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Tip MF DNES
Pivobraní: klauni,
ochutnávky a
party až do rána

PRAHA (char, ČTK) Pražské metro
bude o víkendu slavit 34. výročí za-
hájení provozu na lince A. Cestují-
cí bude při této příležitosti v neděli
12. srpna vozit původní sovětská
souprava 81-71, která jezdila do
roku 2005.

První jízda je naplánována na
11.45 ze stanice Dejvická, původ-
ně Leninova. Pojede do stanice Ná-
městí Míru a zpět. Právě v tomto
úseku byl zahájen v roce 1978 pro-
voz linky A. Vlak budou řídit stroj-
vedoucí v dobových uniformách.
„Po velkém zájmu a úspěchu

v květnu jsme se rozhodli využít
tuto formu pro připomenutí zahá-
jení provozu metra linky A,“ uved-
la mluvčí Dopravního podniku Te-
reza Krásenská.

Během dne bude vypraveno
osm jízd, poslední z Dejvické vyje-
de v 17.32. Jezdit budou postupně
i do dalších stanic tak, jak se metro
A v minulosti rozšiřovalo.

„Všechny jízdy soupravy budou
doprovázeny hlášením staničního
rozhlasu s uvedením aktuální cílo-
vé stanice a informací o datu zahá-
jení provozu na tomto úseku,“ uve-

dl Dopravní podnik. Při druhé jíz-
dě souprava skončí na Želivského,
při dalších pak na Strašnické, Skal-
ce a v Depu Hostivař. Provoz až do
hostivařského depa byl zahájen v
květnu 2006, tedy rok po ukončení
provozu původních sovětských
souprav.

Pro cestu těmito speciálními
vozy si cestující ani nebudou mu-
set připlatit. Stačí použít klasické
jízdenky, SMS jízdenky, platnou
Opencard nebo časové kupony.

Kromě toho podnik připravuje
další jízdy soupravou Ečs.

Benešov plný hudby
Od čtvrtka do soboty se
v Benešově konal další ročník
Sázavafestu. Fanouškům na pěti
pódiích zahráli muzikanti
z Česka i zahraničí.

3x foto: Jiří Schott

M ladoboleslavsko opět
ovládne pivobraní. Mů-
žete si tak zpestřit začá-

tek víkendu a vydat se v sobotu do
Rejšic, kde se bude konat již osm-
náctý ročník tradiční slavnosti.
Ochutnat zde budete moci hned
několik značek zlatavého moku.

Pestrý program odstartuje již ve
čtrnáct hodin ukázkou zbraní
městských strážníků. Poté bude
následovat vystoupení mažoretek
a fotbalové utkání. Ani letos nebu-
dou chybět pivní soutěže či vyhlá-
šení nejkrásnější ženy rejšického
pivobraní. Vrcholem programu
bude ve 21 hodin koncert populár-
ního zpěváka Marka Ztraceného a
světelná show mažoretek. S pří-
chodem půlnoci se pivobraní pro-
mění ve velkolepou party, která
bude pokračovat až do ranních ho-
din.

Na pivobraní ale můžete bez
obav vzít také své ratolesti, pro kte-
ré zde bude po celý den připraven
zábavný program v podobě dětské-
ho koutku s klauny nebo malová-
ní na obličej. Za vstupné dospělí
zaplatí sto padesát korun. Vstup
pro rodinu vyjde na dvě stě pade-
sát korun. Děti do deseti let mají
vstup zdarma.

KUTNÁHORA Zahradu herce Václa-
va Veselého obsadí umělci z celé
České republiky. Bude se tu totiž
konat třináctý ročník multižánro-
vého festivalu Tyjátrfest, který se
během několika let proměnil
v uznávanou přehlídku divadel
malých forem a pevně zakotvil
mezi významnými kulturními ak-
cemi v Kutné Hoře.

„Tyjátrfest pro nás představuje
jakousi křižovatku, kde se každo-
ročně potkáváme s přáteli či s kole-
gy z oboru. Zváni jsou samozřej-
mě všichni nadšenci divadla,“ říká
pořadatel divadelního festivalu
Václav Veselý. Třinácté setkání di-

vadel malých forem odstartuje na
zahradě kutnohorského předměs-
tí Kaňk již tento čtvrtek. Nabitý
program potrvá až do neděle.

„Každý rok se divákům snaží-
me nabídnout nová představení a
soubory. Již několikátý rok v pro-
gramu nechybí mezi diváky oblí-
bené brněnské divadlo Do Houslí.
Letos se můžeme těšit na světo-
vou premiéru jejich autorského
představení s názvem Game
over,“ popisuje pořadatel Václav
Veselý. O pestrý program bude po-
staráno po celé čtyři dny. Začátek
odpoledního programu odstartu-
je vždy hudební vystoupení. Vý-

tvarné umění na festivalu zastou-
pí keramické výrobky z dílny Mar-
cely Pospíšilové. Poslední festiva-
lový den bude patřit dětem, kte-
rým zahrají herci z kutnohorské-
ho Divadélka Kůzle pohádku Ptej
se lína blízko mlýna.

Jediné letní kino v okolí
Prázdninovou přehlídku Tyjátr-
fest navštíví každý rok zhruba dvě
stě diváků. „Všechno je závislé na
počasí. Náhradní program ale při-
pravený nemáme. Kdybychom fes-
tival přesunuli na jiné místo, přišli
bychom totiž o nenahraditelnou
atmosféru,“ vysvětluje herec Vese-

lý. Ti, kteří budou mít zájem zů-
stat na festivalu po celou dobu ko-
nání, mohou využít provizorního
stanového městečka na festivalo-
vé zahradě. V duchu přátelské at-
mosféry bude stanování opět za-
darmo. Obávat se nemusíte ani o
parkování. K dispozici bude neda-
leké parkoviště.

Letní večery zpestří návštěvní-
kům jediné letní kino v okolí Kut-
né Hory. „Každý večer plánujeme
promítání pod širým nebem, kde
se chystáme promítat záznamy di-
vadelních inscenací vystupujících
souborů,“ dodává pořadatel Vác-
lav Veselý. Zuzana Plecitá

ČTVRTEK
Poznejte tajemství
výroby českého skla

Nižborská sklárna RÜCKL CRYSTAL
pořádá od pondělí do pátku
odborné prohlídky.
Exkurze se konají vždy od 9.30 do
12.30 hodin.
Pokud prohlídku plánujete ve větší
skupině, doporučuje sklárna
návštěvu raději předem rezervovat.
Během exkurze se návštěvníci
podrobně seznámí s jednotlivými
etapami výroby křišťálových
výrobků.
Prohlídka sklárny trvá zhruba dvě
hodiny.

PONDĚLÍ
Hudební léto
v Dobřichovicích

Již od neděle se koná v
Dobřichovicích letní hudební
festival Musica Viva. Dnes vám
program nabídne koncert v místním
kostele, kde od 19.30 hodin zahrají
árie z duchovních kantát
německého baroka.
Konec týdne posluchačům nabídne
operní árie. V neděli festival
vyvrcholí s úderem patnácté hodiny
Malými italskými slavnostmi.
Za vstupné na celý festival zaplatíte
400 korun, jednotlivé koncerty stojí
100 korun.

SOBOTA
Vezměte děti na výlet
do Českého krasu

Skanzen Solvayovy lomy pořádá
tematický šermířský podvečer.
Program je určený pro děti, které
se mohou těšit například na
šermířské vystoupení Na ostří věků,
školu šermu nebo výcvikový tábor.
Nabitý program vyvrcholí turnajem
malých rytířů a dětskou bitvou.
Za vstupenku zaplatíte 80 korun,
dětské vstupné stojí 40 korun.
Večerní jízda vláčkem je v ceně.

STŘEDA
Prohlídka zámku jen
pro odvážné

Zámek Konopiště nedaleko
Benešova ve středu pořádá
speciální noční prohlídku, kterou
vás bude provázet například
hraběnka Vilma Lanyusová nebo
hofmistr Franc Janaczek.
Netradiční prohlídka se bude konat
od 21 hodin.
Na zámku bude po celý týden navíc
pobývat arcivévoda František
Ferdinand d’Este s rodinou.
Na jeho počest pak bude v sobotu
uspořádána slavnost ovocných
knedlíků.

» Servis MF DNES na týden
Ve čtvrtek odstartuje další ročník festivalu Tyjátrfest.
Kromě divadelních představení se můžete těšit na
hudební vystoupení, výstavu nebo promítání pod
širým nebem.

ÚTERÝ
Navštivte v létě
výstavu olejomaleb

Zpestřete si všední prázdninové
odpoledne a vydejte se spolu s
rodinou do muzea v Mělníku. Tento
týden zde vyvrcholí výstava
olejomaleb malíře Petra Pěnkavy.
Expozice je k vidění každý den
kromě pondělí až do neděle 12.
srpna.
Umělec vystavuje v mělnickém
muzeu již potřetí.
Za vstupenky zaplatíte pětadvacet
korun, děti a senioři o deset korun
méně. Regionální muzeum
naleznete na náměstí Míru 54.

MNÍŠEK POD BRDY (zup) Zpestřete
si tradiční prohlídku zámeckých
prostor a přijďte se v sobotu večer
podívat na hudebně-dramatickou
koláž pod taktovkou hudebníka Ri-
charda Pachmana. Netradiční vy-
stoupení se bude konat na zámku
v Mníšku pod Brdy. Akce začne ve
20.30 hodin na nádvoří zámku.
Umělci vám představí unikátní vy-

stoupení pod názvem Útes na mo-
tivy stejnojmenného historického
románu z 16. století. V představení
bude účinkovat dokonce sám au-
tor Richard Pachman. Spolu s ním
v sobotu zazáří také Dita Vích Ho-
řínková, Zdeněk Maryška nebo Ka-
mila Moučková. V rámci představe-
ní zazní skladby Útes, Naděje
nebo Modlitba. Součástí scény

bude také velkoplošná projekce,
díky které se divák seznámí se zá-
kladní osou příběhu. Za vstupen-
ku zaplatíte sto padesát korun, sní-
žené vstupné bude o padesát ko-
run levnější. Vstupenky si můžete
zarezervovat na čísle 318 590 261
nebo na charvatova@stc.npu.cz.
Součástí sobotního vstupného
bude krátká prohlídka zámku.

Bouřlivé Milovice
Večer 2. srpna a ráno 3. srpna
zasáhly nebe nad středními
Čechami bouřky. Nebe nad
Milovicemi rozzářily blesky.

2x foto: Jaroslav Havelka

PÁTEK
V Příbrami zahrají
bratři Nedvědové
Nenechte si ujít další vystoupení
legendárních bratrů Honzy a
Františka Nedvědů pod názvem
Souhvězdí jisker. Hudebníci zahrají
v pátek večer v příbramském
letním kině.
Jako host vystoupí první dáma
české country scény Věra
Martinová. Akce začne v
devatenáct hodin. Vstupenky
zakoupíte za tři sta dvacet korun.

Zuzana
Plecitá
redaktorka
MF DNES

Výběr z programu
Čtvrtek
Folkový a Pokorný František
Central park west, Divadlo Zlín
Pátek
Marcel Kříž a Pohublá zrzka
Game over,
Divadlo Do Houslí Brno
Sobota
Indigo a Van
Tři sestry, Divadlo Turnov
Neděle
Ptej se lína blízko mlýna,
Divadélko kůzle Kutná Hora

Divadýlko Na Dlani z Mladé Boleslavi Do Kutné Hory se již potřinácté sjíždějí divadelní spolky z celé
republiky. Foto: archiv Tyjátrfestu

Výbě tipů MF DNES ve středních Čechách a Praze

O víkendu nepojede metro
z Dejvické, ale z Leninovy

Zámecké nádvoří obsadí umělci
V sobotu ovládnou zámek v Mníšku pod Brdy herci s unikátním představením

Vaším objektivem Fotografie čtenářů z webu rajce.idnes.net

Tyjátrfest
láká na
neokoukaná
představení


