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Navštivte zámek
v Červeném Poříčí

Výjimečně přístupný bude o víkendu zámek v Červeném Poříčí
na Klatovsku. Mimořádné prohlídky dlouhodobě uzavřeného
areálu se konají v rámci Dnů evropského kulturního dědictví. V
sobotu je zámek přístupný od 9
do 16 hodin, v neděli do 14 hodin. Návštěvníci uvidí také výstavu replik ženských historických
kostýmů Veroniky Kulové. Nedělní odpoledne bude patřit hudbě
a poezii. Pocta Karlu Hynkovi začíná od 15 hodin. Na programu je
prezentace sbírek poezie Josefa
Hrubého, Václava Maliny a dalších literátů i výtvarníků z okruhu Galerie města Plzně.
(jak)
PLZEŇ

Kdo zvítězí? Auto,
tramvaj nebo kolo?
Autem, tramvají, na kole nebo
koloběžce? Kdo dřív a jakým dopravním prostředkem se dostane od fakultní nemocnice k hlavnímu nádraží zkusí zítra odpoledne zjistit účastníci netradičního závodu. Pořádají ho Děti
Země. Start je v 16 hodin z parkoviště FN Plzeň. Cíl u sochy
hutníka na hlavním nádraží ČD.
Trasu si každý účastník volí
sám. Všichni musí dodržovat
pravidla silničního provozu a
bezpečnosti. Akce se koná v rámci Týdne mobility. Bližší informace jsou k dispozici na adrese
http://detizeme.cz/cykloplzen.
(jak)
KAŠPERSKÉ HORY

Beseda
o Kašperských Horách
O historii i současnosti Kašperských Hor bude zítra večer mluvit historik a spisovatel Václav Jiřík. Přednáška s besedou začíná
v 18 hodin v domě s pečovatelskou službou.
(jak)

Sliby: boj s hazardem i čistota
Účastníci boje o plzeňskou radnici tvrdí, že posílí bezpečnost v ulicích, zajistí čistější město nebo zlepší průhlednost veřejných zakázek
PLZEŇ Tažení proti korupci, herním automatům a za čistší ulice.
To má podle řečí politiků začít v
Plzni po komunálních volbách, konaných v polovině října.
Hesla o omezení hazardu jsou
totiž hitem letošní předvolební
kampaně. Politici téměř jako jeden muž vyhlašují válku výherním
automatům a terminálům.
Zřejmě největší šance na volební vítězství v Plzni mají ODS, ČSSD
a TOP 09. Radniční vládu by v případě jejich úspěchu mohly vytvořit se stranami jako jsou Pravá volba pro Plzeň, Věci veřejné, Lidovci, Plzeňská aliance nebo Občané.cz. Variant možných koalic
bude zřejmě nezvykle mnoho. „Tohle budou nejzajímavější a nejnapínavější komunální volby za posledních patnáct let,“ tvrdí bývalý
primátor a kandidát plzeňské ODS
Jiří Šneberger.
A jak se strany „silné trojky“ snaží voliče lákat? Jejich kampaně
jsou si v lecčem podobné. Například hesly o změně.
ODS hlásá: „Měníme s vámi Plzeň“ a ČSSD na billboardech se
svou jedničkou Evou Herinkovou
oznamuje: „Tato žena změní Plzeň.“ Kandidáti TOP 09 už od parlamentních voleb prohlašují, že
chtějí v Plzni zcela měnit poměry
na radnici. Tomu odpovídá jedno
z hesel volebního lídra Ondřeje Ženíška: „V Plzni je žízeň po opravdové změně.“

Automaty hýbou politikou
A jak se politici chtějí vypořádat se
záplavou hracích automatů a terminálů zejména ve středu města?
TOP 09 například tak, že provozo-

FAKTA

Kdo svede boj o křesla
na radnici v Plzni
1. ODS Martin Baxa
2. Pravá volba pro Plzeň Vl. Duchek
3. Plzeňská aliance Mir. Zábranský
4. Volte Pravý blok Old. Štembera
5. Občané.cz Pavel Rödl
6. DSSS Danuše Leidnerová
7. ČSSD Eva Herinková
8. Česká pirátská strana M. Potůček
9. Suverenita Romana Assadová
10. KDU-ČSL Petr Náhlík
11. SPO Zemanovci Vladimír Gabriel
12. Věci veřejné Jaroslav Škárka
13. Balbínova poetická strana
Martin Škoula
14. TOP 09 Ondřej Ženíšek
15. KSČM Jiří Valenta

Čistá Plzeň Čistota plzeňských ulic je před volbami téma, kterým se ohánějí všechny politické strany.
Na otázku: „Chcete čistou Plzeň?“ se obyvatel krajské metropole táže i několik billboardů ve městě.
Snímek jednoho z plakátů jsme pořídili včera u křižovatky Sirková - Americká.
Foto: Jaroslav Nedvěd, MF DNES
vatelům heren chce znepříjemnit
život kontrolami městské policie i
finančního úřadu.
A jaký recept mají socialisté?
„Moc bych si přála, abychom mohli
územně i časově obecní vyhláškou
omezit provoz heren,“ prohlásila volební jednička ČSSD Eva Herinková.
ODS mluví kvůli omezení heren
o zásahu do legislativy. „Chceme
inicializovat změnu zákona,“ tvrdí
kandidát občanských demokratů
Pavel Šindelář.

Příběh se odehrává
čtyři hodiny
Příprava inscenace trvala podle Poláka dva roky. „Nechtěli jsme se
soustředit jen na milostný trojúhelník, ale přinášíme dva paralelní příběhy – Anny a Vronského a Levina
s Kitty. Původní verze byla dokonce pěti hodinová, ale seškrtali jsme
ji na čtyři hodiny,“ vysvětluje Polák.
Přední slovenský herec Martin
Huba s úsměvem podotkl, že i slovenští diváci byli délkou zprvu zaskočeni, ale nakonec s časem ne-

Tři silné strany také slibují, jak
budou dusit korupci. „Chceme zavést lepší systém odpovědnosti,
kde jeden konkrétní úřadník bude
mít na starost konkrétní zakázku,“
argumentuje náměstek primátora
Petr Rund z ODS.

Aukcemi na internetu
proti korupci
I TOP 09 si bere na mušku veřejné
zakázky. „Chceme je vypisovat co
nejprůhledněji, hodláme napří-

klad zavést internetové aukce,“
uvedl volební lídr TOP 09 Ondřej
Ženíšek. Ten tvrdí, že by bylo možné na internetu se souhlasem soutěžícího zveřejňovat informace o
jeho nabídce.
I ČSSD plánuje větší veřejnou
kontrolu nad zakázkami. „Chceme, aby celé procedury kolem zadávání veřejných zakázek města
nad jeden milion bylo možné sledovat na internetu,“ uvádí socialisté ve volebním programu.

Strany poměřují síly i při slibování vetší bezpečnosti na ulicích. ODS si vzala velké sousto,
když v programu tvrdí: Nikdo se
nesmí bát jít večer sám po ulici
nebo tam nechat zaparkované
své auto. „Chceme zlepšit nedostatečnou spolupráci městské
policie a Policie ČR,“ vysvětluje
kandidátka ODS Eva Krieglsteinová.
Eva Herinková (ČSSD) si přeje,
aby práce městské policie byla
efektivnější. „V úvahu připadá i zavedení jednočlenných hlídek, aby
byli strážníci více rozptýleni v ulicích. A ráda bych se zasadila o to,
aby městská policie byla dostatečně technicky vybavena, aby byla
schopna rychle reagovat,“ konstatovala Herinková.
Jaroslav Nedvěd
s přispěním Jitky Šrámkové

Oslava titulu: plzeňské hudební skupiny a pivo zdarma
PLZEŇ (ban) V pátek vypuknou
oslavy získání titulu Evropské hlavní město kultury 2015. Na nádvoří
plzeňského pivovaru zazpívá jednu píseň i jeden z ambasadorů projektu, Tomáš Hanák. „Přijede i další ambasadorka, zpěvačka Radka
Fišarová,“ láká herec a režisér Vilém Dubnička, člen kreativního
týmu kandidatury.
Program začne v 18 hodin. „Zahrají kapely, bude tam zábava. Ale

nebude to ten klasický způsob, že
by zahrály dvě skupiny. Zahraje
jich minimálně sedm. Vystoupí s
takovými půlhodinovými zdravicemi,“ popsal Dubnička. Podle něj
bude v pivovaru k vidění pestrá
škála toho, co v Plzni je. „Od punku, přes vokální kvinteto, funky, až
po rokenrol a bigbít,“ dodal Vilém
Dubnička. Návštěvníci si budou
moct poslechnout například LSD,
Tanit či Hlasoplet.

Festival Divadlo právě startuje
PLZEŇ Čtyřhodinová inscenace
Anna Karenina v podání Slovenského národního divadla dnes v Plzni
slavnostně zahájí mezinárodní festival Divadlo. Dramatizace Tolstého románu s řadou předních slovenských herců, například Zuzanou Fialovou, Martinem Hubou a
Táňou Pauhofovou, se stala na Slovensku událostí sezony a získala
různá ocenění.
Pro plzeňské uvedení ve Velkém
divadle ji tvůrci museli prostorově
upravit. „Kulisy jsme museli zkrátit o čtyři metry na šířku. U nás
máme také větší zázemí, ale tady v
Plzni se to zútulnilo, možná to i
něco ztratí. Uvidíme, sám jsem na
to zvědav,“ uvedl Roman Polák.
Slovenské národní divadlo hostuje v Plzni opět po dlouhé době –
naposledy zde bylo v roce 2004. Režisér umístil postavy velkého milostného příběhu symbolicky na
kluzistě, kde se na ledě smekají, padají a zase znovu staví na nohy.

STŘEDA 15. ZÁŘÍ 2010
WWW.IDNES.CZ

Přesně ve 20.15 si všichni připijí
na plzeňský úspěch. Zdarma se tu
vyčepuje 2015 piv Pilsner Urquell.

Kavárna 2015
V pivovaru vyroste v pátek také improvizovaná kavárna 2015, kde se
budou moci zájemci dozvědět vše o
kandidatuře. „Bude zde k prohlédnutí také přihláška, která byla až dosud tajná. Část přihlášky si budou
moci vzít zájemci domů, aby si ji v

klidu prostudovali,“ uvedl Dubnička. Lidé se mohou podívat také na
filmy, které dokumentují přípravnou fázi kandidatury. „A budou si
moci popovídat se členy týmu i ambasadory a dát si s námi pivo nebo
kafe,“ přiblížil herec.
Když v den získání titulu kreativní tým vyhlásil datum oslavy, o programu nebylo vůbec jasno. „Byli bychom rádi, kdyby lidi přišli. A co se
tam bude dít? Nevíme,“ řekl Vilém

Dubnička na tiskové konferenci minulý čtvrtek. Dodal ale, že se jistě
podaří něco zajímavého vymyslet.
Oslava získání titulu se koná ve
stejný den, kdy bude zahájena extraliga ledního hokeje. „Byl bych
rád, kdyby to s námi po zápase přišli oslavit i hokejisté a fanoušci. A
doufám, že i hokejisté oslaví vítězství,“ uvedl Dubnička s tím, že
sám se bohužel kvůli přípravám
oslav na zápas nedostane.

Vaším objektivem Stavba obchvatu Třemošné u Plzně na vašich snímcích ze serveru rajce.net

dívat na výstupy svých kolegů. Je
to pro nás stále svátek,“ doplnila
mladá herečka.

Množství souborů
ze zahraničí

Velí Režisér Anny Kareniny
Foto: ČTK/P. Eret
Roman Polák.
měli žádný problém. „Za padesát
repríz jsem se nesetkal s tím, že by
délka někomu vadila. Naopak se diváci divili, že to tak rychle uteklo,“
potvrdil Huba, umělec, který je
svým působením s festivalem Divadlo úzce spjat.
„Jsem vděčný, že divák nestráví
čtyři hodiny při povrchních bulvárních tématech, ale dotkne se
skrze Annu Kareninu něčeho hlubšího,“ řekl Huba, který ztvárňuje
Karenina.
„Velmi mě ta inscenace baví,“
přidala se Táňa Pauhofová, představitelka Kitty. „Sami se chodíme

Na 18. ročníku přehlídky, jež potrvá do 23. září, se představí i další
zahraniční soubory. Přijedou
umělci z Lotyšska, Maďarska, Německa, Polska, Srbska a Turecka.
Vedle toho zahrají i domácí divadelní domy. Jako první z tuzemských scén se ve středu představí v
divadle Alfa od 16.00 pražské Divadlo Na Fidlovačce, které uvede inscenaci Benefice aneb Zachraňte
svého Afričana mladého režiséra
Štěpána Pácla. Představení se záměrnou „nekorektností“ ukazuje
rub charitativních akcí.
„Pácl, který si získal v posledních letech uznání české kritiky,
hru současné německé autorky inscenoval jako kabaret s hudebními
čísly, který se pohybuje na hranici
černého humoru,“ uvedl dramaturg Jan Kerbr.
V první den festivalu přijede do
Plzně také oceňovaný soubor Farma v jeskyni. Od 21.30 v areálu Světovar uvede scénickou kompozici,
jež vychází z rytmů a tanečních
kroků, kterými brazilští otroci setřásali pouta a vytvářeli svůj svět.
Podrobný program festivalu,
jenž poukazuje na to, co je aktuálně v evropském kontextu považováno za nejlepší a inovativní, je na
www.festivaldivadlo.cz.
Gabriela Špalková
s využitím ČTK

Obchvat Stavba důležité silniční spojky - obchvatu Třemošné u Plzně úspěšně pokračuje. Začalo se s ní v roce 2008 a s jejím dokončením se
počítá v roce 2011. Dokončený obchvat se bude na stávající silnici
napojovat před Třemošnou, a to u odbočky k areálu Čepro.
Snímky: Lucie Vonášková, lovunka.rajce.net

