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FOTO: Borba za naklonost Jelene obilježila Viteški turnir
Subota je u Zagorju protekla u znaku srednjeg vijeka i viteških borbi.
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u sadržajima koji su pripremljeni, najviše su uživali najmlađi posjetitelji

NAKLONOST DIEVE
BILJEŽILA VITEŠKI TURNIR
aktivne borbe i lijepa djeva jelena, doveli su veliki broj
eški turnir u gornju stubicu u muzeju seljačkih buna
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Subota je u Zagorju protekla u znaku srednjeg vijeka viteških borbi. Zanimljiv program na 14.
viteškom turniru nudio je atraktivne borbe Hrvatskoga srednjovjekovnog saveza slobodne borbe
i

sa srednjovjekovnim oružjem u kojima je dozvoljeno sve osim uboda mačem. Ujedno je to

i

najzanimljiviji oblik mačevanja vjerna simulacija viteške borbe pod punim oklopima koja nije unaprijed
koreografirana objasnili su organizatori.
i

Posjetitelji su se mogli opskrbiti zanimljivim proizvodima OPG-ova Hrvatskog zagorja a cijeli dan mogli
su se razgledati vojni logori različitih viteških udruga. U programu je nastupilo stotinjak sudionika iz
četiri srednjovjekovne viteške udruge iz Zagorja te Zagreba njegove okolice.
i

Središnji događaj najzanimljiviji bila je borba za naklonost djeve Jelene koju je utjelovila glumica
pjevačicaSementa Rajhard Sudionici glazbeno-scenskog nastupa bili su Vitezovi zlatnog kaleža
iz Donje Stubice te udruga mladih Feniks Napeta borba do samog kraja donijela je pobjednika
NAJČITANIJE
viteza Ambroza Gregorijanca koji se borio za svojeg plemića Petra III. Ratkaja kojeg je utjelovio
pjevačDejan Roginić. Oduševljenje posjetitelja govori kako su organizatori ponovno pripremili
Nedjelja 14. lipnja 2015.
07 09
dobar program koji je prvi uveo obilježavanje ovakve manifestacije u hrvatskoj prije 14 FOTO
godina.
Utrka Štiklom po gradu
Naravno nije se zaboravilo na sve koji ne vole oružje. Cijelo popodne mogli su uživati u Utorak 9. lipnja 2015.
14 44
srednjovjekovnoj glazbi i plesu. Najmlađi su uživali u srednjovjekovnim igrama školama mačevanja i
Neobična paprika u kuhinji obitelji Šincek
predstavama. Svake godine posebnu pozornost privlače različiti atraktivni programi s vatrom
a time
Subota 13. lipnja 2015.
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je završen ovogodišnji Viteški turnir
priopćili su organizatori.
i
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Organizatori najavljuju brojne novitete sljedeće godine kada nas očekuje još jedno putovanje u
srednji vijek mnogo atraktivnih borbi.
i
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