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Nejvy$$1 hory světa , sldla bohů vypinajlcl se až do oblak i život lidi na jejich úpatl
pfibližuje ná~těvnlktJ m výstava fotografii ve foyer ústeckého B iografu u sobotu 13. kvěrna bojoval v
FrantiAka nazvaná Svět hor. Čtyfmi světovymi kontinenty je tu prostřednlctvlm Biografu u Franll!ka v ŮsU o
poslup na národnl pfehlldku
svých s nimků provázl známý mistnl horolezec a cestovatel Karel Pl echač.
06p1"ofeslonálnl tvorby Ceský
Ivleek 2006. Od 9 hodin se tu
budou promilal Utjlmavé
doIwmenty, reporW:e I rada
hraných filmlJ. V 15 hodin
za(:ne vyhláien l yYsIedků a
semioM. Podrobnj program

VYSTAVY
FILM

akce na _ .amatfi!m.cz.
18. 05. 2006

LITERATURA
FESTIVALY

O lásce. slovech nebo pisnl ~
hudeboě-lileroml potad, klefý
ve etvrlek 18. kvérna hostl

RECENZE
OSTATNí
ANKETY

BisJtupsllé gymnázium
Varnsdorf. Cesllou, polskou ,
sIovensllou nebo madanltou
poelii lu zaf8dtujl Gabriela
Vránová a Ondrej Kepka. z

OOKAZY

dlla JanáeM a Bé~ BartOlu!

SOUTU

zahraji harfenistka Katerina
EngliChová a xpěvKb
Veronika Hajnová. laCálell:

OOWNLOAO
VYHLEO.4V.4NI

koncertu)e v 18 hodin .
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MO!NOSTlINZERCE

lajfmavý koncef1 pllpravila
lávér své lelotnl sezony
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V pnmlm kole hlasovtlnl o
ceny Akademie populáml
hudby Neednaoo zvoijl:
Skupina roku : S. Lesblens
ZpěvKb roku: Lenka

DusiloVá

roku: Pe... KoIál
Objev roku: CIou
Album rock: Lenka DusilOvá
Zpěvák

- MezI

světy

Album pop: Pelr KaiN ·

,"oom

Nejlep$l skladba roku : Gala
Meslah • Maflana
Videoklip roku: Gala
Mesiah • Mal'lana
NejlepAI zvuk : Kurtiz.ény ol
25. avenue · Chemie

lil

Severoeeské filharmonie . V
teplk:lo.ém Domě kuHury jl ve
etvrtek 18. kvétna lidé us~il
za doprovodu smytcovél1o
ApoUon Ouartetu, kter; má na
repertoáru vedle klasiky i

v prostorách kina je k viděni sedm desítek snlmků , jež shrnuji celý jeho horolezecký
život - od roku 1965, kdy se po piskovcových skalách vydal zdolávat uboči velikánů do
Alp, až po výpravy na Kavkaz, do And či HimalájI.
MPfed Itemi lety jsem tu uspořádal výstavu, která byla tematicky zaměfená na Nepál.
Tentokrát jde spiš o určitou retrospektivu celého mého života, během kterého jsem se
nejvlc cítil jako fotograf krajináf, kterého zajlmá pfedevšlm krása a architektura hor,M
pfibližuje Pled'lač .
TRÉNOVAL TU EDMUND HILLARY
Nejčerstvějši snlmky na výstavě pochézejl ze zatim poslednl Plechačovy expedice do
Himalájí , kterou vedl loni v prosinci. Vyprava se pcH\usila o prvovýstup na dosud ještě
nepokofeny vrchol Gyajikang vysoký 7038 metrů . HOfa ale nakonec odolala i českým
horolezcům .

MZastihlo nás špatné počasr , napadl čerstvý sníh a hrozily laviny, což jsou véci, které
nelze lámat ptes koleno, takže se nám vystup nakonec nepodal'il. N icméně cestou do
základnlho tábora jsme alespor'i objevili velice zajimavou oblast· odbočili jsme do
takové země nikoho pobll! tibetské hranice a putovali jsme sevfenou soutěskou , v ni!
byla naprosto U!asná pflroda,Mvypráví Pledlač.
Mezi fotografiemi z Himalájí samozfejmě nechybi Mount Everest, Mera Pick aní dalšl
sedmí a osmilis!cové vrcholy. Neméně zajlmavé ale jsou i záběry dalšlch koutů světa .
Návětěvn lci se podlvajl tfeba na africké Kilimand!áro či do peruénských a bolivijskych
And. Hory tu SICe dosahuji pouze něco nad §est kilometrů, ale pn pohledu na jejich
strmost se laji dech. DalAI snlmky pak pnblitujl prvovýstup na Tetnuld II centrálnlm
Kavkazu nebo zajímavá zákouti, která se nacházej! doslova jen za humny - v Labskych
plskovclch.
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)au.ovoo muziku. Zaznl věci
od Marka SUIT\/Tl8fII, Davida
BalakriShnana nebo lUita ol
BernsleJnova muzikálu Wesl
Skle Story. KorlCert xa/!Ioá v
t9 hodin. za vstupenky se

plalll00 korun.
v$echrty

knltké zprávy

Anketa
Stahujete hudbu výhradně z
irltemelu. nebo sl e&s od
času nějaké to CD kouplle?
stahuju, za CD neutréclm
_
(128)

vjjmetn6 sl n6co kouplm
_
(691)
nakupuju pir1ujt clo roka
_

(&48)

vAechno mám v originále
_

(661)
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