím na gymnázium a žiji ve společnosti, pro kterou je nejvíce „cool“ vyprávět si
každé pondělní ráno, jak vydrželi
pařit celý víkend. A co teprve, když
se pochlubí tím, že byli na party
a zpráskali se tam tak, že o sobě až
do druhého dne nevěděli. To pak
sklidí obrovské uznání od všech
přítomných a hřejí se na výsluní
do té doby, než přijde někdo jiný
s absurdnější příhodou.
A co moje vlastní zkušenost s alkoholem? Žádná není. Nepiji! Nevím, jaké to je, být „pod parou“ ani
jemně „líznutá“. A možná taky proto nejsem většinou zvána na různé
oslavy a pařby, pohlíží se na mě
jako na exota, co kazí zábavu
a nedá si ani loka.
Proč nepiji? Dlouhá léta mi byl
alkohol rodiči zakazován (a samozřejmě ještě rok bude). To byly
časy, kdy jsem se rozčilovala, nadávala jim a nemohla jsem jim vysvětlit, že mi tím zkazí celý život,

protože na mě budou spolužáci
pohlížet skrz prsty a budou se mi
za rohem (či rovnou do obličeje)
posmívat. Když už mě pustili náhodou na nějakou akci, stejně
jsem nepila, a to ne z toho důvodu, že bych měla potom doma průser, ale neměla jsem chuť, když
jsem viděla, jak dopadají moji vrstevníci po „jednom malým pivku“. Zůstávala jsem opodál, vyslechla jsem si pár rádoby vtipných komentářů a nakonec jsem
příliš veselým kamarádům pomohla dostat se domů.
A teď? Zní to asi zvláštně, ale
snažím se takovým malým akcičkám vyhnout a raději si zajdu s přítelem do kina, zasportuji si nebo si
udělám nealkoholický večer s přáteli u čaje. Co na to říkají ostatní?
Je mi to jedno, nevidím důvod,
proč se přidat ke stádu jen kvůli
tomu, abych jim nebyla proti srsti.
Kateřina Michalová
3. ročník, Gymnázium Třeboň

ském ročníku setkala s velkým ohlasem a návštěvníky doslova strhla.
Po přednášce přijde na řadu vystoupení zakladatele folkové kapely Menší bratři Václava Renče. O završení programu se ve 21.30 hodin
postará keltský ohňový rituál.
„Loni jsme tu symbolicky otevřeli dveře pro duše zemřelých, letos
se lidé mohou těšit na ohňovou
atrakci,“ doplnila Budilová.
Vstupné na celý program vyjde
dospělé na 60 korun, děti do výše
keltského meče zaplatí 25 korun.
Při nepřízni počasí se akce přesune do interiérů Housova mlýna.
Mlýn sídlí v ulici Pod Holečkovými
sady v údolí Tismenického potoka.

Lampionový průvod v Blatné
Prastarý keltský svátek se bude
dnes slavit i lampionovým průvodem s překvapením v Blatné. Průvod se vydá na cestu v 17 hodin od
Základní školy J. A. Komenského
na náměstí J. A. Komenského. Malí
i větší majitelé lampionů pak dorazí do zámeckého parku, kde bude
pro všechny účastníky připraveno
překvapení. Oslavu organizuje občanské sdružení Duhové ještěrky.
Jan Škoda
s přispěním Žanety Pixové

J.A.R. přivezou Pěknou mrchu

Roman Holý a spol. vystoupí na Vltavě
Legendární funky kapela J.A.R. v čele s Romanem Holým vystoupí
dnes od 20 hodin v budějovickém Kulturním domě Vltava. Skupina
koncertuje v rámci turné Pěkná mrcha (Milá, Rychlá, Chytrá, Atraktivní). Roli předskokana na sebe dnes vezmou krumlovští Pub Animals. Vstupné na místě činí 350 korun.
Roman Holý, J.A.R.
Foto: Michal Klíma, MF DNES

Vždyť jsem skoro nepil!
Nakolik řídí vaše auto alkohol?
„České Budějovice – řídil opilý
a způsobil dopravní nehodu.“
„28. ledna 2009 přišli o život dva
mladí lidé.“ „Neslavně skončila
9. října večer jízda pro dvaadvacetiletého opilého řidiče Škody Favorit.“ „Mladý řidič nadýchal
1,24 promile alkoholu.“
Hrozné? Toto jsou skutečné titulky z novin.
Události, které se stávají prakticky dennodenně. Proč? Jsou snad
informace, letáky nebo třeba videa
o řízení pod vlivem alkoholu nedostačující?
Sáhněte si sami do svědomí
a popravdě si odpovězte na poslední otázku. Kdo odpoví „ano“, tak
se nejspíš jmenuje Kašpar Hauser.
Informovanost je opravdu veliká
a troufám si říct, že každý člověk si
je vědom toho, čeho se za volantem smí a nesmí dopustit. Už jen
známá věta – Opilý řidič, veselý
vrah – je v podvědomí nejednoho
člověka. Dále pak můžeme vídat
v televizi plno reklam a krátkých

Studenti
čtou a píší
noviny
www.idnes.cz/studenti

spotů, na internetu se objevují videa, v novinách nám nadpisy promlouvají do duše. Ale je to všechno marné. Lidé si stejně do toho
auta sednou. A způsobí nehodu.
A už je tu problém. Odebrání papírů, smrt, vězení...
Proč se to děje? Proč do auta sedají lidé pod vlivem alkoholu, když
to všechno vědí? Důvodů je plno
a i zapřisáhlý člověk se může dostat do situace, kdy zákon poruší.
Mám na mysli třeba naléhavé odvezení poraněného přítele do nemocnice. Člověk by si ale měl uvě-

domit, že zraněných může být po
tomto neuváženém kroku daleko
víc.
Jsou názory, že malé množství
alkoholu není na řízení znát. Proto
je i například v Německu povolena
určitá míra, které smí řidič dosáhnout. Podle mě je to nesmysl. Nikdy nemůžeme s jistotou tvrdit,
jak na nás v danou chvíli jedno
pivo zapůsobí. Každý člověk je
jiný, nachází se v jiném psychickém rozpoložení, někomu stačí
méně, někomu více... Faktorů, které to mohou ovlivnit, je plno.
Lidé by si měli uvědomit, že ty
nehezké události, které jsou s alkoholem spojeny, se můžou stát komukoliv. Nezáleží na tom, jak dlouho člověk řídí nebo kolik toho vypil. Alkohol je nevyzpytatelný a nikdy nemůžeme naplno určit, z kolika procent řídí auto on a z kolika
my.
Robin Růžička
Gymnázium, SOŠ ekonomická
a SOU, Kaplice

Vaším objektivem Vojtěch Brázda vyfotografoval Hubertovu jízdu pod hradem Šelmberk na Táborsku a snímky uložil na server www.rajce.net. Zachyťte i vy zajímavou akci o víkendu a uložte fotografie na tyto internetové stránky

Hubertova jízda Pod hradem Šelmberk nedaleko Mladé
Vožice na Táborsku se v sobotu proháněli milovníci koní.
Vše vyfotografoval Vojtěch Brázda a snímky uložil
na www.rajce.net. Foto: Vojtěch Brázda (http://brzda.rajce.idnes.cz)

