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Dobřany
KINO–DIVADLO KÁČKO
Sokolovská 1011, tel. 739 643 219
Let’s Dance 3D 18.00

Kaznějov
KINO
Kaznějov, tel. 373 332 163
Čarodějův učeň 17.00, 20.00

Kdyně
KINO MODRÁ HVĚZDA
Americká 293, tel. 379 732 443
Kajínek 20.00

Klatovy
KINO ŠUMAVA
Vídeňská ul. 9, tel. 376 311 342
Dostaň ho tam 20.00

Planá
PLÁNSKÝ BIOGRAF
nám. Svobody, tel. 374 792 285
Kajínek 20.00

Plzeň
BUENA VISTA CLUB
Kollárova 20, tel. 377 921 219
Twin Peaks 20.00

CINEMA CITY PLZEŇ
Radčická 2, tel. 374 809 777
Toy Story 3: Příběh hraček 14.00
Čarodějův učeň 14.00, 16.10, 18.20, 20.30
22 výstřelů 14.20, 16.40, 19.10, 21.30
Kajínek 14.40, 16.50, 19.00, 21.10
Počátek 15.00, 18.00, 21.00
Sammyho dobrodružství 3D

15.10, 17.00, 19.00
Expendables: Postradatelní

15.10, 17.10, 19.20, 21.20
Let’s Dance 3D 15.20, 17.30, 19.40, 21.50
Shrek: Zvonec a konec 15.50, 17.50
(K)lamač srdcí 16.00, 18.10
Zatím spolu, zatím živí

16.20, 18.30, 20.40
Machři 19.40, 21.40
Salt 20.20
Poslední vládce větru 3D 20.50

CINESTAR
Písecká 1, tel. 377 434 999

Počátek 14.00
Ženy v pokušení 14.30
Sammyho dobrodružství 3D 15.00, 17.00
Let's Dance 15.30, 17.45, 20.00
Kajínek 15.30, 18.00, 20.30
Poslední vládce větru 15.45
22 výstřelů 15.45, 18.15, 20.45
Čarodějův učeň 16.15, 18.45, 21.15
Expendables: Postradatelní

16.50, 19.00, 21.15
Machři 17.00, 19.15, 21.30
Ondine 18.00, 20.15
Let’s Dance 3D 19.00, 21.20

Staňkov
KINO
Dělnická ul., tel. 379 492 338
Salt 20.00

Sušice
Bez soucitu 20.00

Tachov
KINO MŽE
Hornická 1695, tel. 374 722 210
Užívej si, co to jde 19.30

Klatovy
STÁLÁ DIVADELNÍ SCÉNA
Denisova 148, tel. 376 420 043
A. Goldflam: Ředitelská lóže
Klauni, staří komedianti, Learové a Hamle-
ti... tak by se možná daly nazvat dvě ústřed-
ní postavy inscenace A. Goldflama.

19.30

Plzeň
DIVADLO POD LAMPOU
Havířská 11, tel. 602 211 324
Skandinávie
Autostopem po oblastech za polárním kru-
hem v zemi Sämiů. Vyprávění Zdeňka Vac-
ka ze čtyř cest Norskem, Finskem a Švéd-
skem, doprovázené slideshow a krátkými
filmovými ukázkami. 20.00
VELKÉ DIVADLO
Smetanovy sady 16, tel. 378 038 070
Anna Kareninová

19.00
ZÁPADOČESKÉ MUZEUM
Kopeckého sady 2, tel. 377 329 380
Depot a unikátní nález bronzového štítu
z Plzně – Jíkalky
Přednáška z cyklu Příběhy předmětů.

17.00

PLZEŇ Po letních festivalech na ná-
dvořích hradů a zámků se folkový
zpěvák, kytarista a skladatel Karel
Plíhal vydává na koncertní šňůru
po komorních sálech českých
měst. Jeho fanoušci mohou v letoš-
ním roce dokonce zavítat na jeho
koncertní recitál již podruhé. Ten
se zítra uskuteční opět v malém
sále Měšťanské besedy od půl
osmé večer.

„Moc se těším na setkání s
vámi. Kromě známějších písniček,

o kterých se domnívám, že je rádi
uslyšíte, vám budu hrát i písničky
z připravované desky Vzducho-
prázdniny. Nových básniček mám
taky dost, tak snad vás nezklamu,“
komentoval své pocity směrem k
fanouškům jindy introvertní Karel
Plíhal.

Zmiňované album umělec pre-
cizuje delší čas a v nedávné době
mu již chybělo dokončení několi-
ka málo textů k hudbě, kterou již
zkomponoval. „Karel Plíhal po-

kračuje stále v psaní písní, po-
stupně je také zařazuje do svého
pořadu, přidává nové básničky a
snaží se tak divákům přinést
vždy něco nového,“ popsala sou-
časnou tvorbu známého folkaře
jeho manažerka Dana Dobešo-
vá.

Návštěvníci se tak mohou těšit
na jemnou a hravou poetiku, ne-
humpolácký humor a famózní ky-
tarové umění. Od valčíků k blues,
od latinskoamerických rytmů ke
swingu - to vše bravurně, s typický-
mi zvětšenými a zmenšenými du-
rovými akordy.

„Karlovy texty jdou umělecky
ruku v ruce s jeho kytarovou virtuo-
zitou. Jsou krátké, tematicky roz-
manité. Pro děti o zvířatech, pro

dospěláky kouzelně erotické, ob-
čas autobiografické, často odváž-
ně sebeironické. Zkrátka život v od-
lehčené, pozitivní energií nabité
plíhalovské zkratce,“ dodala Dobe-
šová.

Poslední řadová deska Plíhalovi
vyšla v roce 2004 a obsahuje písnič-
ky s Kainarovými texty. Chystané
album Vzduchoprázdniny bude
Plíhalovým v pořadí šestým albem
(kromě něj vydal ještě dvě živá
CD, DVD Karel Plíhal v Telči a kni-
hu Jako Cool v plotě). Kytaristovi
fanoušci mohli část nových písni-
ček slyšet již během jeho loňských
i letošních koncertů, kde některé
songy „vyvenčil“.

Tomáš Chochole
s přispěním Miroslavy Vejvodové

PLZEŇ Hlavními postavami filmu
Čtyři lvi, který dnes v 17 a ve 20 ho-
din uvede plzeňský Filmový klub v
kině Beseda, je skupinka několika
džihádistů žijících v Londýně, kte-
ří svou teroristickou buňku pojme-
nují (stejně jako režisér celý film)
Čtyři lvi.

Jejich vedoucí Omar, hlídač v ná-
kupním centru, se nemůže smířit s
tím, jak svět zachází s muslimy.
Jeho nejbližší přítel Waj má poně-
kud delší vedení, věčně naštvaný
Barry pečuje o svůj vous budoucí-
ho slavného „bílého“ mudžahedí-
na, podivín Faisalumí jako jediný
z nich umí vyrobit bombu a skupi-
nu doplňuje nafoukaný rapper
Hassan. Ještě před provedením ně-
jaké velké akce by ovšem měli zís-
kat vojenské zkušenosti ve výcviko-
vém táboře v Pákistánu.

Režisér i spoluautor scénáře

Christopher Morris sbíral informa-
ce o teroristických aktivitách přes
tři roky. Podařilo se mu narazit na
několik skutečných příběhů, svěd-
čících o až neuvěřitelné hlouposti
některých ideologií zmanipulova-
ných bojovníků.

Nejlepší tradice britské komedie
Údajným impulsem pro napsání
scénáře se měla stát příhoda, kdy
se loď teroristů potopila pod příliš-
nou váhou výbušniny. „Přistihl
jsem se, že se tomu směju. Vůbec
jsem to nečekal,“ komentoval to
Morris. Pětačtyřicetiletý rodák
z Bristolu, přezdívaný „mediální te-
rorista“, se proslavil jako scenáris-
ta, režisér i protagonista televiz-
ních pořadů, které svou satiričnos-
tí i surreálnem navazují na nejlep-
ší tradice britské komedie.

Film je natočen téměř dokumen-

tárním stylem, jehož „věrohod-
nost“ ovšem „narušuje“ příznačný
ostrovní černý humor.

Diskuse vedené o Čtyřech lvech
po jejich prvním mezinárodním
uvedení v lednu letošního roku na
americkém festivalu Sundance ješ-
tě zesílily po jejich premiéře v rod-
né Velké Británii na počátku květ-
na. Zároveň už za první měsíc vy-
dělal snímek jen v ostrovních ki-
nech dva a půl milionu liber, čímž
plně pokryl náklady na natočení.

Na žádnou z obou karlovar-
ských projekcí filmu „miláčka“ fes-
tivalu se také prakticky nedalo do-
stat. Nestatutární porota film oce-
nila za odvahu reagovat na bláz-
novství tzv. války proti terorismu
inteligentní satirou, v níž žádná
strana není ušetřena kritického
zhodnocení. Jan Kastner

Autor je filmový publicista

Soutěž
Vyhrajte lístky
na koncert

Vážení čtenáři,
v plzeňském Zach´s Pubu vystoupí
ve čtvrtek 16. září od 20.30 hodin
zpěvačka Natálie Kocábová. Osobi-
tá zpěvačka a nekonvenční autor-
ka je ve svých 26 letech matkou šes-
tiletého syna a studentkou šestého
ročníku FAMU se zaměřením na
scenáristiku a dramaturgii. Na hu-
dební scénu vstoupila Natálie již
ve svých patnácti letech, kdy debu-
tovala deskou Fly Apple Pie z tvůr-
čí dílny svých rodičů. Aktuálně do-
končila třetí desku Walking on the
A-bomb, na níž spolupracovala s
uznávaným českým hudebníkem
Jiřím Burianem.
Volnou vstupenku na koncert zís-
kají první dva z vás, kteří se dovola-
jí dnes po 9. hodině ráno do plzeň-
ské redakce MF DNES na číslo 374
333 210 se správnou odpovědí na
otázku:

Které jiné dítě slavného otce ji do-
provází v současném projektu
Walking on the A-Bomb?
a) Michal Pavlíček ml.
b) Jiří Burian(otec Jan Burian)
c) Marek Brodský

Kuky Plavbu netradičních plavidel po řece Radbuze v Plzni
sledovalo Denisovo nábřeží, obležené diváky. Jedno plavidlo
přivezlo postavu Kukyho. 2x foto: Vlkrivka, vlkrivka.rajce.net

Písničkář Karel Plíhal se představí plzeňskému
publiku. Chystá se zahrát známé hity, z nichž některé
již zlidověly, i novinky z chystaného alba
Vzduchoprázdniny. Nebude nouze ani o verše.

Malé hasičky Dětská družstva SDH Seč na
hasičské soutěži O pohár starosty obce Letiny.

Foto: Kateřina Sedláčková, bedlicka.rajce.net

PROFIL

Karel Plíhal
Narodil se 23. srpna 1958 v Přerově.
Je to český kytarista, zpěvák,
skladatel, textař, hudební režisér.
Je čtyřnásobným držitelem ceny
soutěžního hudebního festivalu
Porta. Složil hudbu k řadě inscenací
Moravského divadla Olomouc, mimo
jiné Zlatovláska, Sluha dvou pánů,
Utrpení Dona Perlimplína, Manon
Lescaut, Cyrano, Zimní pohádka,
Pašije, Giroflé-Giroflá etc. Zhudebnil
některé Kainarovy básně, režíroval
nahrávání alb např. Jarka Nohavici,
Petra Fialy, bratří Ebenů či
Bokomary.
Zdroj: Wikipedia.cz

Kina Dnešní programy kin v kraji

Divadla
Arnošt Goldflam
a další

Čtvrtá kašna
Skupina
recesistů
připlula po
řece se čtvrtou
kašnou. Prý by
skvěle
doplnila ty
stávající na
plzeňském
náměstí.

Folkový bard V Měšťanské besedě v Plzni zítra vystoupí známý písničkář, kytarista a básník Karel Plíhal. Foto: Otto Ballon Mierny, MF DNES

Karel Plíhal představí písničky
z připravované desky

Teroristický trhák Čtyři lvi v klubu Vaším objektivem Snímky ze serveru rajce.net, které pořídili čtenáři během uplynulého víkendu


