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Vlčkovice chystají fest
Multižánrový festival chce pomoci lidem se sociálním hendikepem
JAROSLAV PEŠICE
VLČKOVICE | Hudba, 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

Zájem o VlčkoviceFest bývá velký.
FOTO | PETR ZEWLAKK VRABEC

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
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DODACÍ LHŮTA 2-3 dny

i workshopy, výstava či promítání
němých grotesek. „Velká část soboty je
uzpůsobena dětem, a tak není problém
s sebou na festival přivézt i ratolesti,“
upozorňuje Dalibor Hála, který je také
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.
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. „VlčkoFest 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 Hála.

SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY A VEŠKERÉ OPRAVY

Nabízíme 50% slevu
z ceny montáže
ZÁRUKA 5 LET

tel.: 728 863 201
ŽALUZIE SUCHÝ

www.zaluzie-suchy.cz
KRÁTCE
Děti podle kontroly nepily
PŘÍBRAM | Poslední školní den večer
provedli policisté v Příbrami kontrolu
barů a pohostinství zaměřenou na podávání alkoholu dětem. „Nebylo zjištěno
žádné podání alkoholu nezletilým osobám,“ uvedl zástupce velitele Městské
policie Příbram Zdeněk Černík.
(jp)
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gASK — gALERI
gALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
gALLERY OF THE CENTRAL BOHEMIAN REgION
BARBORSKÁ 51—5
51—53 / KUTNÁ HORA

současné a moderní umění
v raně barokních prostorách

WWW.gASK.CZ

Stálá expozice Stavy mysli / Za obrazem
(19. a 20. století) / Proměnné výstavy /
Kulturní léto v GASK – venkovní koncerty
a představení / Herny pro děti (Lezecká
stezka a kuličková dráha, mega kostky
a další) / Kavárna, Designshop / Pronájmy
prostor (barokní refektář a lázně,
štábní dům, zahrady…)

