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Kultura zadarmo, aneb
co jsou lidé ochotní
vymyslet, aby ušetřili
Současná doba přeje kultuře, rozvoji kultury a kultuře v praxi.
A protože za kulturu, potažmo
vlastní pobavení, se platí – většinou vždy a všude – patří tato část
lidského života k věci ekonomiky.
Na lístku „co koupit“ se vedle rohlíků a mléka může objevit i taková
položka, jako jsou dva lístky do divadla.
V létě se kulturně žije snad ještě
více - k sedánkům v hospodách se
přidají ještě některé festivaly, koncerty pod noční oblohou, přeje-li
počasí, nebo slavnosti konající se
v různých městech, třeba zrovna v
tom našem.
Takové slavnosti opěvující historii
se konaly i v Tachově a zjistilo se,
že lidé jsou kvůli vlastnímu kulturnímu vyžití, které je skutečně pro
společenského tvora důležité,
schopni zamyslet se nad tím, jak
co nejvíce ušetřit, ale zároveň dopřát si pořádný oběd, podle žízně
po půl litrech piva, něco dětem, zařádit si na horské dráze a ještě tu a
tam zhlédnout něco z programu.
Bylo to těžké – cílem bylo opravdu
si užít celý den se vším všudy, ale
nenasypat ostatním do kapes více,
než je nutné. Za jídlo se platí všude, kolotoče ze známých důvodů
raději taky zaplatit, ale vydat peníze jen tak, aby se člověk podíval
na náměstí?! Všechno je tam přece stejné jako vždycky, svátek nesvátek. Kašna uprostřed, celé je to
z kopce... Důvod probendit peníze
takto tedy není!
Triků, jak proklouznout na pokladně, se příliš nenabízelo. Valná většina se vítězně vyhnula výběrčím
větou typu „Jdu do lékárny“. Za nemoc nikdo nemůže, takže je omluvitelná. Méně pochopitelná se zdála nutkavá potřeba jedné poctivé
hospodyňky jít zrovna v sobotu na
náměstí do kuchyňských potřeb,
které tam už dávno nejsou, pro pekáč. Ovšem vrcholem hodným hereckého výkonu byla sehraná scénka zlobivého dítěte a nešťastné
matky: dítě uteklo své matce a ta
ho musela dohnat, slibujíce při
běhu, že potom určitě zaplatí.
Na chytré české hlavičky si holt
jen tak někdo nepřijde! Jednou se
taková akce zorganizovala, tak se
musí myslet především na lidi –
na tu kulturu jdoucí ruku v ruce s
financemi.
Možná, až začne divadelní sezona, někdo vymyslí, jak se dostat
přes uvaděčky do sálu s jedněmi
dveřmi a vychutnat si celé představení od začátku až do konce.
A potom bude kultura úplně zadarmo!
Michaela Vaňková, Tachov
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Sportovat anebo
se jen tak bavit,
to je Město her
Prázdniny se chýlí ke konci, tak proč si jejich závěr nezpestřit zajímavou akcí?
První plzeňský obvod zve v sobotu na Bolevák, kde se uskuteční zábavná
sportovní a soutěžní akce, jíž provedou modelky Kobzanová a Verešová.
PLZEŇ (ban, tau) Pláž Boleveckého
rybníka ožije v sobotu již šestým
ročníkem akce Město her aneb
Prázdniny na Boleváku. „Pravidelně přichází dvacet až třicet tisíc
lidí, což očekáváme i letos. Výjimkou byl loňský rok, kdy nám plány
překazilo počasí,“ uvedl Jan Husák
z pořádajícího městského obvodu
Plzeň 1.
Hlavním impulsem pro pořádání takové akce je podle Husáka
zpestření prázdnin. „Navíc Bolevák je právě tím místem, kam se
podobné akce hodí,“ uvedl Husák.
Nejen pro dětské návštěvníky je
připravena řada různých soutěží a
her. Během dne vystoupí také hudební skupiny. Celý program moderují známé modelky Andrea Verešová a Diana Kobzanová.
„Velkým lákadlem je večerní živá
ohnivá show Dana Nekonečného.
A samozřejmě velmi oblíbený je i
závěrečný ohňostroj, který bude odpalovaný přímo z hladiny Boleveckého rybníka,“ uvedl Husák.

Na hladině Boleváku budou k vidění také souboje pirátských plavidel, která mezi sebou budou zápolit o velký pirátský poklad. O ten se
piráti poperou i v soubojích na souši. Hladinu bude brázdit osmimetrový pirátský koráb.

Na návštěvníky čeká
zumba nebo aquaball
Lidé si budou moci prohlédnout
také pirátské příbytky, vyzkoušet
pirátské zbraně nebo se zúčastnit
pirátských soutěží. 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.
Na návštěvníky čeká také bohatý hudební program. V sobotu vystoupí například kapely Kečup, Jak-

si Taksi či slovenská skupina Signature.
Část pláže bude patřit 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.
Děti mají vstup do Města her
zdarma, dospělí zaplatí symbolických 25 korun. Obvod tím chce
podle svého vyjádření zamezit,
aby se do areálu dostali i „pejskaři
popíjející krabicové víno“. V minulosti byl totiž vstup pro všechny
zdarma, pořadatelé s tím mají ale
podle svých slov špatné zkušenosti, uvedl Husák.
Akce je financována částečně z
peněz obvodu, částečně ze sponzorských darů. Program odstartuje
v sobotu v deset hodin, potrvá až
do večerních hodin.

Přejít rybník suchou nohou Mimo hudebních vystoupení nabízí
program Města her na plzeňském Boleváku také sportovní vyžití například Aqua-ball, chůzi uvnitř koule po vodní hladině.
Foto: ČTK

Kina Velký přehled filmů promítaných od pátku do neděle
Dobřany

Vídeňská ul. 9, tel. 376 311 342

Sokolovská 1011, tel. 739 643 219

Jako kočky a psi: Pomsta prohnané Kitty
3D
PÁ 17.00

Domažlice

PÁ, SO 21.00
NE 21.00

Kralovice
Na Palcátech 352, tel. 373 396 464

Toy Story 3: Příběh hraček

Vodní 8, tel. 379 722 002

SO, NE 17.00

LETNÍ KINO

PÁ, SO 21.00

Město Touškov
MT CLUB

Náměstí 51, tel. 379 725 852

Touškov, tel. 728 285 482

Ženy v pokušení
Doktor od Jezera hrochů
Ženy v pokušení
Shrek: Zvonec a konec

PÁ 21.00
SO 21.00
SO 23.55
NE 21.00

Robin Hood

SO 20.00

Plzeň
CINEMA CITY PLZEŇ
Radčická 2, tel. 374 809 777

Horažďovice
KINO OTAVA
Strakonická 16, tel. 376 512 237

Škola života
Kung Fu Kyborg

PÁ 20.00
SO 20.00

Horšovský Týn
KINO
Prokopa Holého, tel. 607 601 593

Twilight sága: Zatmění

Muži, kteří nenávidí ženy
Vrahouni

SO, NE 20.00

Klatovy

Zatím spolu, zatím živí
PÁ, SO, NE 14.20, 18.30, 20.40
Jak vycvičit draka
PÁ, SO, NE 14.30
Kajínek
PÁ, SO, NE 14.40, 15.20, 16.50, 18.00,
19.00, 20.10, 20.45, 21.10
Dostaň ho tam
PÁ, SO, NE 15.00, 19.40, 21.45
Jako kočky a psi: Pomsta prohnané Kitty
3D
PÁ, SO, NE 15.30, 17.15, 19.00
Shrek: Zvonec a konec

Vaším objektivem Plzeňské náměstí Republiky očima uživatelů serveru rajce.net

PÁ, SO, NE 15.40, 17.50, 19.50, 21.50
Počátek
PÁ, SO, NE 15.50, 18.40, 21.30
Toy Story 3: Příběh hraček
PÁ, SO, NE 16.10
Kuky se vrací
PÁ, SO, NE 16.30
Agora
PÁ, SO, NE 16.40
Trik
PÁ, SO, NE 17.30
Princ z Persie: Písky času
PÁ, SO, NE 18.20
Twilight sága: Zatmění
PÁ, SO, NE 19.10, 21.40
Sexy 40
PÁ, SO, NE 20.50
Predátoři
PÁ, SO, NE 21.00
Kouzelná chůva a Velký třesk
SO, NE 12.10
Shrek: Zvonec a konec 3D
SO, NE 11.10

PÁ, SO, NE14.00, 17.15, 20.30
Salt
PÁ, SO, NE 14.45, 17.00, 19.15, 21.30
Shrek: Zvonec a konec
PÁ, SO, NE 14.50, 16.50, 18.50
Zatím spolu, zatím živí
PÁ, SO, NE 15.45, 18.15, 20.45
Twilight sága: Zatmění
PÁ, SO, NE 16.00
Ženy v pokušení
PÁ, SO, NE 17.45,
20.15
Dostaň ho tam
PÁ, SO, NE 18.45, 21.00
Kajínek 2D
PÁ, SO, NE 19.00, 21.30
Predátoři
PÁ, SO, NE 21.15

Poběžovice
KINO
Mariánská 77, tel. 379 497 889

Toy Story 3: Příběh hraček

CINESTAR

Old Punx Fest
Originální festival Old Punx Fest vypukne od pátku do soboty ve Zbiroze
a nabídne přehlídku kapel, které působí na hudební scéně déle než 18 let.
Hlavními taháky budou například Tři
sestry, Visací zámek nebo Plexis.
Po jedné vstupence na Old Punx Fest
do Zbiroha získají tři čtenáři, kteří se
dnes po deváté hodině dopoledne
mezi prvními dovolají do plzeňské redakce MF DNES na telefonní číslo 374
333 223 a správně zodpoví soutěžní
otázku:

PÁ 19.30

Písecká 1, tel. 377 434 999

Jako kočky a psi: Pomsta prohnané Kitty
PÁ, SO, NE 13.00, 15.00, 17.00
Kajínek
PÁ, SO, NE 13.00, 15.30, 18.00, 20.30
Kuky se vrací
PÁ, SO, NE 13.20, 15.40
Toy Story 3: Příběh hraček
PÁ, SO, NE 13.30
Sexy 40

Od jakého roku působí na hudební
scéně kapela Visací zámek?

Sušice
KINO
Havlíčkova, tel. 376 523 360

Muž ve stínu

NE 20.00

Zbiroh
KINO
Masarykovo nám. 1, tel. 371 794 218

Toy Story 3: Příběh hraček

SO 21.00

a) 1992
b) 2002
c) 1982

Dovolejte se mezi prvními a
vyražte na hudební festival!l

Hudba Páteční přehled koncertů v kraji
Býkov

Horažďovice

Pouťová zábava

ZÁMECKÝ STATEK

KULTURNÍ DŮM

MĚSTSKÉ MUZEUM

Anakonda benda

PÁ 20.00

Parkán

PÁ 21.00

Mírové nám. 11, tel. 376 512 271

Strakonická 17, tel. 376 512 237

tel. 377 193 112

PÁ 21.00

Koncert sester Strolených

PÁ 19.00

Břežany

Domažlice

Líšná

LETNÍ AREÁL U SKÁLY

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO - PÓDIUM
U BRÁNY NA NÁMĚSTÍ

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA U LÍŠNÉ

tel. 777 879 083 za deště KD Pačejov

EGES

PÁ 21.00

Čižice
PARKET
tel. 607 970 506 za deště U Bizona

Sifon

PÁ 21.00

Nám. Míru 51, tel. 379 722 631, 379 722 632

Ozvěny folkloru: Navostro, Chodská vlna,
Kukulín, Čankišou. Moderuje Milan Tesař
PÁ 19.00

Zbirožsko (mezi Líšnou a Jablečnem), tel.
777684731

Virtuosi di Basso
HRAD RABÍ

DEATH MAGNETIC ROCK CLUB

Rabí, 341 61 Sušice 1, tel. 376 596 235

tel. 777 770 876, 777 781 010

Vladimír Merta: Zpívání včelám

Dolní Bělá
ZÁMEK

Horažďovice

ANDĚL CAFÉ & MUSIC BAR

KULTURNÍ DŮM

Bezručova 7, tel. 377 225 144

Extra Band revival (11 let)

PÁ 20.30

PÁ 18.00

Rabí

Chodské slavnosti 2010: Kabát revival
Plzeň
PÁ 20.00

tel. 737 814 000

PÁ 19.00

Plzeň

Strakonická 17, tel. 376 512 436

DJ Dirty: Holiday Party

PÁ 21.00

je dobrovolné. Více se lze o akci dozvědět na internetové adrese
www.prohlidky-klatov.cz.
(kol)

ČERVENÉ POŘÍČÍ

SVRŽNO

Zámek Červené Poříčí otevře mimořádně své brány tuto sobotu u
příležitosti bitev ze 30leté války
mezi Modrým regimentem a Butlerovými dragouny. Od 9 do 16 hodin lidé zakusí útrapy oddílů mušketýrů a pikenýrů na bitevním
poli, spatří výcvik mužstva, zažijí
ohlušující salvy z děla a dalších palných zbraní a uvidí vykonávání
práva útrpného. Zámek se poté veřejnosti otevře ještě 18. a 19. září.

Krátce

Trhy Na náměstí Republiky v Plzni se v těchto dnech konají
Bartolomějské trhy.
Snímky: Lucie Vonášková, lovunka.rajce.net

KLATOVY

Na procházce se dozvíte
o zajímavostech města

Mají šrámy
Zlaté chrliče se
stávají častým
cílem vandalů.
Na některých
kašnách jsou
opravdu velké
rýhy, které bude
třeba opravit.

PÁ, SO, NE 14.00
Počátek

Salt

KINO KRALOVICE - LETNÍ KINO

KINO ČAKAN

Shrek: Zvonec a konec

PÁ, SO, NE 15.30, 17.30, 19.20

KINO ŠUMAVA - LETNÍ KINO

KINO–DIVADLO KÁČKO

Soutěž o vstupenky

Líbí? Velký zájem kolemjdoucích
vzbuzují nové kašny na náměstí v Plzni.
Ani po dvou týdnech nepřestávají
Plzeňané diskutovat o tom, zda se jim
kašny líbí, nebo ne.

Také letos se mohou lidé v Klatovech vydat na prohlídky historického centra, kde se během 80 minut
dozvědí o zajímavostech města, a
to včetně těch, o nichž se nepíše v
žádném turistickém průvodci ani
na internetu. Sraz účastníků je v
deset hodin na náměstí pod Černou věží. Prohlídky se konají při jakémkoli počtu účastníků a za každého počasí, vždy v sobotu od 10
hodin, a to až do 11. září. Vstupné

V neděli se jezdci
utkají na Koniádě
Chodské slavnosti si užijí i milovníci koní. V neděli 15. srpna pořádají
v areálu chovu koní Svržno netradiční akci s názvem Koniáda. Od
půl deváté ráno do večerní osmé
hodiny se utkají jezdci všech kategorií. Více informací o programu
na www.konesvrzno.cz.
(kol)

Prožijte jeden den
v době třicetileté války

