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Největším láka-
dlemMime Festu
budou australští
Umbilical Brothers.

Východočeská Polička ožije
od 11. do 16. září pantomi-
mou. Už šestý ročník oblíbe-
ného festivalu láká tradičně
na české i zahraniční hvězdy
oboru. Kromě slavné austral-
ské dvojice se na Mime Festu
objeví švédský klaun a žong-
lér David Eriksson, známá fin-
ská mimka Reetta Honkakos-
ki či spolupracovníci Marcela
Marceaua, duo Bodecker a Ne-
ander. Z tuzemska se předsta-
ví světem ostřílená Miřenka

Čechová, Squadra Sua či šéf
festivalu, Thálií ověnčený Ra-
dim Vizváry.

„Dramaturgii vybírám tak,
abychomprezentovali jak nej-
progresivnější umělce, tak
známé a zavedené soubory.
Letos mám velkou radost, že
se nám podařilo nalákat do
Poličky australské Umbilical
Brothers. Jsou uznávaní jako
jedni z nejlepších komiků
a mimů na planetě a je pocta,
že se na našem festivalu obje-
ví,“ říká Vizváry. Kromě hlav-
ních hvězd nabídne festival
několik workshopů a předsta-
vení pro děti. Připravena je
také výstava Slyšet pohyb od
fotografa Roberta Vana.
Více informací najdete na

mimefest.cz. PAVEL URBAN

Nástup možný ihned nebo dle dohody. Pokud Vás naše nabídka
zaujala a splňujete uvedenépožadavky, těšíme se naVaši odpověď.

Do našeho kolektivu přijmeme nového automechanika. Autome-
chanik - OPRAVÁŘ OSOBNÍCH VOZIDEL. Možnost osobních ohod-

nocení. Neváhejte nás kontaktovat
a domluvit si osobní schůzku.

Pyramida Centrum s.r.o. přijme

Obor: Automobilový průmysl
Lokalita: Česká republika, Středočeský kraj, Průhonice

Nabízíme:
• dobré platové ohodnocení
• práci ve stabilní společnosti
• příjemný kolektiv

Je nutná:
•manuální zručnost
• aktivní přístup k práci
• chuť učit se novým věcem

automechanika

Email: Jaroslav.manas@pyramidapruhonice.cz
Tel: 267184730

Místo výkonu práce: Průhonice
Typ: Hlavní pracovní poměr

Kdo nepláče
Na údajně největší turné
stand-up komika u nás se
vydá 2. října Lukáš Pavlá-
sek. S celovečerní show
Kdo nepláče není Čech
navštíví 13 měst. „Povíme
si, jak strávit pořádnou
dovolenou, kterou nám
pokazí dámská jízda, ro-
zebereme lidové písně
a nakonec si všichni spo-
lečně zazpíváme o tom,
co nám leze na nervy,“
uvedl Pavlásek. MAFRA

Umbilical Brothers přivezou unikátní show. MIME FEST

V nadcházející sezoně bude
Divadlo Na zábradlí otevřeno
v nové podobě. V říjnu skončí
největší rekonstrukce scény,
která uvítá diváky v nové dvo-
raně a přilehlých prostorách.
V sezoně se v repertoáru obje-
ví tři nové tituly. Dánská ob-
čanská válka 2018–2024,
zpracování románu Mýcení
Thomase Bernharda a adapta-
ce Plechového bubínku. ČTK

Vždy levná!

www.billa.cz

Jaroměřický tvaroh
měkký

250 g

Ceresol
rostlinný olej

1 l

Bref WC čistič
750 ml, více druhů

Salát Little
Gem

1 balení, 2 ks
Česká republika

15,

90
100 g = 6,36 Kč

Ceresol 
rostlinný olej

1 l

32,

90

Bref WC čistič
750 ml, více druhů

37,

90
100 ml = 5,05 Kč

12,

90
1 ks = 6,45 Kč

Na zábradlí. Tři
novinky doma

Zprávy krátce

Zemřel pěvec
Ve věku 81 let zemřel
v sobotu v Mariánských
Lázních významný český
barytonista, operní pěvec
a pedagog René Tuček.

Češi v časopisu
Pod názvem At the Heart
of the Bonfire vyjde v říj-
novém čísle prestižního
hudebního časopisu
Songlines kompilační CD
s českou world music. Ob-
sahuje písně Ivy Bittové,
Marty Töpferové či kapel
Jablkoň a Hradišťan.

Rekonstrukce kina
V Lomnici nad Popelkou
na Semilsku se včera
lidé přišli rozloučit s ki-
nem. Budovu z 50. let
čeká rekonstrukce zhru-
ba za 24 milionů korun,
dalších 10 milionů bude
třeba na moderní vybave-
ní a digitalizaci kina. ČTK

inzerce

Do Poličky
míří hvězdy
pantomimy


