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TÁBOR Bojovníci z různých dob
ovládnou zítra Housův mlýn v Tá-
boře. Ožívá zde totiž již 10. ročník
Festivalu historických bojovníků,
při kterém se tradičně uctívají rytíř-
ské ideály a soutěží se o nejlepší šer-
mířské choreografie.

Akce začíná v 10 hodin, kdy se
otevřou krčmy a řemeslné stánky.
Na slavnostním zahájení se všichni
účastníci sejdou ve 12 hodin. Hned
po něm budou až do 16 hodin vystu-
povat šermířské skupiny.

„Pro odborníky i laiky je připra-
ven 12hodinový program. Návštěv-
níky areálu originálního mlýna po-
baví bojovníci, gladiátoři, mušketý-
ři, lancknechti neboli žoldnéři, kejk-
líři, lučištníci, kavalíři i krásné
dámy,“ řekl jeden z organizátorů
Luboš Dvořák.

Novinkou festivalu bude před-
náška Jiřího Klepače – Lesk a bída
plátové zbroje, která začíná v 16 ho-
din. Součástí festivalu bude i oslava
20 let Studia scénického boje, histo-

rického šermu a kaskadérské grotes-
ky Krumlovských Petrovských - Ry-
tířů z Nemanic, a koncert k 16. naro-
zeninám kapely Krless.

Samotná soutěž šermířských
choreografií se koná od 17 do 20 ho-
din. Posoudí ji speciální porota.

„Jako obvykle v ní budou osob-
nosti českého šermu v čele s Pete-
rem Kozou. Svou účast v porotě při-
slíbil i herec Jan Potměšil, který kro-
mě toho divákům předvede své šer-
mířské umění, či textařka Gábina
Osvaldová. Posoudí přesvědčivost
a hlavně bezpečnost a věrohodnost
choreografií,“ přiblížil ředitel akce
Petr Nůsek.

Od 20 hodin přijdou na řadu vy-
stoupení škol evropských a bojo-
vých umění, hodinu nato večerní
představení a na půlnoc se chystá
překvapení. Mimo to si od 11 do 18
hodin mohou rodiny s dětmi vy-
zkoušet lukostřelbu, metání seke-
rou nebo rytířský trenažér.

„Odvážliví dobrovolníci sedí na
sedlech s přilbou, štítem a molita-
novým bijákem. Ze sedel se navzá-
jem srážejí do změkčené podlahy,“
popsal Nůsek trenažér.

Vstupné vyjde dospělé na 100 ko-
run, děti zaplatí polovinu.

Ondřej Brynych

V Housově mlýně v Táboře se koná 10. ročník Festivalu historických bojovníků.
V porotě, která bude hodnotit výkony šermířů, zasednou i herec Jan Potměšil
a textařka Gabriela Osvaldová. Rodiny s dětmi si mohou zkusit rytířský trenažér.

Je mi 17 let. K alkoholu mám odpor
už odmalička. Nikdy jsem neměla
chuť to zkusit. Důvod? Nejspíš jen
všude kolem vidím to špatné, co
způsobuje, a také jsem vždy ráda
sama sebou. Na všech společen-
ských akcích tedy sedím v ústraní a
pozoruji chování lidí v „upravené“
náladě.

Pokaždé si kladu otázku, nač vů-
bec potřebují náladu upravovat?
Tady už se nikdo nedokáže od srd-
ce se zasmát, pobavit se s přáteli,

oslavit narozeniny nebo si prostě
jen užít život bez kapičky alkoholu
nebo jiné omamné látky? Jsem
snad něco horšího, něco míň než
všichni ostatní, když já to všechno
dokážu bez problému? Občas mi
díky přístupu společnosti připadá,
že ano. Přitom podle zákona alko-
hol ani pít nesmím, a přesto mi ho
všude nabízejí. A proč to všechno?

Vždyť na alkoholu není nic dob-
rého. Lidé si to neuvědomují, proto-
že nechtějí. Říkají: Pomáhá mi od

starostí, utápím v něm svůj žal…
To je sice moc hezké, ale zeptejte se
na to těch lidí druhý den. Starosti
mají pořád a jsou na tom ještě hůř.
Alkohol za ně nic nevyřešil a nikdy
to neudělá.

Přípitek sklenicí džusu
Lidé se také brání tím, že je alko-
hol zbavuje ostychu, a užijí si tak da-
leko víc zábavy a snadněji si získají
nové přátele než bez něj. K čemu to-
hle všechno, když si den poté skoro

nic nepamatují a z domnělého, vtip-
ného a bezvadného přítele je už
zase jen divný, věčně zamračený
známý?

Tato metla lidstva ničí cokoliv,
na co přijde. Lidé s alkoholem v kr-
vi nejsou sami sebou. Říkají věci,
které by jindy neřekli, ale později
už se nedají vrátit. Utrácejí peníze
za to tekuté „štěstí“, jen aby mohli
dočasně utéct od reality. Sedí v hos-
podě a smějí se nad pivem, místo
aby byli doma u svých rodin. Ubli-

žují si. Jsou nezodpovědní. Násled-
ky? Rozpady rodin, sebevraždy, do-
pravní nehody, krádeže, nemoci,
bolesti hlavy,… Ale kdo by se tím za-
obíral? Hlavně, že se dobře baví.

„Nic nezavinilo tolik starostí, to-
lik chorob a bídy jako požívání alko-
holu“ (Charles Darwin). Naprosto s
tím souhlasím. Tak proč už někdo
nezavedl slavnostní přípitky skle-
ničkou pomerančového džusu?

Marie Tůmová
3. ročník Gymnázium, Třeboň

MALOVICE (jan) Čerstvé ovoce, pá-
lenky i další dobroty provoní zítra
Malovice na Prachaticku. Obec to-
tiž hostí osmý ročník Slavností plo-
dů, na kterém zahraje mimo jiné i
kapela Buty.

Pěstitelská a kulturní akce pořá-
daná Chelčicko-Lhenickým mikro-
regionem putuje každý rok do jiné
členské obce a láká především na
prodej ovoce a dalších výrobků pří-
mo od místních producentů.

Již tradičně slavnosti oživí sou-
těž o jablko roku, pálenku roku a
ovocnou dobrotu roku. Vítěze or-
ganizátoři vyhlásí ve 13 hodin.

Druhým rokem také nabídnou
ovocný jarmark, který se uskuteč-
ní od 9 do 16 hodin. „Zájemci mo-
hou ochutnat klasické regionální
produkty jako ovocné šťávy, pálen-
ky, ovoce a navštívit i doprovodné
stánky například s drůbeží či řeme-
slnými výrobky,“ popisuje ředitel
Slavností plodů Jiří Iral.

Akci v průběhu dne doprovodí
také vystoupení Mateřské školy
Malovice, dechové hudby Doubra-
vanka a Pěčňovanka či divadelní-
ho spolku Tyl Netolice. „Kulturní
program vyvrcholí koncertem sku-
piny Buty ve 14 hodin,“ líčí Iral.

Návštěvníci se mohou těšit také
na výstavu s tématem plodů, která
mimo jiné představí produkty
úspěšných soutěžících. Vernisáž se
koná o 10. hodině v zasedací míst-
nosti malovického obecního úřa-
du. Prohlédnout si ji mohou lidé i v
neděli od 10 hodin do 17 hodin.

Organizátoři se slavnostmi sna-
ží zviditelnit místní producenty a
pomoci jim navázat kontakty. „Za-
tím se jedná o jednorázovou záleži-
tost, ale rádi bychom podobné far-
mářské trhy pořádali častěji než
jednou do roka,“ plánuje Iral.

Vstupné je zdarma.

Tipy na víkend
DVOREC

Lvy a tygry uvidíte letos
v parku i v listopadu
Lvy, tygry, paviány babuiny, rysy,
antilopy, zebu, ocelota, největší
opici na světě – mandrila rýholící-
ho, českého brtníka, který tvoří
nejmenší populaci medvěda hně-
dého, a další zvířata můžete stále
vidět v Parku exotických zvířat ve
Dvorci u Borovan na Českobudějo-
vicku. Sezona tu sice měla skončit
k poslednímu říjnu, ale díky přízni-
vému počasí se tu rozhodli pro-
dloužit provozní dobu do konce lis-
topadu. Otevřeno tu mají však pou-
ze o víkendu, a to od 11 do 16 ho-
din. V případě, že se ale počasí zka-
zí, to znamená, že by začalo mrz-
nout nebo padat sníh, tu bude pro-
voz samozřejmě přerušen. (raš)

ČESKÝ KRUMLOV

Představí Schielleho
grafický soubor
Slavnostní odhalení nové madony
na fasádě domu č. 72 v krumlovské
Široké ulici a vernisáž tří expozic
připravilo na dnes Egon Schielle
Art Centrum. Madona, kterou vy-
tvořila jihočeská malířka Eva Pro-
kopcová, bude odhalena v 17 ho-
din, výstavy pak zahájeny o dvě ho-
diny později. Nově bude předsta-
ven Schielleho grafický soubor čís-
lo 164 z roku 1917, který art centru
věnoval Američan John Copland.
Zbylé výstavy patří dvěma předčas-
ně zesnulým ženám, Evě Kmetové
a Helze Philippové. (obr)

PRACHATICE

Strakonický lékárník
bude číst z Pornofílie
Literární večery s názvem Žákoviny
pokračují v prachatické čajovně U
Hrušky. Tentokrát se strakonickým
lékárníkem Jiřím Staňkem, který
bude číst ze svého výběru básní Por-
nofílie. Vstup je dobrovolný a vlast-
níci průkazky prachatické knihov-
ny mají slevu 20% na nápoje. (obr)

ČESKÉ BUDĚJOVICE

O Růžence Šípkové
pro rodiče s dětmi
O Růžence Šípkové nazvala adapta-
ci známé pohádky pro Divadelní
soubor Tyl Silvie Vojíková. Děti na
ni s rodiči mohou zajít v neděli od
14 hodin do Divadla U Kapličky.
Vstupné činí 40 korun. (obr)

HipHop no. 12 Milovníci tance se sešli 23. října v táborském klubu Milenium
na akci HipHop no. 12. Foto: Radka Kubíčková (radkoslava.rajce.net.idnes.cz)

FAKTA

Slavnosti plodů
Malovice
sobota
9:30 vystoupení MŠ Malovice
10:00 slavnostní zahájení
10:30 Doubravanka
11:30 prodejní prezentace ovocnářů
11:45 Pěčňovanka
12:45 prodejní prezentace ovocnářů
13:00 předání ocenění soutěžícím
14:00 Buty
15:00 prodejní prezentace ovocnářů
15:15 Spolek Tyl Netolice

FAKTA

Festival bojovníků
11.00 otevření krčem
12.00 slavnostní zahájení
12.00–16.00 vystoupení

šermířských skupin
16.00 přednáška Jiřího Klepače
17.00–20.00 soutěž šermířských

choreografií
20.00–21.00 evropských

a asijských bojových umění
21.00–23.00 večerní vystoupení
24.00 půlnoční překvapení
Doprovodný program
11.00–18.00 hry pro děti i dospělé,

promítání tematických filmů

12 hodin nabitých
souboji gladiátorů
i kousky kejklířů

» Pokračování ze str. B1
Poté se farnost obrátila na kraj a
požadovala po něm přiznání vlast-
nického práva k madoně a uzavře-
ní výpůjční smlouvy s galerií.

Memorandem podle Štangla
kraj uzná, že farnost nepřestala
být vlastníkem madony.

Církev je s výsledkem sporu spo-
kojená. „Vnímáme to jako nápra-
vu chyby galerie. Šlo nám o uvede-
ní záležitosti do pořádku po práv-
ní stránce, což se stalo,“ reagoval
diecézní konzervátor Biskupství
českobudějovického Jiří Černý.

Ředitele Alšovy jihočeské gale-
rie Lubomíra Bednáře rozhodnutí
kraje nepřekvapilo. „Ten případ k
tomu směřoval. Důležité je, že ma-
dona zůstane v našich sbírkách.
Rozdíl je jen, že nakládání se so-
chou nyní musíme konzultovat s
vlastníkem,“ sdělil.

Pokud by se ale našel doklad, že
socha byla do přírůstkové knihy za-
psána právem, vrátí ji podle Štan-
gla farnost kraji. Memorandum ob-
sahuje i návrh smlouvy o výpůjčce
madony galerii na pět let s opcí na
další období. Pokud by však kraj
na dohodu nepřistoupil, mohl by
se podle radního spor o vlastnictví
madony dostat k soudu. Kraj by to-
tiž vlastnictví uznat nemusel.

Vaším objektivem Fotografie Radky Kubíčkové umístěné na serveru rajce.net. Vyfotografujte kdykoli zajímavou akci a snímky uložte na server rajce.net. Vybrané fotografie v našem deníku pravidelně uveřejňujeme.

Osobnost českého šermu V porotě posuzující choreografii šermířů
nebude chybět ani Peter Koza (na snímku). Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES

Pít nesmím. Přesto mi alkohol všude nabízejí
» Studenti píší noviny Tentokrát se žáci středních škol v Jihočeském kraji ve svých pracích vyjadřují na téma (ne)zbytný alkohol

Sochu madony
vyrobili z jedle
v roce 1340

Malovice zvou na pálenku, ovoce i Buty


