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MILI FEST v Hořicích na Šumavě podpoří místní dětské
karatisty. Na akci vystoupí i zpěvačka Lenka Lo Hrůzová
V sobotu 15. července se v zastřešeném
amfiteátru v Hořicích na Šumavě
uskuteční čtvrtý ročník akce nazvané MILI
FEST, která podpoří děti z oddílu karate
SHOTOKAN – KARATE Hořice na Šumavě
pod vedením Jaroslava Kopala.
„Jedná se o festival, jehož cílem je
podpora dětí z oblasti tance, zpěvu či
sportu. Stojí za ním tým lidí, kteří v životě
už něčeho dosáhli a prorazili daleko za
hranice svého kraje a celého Česka. Je to
nesmírně sympatická akce, jejíž návštěvu
doporučuji,“ říká starosta Hořice na
Šumavě Martin Madej.
Na festivalu se podílejí spřátelené
neziskové organizace jako například
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE
97. „Za vystupování na MILI FESTU si
nikdo z účinkujících nenárokuje honorář.
Veškeré finance, které akce přinese, budou
poskytnuty
podporovaným
dětem,“
zdůrazňuje Martin Madej.
Hlavní organizátorkou festivalu je Dari Puspa Kabardina, která vyzdvihuje práci Jaroslava
Kopala. Označuje ho za silného bojovníka, jenž se dokázal několikrát postavit osudu. „Byli
bychom rádi, kdyby si lidé uvědomovali hloubku práce tohoto člověka a podpořili ji, jelikož
vše co dělá, veškerý svůj čas, energii, zkušenosti a nadšení věnuje dětem zcela nezištně,“ říká
Dari Puspa Kabardina.
Děti z oddílu SHOTOKAN – KARATE Hořice na Šumavě předvedou na MILI FESTu ukázky
technik karate. Svým exhibičním vystoupením je přijedou podpořit například i reprezentanti
ČR či českobudějovičtí karatisté.
Hosty festivalu budou mladá zpěvačka Anna Opartyová, hudební improvizátor Patrik Kee,
výherkyně soutěže Česko Slovensko má talent Lenka Lo Hrůzová a rocková skupina
Logarytmy. O večerní zábavu se postará kapela Lazareth.
„Doprovodným programem budou tvůrčí dílničky pro děti – ukázka lidových řemesel,“ dodává
Dari Puspa Kabardina. „Letos poprvé se MILI FEST propojil s Policií České republiky, kdy
chceme podpořit respekt a úctu k záchranným sborům – policii, hasičům a zdravotníkům.
Profesím, které denně zachraňují a chrání životy, zdraví a majetek a jsou v současné době
opomíjeny. V rámci festivalu bude předvedena ukázka oddílu kynologie Policie ČR Český

Krumlov, kdy budeme mít možnost vidět výcvik služebních psů, aport, odložení psa,
vystopování a zadržení nebezpečného pachatele a další.“
MILI FEST začne ve 13 hodin. Vstupné bude 100 korun, děti zdarma.
Program Hořické kulturní léta 2017:
So. 24. 6. Hořická slavnost, zahájení Hořického kulturního léta 2017, 14:00 doprovodný program pro děti i
dospělé, od 19:00 country kapela Patrola, vstup volný.
So. 1. 7. Pašijové hry
So. 8. 7. Pašijové hry
So. 15. 7. Milifest, festival na podporu talentovaných dětí, od 13:00, účinkují Lenka Hrůzová, Patrik Kee,
Lazareth a další.
Pá. 21. 7. Robert Křesťan a Druhá tráva, host Parní Wanna, od 19:00, vstupné na místě 350,-, v předprodeji
300,-.
So. 29. 7. „Návrat rebelů“, dvojkoncert českých metalových legend: Aleše Brichty + Citronu s Láďou Křížkem a
Tanjou + hosté, od 16:00, vstupné na místě 350,-, v předprodeji 300,-.
Pá. 4. 8. Václav Neckář & Bacily, od 20:00, vstupné na místě 350,-, v předprodeji 300,-.
So. 12. 8. Ringova škola života a sexu, zábavný pořad, od 20:00. Účinkují F. R. Čech, Mojmír Maděrič, Sandra
Pogodová. Vstupné na místě 350,-, v předprodeji 300,-.
Ne. 13. 8. Michal je kvítko, Michal Nesvadba - dětské představení, od 16:00, jednotné vstupné 100,So. 19. 8. Hořické trhy, od 9:30 staročeské trhy + bohatý doprovodný program, vstup volný. Od 19:00 zakončení
HKL Papouškovo sirotci + Chlapi v sobě, vstupné 100,-.

Na všechny večerní akce mají vstup děti do 12 let zdarma.
Nedílnou součástí Hořického kulturního léta je již sedmým rokem také mimořádně úspěšný projekt
Pohádková rezervace.
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