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PLZEŇ Plzeňané budou moci zít-
ra vyjádřit svůj postoj ke snaze
města stát se v roce 2015 evrop-
skou metropolí kultury a hlavně
se budou moci pobavit při vel-
kém happeningu s centrem na
Americké třídě. Akce se koná u
příležitosti 25. výročí vzniku pro-
jektu Evropské hlavní město kul-
tury a připomíná jeho zakladatel-
ku, řeckou ministryni kultury Me-
linu Mercouriovou.

Režisér a divadelník Vilém
Dubnička při této příležitosti vy-
zval aktéry na poli plzeňské kultu-
ry, aby vyšli do ulic. „Mělo by jít
o hravou demonstraci toho, co si
lidé ani neumí představit,“ říká
Dubnička. „Zastavíme dopravu v
ulicích a vyjdeme do nich s tím
nejzajímavějším, nejodvážněj-
ším a nejlepším, co z naší práce
můžeme prezentovat,“dodává.

Návštěvníci se mohou těšit na
desítky rozmanitých produkcí.
Na několika pódiích se jim se
svým programem představí pl-
zeňští výtvarníci, tanečníci i hu-
debníci, připraveny jsou také
graffiti a beat boxová exhibice.

„My jsme plzeňským amatér-
ským i profesionálním umělcům
nabídli prostor, kde mohou před-
vést své umění a třeba do něj za-
pojit i návštěvníky,“ vysvětluje
koordinátorka projektu Melina
Mercouri Soňa Rychlíková.
„Umělců se nám nakonec přihlá-
silo na sedm desítek, takže se ná-
vštěvníci mohou těšit na oprav-
du bohatou přehlídku,“ dodala.

Jedním z bodů programu
bude i přípitek na úspěch plzeň-
ské kandidatury v symbolický
čas 20.15. „Na přípitek všechny
srdečně zveme a na ty, kteří na
happeningu vydrží až do půlno-
ci, pak čeká překvapení na
vodě,“ láká Rychlíková.

Dějištěm budou mimo Ame-
rické třídy, která bude zčásti uza-
vřena pro dopravu, také přilehlé
ulice a prostranství U Ježíška.

V sobotu se uskuteční i další
akce, jež kandidaturu podpoří,
především Historický víkend,
Mezinárodní folklorní festival,
vyhlášení akce Múza 2009 v Diva-

dle pod lampou či festival Tanec
Plzeň 2010, který potrvá až do
23. června.

Další projekt na podporu kan-
didatury, který se v sobotu dosta-
ne do svého finále, bude Pekár-
na nápadů. Ta vznikla ve spolu-
práci týmu kandidatury a British
Council. Cílem bylo zapojit veřej-
nost do řešení problematiky ve-
řejných prostor z různých pohle-
dů a hledání případných mož-
ností jejich oživení i využití pro
umělecké akce.

Na loňský úspěch se pokusí
navázat také pravidelné středeč-
ní kulturní akce pod širým ne-
bem. Letos se ovšem z prostran-
ství U Zvonu stěhují do prostoru
U Mrakodrapu. Až do září se tu
budou pravidelně střídat pro-
dukce nejrůznějších žánrů, které
představí plzeňskou kulturní scé-
nu.

Červnových produkcí, z nichž
první proběhla U Mrakodrapu
již tuto středu, se ujali studenti
Masarykova gymnázia a žáci 15.
základní školy v Plzni. Na celý
měsíc připravili zajímavý pro-
gram plný hudby nejrůznějších
žánrů, autorského čtení, dílen,
výstav a divadla.

Kateřina Tauchenová
Autorka je spolupracovnicí redakce

Krátce
PLZEŇ

Rozhledna na Chlumu
rozšiřuje otevírací dobu
Všichni příznivci rozhledny Chlum
v Plzni mohou od úterý 15. června
stoupat po schodech k vyhlídce
každý den. Provozovatel rozhledny
Klub českých turistů, odbor Bole-
vec, rozšiřuje otevírací dobu. Ve
všední dny bude otevřeno od 15 do
19 hodin, v sobotu a v neděli od 10
od 18 hodin. V den změny otevírací
doby, v úterý 15. června, bude výji-
mečně otevřeno až do půlnoci.
Nadšenci budou pozorovat západ
slunce nad Plzní. (jn)

PLZEŇ

Tomáš Froyda zůstane
šéfem Alfy dalších pět let

Rada města Plzně
jmenovala na dal-
ších pět let do funk-
ce ředitele divadla
Alfa Tomáše Froydu

(na snímku). Na tuto pozici vypsa-
lo město výběrové řízení v souladu
s Programem rozvoje kultury v Plz-
ni na léta 2009-2015. Výběrová ko-
mise dosavadního ředitele Froydu
jednoznačně doporučila. Froyda v
doubraveckém divadle herecky pů-
sobí od roku 1995. Objevil se
mimo jiné v rolích Lomikara nebo
Harlekýna. Posledních deset let
těší diváky také jako loutkoherec.
Od roku 2000 je také tajemníkem a
manažerem mezinárodního festi-
valu Divadlo Plzeň. (jn)

KUNDRATICE

Obec oslaví 650 let
od svého založení
Sbor dobrovolných hasičů Štěpani-
ce společně s městem Hartmanice
přichystal oslavu 650. jubilea zalo-
žení Kundratic. Program se usku-
teční v sobotu u příležitosti kundra-
tické pouti ke svatému Antonínu.
Lidé se mohou těšit na výstavu, di-
vadelní představení, koncert, šer-
míře, ukázky hasičského zásahu a
další. Na návsi ráno vypukne řeme-
slný jarmark doplněný o ukázky tra-
dičních lidových řemesel. (kol)

PLZEŇ

Klub vystavuje
kaktusy a sukulenty
Klub kaktusářů Plzeň pořádá v Kři-
žíkových sadech U Zvonu tradiční
výstavu kaktusů a sukulentů. Ná-
vštěvníci je zde mohou obdivovat,
zakoupit či si dojít pro radu od so-
boty 12. do úterý 15. června vždy
mezi 9. až 19. hodinou, ve středu
16. června jen do 17 hodin. (kol)

CHRÁST

Požehnají zvonu
na nové zvonici
V sobotu od 15 hodin se na farské
zahradě v Chrástu uskuteční slav-
nostní požehnání zvonu na nové
zvonici. Na její stavbu se složili pře-
devším místní obyvatelé. (kol)

Rozhodčí Snímek ze šestého ročníku soutěže
v požárním sportu Západočeské hasičské ligy – Okal
Cup v Seči. Foto: Kateřina Sedláčková

Červnovým vrcholem
akcí, jež mají podpořit
ambice Plzně stát se
Hlavním městem
evropské kultury, bude
sobotní velký happening
na Americké třídě.

Výskok Zápas fotbalového
krajského přeboru

Rokycany - Stříbro 1:4.
Foto: Michal Straka

FAKTA

Happening omezí auta
Zahájení uzavírky v noci z 11. na 12.
června po půlnoci - průjezdy
posledních trolejbusů po Americké
třídě (linka č. 15 - 00.15, linka č. 12 -
00.17 a linka č. 16 - 00.21 hodin).
Od 12. června 00.21 hodin do 13.
června do 4.00 hodin budou
vedeny linky následovně:
Linky č. 11, 15, 16 a 39 budou
odkloněny přes Anglické nábřeží a
ulici U Prazdroje. Zrušené zastávky
Hlavní nádraží ČD, Americká a
Šumavská budou nahrazeny
zastávkami Anglické nábřeží a U
Prazdroje.
LINKY Č. 12, N2 A N5 budou
odkloněny přes Anglické nábřeží a
Sirkovou ulici. Zrušené zastávky
Hlavní nádraží ČD a Americká
budou nahrazeny zastávkami
Anglické nábřeží a Hlavní nádraží
ČD, Sirková.
Trolejbusy a autobusy pojedou
mezi mostem v Pražské ulici a
viadukty ČD po tramvajovém
tělese.
Trolejbusy linky č. 12 pojedou v
úseku Anglické nábř.-Mikulášské
nám. na alternativní pohon.
Ukončení uzavírky v noci z 12. na
13. června v 04.00 hodin.

PŘEHLED

Kultura v centru
Akce na podporu kandidatury
Plzně na Evropské hlavní město
kultury 2015 a Měsíc studentské
kultury

12. června
Den Meliny Mercouri - velký
happening na Americké třídě
Historický víkend
Mezinárodní folklórní festival
Múza, vyhlášení v Divadle pod
lampou
Premiéra Alfy „TEĎ 55 31 13 já“

12.– 23. června
Festival Tanec Plzeň 2010

13.–15. června
Pekárna nápadů

28. a 29. června
Filmová noc Masarykova
gymnázia
Cigistock, osmý ročník festivalu
mladé kultury na dvoře Církevního
gymnázia a v hale Jižního nádraží

Podrobnosti o akcích naleznete na
www.plzen2015.eu nebo
www.mesicmelinymercouri.eu

Atrakce Příjezd nosorožce
indického do plzeňské zoo, kde jej
veřejnost uvidí od 1. července.
Foto: Martin Štěrba

Start K akcím podporujícím kandidaturu Plzně na Hlavní město evropské kultury 2015 patří i pravidelný středeční program u Mrakodrapu. Začal předevčírem a potrvá do září. Foto: D. Beran, MF DNES

Umělci vyrazí do ulic a zábavou
se budou bít za titul pro Plzeň

Vaším objektivem Snímky, které jste pořídili v uplynulých dnech a umístili jste je na rajče.net


