Historický spolek Kirri

Lukostřelecký dobový turnaj v Pňovicích
Pňovice 30. července 2017 - V obci Pňovice se dostavili lukostřelci na
7. ročník Lukostřeleckého dobového turnaje obce Pňovice, který se
udál v sobotu 29.7.2017 v odpoledních hodinách na hřišti v Pňovicích
u Litovle.
V sobotu 29. 7. se fotbalové hřiště v obci Pňovice na Litovelsku
poměnilo v středověký tábor z 15. století . Turnaj byl rozdělen na dvě
kategorie a to na dětskou a pro dospělé. V dětské kategorii zvítězil
Honza Lakomý z Loučky. Jako první cenu získal roli v historickém
filmu, který se bude natáčet na Olomoucku na podzim. Celkem bylo 15
možností na umístění a následné vybrání ceny ze stolu hojnosti. Na
nejvyšší mety byli král a královna turnaje. Přičemž si post Královny
turnaje již po několikáté vystřílela Monika Hrubá z Pňovic. Návštěvníci
mimo lukostřelecké disciplíny mohli shlédnout ukázky středověkých
palných a střelných zbraní. Dále mohli navštívit dobový tábor se
zbrojnicí s komentovanou prohlídkou a ukázkami zbraní. Počasí bylo
skvělé slunečné. Celá akce se vedla v poklidném rodinném duchu.
Akce byla podpořena Korunou českou. Další ceny věnovali
Fantasy obchod, výroba a prodej luků, šípů a kuší Lazecký, výrobce
mečů Had, Comics city, Sartor, Středověké tržiště, Masáže Pňovice,
Levandulový statek, Medarka – včelí produkty, Sartor – dobové látky,
výrobce prošívané zbroje U dvou lasiček, Výrobna dortů Třešnička na
Dortu z Litovle.
Historický spolek Kirri vznikl v roce 2007 pod názvem Kirri o.s.
Od začátku své existence se zaměřuje na historii, lukostřelbu a bojová
umění. Za dobu své desetileté existence spolek uspořádal anebo se
podílel na více než 150 kulturních nebo sportovních akcí. Mnoho z nich
se uskutečnilo na hradech, zámcích či v muzeích Členové spolku se
podíleli na historických filmech Jan Hus Cesta bez návratu anebo Marie
terezie, popřípadě na vánoční pohádce Zázračný nos.
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