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Plzeň
ANDĚL CAFÉ & MUSIC BAR
Bezručova 7, tel. 377 225 144
Rara Avis 21.00
BUENA VISTA CLUB
Kollárova 20, tel. 377 921 219
Hibaj 21.00
LA SALSA CAFÉ
Americká 49, tel. 604 758 511
Tančírna 20.00

Horažďovice
KULTURNÍ DŮM
Strakonická 17, tel. 376 512 436
1 + 1 = 3
Komediální představení. 19.30

Plzeň
DIVADLO ALFA
Rokycanská 7, tel. 377 188 211
H. Krejčí: Démonův pramen
„Žádná hostina netrvá věčně, zatímco lás-
ka dvou lidí nezná hranic,“ praví jedno čín-
ské přísloví. 9.00

DK INWEST
Americká 49, tel. 378 779 316
Veřejná rozhlasová nahrávka P. Jančaříka

19.00

KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ - POLANOVA
SÍŇ
Bedřicha Smetany 13, tel. 378 038 210
Srpnová neděle 2010
Vystoupení ke 100. výročí narození Františ-
ka Hrubína. 17.00

KOMORNÍ DIVADLO
Prokopova 14, tel. 377 226 473
V. Blažek, L. Rychman: Dáma na kolejích

19.00

VELKÉ DIVADLO
Smetanovy sady 16, tel. 378 038 070
O. Nicolai: Veselé paničky windsorské
Opera na motivy stejnojmenné komedie
W. Shakespeara. 19.00

Bezdružice
KINO
Čs. armády 196, tel. 374 630 511
Kajínek 20.00

Dobřany
KINO–DIVADLO KÁČKO
Sokolovská 1011, tel. 739 643 219
Piraňa 3D 19.30

Kaznějov
KINO
Kaznějov, tel. 373 332 163
Machři 17.00, 20.00

Kdyně
KINO MODRÁ HVĚZDA
Americká 293, tel. 379 732 443
Román pro muže 20.00

Klatovy
KINO ŠUMAVA
Vídeňská ul. 9, tel. 376 311 342
Román pro muže 20.00

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

Plzeň
CINEMA CITY PLZEŇ
Radčická 2, tel. 374 809 777
Wall Street: Peníze nikdy nespí

14.00, 16.30, 19.10, 21.50
Piraňa 3D 14.10, 18.00, 20.00, 22.00
Machři 14.50, 19.00
Román pro muže

15.10, 17.10, 19.10, 21.10
Habermannův mlýn

15.15, 17.20, 19.30, 21.40
Alfa a Omega 3D 15.20, 17.20
Dál než se zdálo 15.50, 20.50
Sammyho dobrodružství 3D 16.00
Kajínek 16.00, 18.10, 20.20
Čarodějův učeň 16.10, 18.20
Shrek: Zvonec a konec 16.20, 18.30
Expendables: Postradatelní 17.00
Karate Kid 17.50
Resident Evil: Afterlife 3D 19.20, 21.20
Počátek 20.30
22 výstřelů 20.40
Tajemství mumie 21.00

CINESTAR
Písecká 1, tel. 377 434 999
Kajínek 14.00, 19.00, 21.30
Román pro muže

14.10, 16.20, 18.40, 21.00
Shrek: Zvonec a konec 14.20

Alfa a Omega 3D 14.40
Habermannův mlýn

14.45, 17.00, 19.15, 21.30
Wall Street: Peníze nikdy nespí

15.00, 17.45, 20.30
Resident Evil: Afterlife

15.20, 17.40, 20.00
Karate Kid 15.30
Čarodějův učeň 16.30
Let's Dance 3 16.30, 18.50
Piraňa 3D 16.40, 21.00
Machři 18.30
Resident Evil: Afterlife 3D 18.40
Expendables: Postradatelní 20.45
Dál než se zdálo 21.15

KINO BESEDA
Kopeckého sady 13, tel. 378 037 914
La Tigra, Chaco 17.00, 20.00

Sušice
KINO
Havlíčkova 89
(K)lamač srdcí 20.00

Tachov
KINO MŽE
Hornická 1695, tel. 374 722 210
Kočičí princ 14.00
Páni kluci 16.00
Velké trápení 18.00

T
akhle mimořádnou, roz-
sáhlou a rozmanitou příle-
žitost, jak se ponořit do
duše jiných národů, už Pl-

zeň hodně dlouho neměla. Jestli vů-
bec. Týden hispánské kultury mimo
jiné nabízí i projekce tří argentin-
ských filmů. Po snímku Jako zřícené
letadlo přichází dnes v 17 a ve 20 ho-
din v kině Beseda na řadu druhý z
nich La Tigra, Chaco.

Tyhle snímky nejsou vybrány z
naší distribuce, jak se to u obdob-
ných akcí dělává. Na tyhle se nedá v
žádném běžném českém biografu
narazit. S výjimkou filmových festi-
valů. A právě loni v Karlových Va-
rech prožil svoji evropskou premié-
ru dnes uváděný argentinský film
La Tigra, Chaco (2009). Za doprovo-
du pětičlenné delegace byl uveden
v Sekci nezávislých, kde neunikl ne-
statutární porotě, udělující cenu
České televize nazvanou Nezávislá
kamera. Tu sice získal irský film Ea-
mon, ale ke snímku La Tigra, Chaco

směřovalo Čestné uznání, tedy
něco na způsob stříbrné medaile,
přičemž bronzová už se neuděluje.

Na našem nejvýznamnějším festi-
valu si také zmíněného argentinské-
ho snímku všiml i redaktor prestižní-
ho amerického filmového časopisu
Variety Peter Debruge. Hned v úvo-
du pro své zaoceánské čtenáře ná-
zorně předznamenal, že se snímek
odehrává v malém argentinském
městečku, jehož počet obyvatel je
menší, než obsazení jakékoliv hol-
lywoodské hrané produkce. Malé
ospalé místo La Tigra v severoargen-
tinské provincii Chaco opravdu čítá
jen asi dvacet bloků. Ve filmu se do-
zvíme i jak k jeho vzniku a pojmeno-
vání došlo, když na otázku, jak
tomu místu říkali, hrdinka odpoví-
dá: „Nijak, nemělo to tu jméno. Ne-
bylo tu žádné město. Ale jak tu zabi-
li tu tygřici, začali tu tomu říkat La
Tigra.“

Právě sem, do míst svého dětství,
se po letech strávených v Buenos

Aires vrací mladík Esteban, aby se
zde setkal s otcem. Ten však má no-
vou rodinu a jako řidič kamionu je
neustále někde na cestách. Během
čekání na něj se mladík sekává s ka-
marádkou z dětství Verou, která ho
čím dál tím víc přitahuje. Zatímco
Esteban si už nedovede představit
život bez nervního Buenos Aires, Ve-
rin čas v těchto končinách ubíhá
úplně v jiném rytmu, i když ne tak
zcela starosvětském, neboť dívčin
přítel, syn místního řezníka, hraje v
rockové kapele.

Oba debutující autory snímku La
Tigra, Chaco spojují jak studia zvu-
ku a kamery na univerzitě v Buenos
Aires, tak jejich záliba v divadelní re-
žii. Federico Godfrid (1977) si také
zahrál v několika krátkých filmech a
Juan Sasiaín (1978) se dále věnoval
studiu herectví i scenáristiky a záro-
veň působí v oblasti reklamy. Podle
obou režisérů byla zásadním impul-
zem pro vznik filmu jejich účast na
divadelním setkání v La Tigra. Pro

genezi projektu nebyl tedy základní
příběh, ale prostor. Místním nadšen-
cům nedalo příliš práce oba pře-
svědčit, aby přijeli znovu. Během
patnácti dní zde oba tvůrci, kteří už
mají na svém kontě dvě společně na-
psané divadelní hry, napsali pětaše-
desátistránkový scénář a po jeho ně-
kolikaměsíčním vybrušování v Bue-
nos Aires přijeli znovu a po více než
dvou měsících zkoušení s hlavními
aktéry začali s dvacetičlenným štá-
bem natáčet.

Filmu La Tigra, Chaco, který si
dále z festivalu v Mar del Plata odne-
sl Cenu FIPRESCI za nejlepší argen-
tinský film, se podařilo zaujmout
všude, kde byl promítán.

A jak je to s česky zpívanou písnič-
kou 74leté Any Allendeové ve filmu?
Odpověď přinese samotný film. Tak
jestlipak se dnes v Plzni nestane zá-
zrak a diváci ještě před rokem 2015
dokáží svým zájmem, že jsme oprav-
du evropským městem kultury?

Jan Kastner

Krátce
Prolistují Ekonomii
dobra a zla
Ve dnech 12. a 13. října se v Měš-
ťanské besedě v Plzni uskuteční ve-
letrh FINPEX. Ten je určen široké
veřejnosti. Ve středu od 10 hodin
nabídne v rámci doprovodného
programu akci nazvanou LiStOVá-
Ní bestsellerem Ekonomie dobra a
zla Tomáše Sedláčka. Vystoupí L.
Hejlík, A. Novotný a T. Sedláček.
Součástí akce bude také diskuse s
ekonomem Sedláčkem. (kol)

Staré gardy
V rámci okresního přeboru
Rokycanska starých gard
proti sobě nastoupili borci
FC Rokycany a Hrádku.
Foto: 2x Michal Straka,
schecke.rajce.net

R
áno stěhování národů z
největšího plzeňského síd-
liště do centra. Odpoled-
ne a večer je jediná příjez-

dová silnice spojující centrum měs-
ta se Severním předměstím ucpaná
znovu. Opačným směrem. Navíc
po téhle silnici jezdí i auta z Plzně
na Karlovy Vary a Most.

I přes společné sliby města a rad-
nice městského obvodu Plzeň 1, že
se začne budovat další silnice u
Roudné, která ulehčí cestování, se
nic neděje. Plán výstavby zabloko-
vali obyvatelé Roudné, která patří
také pod lochotínskou radnici, pro-
tože nechtějí, aby jim auta jezdila

za domy. Projektanti trasu napláno-
vali od křižovatky Rychtářka u fotba-
lového stadionu kolem Roudné až k
fakultní nemocnici, kde by se měla
napojit na alej Svobody, která k ne-
mocnici přivádí auta od výpadovky
na Most. „To je skutečně jedna ze
dvou velkých věcí, které se zásadně
nepodařily. S výstavbou silničního
systému Roudné se ani nezačalo.
Pevně věřím, že se to v dalším voleb-
ním období povede a „jednička“
bude mít další napojení do centra,
které potřebuje jako sůl,“ přiznává
starosta Jiří Uhlík (ODS).

S auty souvisí i druhý velký pro-
blém obvodu, který má kvůli spous-

tě paneláků přezdívku největší pl-
zeňská noclehárna. Není tam kde
parkovat. Těžko se hledá místo na
odstavení auta u nemocnice, do kte-
ré jezdí pacienti z celého kraje, ješ-
tě horší je to přímo v sídlišti. Před
týdnem protestovali lidé proti vý-
stavbě dalšího supermarketu, který
jim ubere místa pro parkování.
„Lidé, kteří se na Lochotín nastěho-
vali, mají právo i na občanskou vy-
bavenost, tedy parkoviště, které po
zastavění plochy bude chybět. A to
na sídlišti už teď chybí tisíce parko-
vacích míst,“ připomněl jeden z
protestujících Václav Ženíšek.

Po volbách v roce 2006 pokračo-

val ve starostování Jiří Winkelhöfer,
ve volbách dostal největší počet hla-
sů. Koncem roku 2007 nastala velká
personální rošáda. Nejdřív na pl-
zeňské radnici odstoupil technický
náměstek Jiří Uhlík, vzápětí Winke-
lhöfer položil starostování a místo
něj byl novým vládcem lochotínské-
ho úřadu zvolen Uhlík.

Obvod pod vládou ODS a Pravé
volby pro Plzeň v posledních letech
investoval do pěti nových dětských
hřišť, vyrostl Ice Park se speciální
plastovou plochou, po které se dá
jezdit v klasických bruslích. V obvo-
du je rozmístěno 580 nádob na tří-
děný odpad. Petr Ježek

Hudba
Hibaj koncertuje
v Buena Vistě

FAKTA

Kdo vládne radnici
Rada městského obvodu má devět
členů. Vládne ODS (7 lidí) s Pravou
volbou pro Plzeň (2).
Sedmadvacet zastupitelských postů
voliči v roce 2006 rozdělili takto:
ODS (13), ČSSD (6), KSČM (4),
Plzeňská aliance a PVP (obě po 2).

NÁZOR

Lochotínská radnice
pohledem opozice

Do konce loňského roku byl
opozičním zastupitelem architekt
Petr Domanický (zvolen za
Plzeňskou alianci). Skončil, když se
z obvodu odstěhoval.
„Kontejnery a třídění odpadu je
věc, která je podle mě na jedničce v
pořádku. Dříve, kdy jsem ještě
bydlel v obvodu Plzeň 3, jsem
tříděný odpad dokonce vozil v
batohu na Lochotín, kde to už
fungovalo,“ vybavuje si Domanický.
Parkování je podle Domanického
problém, který se strašně těžce
komentuje. „Vytvořit na sídlišti
další plochy za relativně málo
peněz zabíráním zeleně není podle
mě šťastné. Právě bydlení v zeleni
odlišuje sídliště od klasického
města v centru metropolí. Pokud
zeleň nahrazují parkoviště, stává se
ze sídlišť noclehárna. A to se podle
mého názoru na jedničce bohužel
děje,“ říká Domanický.
Jako architekta ho mrzí, že
nedokázal prosadit, aby se k
rekonstrukcím školek vyjadřovali
právě architekti.
„Dokonce za komunistů i na sídlišti
Lochotín byly školy a školky
architektonicky kvalitní. Dnes jdou
na jejich úpravy spousty peněz i z
obvodních rozpočtů, ale řeší se to
jen jako technická záležitost, ne
architektonická,“ uvedl
Domanický.

Divadla
V Alfě dnes prýští
Démonův pramen

Kina Na Kočičího prince do Tachova

PLZEŇ (pek) Přes 50
tisíc lidí žije v prvním
plzeňském obvodě.
Starosta Jiří Uhlík je
nejspokojenější s

tím, že se na „jeho“ území výrazně
zvýšila čistota. „Vytvořili jsme 35 ve-
řejně prospěšných pracovních míst.
Tito naši zaměstnanci za letošní rok
sesbírali asi 525 tun odpadu,“ říká.

Z čeho máte za tři roky v čele úřa-
du nejlepší pocit?
Obyvatelé obvodu ročně vytřídí
3 200 tun odpadu. Vysadili jsme té-
měř tisíc stromů a 7 500 keřů. Po-
stavili jsme pět dětských hřišť, hřiš-
tě s umělým povrchem a podpoři-
li jsme výstavbu sportovní víceúče-
lové haly u 31. ZŠ. Nesmím opome-
nout cyklostezku do Třemošné za
16 milionů korun. Významně pod-
porujeme občanské sdružení To-
tem a jejich práci pro seniory.

Co se naopak nepodařilo?
Dvě zásadní velké věci. Nebyla ani
zahájena výstavba silničního systé-
mu na Roudné. I druhá věc se týká
Roudné – sportovně rekreační areál
v zátopovém území. Vázne to na zís-
kání pozemků od státu, který je
vlastníkem, a za metr čtveřeční po-
žaduje částku zhruba 1 800 korun.
Věřím, že Úřad pro zastupování stá-
tu ve věcech majetkových přehod-
notí cenu a podaří se park postavit.

Lidem ale nejvíc vadí, že nemají
kde parkovat. Existuje řešení?
Vždyť jsme v obvodu vytvořili 465
úplně nových parkovacích míst.
Ubývá ale lokalit, kde by se dala sta-
vět veřejná parkoviště. Každé nové
parkoviště vzniká na úkor zeleně a
musíme často velmi vyvažovat. Sna-
žíme se o vznik parkovacích domů
privátními investory tak doufám, že
se nám to bude i nadále dařit.

Ráno a odpoledne plno Doprava tíží první městský obvod Plzně nejvíce. Karlovarská třída je ráno a odpoledne ucpaná. Foto: Jiří Bervida, MF DNES

Nelítosné souboje
Ani „staří pánové“ si

na hřišti žádný míč
nedarují. K vidění

byly i velice zajímavé
souboje, jako například

tento.

Ve filmu z Argentiny se zpívá česky
» Filmový klub v Plzni zve dnes na snímek La Tigra, Chaco, jehož tvůrci zdařile převedli na plátno život v malé vesnici

Vaším objektivem Fotografie uživatelů webu www.rajce.net, publikované v sekci Fotozprávy

Chybějí parkovací místa
» Invetura na radnici Dnes se MF DNES „podívala“ do městského obvodu Plzeň 1

Starosta: Radost
mám hlavně
z čistoty a zeleně


