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Vlčkovice chystají fest
Multižánrový festival chce pomoci lidem se sociálním hendikepem

Výrobou dřevěných předmětů se Oldřich Jahodář nikdy neživil. „Mám strojní průmyslovku, pracoval jsem v Praze
jako plánovač, dispečer, pak jsem přešel do Blanických strojíren do Vlašimi.
Pracoval jsem také na hospodářské správě,“ vyjmenovává. Nakonec se dostal
do Podblanického muzea a pracoval na
zámku v Růžkových Lhoticích jako
správce sbírek a objektu. „To byla nádhera, každý den něco jiného. Ještě dnes
tam pomáhám jako průvodce,“ poznamenal Jahodář, který řeže takřka každý
den minimálně dvě hodiny. „Když má
někdo skutečného koníčka, čas si na něj
vždycky najde,“ míní muž, který má ještě další zájmy. Kromě toho, že hrával
volejbal, houbaří, rybaří a je vyškolený
značkař Klubu českých turistů.

DODACÍ LHŮTA 2-3 dny

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
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KRÁTCE
Na skok do 17. století

Mezi kapelami, která zahrály na loňském ročníku VlčkoviceFestu, byl také
Traband.
FOTO | PETR ZEWLAKK VRABEC
upozorňuje Dalibor Hála, který je členem správní rady zmíněné společnosti.
Oblíbeným zpestřením je každoročně
fotbalový turnaj pro účastníky festivalu. „Zůstává systém, kdo dřív přijde, ten
dřív mele. V sobotu v devět hodin ráno
se otevře registrace a vzhledem k většímu počtu zájemců a zároveň komunitnímu prostředí začnou jednotlivé partičky
vytvářet společné fotbalové týmy, aby
si zahrál každý,“ popisuje Hála.

Dřevěný hlavolam: 100 000
a ještě jeden dílek navrh
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SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

JAROSLAV PEŠICE
VLČKOVICE | Hudbu, divadelní vystoupení, promítání filmů, výstavu obrazů a
navíc fotbalový turnaj. To vše nabídne
letní VlčkoviceFest 2016, který se letos
již po dvanácté koná ve vesničce na rozhraní benešovského a příbramského
okresu.
Akci přivítá od 22. do 24. července
příjemné prostředí starého statku ve Vlčkovicích. „Na své si zde přijde opravdu
každý včetně dětí. Výtěžek z celého festivalu je určen na aktivity naší pořádající obecně prospěšné společnosti Statek
Vlčkovice a jejích projektů,“ uvádí za
pořadatele Dalibor Hála.
Multižánrový festival si již získal své
diváky a i letos jim nabídne něco nového. Páteční část je jako vždy jen o hudbě. Zahraje slovenské trio Longital, Monikino Kino, pražští Hi-Fi pod vedením
Petra Wajsara či táborští Kalle.
V sobotní nehudební části se ke slovu
dostanou i další umělecké žánry. „Filmová scéna letos přinese tři dokumenty: Matrix AB, dokumentární snímek
Víta Klusáka, a Takovej barevnej vocas
letící komety od režiséra Václava Kučery,“ přibližuje Hála s tím, že jako poslední zabere plátno vlčkovického kina
cestovatelský film Dana Přibáně Trabantem do posledního dechu.
Dokumenty doplní divadelní představení v podání souborů Toy Machine a Divadlo Bufet. Na programu jsou
i workshopy, výstava či promítání
němých grotesek. „Velká část soboty je
uzpůsobena dětem, a tak není problém
s sebou na festival přivézt i ratolesti,“

INZERCE

„Taťka své hlavolamy testoval vždy
nejdřív na mně. Dával je i jako dárky
nebo si třeba vyrobil hlavolamové pozvánky na své padesátiny, takže když
chtěl příjemce vědět, co se děje a kam je
pozvaný, musel hlavolam složit. Vyrábí
i dřevěná svatební oznámení nebo hlavolámky ukryté v pravém ořechu, navíc
s textem – například ‚Čekala jsi šaty, co?
Až příště‘,“ říká dcera Jana Gilchrist a
upřesňuje, že tatínek nedávno vytvořil
čtyřicet oříšků s hlavolamem na oslavu
čtyřicetin a v každém byl osobní vzkaz.
Pro pražskou raw cukrárnu zase dělal šedesát dřevěných jmenovek. Vyrábí také
betlémy. Jeho výrobky mají lidé v Austrálii, Kanadě, Finsku nebo na Slovensku. „Největší radost mám z toho, když
se lidem líbí, pochválí moji práci a třeba
na internetu napíšou hezký vzkaz,“ dodal Jahodář.

Večerní program bude v sobotu patřit
opět hudebním vystoupením (Václav
Koubek, Lanugo, Živé kvety, Please
The Trees, Vložte kočku a Edith).
Vstupné na celý festival činí na místě
500 korun. „VlčkoviceFest má za úkol
nejen návštěvníky pobavit, rozesmát či
rozplakat, ale hlavně pomoci neziskové
organizaci Statek Vlčkovice, která provozuje bydlení pro lidi se sociálním znevýhodněním,“ dodává Dalibor Hála.

JÍLOVÉ U PRAHY | Ležení vojenského regimentu z časů třicetileté války připravuje na sobotu 16. července Regionální muzeum v Jílovém u Prahy. Akce
nazvaná V táboře mušketýrů začíná
v 10 hodin na nádvoří muzea a návštěvníky čekají ukázky vojenského drilu,
střelby z mušket a lití kulí, dobová polní
kuchyně i stan ranhojiče.
(buš)

Slavnosti pro celou rodinu
CHOTÝŠANY | Páté Chotýšanské slavnosti nabídnou v sobotu 23. července fotbalové utkání, pouťové atrakce i vystoupení mažoretek. Zahraje uhlířskojanovická dechovka Dan Netušil, Čejka
band a nakonec spustí ohňostroj. Akce
začíná ve 13 hodin na fotbalovém hřišti
a vstupné je 80 korun, děti zdarma. (buš)

INZERCE

PRAVIDELNÝ PROVOZ HISTORICKÝCH PARNÍCH VLAKŮ 2016

Vydejte se s námi na výlet do minulosti historickým
parním vlakem okusit romantiku Starců na chmelu.
Během hodinové přestávky v Kněževsi můžete navštívit
výstavu historických drážních vozidel a expozice Klubu
historie kolejové dopravy (KHKD) a v Lužné si nenechte
ujít prohlídku Železničního muzea ČD.
• Jízdenky je možno zakoupit pouze u průvodčích
historických parních vlaků.
• Občerstvení zajištěno v bufetovém voze, uprostřed
soupravy historického vlaku.
• Přeprava kočárků a kol ve služebním voze zdarma!

Dopolední jízda Lužná-Kolešovice a zpět:

Lužná odj. 9:52, Kolešovice příj. 10:42
Kolešovice odj. 10:52, Kněževes odj. 12:03, Lužná příj. 12:43

Odpolední jízda Lužná-Kolešovice a zpět:

Lužná odj. 13:52, Kolešovice příj. 14:42
Kolešovice odj. 14:52, Kněževes odj. 16:03, Lužná příj. 16:43

PARNÍ VLAK JEDE V SOBOTU: 9 • 16 • 23 • 30. července, 6 • 13 • 20 • 27. srpna 2016

www.kolesovka.eu, www.khkd.cz, www.facebook.com/KHKD.CZ
Sídlo pro s.r.o., OSVČ v Praze
Expres

od 149 Kč s DPH/měs.
tel: 728 991 247 • www.sidlo.help

