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Plzeňský kraj Plzeň DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/PlzenDnes

PLZEŇ Nejenom pivo, jídlo a muzika
se potkaly při letošní oslavě plzeňské-
ho piva. V roce voleb do Poslanecké
sněmovny totiž akce, které se účastní
desítky tisíc lidí, přilákala dost aktérů
soupeření o hlasy. V davech v centru
Plzně viděli příležitost se připome-
nout, rozdávat knížky a také pořizo-
vat snímky s lidmi pro sociální sítě. A
že měl někdo odpoledne v sobě piva
až příliš, bylo vedlejší.
Do provizorní předvolební kavárny

U Branky zamířili krajský lídr TOP 09
Marek Ženíšek a Dominik Feri, což je
trumf strany pro sociální sítě a láka-
dlo pro mladé. „Spousta holek se s
ním chce fotit,“ tvrdil Marek Ženíšek.
Nicméně v pořizování snímků se

svými příznivci si o sto metrů dál u
budovy spořitelny velmi dobře vedl
favorit voleb – šéf hnutí ANO Andrej
Babiš. Ten na Pilsner Fest přijel s kraj-
skou volební jedničkou ministryní
Karlou Šlechtovou.
U Zvonu, na trase z náměstí Repub-

liky do areálu pivovaru, se pár metrů
od sebe snažili zaujmout kolemjdou-
cí proevropští Piráti a také Svobodní,
kteří naopak Unii v lásce nemají.
Před hlavní branou do areálu
Prazdroje se objevil i Tomio Okamu-
ra, který jde do voleb se svou Stranou
přímé demokracie (SPD).
TOP 09 měla svůj kavárenský stá-

nek u lávky vedoucí přes Mži na ná-
dvoří pivovaru. Richard Pikner, kte-
rý vedl Topku do krajských voleb, se
činil při rozdávání lázeňských opla-
tek. Šly na dračku. „Podle počtu roz-
daných oplatek bychom měli ty vol-
by vyhrát,“ zasnil se Pikner. „Zajímal
by mě váš náhled na jednu věc. Co si

myslíte o spoustě zahraničních pra-
covníků u nás?” chtěl vědět asi čtyři-
cetiletý muž. „Největší problém jsou
pracovní agentury, které sem ty lidi
vozí. Někdy se chovají jako otroká-
ři,“ reagoval Pikner. „Tohle ještě ne-
vyřešili nikde na světě,“ tvrdil Žení-
šek. Na podporu TOP 09 dorazil po-
slanec Evropského parlamentu Jiří
Pospíšil, kterého si hned dvě dívky
půjčily na společnou fotku. Pak vyra-
zil s ostatními na pivo. „Je zvláštní,
že Okamuru nikdo nepovažuje za
vážnou hrozbu,“ podivoval se polito-
log Ženíšek.
U Zvonu u svého volebního autobu-

su zvali k volbám Piráti a na nezájem
si stěžovat nemohli. „Svoboda proje-
vu je užitečná, není proč ji omezo-
vat,“ vysvětloval v debatě pár lidem
Lukáš Bartoň, krajská volební jednič-
ka. „Rakousko není v NATO, ale já
bych rád viděl, abychom i s ním měli
společnou obranu,“ tvrdil. Pochvalo-
val si zájem lidí, ale připustil, že ne
všem se zavděčí. „Už se do nás pustili
například okamurovci,“ prozradil.
Poměrně dlouho Piráty zpovídal Pa-

vel Biedermann. „Ta strana jemi sym-
patická, protože jsou tam mladí a zá-
roveň vzdělaní lidé. Myslím, že pře-
mýšlí trošku pokrokověji než ostatní

strany. To tahle země potřebuje.
Mám chuť je volit. Myslím, že politika
potřebuje nový vítr,“ uvedl.
U stánků Svobodných se rozdávaly

modré plastové půllitry na pivo a pro-
pagační tiskoviny. „Nemusíte nás vo-
lit, ale přečtěte si to,“ doporučoval
mladík a ujišťoval, že modré půllitry
jsou opravdu zdarma.
Svobodní, na které přijel do Plzně

upozorňovat i jejich šéf Petr Mach, se
zamlouvali kritikům Evropské unie a
jejího vztahu k uprchlíkům. „Jezdím
do Německa a vím, jak tam migranti
makají a co to zemi stojí,“ prohlásil s
tím, že nevidí přínos EU pro Česko.

PLZEŇ Historická budova Velkého
divadla v Plzni bude od 1. do 29. led-
na 2018 uzavřena. Důvodem je natá-
čení francouzského filmu o Edmon-
du Rostandovi. Diváci budou moci
navštívit pouze představení na scé-
nách Nového divadla. Ředitel DJKT
Martin Otava podepsal smlouvu se
zástupcem produkční společnosti SI-
RENA FILM s. r. o. Divadlo získá za
pronájem 5,8 milionu korun.

Podle vedoucí obchodního odděle-
ní DJKT Edity Laštovkové divadlo
vzhledem k uzavření koncipovalo
systém abonmá, jehož předprodej
začíná v těchto dnech. „Lednový vý-
padek se týká sedmi předplatitel-
ských skupin – V1, V2, V5, V9, V10,
V12 a V14. Ty se skládají místo z ob-
vyklých osmi jen ze sedmi představe-
ní. Pokud budou mít jejich držitelé o
osmé představení zájem, mohou si

jej během roku 2018 dokoupit za zvý-
hodněnou cenu,“ uvedla.
O pronájmu historické budovy pro

filmařské účely se jednalo již během
letních prázdnin a divadlo o schvále-
ní tohoto záměru požádalo svého zři-
zovatele, kterým jeměsto Plzeň. Rad-
ní pronájem schválili na konci srpna.
Členové umělecké rady DJKT ani ve-
řejnost ale nebyli oficiálně informo-
váni. Dlouhodobý pronájem divadla

uprostřed sezony je přitom v kontex-
tu plzeňských scén záležitostí ojedi-
nělou. Martin Otava to vysvětloval
tím, že nechce předjímat věc, která
se má teprve uskutečnit. „Je to věc
nezvyklá. Ale pro Divadlo J. K. Tyla
prestižní, důležitá je i ekonomická
stránka věci,“ vyjádřil se náměstek
plzeňského primátora Martin Baxa.
Film Edmond, který bude v Plzni

vznikat, vychází ze stejnojmenné di-

vadelní hry o životě dramatika Ed-
monda Rostanda a vzniku jeho slav-
ného Cyrana de Bergerac. „Dramatik
Alexis Michalik hru sám inscenoval
na jevišti pařížského divadla Théâtre
du Palais-Royal a ujme se také režie
filmu. Ve Francii se jeho hra setkala s
mimořádnýmúspěchem a získala ně-
kolik prestižních ocenění,“ uvedla
mluvčí DJKT Michaela Svobodová.
— Gabriela Špalková

Jaroslav Nedvěd
redaktor MF DNES

Dva ze šesti vlků z Bavorska jsou
mrtví, jeden přešel na Šumavu

P řišel, byl viděn a zvítězil. Ale-
spoň v divácké soutěži letošní-
ho karlovarského festivalu. Tak

lapidárně by se dala zachytit přítom-
nost americko-britsko-kanadského
snímku s nepřekládaným názvem
Wind River na našem nejvýznamněj-
ším filmovém festivalu. Nejprve se v
čele hlasování objevila restaurovaná
verze jednoho z našich nejvýznam-
nějších filmů Obchodu na korze. O
tom, že s diváckým vkusem jsme le-
tos mohli být spokojeni, svědčí fakt,
že po uvedení zřejmě nejpůsobivější-
ho soutěžního snímku letošní soutě-
že izraelského Cukráře, se právě on
dostal do čela diváckého hodnocení,
třebaže z oficiálního klání odešel
(kromě nestatutární Ceny Ekumenic-
ké poroty) bez ocenění. Nicméně
okamžitě po uvedení v předposlední
(!) festivalový den se do čela vyšvihl
právě Wind River.
Už v průběhu festivalu se ozývaly

zklamané hlasy diváků, kteří se na
obě jediné festivalové projekce
Wind River nedostali, nebo si chtěli
tu diváckou rozkoš zopakovat, že
film není zakoupen do distribuce.
Hned po skončení festivalu došlo k
nápravě, díky níž si tuto podívanou
nemusejí nechat uniknout ani zájem-
ci ve FK v Kině Beseda zítra v 17 a 20
hodin. V hlavních rolích se představí
Jeremy Renner coby stopař Cory
Lambert, který objeví uprostřed pus-
té krajinyWyomingu tělomrtvé indi-
ánské dívky. Vyšetřování se ujímá Eli-
zabethOlsen jako novopečená agent-
ka FBI Jane Bannerová.
— Jan Kastner, filmový publicista

Lukáš BartoňKrajský lídr Pirátů v Plzni upoutal pozornost volebním autobu-
sem. Foto: 3x Ladislav Němec,MAFRA

Petr MachŠéf Svobodných se v Plzni zamlouval převážně kritikůmEvrop-
ské unie.

ŠUMAVA Nastražili pasti, dostali
narkotizační střely. I pracovníci
Správy Národního parku Šumava
jsou připraveni na možné setkání
s vlkem, který není v přírodě žádou-
cí. Po útěku šesti šelem ze zvířecího
výběhu v Národním parku Bavor-
ský les nejméně jedna z nich se do-
stala na české území.
Další dva z vlků uniklých z výbě-

hu už jsou mrtví: jednoho srazil
v pátek vlak, druhého zastřelil
myslivec nedaleko návštěvnické-
ho centra Haus zur Wildnis v Ba-
vorsku.
„Ten, který přešel hranice, se v so-

botu odpoledne pohybovalmezi Že-
leznou Rudou a Gerlovou Hutí.
V neděli pak v oblasti Špičáckého
sedla. Okamžitě jsme kontaktovali
chovatele zvířat v okolí. Informova-
li jsme i policii, starosty okolních
obcí, Horskou službu i lesní správy
Lesů ČR,“ říká náměstek ředitele
Správy NP Šumava Martin Starý.

Ačkoli jednoho z vlků v Bavorsku
už zastřelili, na české straně Šumavy
je cílem vlka chytit, a to buď pomocí
speciálního odchytového zařízení,

nebo narkotizační střely. „Stále se
jedná o chráněného živočicha, jehož
odstřel podléhá udělení zvláštní vý-
jimky. Víme, že odchyt bude nároč-

ný, ale chceme, aby se zvíře vrátilo
do výběhu,“ podotýká mluvčí Sprá-
vy NP Šumava Jan Dvořák.
V případě odstřelu zvířat by navíc

mohla hrozit jejich záměna s divo-
kými vlky, kteří se letos na Šumavě
po 150 letech rozmnožili a utvořili
smečku.
Vlci uniklí z výběhu nezůstali po-

hromadě, tři z nich se podle posled-
ních informací stále drží na bavor-
ské straně Šumavy. I to se ale může
změnit, vlci jsou schopni v krátké
době překonat velké vzdálenosti.
Jisté je také to, že vlci z výběhů

mohou být nebezpeční i pro ná-
vštěvníky, jsou totiž zvyklí na kon-
takt s lidmi. „Žádáme, aby se
v případě setkání lidé k vlku nepři-
bližovali, nesnažili se ho nahánět
nebo krmit. Každé pozorování by
ale měli nahlásit buď pracovníkům
Správy NP Šumava, nebo na linku
Policie ČR,“ apeluje Dvořák.
— Radek Štěpánek

Dominik FeriZejména slečny amladé ženy si pořizovaly oblébené selfie se zástupcemTOP 09.

Filmový klub:
Neskutečný
film podle
skutečných
událostí

V lednu zavřeno. Velké divadlo obsadí filmaři

Pivo s pozvánkami k volbám
Davy lidí na Pilsner Festu přilákaly aktéry soupeření o hlasy. Připomínali se, debatovali, rozdávali

Výlet skončil tragickyDva ze šesti vlků, kteří utekli z výběhu v Bavorsku,
svůj výlet nepřežili. Il. foto: Petr Lundák,MAFRA

„Ten, který přešel
hranice, se v sobotu
odpoledne
pohyboval mezi
Železnou Rudou
a Gerlovou Hutí.
V neděli pak v oblasti
Špičáckého sedla.“


