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kraj plzeňský

Soutěž o vstupenky na

Czech Rock Block

MF DNES vyhlašuje soutěž o lístky na
tradiční rockový svátek Czech Rock
Block, kterého se na Velké louce v Plasích každoročně účastní tisíce fanoušků. Vydatnou porci kvalitní muziky v
podobě padesátky kapel pestrých
žánrů, které se nově představí na
třech hracích scénách, naservíruje festival od pátku 6. do soboty 7. srpna.
Vystoupí: Bonfire (DE), Kreyson, Plexis, Abband, Citron, Walda Gang,
ŠKWOR, Palice, Zvlášňý škola, Krucipüsk, Rybičky 48, FaPL, Interitus,
Mary Cocaine a mnoho dalších kapel.
Po dvou vstupenkách do Plas na Czech
Rock Block získají první dva čtenáři,
kteří se dnes po deváté hodině dopoledne jako první dovolají do plzeňské
redakce MF DNES na telefonní číslo
374 333 223 a správně zodpoví soutěžní otázku:
Místo původně plánované kapely Sungate
se v pátek na B scéně představí:
a) Kryštof
b) Pandemia
c) Krabathor

Dovolejte se jako první a
vyražte na festival do Plas!

Krátce
DOMAŽLICE

Katapult přiveze
své hity v neděli
...A co děti, mají si kde hrát? a další
hity legendární hudební skupiny
Katapult se v neděli 8. srpna ponesou letním kinem v Domažlicích.
Koncert vypukne od 20 hodin a je
jednou ze zastávek na turné kapely s názvem Radosti života. (kol)
KAŠPERSKÉ HORY

Zpívají Eva a Vašek
Populární hudební dvojice Eva a
Vašek zaplní ve čtvrtek 12. srpna
sál kina v Kašperských Horách.
Koncert začíná v 19 hodin a vstupenky jsou již k dostání v předprodeji v kanceláři MěKIS na místní
radnici.
(kol)
KLADRUBY

Hudební zážitek chystá
Consortium Pragense
Třetí ze série koncertů v rámci
Kladrubského léta zazní v sobotu
od 15 hodin. Tentokrát v klášterním kostele vystoupí Komorní orchestr Consortium Pragense. (kol)

Hudba
Extra Band Revival
vystoupí v pivovaru
Domažlice
KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ
Domažlice

Svata Luhanová/Jiroušková, soprán –
Jitka Smetanová/Navrátilová, cemballo
Koncert z cyklu Hudba v klášteře.
20.00

Plzeň

Czech Rock Block live.
Svátek rocku vypukne v Plasích
Již posedmnácté se letos
na Velkou louku do Plas
sjedou fanoušci rockové
muziky. Festival se
uskuteční od pátku
6. do soboty 7. srpna
a nabídne na třech
scénách pestrý výběr asi
z padesátky hudebních
kapel různých žánrů.
Přijede Aleš Brichta, Láďa
Křížek či Zvlášňý škola.
PLASY Sedmnáct. Zní to až jako neuvěřitelné číslo, ale tradiční rockový svátek Czech Rock Block live pořádaný každoročně agenturou SPV
music letos na Velké louce v Plasích na Plzni-severu odkrojí v pátek a v sobotu svůj již sedmnáctý
díl. A opět nabízí příchozím fandům velkou porci kvalitní muziky
v podobě padesátky kapel všemožných žánrů, které se nově představí na třech hracích scénách.
Tentokráte se festival uskuteční
od pátku 6. do soboty 7. srpna. A
už v pátek začne program festivalu
na scéně B, kde se představí kapely Nucleon, jedna z nejtvrdších tuzemských kapel chebská Pandemia, rockový Artur nebo obnovený
legendární Vitacit s Láďou Křížkem.
Hlavní scéna startuje v sobotu
již od jedenácté dopolední. Zástupy fanoušků přivítají například
Krucipüsk s Tomášem Hájíčkem,
našlápnutý ŠkWor, Zvlášňý školu,
Aleše Brichtu se svým bandem,
Clou, Walda Gang, veselé trio Rybičky 48, punkáče Plexis nebo dokonce obě kapely Vitacit a Kreyson
několikanásobného stříbrného a
bronzového slavíka Ládi Křížka.
Před třemi lety se Křížek znovu ob-

U Prazdroje 64/7, tel. 377 320 414

Extra Band Revival

19.30

ZACH‘S PUB
Palackého nám. 2, tel. 377 223 176

Czech Rock Block
Harmonogram hlavní scény
sobota 7. srpna
11.00 - 11.35 FaPL (Filipes a
plaché laňe)
11.45 - 12.20 Zvlášňý škola
12.30 - 13.10 Interitus
13.20 - 14.00 Mary Cocaine
14.15 - 14.55 Plexis
15.10 - 15.50 Krucipüsk
16.05 - 16.45 Clou
17.00 - 17.40 Rybičky 48
17.55 - 18.40 Aleš Brichta Band
18.55 - 19.40 Citron
19.55 - 20.40 Walda gang
21.00 - 21.50 Kreyson
22.15 - 23.35 Bonfire (D)
23.55 - 01.00 Škwor
www.czechrockblock.com

jevil na hudební scéně v barvách
znovuobnoveného Kreysonu, své
nejslavnější štace. V současné
době ke Kreysonu přibyl ještě Vitacit, kde Křížek působil v polovině
osmdesátých let. Obě kapely nabízí kvalitní show, což zaručuje už
jen Křížkův nezaměnitelný vokál,
ale i práce ostatních členů obou kapel.
„Jsme rádi, že Láďa přijal naše
pozvání a představí se rovnou s
oběma legendárními kapelami,
které jsou skutečným rockovým
pojmem,“ uvádí Jan Skala z pořadatelského týmu. „V pátek se mohou fanoušci těšit na Křížka se znovuobnoveným Vitacitem, jehož vystoupení předcházejí vynikající reference, a kapela nezahraje klasický festivalový set, ale regulérní, hodinu a půl dlouhý koncert. Na druhý den je připraveno vystoupení s
jeho domovským Kreysonem, který několikrát důkladně zamíchal

Divadla
Skvrny na slunci
či Norway.Today

PLZEŇ Termín jedné z největších
plzeňských párty pod širým nebem se kvapem blíží a návštěvníci se už příští víkend mohou těšit
na den plný soutěží a her, hudebních vystoupení, pirátských soubojů a další zábavy. Pláž Boleveckého rybníka ožije akcí Město her
aneb prázdniny na Boleváku příští sobotu 14. srpna od deseti hodin dopoledne.
Moderování letní plážové zábavy se ujmou známé modelky Andrea Verešová a Diana Kobzanová. Návštěvníky čeká bohatý hudební program, během něhož se

Dobřany

na pódiu vystřídají kapely Kečup,
Jaksi Taksi či slovenská skupina
Signature.

Děti pobaví Václav Upír Krejčí,
večer zazáří Dan Nekonečný
„Pro malé návštěvníky je připraveno zábavné představení Václava Upíra Krejčího,“ přibližuje program organizátorka akce Emílie
Mižárová. „Hlavním bodem programu ale bude jedinečná večerní
živá ohnivá show dana Nekonečného a jeho skupiny přímo na pláži pod noční oblohou,“ doplňuje.
Na hladině Boleváku budou k

Toy Story 3: Příběh hraček
Zatím spolu, zatím živí

Náměstí T. G. M.

Domažlice

Agora
Predátoři
Sexy 40

LETNÍ KINO

CINESTAR

21.30

Iron Man 2

21.00

Klatovy
KINO ŠUMAVA - LETNÍ KINO
Vídeňská ul. 9, tel. 376 311 342

Robin Hood

HRAD KAŠPERK
tel. 376 582 324

I. Bauersima: Norway.Today
Představení divadelního spolku Kašpar.
Chvílemi absurdní, chvílemi dojemný příběh dvou mladých lidí, kteří již ztratilli víru
v budoucnost a jsou rozhodnuti skončit se
životem.
21.00

Klatovy
HRAD ŠVIHOV
Žižkova 1, 34012 Švihov, tel. 376 393 378

19.30

Plzeň
ZÁPADOČESKÁ GALERIE V PLZNI
Pražská 13, tel. 377 223 759

Přednáška o Indonésii
Indonésii a především ostrov Jáva představí indonésistka S. Čermáková, která téměř
pět let studovala na ostrově Jáva.
17.30

českými hitparádami svými skladbami jako Vzdálená, Čarovná noc
nebo Trápení. A navíc, hlas Ládi
Křížka podle odborníků zraje jako
víno,“ popisuje Skala.
A na pořadu jsou další úderné
formace. Hlavním headlinerem by
měli být němečtí Bonfire, následovaní tvrdými Škwory.
Další dvě scény B a C startují v
sobotním programu od 9 hodin

ráno respektive v půl jedenácté.
Příchozí se mohou těšit na kapely
různých žánrů jako punk, rock
nebo metal. Namátkou vystoupí
například Apple Juice, Second
Chance, Palice, Sunset Strip, Fata
Morgana, Greymon nebo Žádnej
strach. Po skončení hudební produkce se na scéně C budou od 21
hodin promítat různé filmy.
Pro odpočinek bude v areálu k

21.00

Kralovice

Foto: Archiv MAFA

dispozici horolezecká stěna nebo
houpačky. Na své si samozřejmě
přijdou i milovníci piva, na které
čeká hned několik značek od dvou
předních pivovarů. Pořadatelé slibují i dostatečné občerstvení.
Opět také bude fungovat rocková
linka. Její časy plus další informace lze nalézt na www.czechrockblock.com.
Lukáš Marek
Autor je spolupracovníkem redakce

žích.
Na menší scéně si pak přijdou
na své všichni příznivci tance, které tu mimo tanečních vystoupení
čeká také taneční škola stále oblíbenější zumby. Při příhodném počasí budou mít odvážnější návštěvníci možnost svézt se na vodních lyžích nebo si zaběhat po
vodní hladině ve velké nafukovací
kouli při novém adrenalinovém
sportu zvaném aquaball.
„Pro návštěvníky, kteří budou
mít v sobotu narozeniny, máme
navíc připravený dárek v podobě
lampionu štěstí,“ prozrazuje Mi-

16.40
17.30, 19.40,
21.50
18.20
21.00
21.10

Kajínek
14.00, 16.30, 19.00, 21.30
Počátek
14.00, 17.15, 20.30
Shrek: Zvonec a konec 14.15, 16.30, 18.45
Dostaň ho tam
14.30, 16.45, 19.00, 21.20
Ženy v pokušení
14.30, 17.00
Shrek: Zvonec a konec 3D
15.30, 17.45
Zatím spolu, zatím živí 15.45, 18.15, 20.45

CINEMA CITY PLZEŇ
Radčická 2, tel. 374 809 777

HOTEL U PRAMENŮ - LETNÍ KINO

Jak vycvičit draka
14.00
Princ z Persie: Písky času
14.10, 18.50
Kajínek
14.40, 15.20, 16.50, 18.00, 19.00,
20.10, 21.10
Shrek: Zvonec a konec
15.00, 17.00,
19.00
Dostaň ho tam
15.00, 17.10, 19.30, 21.40
Shrek: Zvonec a konec 3D
15.20, 17.20,
19.20, 21.20
Kuky se vrací
15.30
Trik
15.40, 17.50, 20.00
Počátek
15.50, 18.40, 21.30
Twilight sága: Zatmění
16.00, 20.50

Na Roudné 212, tel. 377 522 255

Na Palcátech 352, tel. 373 396 464

21.00

Plzeň

16.00
18.15
19.30, 21.30
20.00
20.15
21.00

Lepšie byť bohatý a zdravý ako chudobný
a chorý
21.00

Baletky Slavnostní spuštění kašen na náměstí
republiky v Plzni mělo i kulturní program. U Anděla
vystoupily baletky ze souboru Divadla Josefa
Kajetána Tyla.
Foto: Milan Svoboda, rajce.net

Sušice
OSTROV SANTOS - LETNÍ KINO

Bathory

21.30

Tachov
KINO MŽE
Hornická 1695, tel. 374 722 210

Záložní plán

žárová.
Část pláže bude patřít dobovým řemeslníkům, kteří předvedou pletení košíků, klobouků i
hrnčířské a drátenické umění.
Jiná část písčitého břehu bude patřit dětem, které se budou moci
vyřádit na obří skluzavce, lanových prolézačkách, trampolínách
a skákacím hradu nebo se utkat
se svými rodiči v paintballové
střelnici.
Velkolepou párty zakončí slavnostní ohňostroj odpalovaný přímo z hladiny rybníka.
Kateřina Tauchenová

Vaším objektivem Snímky, které pořídili naši čtenáři při křtu plzeňských kašen a umístili je na web rajce.net

Kuky se vrací
Sexy 40
Trik
Kajínek 2D
Twilight sága: Zatmění
Predátoři

KINO KRALOVICE - LETNÍ KINO

Alenka v říši divů

vidění souboje pirátských plavidel, které mezi sebou budou zápolit o velký pirátský poklad. O ten
se piráti poperou i v soubojích na
souši.
„Pirátské souboje slibují skutečně zajímavou podívanou mimo
jiné i proto, že hladinu boleváku
bude brázdit osmimetrový pirátský koráb,“ láká k návštěvě Mižárová.
Čas mezi bitvami si budou
moci návštěvníci zkrátit prohlídkami pirátských příbytků, zkoušením pirátských zbraní či účastí v
nejrůznějších pirátských soutě-

Písecká 1, tel. 377 434 999

Náměstí 51, tel. 379 725 852

Kašperské Hory

hardcorová skupina z Liberce s nezaměnitelným Tomášem Hájíčkem.

Pirátské souboje, tanec zumba, vodní sporty i tradiční řemesla zaplní příští sobotu pláž Boleveckého rybníka. Oblíbenou letní párty korunuje velkolepý ohňostroj.

NÁMĚSTÍ - LETNÍ KINO

21.00

Krucipüsk Czech Rock Block v Plasích chystá také tvrdý nářez. V sobotním odpoledni udeří na hlavní scéně

Bolevák se za týden promění v Prázdninové Město her

Koralína a svět za tajnými dveřmi

L. Lahola: Skvrny na slunci
Detektivní hra.

FAKTA

Kina Přichází Kajínek

NÁDVOŘÍ PLZEŇSKÉHO PIVOVARU

Mňága a Žďorp

ČTVRTEK 5. SRPNA 2010
WWW.IDNES.CZ

19.30

Podhled Stačí se podívat trochu
odspodu a kašna s názvem Chrtice se
může tyčit vedle katedrály svatého
Bartoloměje Foto: Michal Fiala, rajce.net

