
Teprve osmnáctiletá Plzeňačka Taťána Krchovová se stala hvězdou pohádky Zdeňka Trošky  Nejkrásněj-
ší hádanka.  Herečkou prý chtěla být odmalička, a nevynechala žádnou příležitost se předvádět.  První 
krůčky na prknech, která znamenají svět, si odbyla v plzeňském divadélku Pluto pod dohledem herečky 
Jindřišky Kikinčukové, kde hraje dodnes.
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V regionu vzniká obří solární park | Jak žily dívky v klášterním penzionátu | EU pomůže s řešením problémů | Filmo-
vý festival přinesl výběr toho nejlepšího | Zelená úsporám | Romeo a Julie na plzeňském jevišti | Principálka slavila 
půlkulatiny | Na Lokomotivě vyrůstají přebornice | Vzduchem létaly sekery | Fenomén Gott | Na kole do Českého lesa

Troškovi se líbily 
moje tmavé oči

JAZYKY  

+ učebnice ZDARMA
Kurzy jen 1 999 Kč/semestr      pomaturitní jen 18 999 Kč      začátek v září      www.parole.cz      tel. 840 111 249

 Pokud vím, na roli prin-
cezny byla vybraná úplně 
jiná dívka, jenže jste tu roli 

dostala vy. Co se stalo tak 
významného?

Netušila jsem, že byla vybrána 
jiná slečna. Dozvěděla jsem se o tom 

až po natáčení od lidí ze štábu.  Na ka-
merových zkouškách prý rozhodly moje 
oči, které zaujaly režiséra Zdeňka Troš-
ku.   
 To je dobrý začátek, takže jste roz-

hodnutá věnovat se divadlu?
 Letos budu maturovat na střed-

ní škole, hraju  v kabaretním 
a šantánovém divadle Pluto, 

kde mne to moc baví. Jsou 
tam profíci, od kterých se 
mohu hodně naučit. Mý-
mi kolegy jsou například 
Pavel Kikinčuk, Broni-
slav Kotiš, Jindřiška Ki-

kinčuková a mnozí další. 
Herectví je úžasná, ale těž-
ká profese. Každý večer jde-
te se svojí kůží na trh a o va-

šem osudu rozhodují diváci. 
Takže budu zkoušet dostat se 

na divadelní fakultu.
 Máte nějaký svůj herecký 

vzor?
Mám moc ráda Danielu Šin-
korovou a Karla Rodena. Oba 
jsou podle mne hodně pracovití 

a přitom dokážou mít šmrnc.
 Co vás ještě baví kromě divadla? Ja-

kou profesi byste si vybrala?
Asi novinařinu. Líbilo se mi dělat tisko-
vou mluvčí, nebo moderátorku v tele-
vizi nebo v rádiu. Nejsem typ, který by 
vydržel sedět v kanceláři, spíš mě baví 
být mezi lidmi, povídat si a učit se stále 
něco nového.
 Vaše jméno zní rusky. Máte ruské 

předky?
Jsem čistokrevná Češka a Taťána se jme-
nuju po mamince. Babička má ráda rus-
ká jména, a tak jsem to jméno podědila. 
Navíc jsem jednou z mála těch, kteří 
mohou pohrozit pěstí a říct „čuchni, 
smrdí krchovem“. Mého přijmení využí-

vají i spolužáci. Na maturáku jsem měla 
vzadu na šatech napsáno ‚Krchov‘...
 Hrála jste v pohádce, kterou viděly 

stovky lidí. Změnilo se chování lidí 
v okamžiku, kdy jste se stala známou 
tváří?
Najednou se našlo hodně těch, kteří mě 
údajně odněkud znali, chtěli si popoví-
dat, případně požádali o podpis. To bylo 
příjemné, ale brzy jsem poznala, kdo to 
jak myslí. A také o mne občas napsali 
i něco nehezkého v novinách. Naštěstí 
mám kolem sebe víc těch, kteří mě mají 
rádi. 
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  Narodila se 10. června 1990 v Roky-
canech ve znamení Blíženců.
  Odmala chtěla být slavnou hereč-
kou. 
 Po devítiletce  se hlásila na hereckou

   konzervatoř, ale nedostala se.
 Má dva bratry. 
  Letos bude maturovat a podala si 
přihlášku na umělecké školy v Praze 
a v Brně.

Taťána Krchovová

Text: Jana Flašková
Foto archiv herečky a Divadla Pluto
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Plzní projel konvoj
Plzeň | Komentovaná přehlídka více 
než stovky historických vojenských 
vozidel a účast moderních americ-
kých zbraní - to byly hlavní novinky 
letošních Slavností svobody v Plzni. 
Slavnosti vyvrcholily vzpomínkovou 
akcí u pomníku Díky, Ameriko! 

Šelmy volají May Day
Plzeň | V rámci kampaně EAZA (Ev-
ropské asociace zoo a akvárií) pod 
originálním názvem Living together 
připravila plzeňská zoo akci „Chce-
me společně žít...?“.
Letošní kampaň je zaměřena na 
problémy evropských šelem a je-
jich soužití s člověkem. Plzeňská zoo 
chová z dotčené skupiny medvědy 
hnědé, vlky, vydry říční a tchoříka 
skvrnitého. 

Loosovy interiéry
lákají novináře

Plzeň | Skupina vídeňských noviná-
řů navštívila Plzeň. Akci zorgani-
zovala vídeňská pobočka agentu-
ry Czechtourism, která do progra-
mu zařadila pouze dvě česká města 
– Prahu a Plzeň. Plzeň si vybrali ze-
jména kvůli Loosovým interiérům. 
Na přípravě programu proto spolu-
pracují s plzeňským magistrátem 
i odborníci z Národního památkové-
ho ústavu v Plzeni.

Dětské zuby,
katastrofa

Plzeň | Všeobecná zdravotní pojiš-
ťovna chce zvrátit hrozivý stav chru-
pu dětí v kraji. S prevencí začne ve 
školkách. Její pracovníci začali objíž-
dět mateřské školy v Plzeňském kra-
ji a učí děti správně pečovat o chrup. 
Projektu VZP se v Plzeňském kraji 
zúčastní tisíc dětí.

Vzdělávali se 
Plzeň | V Plzni se konala vzdělávací 
akademie Junior Achievement, kte-
rou v ČR pomohl v roce 1992 zalo-
žit Tomáš Baťa. Padesát studentů 
středních škol z Plzeňského a Kar-
lovarského kraje získávalo informa-
ce od lektorů ze Citybank, z oblasti 
evropských fi nancí ve vztahu k ČR, 
bankovnictví, marketingu nebo pu-
blic relations. Junior Achievement je 
nejstarší a nejrozsáhlejší vzdělávací 
neziskovou organizací na světě a le-
tos oslavuje 90. výročí od svého za-
ložení. Činnost Junior Achievement 
je rozšířena ve 115 zemích světa. 
V ČR se v současné době kurzů Juni-
or Achievement účastní ročně zhru-
ba 15 000 studentů. 

„Myslel jsem na lepší čas. Jenže do Evro-
py jsem přiletěl před pár týdny a nebyl 
jsem aklimatizovaný,“ svěřil se 30le-
tý Koilegei, který měl na druhého 
Etiopana Ashenafi ho náskok 52 vte-
řin. V Plzni už byl keňský vytrvalec 
podruhé. V ženské kategorii se čeka-
lo vítězství Maďarky Évy Vargové, ale 
tu pokořila Eva Štroblová v barvách 
PSK Klatovy. ČEZ Plzeňský půlmara-

ton se opět běžel jako memoriál On-
či Krásného, legendárního plzeňské-
ho závodníka a hlavně trenéra.
Na start se postavilo druhou květno-
vou sobotu 167 atletů. Letošní dru-
hý ročník plzeňského půlmaratonu 
předstihl loňskou premiéru. Zatímco 
loni dokončilo závod 137 borců a bor-
kyň, letos jich bylo o dvacet více. Dů-
stojné bylo podle pořadatele Roma-

Plzeň | Kvar-
teto fotbalistů 
Viktorie Plzeň 
v čele s Davi-
dem Limber-
ským předa-
lo dětské kli-
nice plzeňské 
fakultní ne-
mocnice šek 
na 40 tisíc ko-
run. Peníze se 
vybraly mezi 
diváky pohá-
rového zápasu 
se Spartou. Několika tisíci přispěla i dražba dresů Pavla Horvátha a Tomá-
še Řepky. Zbývajících 20 tisíc věnovala dětem plzeňská Viktorka. Fotbalisté 
Viktorie David Limberský, Adam Varadi, Michal Daněk, František Ševinský 
a Jan Halama potěšili malé pacienty drobnými dárky s fotbalovou temati-
kou. „Člověk pochopí, že opravdové problémy se řeší právě tady,“ poznamenal 
Ševinský. Obdarovaným dětem zářily oči a z dárků byly nadšené. Zejména 
kluci, kteří sní o kariéře světoznámého fotbalisty a plzeňští borci jsou pro 
ně vzorem. (lo)

Ilustrační foto

Půlmaraton v Plzni vyhrál KeňanPůlmaraton v Plzni vyhrál Keňan
Plzeň | Plzeňský půlmaraton vyhrál Jonathan Koilegei z Keni. Rovných 21 ki-
lometrů uběhl za 1:06:51. 

na Sladkého prostředí závodu, které 
poskytl špičkový plzeňský hotel Mar-
riott Courtyard. „Změna proti loňsku, 
kdy se běžci přihlašovali v suterénu sta-
ré sokolovny ve Štruncových sadech by-
la neporovnatelná,“ uvedl Sladký.Vel-
ká většina běžců hodnotila kladně 
i změnu trati. Start se z náměstí Re-
publiky přesunul před hotel Marriott, 
odkud se vytrvalci vydali směrem ke 
Štruncovým sadům a pokračovali po 
cyklistické stezce k plzeňskému vý-
stavišti. Další dva a půl kilometru 
tvořila pro veškerou dopravu uzavře-
ná silnice ve směru na Radčice, kde 
byla před obcí obrátka. V kategori-
ích mužů i žen byl závod zároveň mi-
strovstvím Plzeňského a Karlovarské-
ho kraje.
 (mar)

Plzeň | Až do výšky 90 metrů sa-
há nový komín, který v těchto dnech 
„vyrostl“ v areálu Plzeňské energeti-
ky. Ve čtvrtek 30. dubna skončila uni-
kátní technická operace, kterou zajiš-
ťoval jeden z největších jeřábů v ČR 
s nosností 160 tun a délkou ramene 
110 metrů. Tento gigant nejprve s po-
mocí menšího jeřábu zvedl 62 metrů 
dlouhý komín do svislé polohy, a po-
té jej usadil na 28 metrů vysokou vál-
covou nádobu odsiřovacího zařízení. 
Komín je ocelové konstrukce s vnitřní 
částí chráněnou proti korozi pogumo-
váním. Má v průměru 4 metry a váží 
62 tun. Montáž trvala 3 měsíce a ko-
mín byl nejdříve smontován ve vodo-
rovné poloze a poté usazen speciální-
mi jeřáby. Nová odsiřovací technolo-
gie v hodnotě 430 milionů korun pra-
cuje na bázi mokré vápencové vypírky 
spalin. Odsiřovací jednotka je jednou 
z etap technologické modernizace 
provozu společnosti. Výstavba díla, 
jehož generálním dodavatelem je br-
něnská společnost TENZA, a.s., začala 
v prosinci roku 2008 a uvedení do zku-
šebního provozu je plánováno na prv-
ní červencový den letošního roku.
Po uvedení odsiřovacího zařízení do 
běžného provozu dojde ke snížení 

Nad Plzeňskou energetikou 
se tyčí nový komín

Plzeň | Plzeňská fi rma AWS staví v Stra-
šicích u Rokycan v areálu bývalých ka-
sáren obří solární park za půl miliardy 
korun. Do konce června bude hotová 
jeho první etapa o výkonu 500 kW. Do 
konce roku se elektrárna rozšíří na tři 
megawatty. Bude sestavena z údajně 
nejvýkonnějších panelů využívaných 
ve světě. Technologický park bude už 
od července určen jako expozice pro 
veřejnost i investory. „V České republi-
ce fungujeme dva roky,“ uvedl její ma-
jitel Milan Fridrich. „Dva roky testujeme 
solární panely největších světových výrob-
ců,“ upozornil Fridrich,jehož fi rma má 
v Plzni instalovanou testovací elektrár-

nu o výkonu 64 kW. Strašický park bu-
de podle něho nejvýkonnější proto, že 
jeho díly od různých výrobců budou 
vždy „napasovány“ na české klimatic-
ké podmínky, kde svítí slunce v průmě-
ru jen sto dnů v roce. Firma se proto 
soustředí na využití zamračených dnů 
a jiných světových stran než tradiční-
ho jihu. „Testujeme nejvýkonnější pane-
ly od sedmi výrobců z USA, Číny a Němec-
ka a 13 různých investorů (převodníků ze 
stejnosměrné na střídavou elektřinu),“ 
řekl majitel. Podnik bude mít na třech 
hektarech pozemku koupeného od ob-
ce Strašice na Rokycansku stacionární 
i otáčivé solární panely, tzv. trackery ze-

V regionu vzniká obří solární park

Solární panely testuje fi rma na domech v Plzni – Foto: Metropol

Viktoriáni šli za marody

Fotbalisté při prohlídce lůžkového oddělení Dětské kliniky. 

Foto: Renata Jenšíková

emisí oxidu siřičitého a prachu o více 
než polovinu oproti současnému sta-
vu, což přispěje k dalšímu zlepšování 
kvality ovzduší a životního prostředí 
ve městě Plzni a jeho blízkém okolí.
Komín přibyl k původnímu 120 m vy-
sokému komínu z 50. let minulého 
století a oba budou součástí provozu 
místní významné energetické společ-
nosti - Plzeňské energetiky a.s.  (r)

jména ze Španělska. Díky tomu, že se 
točí za sluncem, mohou mít polovič-
ní výkon oproti pozemním instalacím. 

Park bude přístupný veřejnosti a inves-
torům, kteří tam získají odborné rady 
i zařízení.  (lok)
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vystupování, představování, zákla-
dy stolování, rétoriky, komunikace, 
volby a používání parfémů, jak a ja-
ké nosit kabelky, a vše co je nutné 
k základní společenské výbavě každé 
mladé dámy. Špičková lektorka Hana 
Zmeková prezentovala základy stolo-
vání i v praxi. Každá z fi nalistek v pé-

či mistrovských rukou kadeřníků, 
kosmetičky a vizážistky rozkvetla. Je 
jasné, že porota bude mít velice těž-
ké rozhodování, s každým setkáním 
jsou dívky mnohem sebevědoměj-
ší, krásnější a znatelné jsou na nich 
nové zkušenosti, které sbírají. I naši 
čtenáři budou moci podpořit svo-
ji favoritku v anketě o titul „Dívka 
Sympatie 2009“ prostřednictvím SMS 
zpráv. 
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Po 100 letech se její zápisky staly cen-
ným pokladem o dění v klášterní ško-
le. „Ráno mše svatá. Měly jsme bílé závo-
je dlouhé, čemuž jsme se moc smály. Pak 
kříže, bílé límečky. V kostele velebný pán 
držel nám řeč ku konci. Tak začal školní 
rok,“ popsala Marie první školní den 
v klášteře. Deník je v majetku občanské-
ho sdružení Klášter Chotěšov. Jeho au-
torku se ale nadšencům z kláštera na-
jít nepodařilo. „Při přípravě výstavy jsme 
dohledali i některé bývalé žákyně z kláš-
tera. Ty nám poskytly fotografi e a hlavně 
na penzionát zavzpomínaly. Marii Hart-
mannovou ani její příbuzné jsme nenašli. 
Víme pouze, že pocházela z Prahy a v té 

V rámci druhé módní show Jarní mód-
ní koktejl v Domažlicích, kde byla hlav-
ním hostem česká topmodelka Hanka 
Mašlíková, se představily letošní fi na-
listky soutěže Dívka Šumavy (DŠ) 2009. 
Prezentovaly se zde kolekce návrhářek 
Ivety Hrabětové, Ivy Šimandlové, Iden-
tity - Pepe Jeans, Sport pod věží, Son-
ja, Salon Vendy a také dětská kolekce. 
Finalistky letošního IV. ročníku DŠ´09 
představila v rozhovorech Kamila Hou-
fová, Dívka Šumavy 2007 a čerstvá 
II. Vicemiss Academia´09.  (bru)

Pandemie pra-
sečí chřipky je 
hrozbou v celo-
světovém mě-
řítku, ale Ev-
ropská unie je 
na ni připra-
vena lépe než 

zbytek světa.
Pokud by tento problém měla řešit 
sama Česká republika, byl by to vel-
mi složitý a zdlouhavý boj. Jsou chví-
le, kdy je k vyřešení složitého problé-
mu potřeba většího celku. Tak tomu 
bylo například u problému ruského 
plynu, či energetické závislosti obec-
ně. A tím celkem je právě Evropská 
unie, která má logicky mnohem vět-
ší možnosti než jakýkoliv suverén-
ní stát. 
V loňském roce jsem otevíral Evrop-
ské centrum pro kontrolu přenos-
ných onemocnění (ECDC) ve Stock-

holmu, které je určeno právě pro ta-
kovéto krizové situace. Vznik této in-
stituce dává velkou šanci každé zemi 
v EU při boji proti takovým hrozbám 
jako jsou přenosné choroby. Otázky 
zdravotnictví jsou v gesci národních 
vlád, ale ochrana veřejného zdra-
ví, konkrétně hygiena, je v kompe-
tenci EU.  Proto vyzvala komisařka 
pro zdravotní péči Androulla Vassili-
ou české předsednictví k akci a svo-
lání mimořádného summitu minist-
rů zdravotnictví členských zemí.
Jejich akce a jejich využití ECDC k té-
to pandemii nám odpoví, jestli je Ev-
ropa schopná bojovat s přenosnými 
nemocemi lépe než zbytek světa.

MUDr. Miroslav Ouzký, 
předseda Výboru
pro životní prostředí,
veřejné zdraví a bezpečnost
potravin Evropského parlamentu

Evropská unie nám
pomůže s řešením
složitých problémů

Jak žily dívky v klášterním penzionátu?
Plzeň | Dokumentuje výstava v Ná-
rodopisném muzeu Plzeňska nazva-
ná Z deníku chovanky – Obrazy ze ži-
vota v dívčím klášterním penzionátu 
v Chotěšově před sto lety. V roce 1906 
se mladá chovanka chotěšovského 
klášterního penzionátu Marie Hart-
mannová rozhodla zaznamenávat si 
své zážitky do deníčku.

době jí bylo mezi 14 a 17 lety,“ vysvětlil 
Miroslav Tříska, autor výstavy.
Výstava, která potrvá do začátku srp-
na, umožní nahlédnout do oblastí ne-
přístupných pro běžného člověka - ať 
se už jedná o prostory ženského klášte-
ra, myšlenkový svět dospívajících dívek 
či řeholní život příslušnic církevního 
řádu. „V Národopisném muzeu Plzeňska 
jsou k vidění dobové fotografi e, hračky 
nebo církevní relikvie z kláštera. V dení-
ku si přečtete jak se například v klášteře 
slavily Vánoce, jak dívky trávily volný čas 

a neméně zajímavá je expozice o tajném 
rituálu zasvěcování nových chovanek,“ 
dodal Tříska. Penzionát byl ve své do-
bě výběrovou školou, kam mohla cho-
dit děvčata jen z bohatých rodin a jeho 
zdmi prošly stovky žen. V roce 1878 by-
la konventní budova pronajata sestrám 
řádu Navštívení Panny Marie. Ty obno-
vily klášterní komunitu a otevřely pen-
zionát pro výchovu dívek. Škola byla 
uzavřena na počátku 2. světové války.
Výstava je přístupná denně mimo pon-
dělí od 10 do 18 hodin.  (has)

Plzeň |  V amfi teátru nákupního cen-
tra Plaza létaly třísky a statní muži se 
oháněly sekerami. Konal se tu jeden 
z kvalifi kačních závodů mistrovství 
České republiky v dřevorubeckém 
sportu.
Borci měřili své síly a zručnost v ře-
zání kmene motorovou a ruční pilou 
nebo v přesekávání stojícího a ležící-
ho kmene. Plzeňanům se představi-
la kompletní česká špička osmnácti 
závodníků. Mezi nimi i loňský mistr 
Evropy a loňský vicemistr světa Mar-
tin Komárek (na snímku), který se to-
muto sportu věnuje už devět let.  „Na 
začátku kariéry jsem absolvoval pod 
dohledem mistrů světa několik intenziv-
ních tréninků v zahraničí. To mi pomoh-
lo dosáhnout těchto výsledků,“ uvedl 
Komárek, jehož nejčastějším závod-

Vzduchem létaly sekery

ním dřevem je topol černý a borovice 
vejmutovka. „Dřevo musí být měkké, 
protože jinak hrozí vylomení sekery,“ 
poznamenal vicemistr světa.  (moš)

Nejkrásnější fi nalistky na soustředění
Plzeň | První soustředění mají za sebou fi nalistky IV. ročníku soutěže Dívka 
Šumavy 2009. Dívky se setkaly v Plzni v  Hotelu U Zvonu. Část víkendu trávily 
ve studiu, kde jim tým kadeřníků doporučil úpravy, či změny tónů a střihů 
vlasů a pak následovalo fotografování.

Pavlína Brunclíková

Beh_pro_zivot_inzerce_246x47_Metropol.indd   1 5/11/09   12:17:19 PM
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ZavolejteZavolejte

a informujte sea informujte se

Na křest knihy a neformální oslavu na-
rozenin přišla řada gratulantů. Napří-
klad režisér Jiří Krejčík a herečka Vlas-
ta Chramostová. Událost si nenechali 
ujít ani Ljuba Skořepová, Jan Kačer 
nebo Jan Schmid. „Už jsme zapomněli, 
jak byla šedesátá léta bohatá. Už to vzal 
čas. Přál bych nám všem, aby se podobně 
krásná etapa znovu vrátila do českého 
fi lmu,“ řekl režisér, výtvarník, herec 
a scenárista Jan Schmid. Úctou k Chy-
tilové se netají ani herečka Bára Ště-
pánová. Na šedesátá léta zavzpomínal 
mimo jiné i režisér Jiří Krejčík, který 

neopomněl zmínit, že to byl právě on, 
kdo Věru Chytilovou k fi lmu přivedl.
Chytilová nejprve studovala architek-
turu, pak pracovala jako technická 
kreslička, laborantka, manekýnka, 
statistka, skriptka a asistentka režie. 
Po absolvování Filmové akademie 
múzických umění u Otakara Vávry 
nastoupila aktivní tvůrčí dráhu. K je-
jím nesmrtelným snímkům patří Hra 
o jablko, Sedmikrásky, Kalamita nebo 
Šašek a královna. V roce 1992 jí bylo 
uděleno francouzské vyznamenání 
Rytíř umění a literatury.  (ol)

Kdyby chtěl někdo vidět všechny 
fi lmy a dokumenty, které servíroval 
v Plzni 22. ročník festivalu Finále, 
musel by oželet spánek. Letos se 
totiž během prestižní přehlídky čes-
kého fi lmu uskutečnilo 150 projekcí. 
Do soutěže o hlavní cenu Zlatého 
ledňáčka se dostalo 12 celovečerních 
snímků a 24 dokumentů. Porota při-
řkla prvenství fi lmu režisérky Marie 
Procházkové Kdopak by se vlka bál 
a dokumentu Česká RAPublika re-
žiséra Pavla Abraháma. Pozornost 
vzbudil fi lm U mě dobrý s Bolkem 
Polívkou, Josefem Somrem, Mirosla-
vem Vladykou a dalším. Během týd-
ne mohli diváci v Plzni vidět výběr 
toho nejlepšího ze současné české 
fi lmové produkce i snímky, které 
jsou klenoty tuzemské kinematogra-
fi e. V archivní části se festival vrátil 

Láska umí bolet, asi tak by se dal jednou 
větou charakterizovat milostný příběh 
o lásce, vášni, smrti a trestu, který vy-
práví nový český fi lm Hlídač č. 47, který 
přivezl na festival Finále do Plzně reži-
sér Filip Renč. Téma bolestného údělu 
člověka, který, ovlivněn a poznamenán 
hrůznými válečnými zážitky, doufá, že 
ve svém dalším životě najde díky lás-
ce, přátelství, práci a rodinnému štěstí 
ztracenou rovnováhu. Velký lidský pří-
běh oslovil zkušeného a talentovaného 
režiséra Filipa Renče, jemuž se televizní 
scénář Eduarda Vernera dostal do rukou 
před několika lety. Do hlavní postavy 
hlídače Douši obsadil Karla Rodena, 
jeho manželku hraje Lucia Siposova. 
Hlavní hrdinou je Josef Douša, což je 

válečný vysloužilec, který se svou ženou 
Annou přijíždí na železniční wechter. 
Krátce po příjezdu zahlédne na kolejích 
neznámého mladíka, pokoušejícího se 
o sebevraždu. Douša jej na poslední 
chvíli zachrání. Zachráněný mladík na 
první pohled podlehne kouzlu Doušovy 
manželky Anny, které začne, přes její 
veškeré odmítání, stále častěji nadbíhat. 
Jeho pokusy nezůstanou ve vesnici bez 
povšimnutí a patřičných posměšků, 
které psychicky těžko se zotavujícího 
válečného veterána deptají. V důsled-
ku zranění na frontě a souhrou dalších 
okolností Douša náhle ztratí sluch. Jako 
hluchý ale nemůže sloužit na wechtru 
a jeho už hodně složitá životní situace 
se ještě zkomplikuje...

Záběr z vítězného snímku Kdopak by se vlka bál.

Finále přineslo výběr toho nejlepšího

Z fi lmu U mě dobrý. Foto: festival Finále

do pohnutého roku 1969. Publikum si získala napří-
klad velká retrospektivní pocta režisérce Věře Chyti-
lové či sekce věnovaná jednomu z nejosobitějších čes-
kých režisérů Františku Vláčilovi.

Hlídač č. 47 drsný příběh ze života Vzdor a soucit Věry Chytilové
Kniha o slavné režisérce spatřila světlo světa na festivalu Finále v Plzni. Dílo 
fi lmového historika Jana Lukeše Vzdor i soucit Věry Chytilové popisuje tvor-
bu první dámy českého fi lmu, které bylo  letos v únoru osmdesát let.

HarrachovHarrachovHarrachovHarrachov

AB building s.r.o.
Na Veselí 1687/45

140 00 Praha 4

• nové byty k prodeji
• objekt "A" - 8 bytů

+420 606 605 590
www.abbuilding.cz
abbuilding@abbuilding.cz

Nové bytové domyNové bytové domyNové bytové domyNové bytové domy
• 1+1, 2+1, 3+1, garáže
• objekt „B“ - 6 bytů
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Hlasujte pro jistotu

Jiří Havel
lídr kandidátky 
do Evropského parlamentu

Jiří Paroubek
předseda ČSSD

5. a 6. června přijďte k volbám do Evropského parlamentu

Rakovnický Bakalář obsazuje hos-
půdky a restaurace v kraji. Podle slov 
obchodního ředitele Jana Fábryho 
každý týden přibývají místa, kde se 
točí Bakalář. Nový produkt, speciální 
tmavá sedmnáctka, kterou pivovar 
připravil ke svému 555. výročí, si 
získává stále více příznivců. Hlavní 
oslavy pivovaru budou 20. června na 
rakovnickém náměstí. Ještě před tím 
si přijdou na své Plzeňané. V hos-
půdce U svatého Rocha na Roudné 
mohou lahodný pěnivý mok ochut-
návat od 29. do 31. května v rámci 
Slavnosti piva Bakalář.   (vf)

„Vztah Romea a Julie vylíčil jako nezod-
povědný. Shakespeare děj, který u Broo-
ka trval devět měsíců, zkoncentroval do 
pouhých čtyř dnů, prohloubil a obohatil 
charakter postav a z mravoličné básně 
vytvořil drama velké lásky. Milostné dia-
logy Romea a Julie, těchto nejslavnějších 
milenců všech dob, patří ve světové dra-
matické literatuře k těm nejkrásnějším,“ 
říká dramaturgyně Marie Caltová. 
Pro Jana Buriana je to již druhé setká-
ní s tímto Shakespearovým drama-
tem. Poprvé jej režíroval v pražském 
Divadle na Vinohradech. Čerstvá po-
sila činohry Kristýna Hlaváčková jde 
z role do role. Po Bee v Havlově Odchá-

Plzeň | Prestižní tuzemské ocenění 
získala pedagožka plzeňské kon-
zervatoře Ludmila Kotnauerová. Za 
mimořádně úspěšnou pedagogickou 
činnost obdržela Medaili minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy 
druhého stupně, a to u příležitosti 
dvacetiletého působení na pěvec-
kém oddělení plzeňské konzervatoře. 
„Mám velikou radost, nejen kvůli sobě, 
ale i kvůli konzervatoři. A také kvůli 
svému otci, který byl vynikajícím pe-
dagogem a dnes by se určitě radoval,“ 
přiznala Ludmila Kotnauerová. Ta 
stála u zrodu pěveckého oddělení, 
vychovala a stále vychovává celou 
řadu žáků. Její jméno je  spjato pře-

devším s první dámou české opery, 
sólistkou Metropolitní opery v New 
Yorku Evou Urbanovou, jejíž strmá 
kariéra začala právě v Divadle J. K. 
Tyla v Plzni. K žákům Ludmily Kot-
nauerové patří i Roman Janál, dnes 
sólista Národního divadla v Praze. 
„Velmi si vážím toho, že mám se svý-
mi žáky, nynějšími i bývalými, hezké 
vztahy,“ uvedla  Kotnauerová. „Přála 
bych si, aby posluchači našeho pěvecké-
ho oddělení měli stále lepší možnosti, 
našli uplatnění a dařilo se jim,“ dodala 
Ludmila Kotnauerová na snímku se 
současnými žáky.  (pe)

Romeo a Julie na plzeňském jevišti
Plzeň | Po devětatřiceti letech na 
jevišti Divadla J. K. Tyla v Plzni ožil 
věčný příběh milenců z Verony Ro-
mea a Julie. Slavná Shakespearova 
milostná tragédie se vrátila v pře-
kladu Josefa Topola a v režii Jana 
Buriana. V titulních rolích se před-
stavili Jan Maléř a Kristýna Hlaváč-
ková. 

zení a Adéle v Casonově Jitřní paní je 
to její v pořadí třetí a nejvýznamnější 
práce v Plzni. „Nejdřív jsem si myslela, 
že jde o omyl. Vždyť komu se to stane, 
dostat roli Julie ve dvaadvaceti letech,“ 
říká mladá herečka. „Byla jsem nesmír-
ně šťastná, teprve potom na mne dolehla 

odpovědnost. Vyrovnat se s náročnými 
verši nebývá pro každého herce samo-
zřejmostí. Pořád si říkám, že si musím 
užít nádheru toho jazyka,“ svěřuje se 
Kristýna Hlaváčková.  (ad)

Foto: Pavel Křivánek

Učitelka Evy Urbanové dostala prestižní ocenění

Foto: Josef Pospíšil

Bakalář se usazuje na západě Čech

Foto: Václav Fiala

Jan Fábry ukazuje ocenění Pivní pečeť, 
kterou letos rakovnický pivovar obdr-
žel za polotmavou jedenáctku.

Přebornice vyrůstají na Lokomotivě
Volejbalový oddíl TJ Lokomotivy Plzeň pod vedením Jaroslava Šmída zažívá 
historicky nejúspěšnější sezonu. Na letošním ročníku Extraligy kadetek, ve 
kterém plzeňské kadetky získaly bronz, překrásnou tečku za sezonou udě-
laly žákyně, když pro Lokomotivu vybojovaly první titul Mistryň ČR v nej-
vyšší republikové soutěži - Přeboru České republiky žákyň.

Na fi nálovém turnaji se sešlo šestnáct 
nejlepších družstev z celé ČR. Plzeňská 
Lokomotiva postupně zdolávala všech-
ny soupeře. A výsledek – vítězství. 
Hráčky převzaly zlaté medaile a pohár 
Mistryň ČR, navíc smečařky Michaela 
Ciprová a Eva Hodanová byly vyhlá-
šeny mezi šesti nejlepšími hráčkami 

Přeboru republiky. V současné době 
úspěšné žákyně přecházejí do kadetek 
a začínají se připravovat na extraligo-
vou sezónu. TJ Lokomotiva Plzeň na-
bírá od května děvčata ročníku 1999 
- 2000. Takže, přijďte do týmu Mistryň 
republiky a přispějte k udržení vysoké 
úrovně plzeňského volejbalu. (suši)

Foto: archiv Lokomotivy Plzeň
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e Člověk nemá litovat věcí, které udělal, ale těch, co neudělal, bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Výhru, poukaz do plzeňského kosmetického salonu Meduňka získaly dvě vylosované výherkyně: Věra 
Radová a Jiřina Lohrová. Pro úspěšného luštitele dnešní křížovky je opět připravena návštěva plzeňského kosmetického salonu Meduňka. Vstupenky v redakci. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: ZÁPADOČES-
KÝ METROPOL, Sedláčkova 16, 320 00 Plzeň, nebo krizovkazapad@tydeniky.cz nejpozději do 23. května 2009. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje vaše redakce. 

METROPOL   horoskop od 5. 5. do 18. 5.

Beran 21. 3. - 20. 4.
Nejste velcí stratégové a plá-

novači, protože milujete dynamiku a na-
pětí okamžiku. Ale váš spontánní přístup 
k životu, průraznost a víra v úspěch vás 
neomylně vedou k dokončení toho, co prá-
vě tvoříte.

Býk  21. 4. - 21. 5.
Vaši nadřízení na vás oceňují 

spolehlivost a svědomitost. V lásce ale platí 
jiná pravidla. Nechejte své partnery občas 
v napětí a nejistotě a umožněte jim, aby si 
mohli trochu zažárlit. Lehký fl irt neuškodí.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Přestože jste na bolest citlivější než 

kdokoliv jiný, máte překvapivě velmi odol-
nou „náturu“. To vám pomůže překonat 
zdravotní potíže, které vás čekají. Brzy se 
zotavíte a budete svěží, silní a plní elánu.

Lev  23. 7. - 23. 8.
Máte před sebou nepříjemná 

úřední jednání, kterým se bohužel nemů-
žete vyhnout. Přestože budou nejbližší dny 
pro vás dost vyčerpávající, nakonec vám to 
přinese úlevu, klid i zaslouženou odměnu.

Rak  22. 6. - 22. 7.
Vaše emoce se střídají jako pří-

liv a odliv moře a často přejímáte i nálady 
druhých. Náladovost souvisí s měnícími se 
fázemi Měsíce. Uvědoměním si příčiny a au-
totréninkem  ji můžete dobře ovlivňovat. 

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Těšte se na setkání s člověkem, 

kterého nemůžete ve svém životě mi-
nout. Ať už vám přinese lásku, platonic-
ké souznění duší  nebo přátelství, bude to 
setkání, které se nesmazatelně vryje do 
vašeho srdce.

Vodnář  21. 1. - 19. 2.
Pokud máte pocit, že váš obličej 

skončil a tělo odešlo, podívejte se na sebe 
očima těch krásných mladých lidí, kteří 
vás kdysi  milovali a nezbude vám, než 
také sebe sama obdivovat a milovat.

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Inspirujte se módním stylem 

„pařížský dandy“. Osvobodí vás to od 
konvencí a budete se cítit very young 
and beautiful. Nedělejte si nic z toho, že 
vás okolí bude považovat za blázny. Vy 
jste crazy!

Střelec  23. 11. - 21. 12.
Vaše touha po dobrodružství 

a nezávislosti vás nutí měnit  zaměstná-
ní, koníčky i partnery častěji než je zdrá-
vo. Nebuďte tak nespolehliví, impulzivní 
a netrpěliví, škodí to vašemu nadání 
a schopnostem.

Štír  24. 10. - 22. 11.
Neuškodí vám, když budete 

příjemnější a společenští a občas  uděláte 
nějaký kompromis. Váš egoismus možná 
prospívá pracovnímu nasazení, ale part-
neři touží po vaší pozornosti a lásce.

Váhy  24. 9. - 23. 10.
K vašim nejcitlivějším mís-

tům patří ledviny. Protože podle čínské-
ho lékařství jsou ledviny sídlem životní 
energie, chraňte si je. Vyhýbejte se che-
mickým lékům i alkoholu. Nejvíc vám 
prospěje příroda.

Sestavila:  Ludmila Petříková

Panna  24. 8. - 23. 9.
Najděte v sobě dostatek rozhod-

nosti a odvahy a řekněte vašim blízkým 
kde dělají chyby, přestože se tváří, že 

jsou k dobrým radám 
hluší. Kdo jiný to s ni-

mi myslí lépe než 
vy. Vděk ale raději 
nečekejte.
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Principálka Ck. Divadlo PLUTO v Plz-
ni Jindřiška Kikinčuková slavila půl-
kulatiny. Jak jinak než divadelním 
představením. Září totiž v komedii 
MEJDAN MANŽELEK ŠÍLENÝCH, kte-
rou napsala společně s Oldřichem 
Dudkem. Pod režijním dohledem 
Pavla Kikinčuka řádí ve „čtyřroli“ 
manžela populární Bronislav Kotiš 
a v rolích manželek mu zdatně se-
kundují Lenka Krejčíková, Iva Mala-
tová, Alena Kozáková a autorka, he-
rečka a principálka Jindřiška Kikin-
čuková (na snímku úplně vpravo). 
Na červen připravuje divadlo pre-
miéru hry Zieglerka – královna zla-
té operety. Na motivy románu Adol-
fa Branalda Zlaté stíny Marie Ziegle-
rové ji napsala opět Jindřiška Kikin-
čuková.

Principálka slavila půlkulatiny
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Kosmetický salon Medu ka
Hana Vl ková
ošet ení pleti, masáž, vizážistka

Riegrova 13, 
312 00 Plze

KOMORNÍ DIVADLO
Prokopova 14, tel. 377 226 743

17. 5. – 19.00 hodin
Čachtická paní (S 18).
19. 5. – 19.00 hodin
Hledá se muž. Zn.: Bohatý! (K 1).
20. 5. – 19.00 hodin

Řeči (S 9).
21. 5. – 19.00 hodin
Uličnice (K 3).
22. 5. – 19.00 hodin
Hledá se muž. Zn.: Bohatý! (K 4).

23. 5. – 19.00 hodin
Chicago. 
24. 5. – 14.00 hodin
Celebrity s.r.o. (N 2).  
24. 5. – 19.00 hodin
Jitřní paní (K 17).
25. 5. – 16.00 hodin
Akademie MŠ – zadáno. 
26. 5. – 19.00 hodin
Jitřní paní (K 9).
27. 5. – 14.00 hodin
Uličnice (K 10).   
28. 5. – 19.00 hodin
Chicago (M 1).
29. 5. – 19.00 hodin
Celebrity s.r.o. 
30. 5 .-  19.00 hodin
Řek Zorba

VELKÉ DIVADLO
Smetanovy sady 16, tel. 378 038 070
 
17. 5. – 19.00 hodin
Romeo a Julie (V 17). 
19. 5. – 19.00 hodin

Romeo a Julie (S 7).
20. 5. – 19.00 hodin
Carousel (S 4).
21. 5. – 19.00 hodin
Lazebník sevillský (V 3).
22. 5. – 19.00 hodin
Salome (V 12).
23. 5. – 19.00 hodin
Cyrano z Bergeracu. 
24. 5. – 14.00 hodin
Carousel (N 1/3).
24. 5. – 19.00 hodin
Faust – pro seniory. 
26. 5. – 19.00 hodin
Panna orleánská (V 9). 
27. 5. – 19.00 hodin
Odcházení (V 10).
28. 5. – 19.00 hodin
Salome (V 11).
29. 5. – 19.00 hodin
Vévodkyně z Chicaga (V 8).  
30. 5. – 19.00 hodin
Rusalka (KMD).
31. 5 – 16.00 hodin
Carmen. 

Programy divadel Plzeň

Zazní nejslavnější arie a duety z ope-
ret Kalmána, Lehára, Hervého a dalších. 
Hudebně zaranžoval Milan Benedikt 

Karpíšek a Jiří Bláha. V roli Marie Ziegle-
rové uvidíme Jitku Kubištovou. Autorka 
si zahraje roli matky Zieglerky.  (met)
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DÒVODÒ PRO PÁD VLÁDY
MIRKA TOPOLÁNKA

5. a 6. ãervna pfiijìte volit

10
1. Vláda nemûla podporu v Posla-

necké snûmovnû a nebyla
schopna spravovat zemi

2. Vláda byla zaloÏena na 
pfiebûhlictví a politické korupci

3. Vláda pfiipustila vznik justiãní 
mafie a ztrátu dÛvûry vefiejnosti 
v justiãní systém 

4. Vláda a její spolupracovníci 
zasahovali do nezávislosti médií

5. Vláda nebyla schopna ãelit 
dopadÛm hospodáfiské krize 
na obãany âR

6. Vláda hodlala proti vÛli naprosté
vût‰iny obyvatel umístit  
na území âR radarovou 
základnu USA

7. Vláda zavedla poplatky 
ve zdravotnictví

8. Vláda nebyla schopna ãerpat 
prostfiedky z evropsk˘ch fondÛ

9. Vláda hodlala zprivatizovat 
dÛchodov˘ systém 
a zdravotnictví

Vláda plánovala v˘znamnû 
omezit práva zamûstnancÛ

10.

Újezd u Sv. Kříže | Karel Gott před pár 
dny odpočíval dva dny v Újezdu u Sva-
tého Kříže na Rokycansku. Tohle místo 
velmi dobře zná, protože tu žila jeho 
babička a trávil tu část svého dětství 
a na místním hřbitově jsou pochováni 
jeho rodiče. Během návštěvy ,Svaťáku‘, 
jak se obci podomácku říká, nezapo-
mněl na svůj slib, že galerii místních 
malířů v restauraci doplní o svůj obraz. 
„Dal jsem mu název na Starém bělidle 
a ten dům tam tak skutečně stojí,“ při-

znal Gott, který ke svému dílu připojil 
věnování – ,Báječným lidem ze Svaťá-
ku srdečně Karel Gott‘. Když ho zastu-
pitelstvo obce pozvalo k prostřenému 
stolu, do čela si ale nesedl. „To je moc 
zodpovědné,“ prohlásil Gott. Lidé v obci 
byli z jeho návštěvy nadšeni. „Na Karlo-
vi obdivuji jak se skvěle chová. Nehraje si 
na žádnou hvězdu. Jen kdyby mohl přijet 
častěji, máme ho tu všichni strašně rádi,“ 
prozradil provozovatel Svaťácké hos-
pody Jiří Hájek mladší.  (ol)

Plzeň | Malý velký band složený 
z vynikajících amerických individua-
lit, kteří v moderním stylu interpre-
tují jazz vycházející z původních ry-
zích afro-amerických kořenů, můžete 
vidět a slyšet  v úterý 26. května ve 
20 hodin v Buena Vista Music Klubu 
v Plzni. Leader, bubeník, perkusio-
nista a skladatel Doug Hammond 
má všechny atributy špičkového 
technického hráče, který nejen svým 
úžasným drivem, ale i zpěvem strhá-
vá své kolegy i obecenstvo k neopa-
kovatelným jazzovým zážitkům. Od 
svých osmi let studoval nejprve hru 

na trombon, a posléze se věnoval 
především bicím nástrojům, s kte-
rými se proslavil nejen jako sólista, 
ale i v kapelách předních světových 
jazzmanů (například Sonny Rollinse, 
Charlese Minguse či Sama Riverse). 
Další, dnes již světově uznávanou 
hvězdou kapely, je trumpetista Dwigt 
Adams, zvaný ,Spirit of Detroit‘. Celý 
ansámbl představuje mladší generaci 
talentů, kteří na klasickém základě 
experimentují stále s novými jazzo-
vými prvky a vytvářejí tak atmosféru, 
kde se vše zdá možné a nic nemožné.
 (rab) 

„Nejlepší odezva na mé první foto-
grafi e přes počítače byla od mého 
muže – =budou se líbit Tobě a pak 
Knížákovi=,“ těmito slovy zahájila 
svoji výstavu v Přešticích zpěvač-
ka, a nyní i fotografka Eva Pilarová. 
„Nikomu nevnucuji co dělám, je to 
můj pohled na svět. Neberu se vážně 
jako fotografka, je to můj velký koní-
ček. Nyní mě také těší, co vše jsem se 
s počítačem a fotoprogramy již nauči-
la. A ráda také přiznám, že do úpravy 
fotografi í v počítačovém programu 
Fotoshop mě zasvětil přeštický rodák, 
nyní Pražák, Josef Louda.“ Na výstavě 
v Domě historie Přešticka ve třiceti 
snímcích nabízí svůj pohled na Pra-
hu, starobylou i moderní, americ-
ký New York a vlastní chalupu, ale 
i „obyčejný“ západ slunce. Mezi ná-
vštěvníky zazněly různé odezvy při 

Spoustu praktických rad od uznáva-
ných gastronomických poradců, nové 
recepty na chutné, zdravé a rychlé po-
krmy, také tipy, jak se snadno a rychle 
vypořádat s různými druhy surovin, 
to bude nový pořad o vaření. Zaměřo-
vat se bude i na stolování, exkluzivní 
pokrmy či správné vybavení kuchyně. 
Pořadem bude provázet herečka Mar-
kéta Hrubešová, hvězda denního seri-
álu Ulice. Vždy platila za gurmánku, 

Gott odpočíval ve SvaťákuHrubešová u plotnyHrubešová u plotny
Každý den nové tipy na zajímavé re-
cepty přinese televize Nova v novém 
pořadu Tescoma s chutí, který se za-
čal natáčet. Vaření se chopí zkušení 
kuchaři a kuchařky, pořadem bude 
provázet herečka s kulinářskou vášní 
Markéta Hrubešová. Poprvé se nový 
pořad objeví na obrazovkách na kon-
ci května.

mezi přáteli je vyhlášená opulentními 
večeřemi a neobvyklými specialitami. 
„Ráda experimentuji a mám rozsáhlou 
sbírku vlastních receptů,“ přiznala he-
rečka. 

Od konce května se pořad bude vysílat 
každý všední den – dvakrát ve Snídani 
s Novou, a poté během dne. Součástí 
pořadu budou i oblíbené divácké sou-
těže.  (ol)

Pilarová se chlubila obrázkyPilarová se chlubila obrázky

procházení výstavy – od obyčejného 
„je to hezké,“, „zajímavé“, přes rá-
doby odborné posudky – „tohle chtě-
lo spíše posunout doprava, otočit“ až 
pod hodnocení počítačových znalců 
– „tady špatně použila fotoshop, 
atd. „Nečekejte ode mne velké umění, 

Účastníci vernisáže u fotografi e Západ slunceÚčastníci vernisáže u fotografi e Západ slunce

Text a foto: Petr Šatra

co dělám, dělám pro sebe. Baví mne 
práce s počítačem a důležité je, že tyto 
fotografi e se líbí mě,“ dodala Pilarová, 
která po vernisáži absolvovala auto-
gramiádu. 

Doug Hammond Tentet



Západočeský M
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Vážení a milí čtenáři,

zírám jak ten čas letí. Přímo rychlostí 
blesku postupuje technika, a občas se 
děsím, kam až dojde. V poslední do-
bě na mne útočí ze všech stran Face-
book...Že nevíte oč jde? To si založíte 
v počítači svůj profi l, prozradíte o so-
bě pár informací, navazujete kontak-
ty a komunikujete s celým světem ja-
ko o život. Velmi nakažlivá zábava, 
kterou se prý baví už stovky tisíc Če-
chů. Facebook dává příležitost jak dát 
o sobě vědět téměř celému světu. A to 
mne fakt neláká. Stačí mi, že mě zná 
pár lidí z naší ulice a jestli jsem něko-

mu nepadla do oka, nějaký facebook 
ze mne lepšího člověka stejně neudě-
lá. Takže facebook nechám těm o hod-
ně let mladším a zůstanu u svých jis-
tot. Nejsem proti pokroku, ale mám rá-
da, když některé věci zůstávají. Třeba, 
že rok má 365 dní a že v lednu nezra-
jou třešně. Že včera není dnes a kočka 
není pes a že stále vyhrává ´české Sla-
víky´ stálice Karel Gott. Fenomén české 
pop music, kterému by leckterá zahra-
niční hvězda mohla závidět. Půl stole-
tí na vrcholu popularity a plné sály při 
koncertech po celém světě z něj učini-
ly pozoruhodný fenomén české popu-
lární kultury. Karel Gott ovšem za ova-

ce fanoušků několika generací zapla-
til osaměním v soukromém životě. Své 
názory na lásku a rodičovství změnil 
čtyřnásobný otec až na prahu své se-
dmdesátky. Jestli si ale někdo myslí, že 
na jeho koncerty chodí jen postarší pu-
blikum, které při jeho písních se slzou 
v oku vzpomíná na mládí, je na omylu. 
V publiku potkáte všechny věkové ka-
tegorie. Vyhrává u nich svým uměním 
a tím jak se k fanouškům chová. Není 
to žádná póza a potvrdí to jeho přátelé 
ve ,Svaťáku‘, kde Karel Gott prožil část 
svého dětství. Několikrát jsem se s Kar-
lem Gottem sešla při rozhovoru. A když 
jsem mu párkrát zavolala a trefi la se do 

okamžiku, kdy měl vypnutý mobil, za-
volal pak sám. Prostě profík a úžas-
ný společník. V jeho vile na Bertram-
ce fotoreportér cvakal spoušt a dikta-
fon zaznamenával každé umělcovo slo-
vo. Když na nedávném koncertu zpíval 
Zavřu teď krám s básněmi ...bála jsem 
se, že chce končit. Naštěstí to neplatí. 
Karle jste úžasný, říkala jsem si potichu 
při sledování nejnovějšího dokumentu 
Olgy Špátové Fenomén Karel Gott a na-
hlas tleskala.

Olga Čermáková 
šéfredaktorka

cermakova@tydeniky.cz

Západočeský METROPOL | Vydává: METROPOL MANAGEMENT s.r.o., IČ: 25477994, www.tydeniky.cz
redakce: Sedláčkova ul. 16, 320 00 Plzeň, tel: 377 222 893, šéfredaktorka: Olga Čermáková, e-mail: cermakova@tydeniky.cz, vedení společnosti: Ing. Jiří Morstadt, tel. +420 602 284 453,
morstadt@tydeniky.cz, obchodní oddělení: Eva Růžičková, tel. + 420 603 170 209, ruzickova@tydeniky.cz, agentura 6 X s.r.o., tel. 603 576 964, e-mail: mediaplzen@seznam.cz,
ředitel výroby: Jiří Vondráček, e-mail: grafi ka@tydeniky.cz. Tiskne: BOHEMIA PRINT, a. s., Jana Koziny 1632/7, 415 02 Teplice. Distribuce:  Česká pošta, s.p., vlastní distribuce METROPOL.
Povoleno MK ČR pod číslem E 18452. Nevyžádané rukopisy a fotografi e se nevracejí. 

Objednávky inzerce: 
6 X s.r.o., Tylova 57, 301 00 Plzeň

e-mail: mediaplzen@seznam.cz
telefon 603 576 964

„Cyklistům z Plzeňska se tak zpřístupní 
velice atraktivní příhraniční oblast,“ ří-
ká Radka Žáková, cykloprůvodkyně 
a editorka portálu plzenskonakole.cz.
„Cyklobusy umožní projet se Českým le-
sem i méně zdatným jezdcům. Vyvezou 
je na kopec, odkud mohou sjíždět k dal-
ším zastávkám cyklobusu,“ vysvětluje 
Žáková.
„Ve srovnání se Šumavou je v Českém 
lese cyklistů mnohem méně. Je to určitě 
špatnou dostupností z Plzně - nevede 
sem přímé vlakové spojení,“ uvádí Libor 
Picka, starosta Bělé nad Radbuzou, 

Z Plzně do Českého lesaZ Plzně do Českého lesa
Víte o místech, kterými byste se rádi 
projeli na kole, ale od vašeho domo-
va jsou poněkud vzdálena? V tom 
případě můžete využít novou linku 
cyklobusu, který vás odveze z Plzně 
až do krásné krajiny Českého lesa. 
Pro zájemce jsou připraveny také 
materiály s doporučenými trasami, 
a to v tištěné podobě i na webu. Lin-
ka z Plzně má pomoci rozvoji cyklo-
turistiky v Českém lese.  K dispozici 
bude o víkendech a svátcích.

která se spolu s dalšími 
obcemi podílí na pro-
vozu cyklobusu. „Chtěli 

bychom, aby tištěný mate-
riál Novým cyklobusem do 
Českého lesa byl k dispozici 
nejen v autobuse, ale i v info-

centrech, cykloprodejnách či 
na cyklistických akcích,“ zdů-
razňuje Picka. Internetovou 

verzi průvodce najdete na portálu pro 
cyklisty www.plzenskonakole.cz.
Za cestu z Plzně například do Poběžo-
vic zaplatí dospělý člověk 74 Kč, dítě 
37 korun. Děti a majitelé některých 
karet mohou využít slev. Zájemci si 
mohou místo rezervovat v Plzni na 
Centrálním autobusovém nádraží 
v pracovních dnech od 8 do 16 ho-
din osobně nebo telefonicky na čísle 
377 327 272.
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Za účasti Karla Got-
ta s rodinou a desí-
tek známých osob-
ností z kulturního 
a mediálního světa 
se v pražském kině 
Lucerna uskutečnila 
slavnostní předpre-
miéra výjimečného 
dokumentárního fi l-
mu FENOMÉN GOTT, 
jehož producentem je 

TV Nova. Dokument Olgy Špátové 
zachycuje jeden rok profesního i sou-
kromého života zpěváka Karla Gotta ve 
chvílích triumfu i přemýšlení o klíčo-
vých momentech vlastního života.
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TV Nova. Dokum

Oslavte výročí s námi!
1899 – 2009

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 

slaví 110 let veřejné dopravy v Plzni.

Premiéra fi lmu Fenomén Gott


