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Užijí si odpoledne
s koňmi v Koterově

Hipocentrum Jitřenka v Plzni-Ko-
terově pořádá zítra Den koní. Pro-
gram nabídne od 14 do 16 hodin
ukázku činnosti sdružení: hipote-
rapii, jezdeckou školku, tanec na
koni a mnoho dalšího. Příchozí
děti se také svezou na koních. Ob-
čerstvení zajištěno. Více na
www.jitrenka.info. (jn)

PLZEŇ

Česko-islandský
hudební večer
Skladby vzdáleného Islandu, ale i
českých skladatelů, zazní dnes od
19.30 hodin v plzeňské Staré syna-
goze ve Smetanových sadech.
Účinkuje klasické smyčcové kvarte-
to PiKap a islandská hobojistka Ey-
dís Franzdóttirová. (kol)

PŘEŠTICE

Sladký úkol:
vybrat nejlepší koláč
V předvečer tradiční nedělní přeš-
tické pouti proběhl v sobotu v cuk-
rárně V Háječku již třetí ročník
Přeštického koláčování, soutěže o
nejlepší pouťový koláč. Každý sou-
těžící si přinesl nejméně dva své
koláče. Vítězství si odnesla paní
Jindřichová s tradičním chodským
pouťovým koláčem. V soutěži se
objevily i dva zeleninové koláče, s
motivy kostela a květiny. Návštěv-
níci mohli ochutnat všechny sou-
těžní vzorky. (jn)

TACHOV (fri) Už 32. ročník Meziná-
rodního festivalu potápěčské foto-
grafie vyvrcholil o víkendu v Ta-
chově. Grand Prix PAF Tachov
2010 získal Hugo Haberman z Čes-
ké republiky za dvoudílný snímek
Tajemství ukrytá pod hladinou.
Habermanovi patří i Cena diváků.
Ital Leonardo Sergiani zůstal o
pouhých několik desetinek bodu
v hodnocení poroty za Čechem.

Druhou prestižní skleněnou
sošku Čochtanky z ateliéru akade-
mického malíře Zdeňka Petra si za
sérii snímků v kategorii autorské
portfolio Top Foto odnesl Martin
Strmiska ze Slovenska.

Cenu za nejlepší černobílou fo-
tografii obdržel Helmut Theiss z 
Německa, Italovi Alessio Viorovi
patří první místo v kategorii bar-
va - sladká voda a Jiří Řezníček z 
České republiky zvítězil barevnou
fotografií ze slané vody. V dalších
kategoriích byli úspěšní Maďaři
Daniel Salmeczi a Tokolyi Csaba,
Jelena Chorevová z Ruska, Nasťa
Pockhomorová z Ukrajiny a To-
máš Kotouč z Česka.

„Leonardo Sergiani z Itálie zví-
tězil mezi amatérskými filmaři a
navíc získal Zvláštní cenu za kame-
ru a střih. V kategorii profesionálů
porota první místo neudělila, dru-

hé patří Kamilu Balzarovi,“ sdělil
prezident festivalu Bohumír Kráč-
mar.

Zvláštní cenu si odvážejí Kana-
ďan Wilk a Němec Prothmann.

Letošního ročníku se zúčastni-
lo 350 autorů se 787 pracemi. Sou-
částí přehlídky je výstava v Muzeu
Českého lesa, která potrvá do 20.
června. Podvodní fotografie tady
představuje Pavel Bohoněk, pů-
vodní profesí kameraman a reži-
sér televizních pořadů. „Fotografo-
vat podmořský život je pro mě ra-
dost. Každý ponor je jiný. Ať díky
živočichům, světlu, podmín-
kám,“ prozradil autor.

Dvě vystoupení tanečního kroužku IMPRO.
Foto: Stanislav Housar

DOBŘANY Kde jinde si jen pár kilo-
metrů od Plzně můžete užít téměř
lázeňskou atmosféru? Projít se
stinným lesoparkem, po kterém
jsou rozesety historické stavby z
19. století?

Možná je to překvapivé, ale prá-
vě tento duch místa najdete v areá-
lu Psychiatrické léčebny v Dobřa-
nech. V sobotu jste měli jedineč-
nou příležitost se za dobřanský
plot podívat. Proběhl tu už devate-
náctý ročník festivalu Mezi ploty,
který se snaží bořit křehké bariéry
oddělující zdravé a nemocné.

„Právě jsme přijeli s celou rodi-
nou na kolech. A koukám, že jsme
dorazili včas, tahle muzika mě
baví,“ usmívala se Lucie Eliášová,
zatímco na hudební scéně roztá-
čel své rytmy Radim Hladík se sku-
pinou Blue Effect. Jen o pár metrů
dál, uprostřed návštěvníků areálu,
společně tancovali pacienti léčeb-
ny. V jejich tvářích se odrážela ne-
skrývaná radost z volného pohybu
mezi zdravými lidmi.

„Sblížení psychiatrických paci-
entů a zdravých lidí je cílem festi-
valu,“ říká ředitel akce Robert Koz-
ler. Tím, že se dobřanský areál ote-

vře lidem „odjinud“, se v myslích
nemocných odstraňuje stigma
psychiatrie a celého místa léčeb-
ny. Připadají si jako venku, za plo-
tem. U některých pacientů se však
přelidnění parku a hlasitá hudba
nemusí projevit pozitivně. Tomu
se v Dobřanech snaží předcházet.

„Scény jsou rozmístěné mimo
oddělení, kterým by to mohlo va-
dit,“ tvrdí ředitel léčebny Vladi-
slav Žižka. Nemocní, kteří festival
navštíví, se na něj podle Žižky těší.
„Nikoho samozřejmě nenutíme,
aby tam chodil. Ale je to pro ně pří-
ležitost k zábavě, připadají si tam
dobře,“ vysvětluje ředitel léčebny.

Festival pomáhá i zdravým -
boří mýty a pověry, které si lidé vy-
tvářejí o životě mezi ploty. Během
festivalu pak většinou zjišťují, že
blázniti je vlastně lidské. Obyčej-
ná radost pacientů spolu s neoby-
čejně zachovalým areálem, v
němž jako kdybyste se přenesli v
čase o sto let zpět, vám přináší ne-
opakovatelný zážitek.

Na festivalu Mezi ploty jste mož-
ná už narazili na další zvláštnost,
která ho od podobných akcí odli-
šuje. V Dobřanech si během neko-

nečného proudu kvalitní muziky
nesvlažíte hrdlo alkoholem. Jeho
podávání je v celé léčebně přísně
zakázáno. Za devatenáct let, co
festival existuje, tak pořadatelé
vlastně dokázali, že se lidé dove-
dou dost dobře bavit i bez alkoho-
lu v krvi.

Letošní Mezi ploty až zarazily
obrovským počtem malých dětí.
Od větších školáků, kteří zcela za-
plnili místa před divadelními ple-
néry, nechyběla ani batolata či
nejmenší v kočárcích. To dokazu-
je, že se o své ratolesti nemusíte v
dobřanské léčebně bát jako na ji-
ných festivalech.

Umělci, kteří se letos v Dobřa-
nech představili a jako vždy se
vzdali honoráře ve prospěch léčeb-
ny, si na poloprázdné hlediště roz-
hodně nemohli stěžovat.

Možná i kvůli slunečnému po-
časí dorazilo přes dva tisíce festiva-
lových nadšenců. Pokud jste v so-
botu dobřanskou explozi umění
nestihli, za týden se umělci objeví
mezi ploty v Brně a za čtrnáct dní
vyvrcholí letošní ročník v pražské
bohnické léčebně.

Jan Novotný

A další atrakce - malování na obličej.
Foto: Michal Fiala

Více než dva tisíce lidí dorazily v sobotu na devatenáctý ročník multižánrového
festivalu Mezi ploty. Cílem akce, pravidelně konané v areálu Psychiatrické
léčebny v Dobřanech, je bořit křehké bariéry oddělující zdravé a nemocné.

FAKTA

200 milionů fotek
Největší české fotoalbum na
internetu pokořilo magickou
hranici 200 milionů snímků! Těch
neuvěřitelných 200 milionů fotek
se nasbíralo za necelých pět let.
Na Rajče.net si nahrává fotografie
více než 365 tisíc uživatelů všech
věkových kategorií. Jejich fotoalba
měsíčně přilákají téměř milión
internetových návštěvníků.

Vaším objektivem Snímky, které jste pořídili o víkendu na letošním ročníku Bambiriády v Plzni

Mezi ploty Tradiční součástí festivalu jsou vystoupení divadelních
souborů a spolků. Do Dobřan přijely i letos. Foto: Jiří Bervida, MF DNES

Porota ocenila snímky z vody
Tachov hostil 32. ročník Mezinárodního festivalu potápěčské fotografie PAF

Ploty mezi zdravím
a nemocí bouraly
dvě tisícovky lidí


