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Dobřany
KINO–DIVADLO KÁČKO
Sokolovská 1011, tel. 739 643 219
Zatím spolu, zatím živí 19.30

Domažlice
LETNÍ KINO
Náměstí 51, tel. 379 725 852
Hvězda padá vzhůru 21.00

Klatovy
KINO ŠUMAVA - LETNÍ KINO
Vídeňská ul. 9, tel. 376 311 342
Predátoři 21.00

Kralovice
KINO KRALOVICE - LETNÍ KINO
Na Palcátech 352, tel. 373 396 464
Princ z Persie: Písky času 21.00

Planá
PLÁNSKÝ BIOGRAF
Nám. Svobody, tel. 374 792 285
Podivní 20.00

Plzeň
CINEMA CITY PLZEŇ
Radčická 2, tel. 374 809 777
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
Toy Story 3: Příběh hraček 16.40
Zatím spolu, zatím živí 17.30, 19.40,

21.50
Agora 18.20
Predátoři 21.00
Sexy 40 21.10

CINESTAR
Písecká 1, tel. 377 434 999
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
Kuky se vrací 16.00
Sexy 40 18.15
Trik 19.30, 21.30
Kajínek 2D 20.00
Twilight sága: Zatmění 20.15
Predátoři 21.00

Sušice
KINO
Havlíčkova 89, tel. 376 523 360
Koncert 20.00

Tachov
KINO MŽE
H i ká 1695 l 374 722 210

Plzeň
A. C. W. SALOON
Kollárova 18, tel. 777 146 490
Velká zpívaná flÚT 20.00

Kaslanovy narozeniny aneb Tak trochu
metalová párty ST 20.00
MĚŠŤANSKÁ BESEDA
Kopeckého sady 13, tel. 378 037 926
Ziriab
Ziriab zpívá převzaté písně ve vlastní úpra-
vě. Jsou to písně známé v celém arabském
světě. Některé jsou tak staré, že nelze určit
jejich původ. Jsou tedy lidové v pravém slo-
va smyslu. Jiné mají své konkrétní autory,
avšak jsou natolik staré a notoricky známé,
že se vlastně lidovými staly. Třetí zdroj, z
něhož Ziriab čerpá svůj repertoár, předsta-
vují novější písně, které se hlásí ke zvuku i
aranžmá klasické arabské písně. ST 19.30
ZACH‘S PUB
Palackého nám. 2, tel. 377 223 176
Luboš Pospíšil + 5P
Luboš Pospíšil koncertuje s obnovenou ka-
pelou 5P, kterou dále tvoří kytarista Bohu-
mil Zatloukal (Hudba Praha) a o generaci
mladší muzikanti: klávesista a kytarista On-
dřej Fencl (Schodiště, Nahoře Pes, Hromo-
svod, Uširváč...), bubenice Pája Táboříková
(též Nahoře Pes, Lucie revival...) a baskyta-
rista Martin Štec (ex-Vltava). ÚT 21.00

Četníci O zábavu se postaraly
divadelní spolky. Snímky: Ladi-

slav Matějka, toulavej68.rajce.net

PLZEŇ (ČTK) - Sedm desítek koste-
lů a kaplí na západě Čech převedlo
za pět let bezúplatně, většinou na
obce, plzeňské biskupství. Menší
část získala občanská sdružení.
Obce nebo sdružení mají větší šan-
ci získat na opravy grant nebo vy-
členit na ně sumu z rozpočtu.

Pro církev je získání grantu složi-
tější. Farnosti ale hlavně většinou
nemají peníze na povinnou pro-
centuální spoluúčast k dotaci na
opravu; ta může činit až několik
milionů korun. Podle mluvčí bis-
kupství Aleny Ouředníkové se pře-
vádějí spíše kostely, které nejsou
tolik využívané. „Ve smlouvě o pře-
vodu je vždy podmínka, že v pro-

storách budou jednou za čas boho-
služby, pouťové nebo půlnoční,
nebo církevní svatby,“ uvedla.

Pokud je v kostele historický ol-
tář, obce si ho tam ponechají a udr-
žují ho. „Radnice si uvědomují, že
kostel je jejich součástí a vizitkou.
Snaží se, aby bylo vše v pořádku,“
dodala Ouředníková.

V Plzeňském kraji získaly stejno-
jmenné obce například kostely Pře-
stavlky a Úherce, oba na Plzeňsku,
a v Kostelci u Stříbra. Chudenice
na Klatovsku převzaly hřbitovní
kapli a město Poběžovice na Do-
mažlicku šitbořský kostel.

Obce využívají kostely většinou
jako galerii a koncertní sál.

PLZEŇ Řidiči už cenový pád u po-
honných hmot zaregistrovali. „Jas-
ně, že to poznám. Včera jsem brala
plnou nádrž a platila jsem o 150 ko-
run míň než na Cyrila a Metoděje.
Za ně dojedu o víkendu pro děti k
mámě do Klatov,“ pochvaluje si
účetní Alena Malá z Plzně.

Nejvyšší ceny svítily na displejích
západočeských pump první týden v
červenci. Od té doby klesají po halí-
řích. Podle společnosti CCS zlevnil
litr nejprodávanějšího Naturalu 95
v průměru o 30 haléřů. Nyní ho mo-
toristé tankují za 31,82 koruny. Nej-
levněji, téměř o dvě koruny pod kraj-
ským průměrem, je v pondělí vyšel
u čerpacích stanic Tank Ono.

O padesátník za poslední týden
zlevnila motorová nafta. Litr stojí
průměrně 30,62 koruny.

Cena vydrží, poroste
asi až v září
„Ještě mi zbylo na žvýkačky,“ žerto-
val majitel bílého oplu, když odjíž-
děl v pondělí po poledni od čerpa-
cí stanice v Plzni na Karlovarské tří-
dě. „Beru pokaždé za pět set. Fakt
je, že teď tu nejsem tak často jako
v červenci, i když jezdím po stav-
bách každý den,“ dodal muž.

Ceny nafty i benzinu až dosud
tlačila dolů silná koruna. „Do dru-
hé poloviny prázdnin již nepočítá-
me s výraznějším poklesem cen,
ale spíše s jejich stagnací,“ předpo-

kládá Jan Šimek ze společnosti Bro-
ker Consulting. Lví podíl na tom
bude mít hlavně zdražení ropy na
světových trzích.

„Minulý týden překonala psy-
chologickou hranici 80 dolarů za

barel a zamířila vzhůru,“ popisuje
analytik společnosti Colloseum
Petr Čermák. Rostoucí cena ropy
se podle něj bohužel odrazila do
cen benzínu a nafty na burze v
Rotterdamu. „V následujících
dnech zastaví zlevňování u tuzem-
ských čerpacích stanic,“ očekává
Čermák.

Spolumajitel sítě Tank Ono Jiří
Ondra ale nepředpokládá, že by
nafta nebo benzín v nejbližších
týdnech na západě Čech výrazně
podražily. „Kurz koruny vůči dola-
ru i euru je přijatelný. Do konce
srpna budou ceny relativně stej-
né,“ uvažuje Ondra. Na uzdě je má
i podle analytiků držet silná koru-
na. „Nadále existuje prostor pro
pokles distribučních marží, což by
také mohlo zmírnit dopady zvýše-
ní cen v Rotterdamu,“ podotýká
Petr Čermák.

Během prvních dvou týdnů v
září ale paliva pravděpodobně pod-
raží. „O padesátník až korunu. Ben-
zín i nafta. Víc by to nemělo být,“
tipuje spolumajitel Tank Ono.

Na vývěskách západočeských
pump se tak u Naturalu 95 mohou
objevit částky až kolem 34 korun.
U motorové nafty pak o korunu
nižší. „Otázkou je, co udělá závěr
letní sezony. V předchozích letech
benzin i nafta většinou po dovole-
ných zlevnily,“ dodává Jiří Ondra.

Jaroslava Šašková

Dopisy pro Julii Romantika s
Amandou Seyfried. Foto: Archiv

DOMAŽLICE (ČTK) - Nelegální po-
rážku masa objevili veterináři s ci-
zineckou policií na Domažlicku.
Maso údajně končilo v síti vietnam-
ských jídelen v okrese Domažlice.
Šlo o bývalou vietnamskou tržnici,
dnes skládku Hadrovec, v obci Ba-
bylon u Domažlic.

„Cizinecká policie Plzeň měla
podezření, že se zde nadále nele-
gálně porážejí prasata, ovce, kozy
a drůbež a dále se zpracovávají. K
těmto porážkám mělo podle poli-
cie docházet naposledy v květnu a
červnu,“ uvedl mluvčí Státní veteri-
nární správy Josef Duben.

Policie požádala veterináře o spo-
lupráci. Koncem minulého týdne
byli na kontrole kromě krajských ve-
terinářů a hygieniků také zástupci

odborů životního prostředí a výstav-
by domažlické radnice. „Byl zjištěn
prostor, v němž očividně docházelo
k tepelnému opracovávání masa,
tedy gril, plechová udírna, ohniště,
a podle zjištění policie také ke spa-
lování zbytků a odpadů živočišné-
ho původu,“ uvedl Duben.

Veterináři připravují
trestní oznámení

V přilehlých kůlnách byly ještě
polystyrenové nádoby, které zřej-
mě sloužily k distribuci masa a vý-
robků, a přepravky na živou drů-
bež se zbytky peří.

Při společné kontrole však neby-
ly v prostoru zjištěny nové důkazy
o dalších porážkách zvířat. „Nele-
gální činnost tedy mohla být ukon-

čena, ale Krajská veterinární sprá-
va v Plzni bude spolu s policií loka-
litu nadále systematicky sledovat.
Protože došlo k nepovolenému
usmrcování zvířat s neznámým
zdravotním stavem a nákazovou si-
tuací a k distribuci veterinárně ne-
prohlédnutého masa, jimž mohli
být ohroženi konzumenti,“ uvedl
mluvčí. Veterináři proto podají po
vyhodnocení všech podkladů stát-
nímu zastupitelství trestní ozná-
mení pro podezření ze spáchání
trestného činu obecného ohrožení
a týrání zvířat, které se ještě může
rozšířit.

Uvádět maso na trh nebo do
sítě veřejného stravování, ať za pe-
níze nebo zadarmo, lze jen po vete-
rinární prohlídce.

Krátce
HUDBA

Eva a Vašek zazpívají v
Kašperských Horách

Populární hudební dvojice Eva a
Vašek zaplní ve čtvrtek sál kina v
Kašperských Horách. Koncert začí-
ná v 19 hodin a vstupenky jsou k
dostání v předprodeji v kanceláři
MěKIS na místní radnici. (kol)

PRO DĚTI

Přihlašte se na kurzy
bruslení včas
Tradiční a populární Škola brusle-
ní Jardy Kubíka pro děti od 3 let i
pro pokročilejší bruslaře vstupuje
v přicházející zimní sezoně již do
20. roku působení. Kurzy bruslení
se budou opět konat v halách Zim-
ních stadiónů ČEZ Aréna v Plzni,
Kooperativa Aréna na Košutce a ve
Sport Aréně Třemošná. Bližší infor-
mace a registrace na číslech 377
323 354 nebo 602 161 900. (red)

VERNISÁŽ

Eva Hubatová představí
kombinovanou techniku
Ve čtvrtek 12. srpna zahájí v plzeň-
ské Visio Art Gallery zbrusu novou
výstavu s názvem Skrytá krása de-
tailu plzeňské umělkyně Evy Huba-
tové. Autorka poprvé představí ve-
řejnosti svá díla vytvořená kombi-
novanou technikou. Vernisáž se
uskuteční úderem 17. hodiny.
Úvodní slovo pronese výtvarník
Jiří H. Persan. Akci hudebně dopro-
vodí Miloš Chaloupka. (kol)

MF DNES vyhlašuje soutěž o vstupen-
ky pro celou rodinu na sobotní akci
Město her aneb Prázdniny na Bolevá-
ku. Program nabídne pirátské soubo-
je, tanec zumba, vodní sporty i tradič-
ní řemesla. Oblíbenou letní párty koru-
nuje velkolepý ohňostroj.
Po jedné rodinné vstupence získá prv-
ních 10 čtenářů, kteří se dovolají mezi
prvními dnes po deváté hodině dopo-
ledne do plzeňské redakce MF DNES
na číslo 374 333 223 a správně zodpoví
soutěžní otázku:
Který známý herec a zpěvák vystoupí
se svojí ohnivou show?
a) Dan Nekonečný
b) Václav Upír Krejčí
c) Jiří Schmitzer

Do konce prázdnin zbývají ještě tři týdny a cesta na dovolenou i do zaměstnání
teď vyjde  řidiče v Plzeňském kraji levněji. Platí se až o tři koruny méně za litr
benzínu než na začátku července a ceny už se dokonce vracejí pod hranici třiceti
korun za litr.

Hudba
Luboš Pospíšil a 5P
v Zach's Pubu

FAKTA

Příklady cen
pohonných hmot v kraji

natural 95 nafta
Klatovy, Benzina
18. 6. 32,90 31,80
9. 8. 31,90 30,90
Nýřany, Tank Ono
18. 6. 29,90 29,50
9. 8. 29,90 28,90
Plzeň, Agip, Částkova
18. 6. 32,90 31,80
9. 8. 31,90 30,90
Plzeň, Globus
18. 6. 30,80 29,90
9. 8. 30,20 29,80
Plzeň, Tank Ono
18. 6. 29,90 31,80
9. 8. 29,90 28,90
Rokycany, Benzina
18. 6. 32,90 31,90
9. 8. 32,10 31,20
Rozvadov, OMV
18. 6. 32,90 31,90
9. 8. 31,40 29,70

Zdroj: zjištění MF DNES

Kina Akční dramata i pohádkové příběhyVaším objektivem Bezdružické parní léto

Drezína Trať Pňovany -
Bezdružice nabídla
během víkendu zajímavé
zážitky především
milovníkům železnice.
Konalo se zde
Bezdružické parní léto.

Soutěž o vstupenky na

Město her 201O
Pod třicet Cena benzínu už u pumpy známé nízkými cenami klesla pod
hranici třiceti korun za litr. Foto: Daniel Beran, MF DNES

Dovolejte se mezi prvními a
užijte si sobotu na Boleváku

Biskupství převedlo za pět let
bezúplatně 70 kostelů

Konec léta stlačil
ceny benzinu
až pod třicet korun

Objevili nelegální porážku masa


