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Zábavné
Recyklohraní 

Pokud máme chuť se s rodinkou 
pobavit, poučit a strávit pěkné odpo-
ledne, zamiřme s dětmi v úterý 12. 
června mezi 13. a 15. hodinou do 
arboreta Základní školy Palachova. 

Koná se tu Recyklohraní - odpo-
ledne plné her, soutěží a tvůrčích 
činností v dílničkách. Zájemci si 
mohou zábavnou formou vyzkoušet 
a utřídit své znalosti o recyklaci a tří-
dění odpadů… 

Bývalá 5. ZŠ je už léta zapojena v 
mezinárodním programu Ekoškola, 
a Recyklohraní připravili sami žáci. 
Ti také budou  zábavným progra-
mem hosty provázet. -lko-

K létu patří nejen koupání, výlety a 
sport, ale i atraktivní filmová podívaná. 
S pěknou náloží snímků pro malé i vel-
ké přichází v červnu žďárské kino.

„Zveme fandy komerčních filmů i nároč-
ného diváka, milovníky rocku, i té nejlepší 
vážné hudby,“ informuje Aleš Hrbek z 
městské organizace Kultura Žďár n. S. 
Nechme se tedy inspirovat některými 
tipy… 

Kdo z nás v práci zažívá tmelení 
kolektivu, pod moderním označením 
teambuilding, ten se jistě pobaví u 
nového českého filmu se stejnojmen-
ným názvem. 

Výjimečný snímek Bratři Lumiérové 

Od rybníku rovnou do kina…
zachycuje padesátivteřinové zdigitali-
zované a precizně zrestaurované sním-
ky vynálezců kinematografie. „Uvidíte 
skutečné historické artefakty, což je neza-
pomenutelný filmový zážitek. Film je na 
potrálu CSFD ceněn 93 %,“ upozorňuje 
kinař.

Scream for Me Sarajevo je dalším 
užasným příběhem o neuvěřitelném 
rockovém koncertu, který odehrál 
frontman kapely Iron Maiden Bruce 
Dickinson v roce 94, uprostřed oblé-
hání Sarajeva. Sobota 16. června vůbec 
může být rockovým zážitkem s per-
namentkou. Čekají nás čtyři hudební 
lahůdky rockových kapel, jako Metalli-
ca, Scorpions ad.

„Milovníci vážné hudby mohou ve 
středu 20. června oslavit kalendářní pří-
chod léta přímým přenosem Berlínské fil-

harmonie. Mahlerovou symfonií č. 6 se 
totiž bude loučit dirigentská světová legen-
da, sir Simon Ratlle,“ upozorňuje pořa-
datel.

Fanoušci kultovních Dannyho parťá-
ků si nesmí nechat ujít jejich ženské 
protějšky ve hvězdně obsazeném filmu 
Debbie a její parťačky. No, a manuální 
sebevědomí si můžeme pozvednout u 
filmu Pat a Mat znovu v akci. 

Víte, že od 22. června kino Vysoči-
na zažije největší výskyt dinosaurů na 
metr čtvereční v dějinách Žďáru? To v 
nové epizodě slavné ságy - Jurský svět: 
Zánik říše. 

„Takže přátelé, z rybníku jděte rovnou 
do kina. A hlavně pohodové a krásné léto! 
To vám ze srdce přeje celá partička z kina 
Vysočina,“ vzkazuje Aleš Hrbek.

 -lko-

Slavné světové melodie z kri-
minálních filmů a policejních 
seriálů, a nejen ty, zazní při 
promenádním koncertu Hud-
by Hradní stráže a Police ČR 
v Jihlavě.
� Lenka Kopčáková

Máte rádi letní promenádní koncer-
ty? Pak si 7. června naplánujte výlet do 
Jihlavy. V parku Gustava Mahlera se od 
půl třetí odpoledne rozehraje Hudba 
Hradní stráže a Policie ČR. 

Promenádní koncert je oslavou Dne 
Policie ČR. 

Tím je již po 27 let jednadvacátý čer-
ven, kdy také bývají policistům předá-
vány služební medaile. Dne 21. 6. 1991 
Česká národní rada schválila první 
zákon o Policii České republiky.

Jihlavský promenádní koncert je jed-
nou z letních akcí policistů pro veřej-
nost. Park najdeme v ulici Benešova a 
vstup na koncert je zdarma.

A na co se můžeme těšit? „Představí se 
nám velké hudební těleso, které přes 70 let 
vysoce profesionálně reprezentuje českou 
hudební kulturu doma i ve světě. Svým 
vznikem v roce 1945 orchestr navázal na 
bohatou tradici vojenských, policejních i 
četnických hudeb z období První Česko-
slovenské republiky,“ uvádí Dana Čírtko-
vá z Krajského ředitelství policie Kraje 
Vysočina.

Jak připomíná, mezi prvořadé povin-
nosti Hudby Hradní stráže a Policie 
ČR patří zajištění hudebního dopro-
vodu při všech státních ceremoniích 
na Pražském hradě, především státních 
návštěv a nástupních audiencí velvy-
slanců. Orchestr je také významným 
kulturním reprezentantem Policie ČR, 
a zároveň plní veškeré služební úkoly 
vyplývající z tohoto postavení. 

V Jihlavě uvede hudební host slavné 
melodie z policejních a kriminálních 
filmů či seriálů. Posluchači se mohou 
těšit i na populární melodie známých 
českých i světových autorů.

Výlet na Hudbu Hradní stráže

Hurá na festivaly
Prvním letním tipem je festival Pelhřimov – město rekordů 8. a 9. června 

na tamním náměstí. Při již 28. ročníku budeme svědky těch nejpodivnějších 
a nejbláznivějších pokusů a rekordů…Siláci ohýbající železné tyče o hlavu, 
nebo rozbíjející pěstí kamení, akrobati, fakíři. A navíc, sami se můžete stát 
piráty…(vstup zdarma). 

Další výlet může zamířit do Chotěboře. Od 29. 6. do 8. 7. se tu koná světo-
vě unikátní Festival fantazie. Již 23. ročník přinese zážitky  fanouškům sci-fi, 
fantasy a hororu ve hrách, kostýmech, filmech, seriálech, anime, comicsech 
či knihách. -lko-


