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Místo karty zaplatí mobilem| Podpora projektu Dětství bez úrazů | Plzeň pořádá své dny v Senátu| Jak se oblékají pohád-
ky | Divadlo Alfa získalo dvě ceny | Bohatá historie Plzeňské energetiky | Město ocenilo volejbalistky | Zahrada v Měš-
ťanské zahradě pro veřejnost | Váchová si odbyla jachtařskou premiéru a těší se na svatbu | Jemen - země mnoha tváří

JAZYKY  

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

Narodila se v roce 1967 v Zá-
břehu na Moravě. Je česká foto-
grafka, manažerka a je bývalou 
přítelkyní fotografa Jana Saudka. 

už nejsem vhodným dárcem. Ale těch, 
kteří jI dávají, si osobně velmi vážím 
a vysekávám jim tím ohromnou poklo-
nu. Kdybych to mohla porovnat, tak je 
to možné připodobnit k porodu dětí. 

 Měla jste problém vybrat fotografi e 
na výstavu právě do těchto prostor?
Neměla. Jen jsem chtěla, aby lidi neurá-
žely, neponižovaly a aby se na ně kaž-
dý rád podíval. Nicméně je jich tam víc 
pro vkus gentlemanů.

 Máte čtvrté dítě a báječně vypadá-
te, jak to děláte? 
To dělají ty děti. Připouštím, že jsou 
ženské, které jsou po dětech strhané 
a unavené, mně to ale očividně vyho-
vuje. Zřejmě popírám veškeré zákony 

termodynamiky - potřebuji ze sebe vy-
dávat energii a čím víc jí vydávám, tím 
víc jí získávám. Čím míň času mám, 
tím víc toho udělám. Hlavně se nad ni-
čím nesmíte moc zamýšlet. Jakmile ta-
nec kolem dětí moc prožíváte, věnuje-
te tomu víc energie, než si to zaslouží. 
A hlavně se nesmíte bát. Navíc jsme na 
děti dva. A Samuel se o děti dokáže po-
starat. Umí uvařit a dojde i nakoupit. 

 Co domácí práce?
Žehlení považuju za ztrátu času. Ne-
bojím se ničeho, klidně umyju podlahy 
v celém baráku, ale k žehličce mě nikdo 
nedonutí. 

Text: Olga Čermáková
Foto: Jaroslav Šorše

Fotografka Sára Saudková (42) stejně jako většina žen v rodě slavného fotografa neotálí s plozením potomků. Na nedávné 
výstavě svých fotografi í  v Plzni dokonce přiznala, že další děti pro ni nejsou problém.

Sára Saudková Narodila se jako Šárka Směšná. 
Ačkoliv s Janem nebyli oddáni, 
používá jeho příjmení. Fotogra-
fuje od roku 1999. Se synem Jana 
Saudka Samuelem má čtyři děti - 
Sáru, Samuela, Jana a Oskara. Sá-
ra Saudková je absolventkou Vy-

soké školy ekonomické v Praze. 
Právě tam se poprvé setkala s dí-
lem Jana Saudka, které ji uchvá-
tilo. Chtěla se s ním setkat a tak 
se rozhodla mu napsat dopis. Pak 
za ním přišla s přáním podat mu 
ruku a poděkovat.

Mateřství si užívám,
říká Sára Saudková

www.nabytek-brueckl.cz

PlzeÀ-Bory • Dvofiákova 2
(roh Klatovská/Dvofiákova)

44.99.9900,-,-4.990,-

AUTOPOSTEL
s ro‰tem
plocha lÛÏka cca. 90 x 190 - 200 cm,
rozmûr ‰/v/h: ca. 102/49/236-246 cm,
bez matrace a dekorace

5.990,-

 Kolik potomků tedy ještě plánu-
jete?
Nikdy jsem se nebránila dětem, a když 
jednou přišlo první dítě, tak budu 
pokračovat i dál, dokud to půjde. Po-
tomky jsem nikdy neplánovala, takže 
konečné číslo nevím. Já si mateřství 
užívám. Žádné starosti s pořizo-
váním věcí pro miminko nemám. 
U nás se všechno dědí, takže jen 
něco vždycky dokoupím.

 Nedávno jste přijala pozvání 
plzeňského primáře hematolo-
gicko-onkologického oddělení 
Fakultní nemocnice Vladimíra 
Kozy, abyste podpořila kam-
paň dárců kostní dřeně. Proč?
S plzeňským primářem mne 
pojí dlouholeté přátelství. Před 

mnoha lety jsem ještě s Janem 
Saudkem organizovala charitativ-

ní akci spojenou s dárcovstvím kostní 
dřeně. A právě díky přátelství mám 
v plzeňském hotelu, kde peníze, kte-
ré lidé utratí za jídlo a pití, pomohou 
nemocným rakovinou, výstavu svých 
fotografi í. Když mi zavolal, zda bych 
podpořila náborovou kampaň dárců 
dřeně, řekla jsem okamžitě ano. Bylo to 
tak jednoduché, jako kdyby pes zaště-
kal nebo kohout zakokrhal... 

 Kdybyste mohla darovat kostní 
dřeň, udělala byste to?
Určitě ano, ale po čtyřech těhotenstvích 
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Filmaři obsadili Vary
Karlovy Vary | Národní dům v Kar-
lových Varech si zahraje ve fi lmu. 
Tvůrci využili památkově chráněnou 
budovu k natáčení amerického vá-
lečného fi lmu o černošských stíha-
cích pilotech. Před objektem duněla 
historická válečná vozidla, ale detai-
ly fi lmu zůstaly tajemstvím. Napil-
no měli kulisáci z Filmových atelié-
rů Barrandov, kteří připravili dřevě-
né konstrukce v hlavním sále, který 
kdysi sloužil jako varieté. 

Nejlepší jsou Klatovy
Klatovy | Ve srovnávacím výzkumu 
týdeníku Ekonom Město pro byznys, 
jehož výsledky byly vyhlášeny v Plz-
ni, obhájily loňské vítězství Klatovy. 
Umístily se v čele žebříčku zásluhou 
kvality veřejné správy a situace na 
pracovním trhu. Na druhém místě 
je s přízní samotných podnikatelů, 
s dobrým rozvojem podnikatelského 
prostředí a s kvalitou veřejné sprá-
vy Tachov a na třetím místě s dob-
rou kvalitou lokality Domažlice. Pl-
zeň skončila až sedmá. 

Pohodička v provozu 
Rokycany | Oblastní charita Roky-
cany zahájila činnost dvou nových 
zařízení - Sociálně terapeutické díl-
ny a Denního stacionáře Pohodička. 
Obě zařízení jsou určena pro oso-
by s mentálním a kombinovaným 
postižením starší 15ti let, které zů-
stávají po ukončení základní škol-
ní docházky doma - nemají na vy-
branou.

Rada seniorů
Plzeň | Plzeňský kraj dal zelenou 
Krajské radě seniorů. Hejtmanka 
Milada Emmerová vyjádřila přá-
ní, aby se senioři sdružili při Pl-
zeňském kraji a vytvořili takzva-
nou „Radu moudrých“, která bude 
společnosti přínosem. V srpnu pro-
běhne schůzka nominantů a pří-
prava na ustavující schůzi. Ustavu-
jící schůze Rady seniorů Plzeňského 
kraje bude v říjnu.

Na rampě je pláž
Plzeň | Plzeňský Bolevecký rybník 
se rozšířil o další atraktivní úsek ur-
čený k rekreaci. Nově dokončená re-
konstrukce rampy přinesla desítky 
metrů nové pláže. Rozšíření dobře 
přístupné části rybníka by mělo od-
lehčit ostatním koupacím plochám 
v okolí a stát se vyhledávaným od-
počinkovým místem. Do rekon-
strukce rampy Boleveckého rybníka 
investovalo město celkem 11 milio-
nů, z toho stavební a krajinné úpra-
vy včetně projektové přípravy po-
slední etapy stály 6 milionů korun.

Oslavte výročí s námi!
1899 – 2009

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 

slaví 110 let veřejné dopravy v Plzni. Profesní životopisy včetně fotografi e
zasílejte do konce ledna na adresu:

personalistika@tydeniky.cz

přijme
do svých řad

MANAŽERY
PRO OBCHODNÍ ČINNOST

z Plzeňského
 a Karlovarského kraje

(možné na HPP nebo ŽL)

Nabízíme: 
 vysoké výdělky za odvedenou práci
   zázemí dynamicky se rozvíjející

společnosti

Profesní životopisy včetně
fotografi e zasílejte

do konce června na adresu:
personalistika@tydeniky.cz

Nejmodernější novinový projekt v ČR

„Čip, který obsahuje Plzeňská karta, lze 
uložit do libovolného nosiče. Tedy i do 
mobilního telefonu,“ uvedl generální 
ředitel Plzeňského městského doprav-
ního podniku (PMDP) Michal Kraus. 
Pasažér nastoupí do vozu a přilože-
ním mobilu k automatu si koupí jíz-
denku. „Umožní mu to bezkontaktní 
technologie NFC (Near Fiel Communica-
tions) - tedy přenos dat na velmi krátké 
vzdálenosti,“ popsal Zdeněk Dutý, ře-
ditel pro prodej veřejné správě spo-
lečnosti Telefónica O

2
. „Do konce červ-

na skončí první fáze zkušebního provo-
zu, zaměřená na nákup přestupních jíz-
denek ve vozech a dobíjení elektronické 
peněženky v zákaznických centrech do-
pravních podniků,“ dodal Kraus. V ná-
sledující fázi dojde i na využití elektro-
nické peněženky při platbách u smluv-

ních partnerů. „Zároveň připravíme 
spuštění Plzeňské karty v mobilu do běž-
ného provozu. Přesný termín budeme vě-
dět na podzim,“ doplnil Kraus.
Novinka se zatím týká pouze cestu-
jících, kteří využívají služeb Telefó-
nica O

2
. Teoreticky ale nic nebrání 

tomu, aby ji mohli využívat i klien-
ti jiných operátorů. Čip je součástí 
telefonu a jeho fungování tedy není 
vázáno na SIM kartu. Generální ředi-
tel PMDP nepředpokládá, že by v bu-
doucnu jízdné a předplatné platilo 
mobilem všech více než 216 tisíc dr-
žitelů Plzeňské karty. Cestující si bu-
dou moci vybrat. Kartu nebo mobil. 
Ti, kteří se rozhodnou pro novinku, 
musí počítat s investicí do kvalitněj-
šího telefonu, který podporuje tech-
nologii NFC. (ol)

Místo karty zaplatí mobilem
Cestující v plzeňské hromadné dopravě budou moci jako první v republice 
i ve střední Evropě platit jízdné mobilem. Speciální technologii, která zatím 
funguje jen v Londýně, testuje v Plzni půl stovky vybraných lidí. 

Karlovy Vary | Krajský úřad Karlovar-
ského kraje připravil i na letošní prázd-
niny soutěž O hejtmanský mobil. Soutěž 
má dvě části: internetovou a výtvarnou 
či fotografi ckou a je určena dětem od 6 
do 15 let. Jejich  úkolem bude zodpově-
dět 10 otázek z internetových stránek 
Karlovarského kraje a namalovat obrá-
zek nebo pořídit fotografi i na téma „Pří-
roda Karlovarského kraje“. Cílem soutě-

že je seznámit děti s internetovým por-
tálem a rozvíjet výtvarné a fotografi c-
ké dovednosti. Soutěž trvá do 31. srpna 
2009. V září proběhne hodnocení a po-
čátkem října pozveme vítěze na tisko-
vou konferenci, při které hejtman Josef 
Novotný předá mobily a další ceny. Sou-
těžní podmínky  ou od 1. června zveřej-
něny na krajských internetových strán-
kách www.kr-karlovarsky.cz.  (pa)

Zástupci cestovních kanceláří mě-
li možnost „na vlastní kůži“ prožít 
program, který pro ně autoři pro-
jektu připravili a užít si příjemný 
den jako turisté. Po prohlídce inte-
riérů klasicistního zámku Kozel se 
skupina přesunula do prostor Bo-
hemia Sekt Centra ve Starém Pl-
zenci, kde po prezentaci projektu 
následovala prohlídka výroby sek-
tů. Exkurze jsou pro turisty novin-
kou, kterou teprve objevují. Kromě 
prohlídky výrobních prostor a se-

známení s historií šumivých vín 
a technologií výroby, mohou ná-
vštěvníci absolvovat také různé 
typy degustací, během kterých se 
učí sekty vychutnávat, porovnávat 
a také získají základní informa-
ce o jejich servisu. Téměř adrena-
linovou záležitostí byl výstup na 
věž hradu Radyně. „Všichni účast-
níci programu byli nadšeni, projekt 
se líbil, to je pro nás všechny nejdů-
ležitější,“ řekla správkyně Bohemia 
Sekt Centra Olga Korandová. „Pod-

Plzeň | Na Pouť k planetám se opět 
mohou vydat obyvatelé a návštěv-
níci Plzně. Při procházce městem si 
zájemci například vyzkouší, jestli 
by byl ze Slunce vidět Jupiter. „Mo-
dely planet ve tvaru disku jsou umís-
těny na různých místech města. Jsou 
zmenšeny tak, že jeden metr vzdále-
nosti mezi jednotlivými disky je je-
den milion kilometrů ve skutečnosti,“ 

vysvětluje Vlastimil Volák, ředitel 
Techmania science center. Model 
v ulicích se může hodit i pedago-
gům. „Učitelé základních a středních 
škol mohou také využít digitální mo-
del sluneční soustavy,“ dodává Vo-
lák. Planety v Plzni budou do 31. 
srpna.  (ol)

Foto: Metropol

Novinka pro turisty
Starý Plzenec | Téměř dvě desítky zástupců cestovních kanceláří a médií, 
píšících o cestovním ruchu, absolvovaly program projektu, který předsta-
vil „Perlivý kraj pod Radyní“. 

le reakcí hostů soudíme, že se nám 
podařilo motivovat cestovní kance-
láře, aby se zamyslely nad změna-

mi v programech pro své klienty. Ne-
chceme prezentovat pouze sebe, ale 
celý region,“ dodala.  (fia)

Foto: Metropol

Planety při procházce Plzní

Foto: Jaroslav Sorse

Podpora projektu Dětství bez úrazů

Plzeň | Město podpořilo projekt za-
měřený na prevenci úrazů u dětí 
s názvem „Úraz není náhoda – pu-
tovní kampaň po městech“. Před pl-
zeňskou radnicí si lidé mohli vyzkou-
šet, jak se cítí děti v kuchyni dospě-
lých. Jaká nebezpečí jim tam hrozí? 

Součástí akce byl seminář zaměřený 
na prevenci úrazů a charakteristiku 
úrazovosti dětí a mládeže v ČR. Kam-
paň je pod záštitou VZP a  společnos-
ti Dětství bez úrazů. (zem)

Prázdninová soutěž O hejtmanský mobil

Partner Allianz pojišťovny

O výhodách cestovního pojištění už víte. 
Nyní máte možnost uzavřít si povinné ručení 
s dalším bonusem 10 %.
Tyto produkty si můžete uzavřít na kterémkoli z kontaktních míst ZP M-A. 
Více informací na modré lince 844 125 124 nebo na www.zpma.cz

Platí výhradně pro pojištěnce ZP M-A
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www.csob.cz/dobrezpravy

Infolinka 800 300 300

Dobré zprávy
      pro vaše peníze

POZOR! 
Mimořádná výše prémie při založení účtu do 30. 6.

Metropol_Investice2_246x131.indd   1 6/1/09   5:00:20 PM

Plzeň | Exprezident Václav Havel, pře-
vzal v Plzni Cenu 1. června. Tu město 
uděluje od roku 1993 osobnostem, kte-
ré hájily lidská práva a principy demo-
kracie. Ocenění je udělováno při výročí 
plzeňské revolty v roce 1953. Tehdy se 
obyvatelé města vzbouřili v souvislosti 
s měnovou reformou, která je ožebrači-
la. Plzeňské nepokoje jsou považovány 
za první výrazné vystoupení lidí proti 
tehdejšímu komunistickému režimu 
v Československu. „Určitou část svého 
života jsem prožil v Plzni na Borech za 
to, že jsem se zasazoval za lidská práva 
a nyní za totéž dostávám cenu. Není to 
paradox,“ řekl v Plzni Havel podle které-
ho politika zhrubla, což prý může vést 
k odcizení mezi společností a politikou. 

Poopraví všeobecné povědomí 
o činnosti muzejního pracovníka, 
že pouze získává a oprašuje sbír-
kové předměty a případně je před-
stavuje veřejnosti. Divák má tak 
jedinečnou možnost seznámit se, 
jakým způsobem se Západočeské 
muzeum prezentuje na zahranič-
ních sympoziích a konferencích. 
Přibližuje  výzkumné granty ře-
šené v rámci České republiky, Ev-
ropy i celého světa, expedice do 
Afriky, Argentiny, Číny, USA a Ka-
nady i dalších oblastí. Představuje 
významné „domácí“ vědecké pro-
jekty přesahující regionální vý-
znam, například paleontologické 
výkopy na Ovčíně, židovský hřbi-
tov a některé archeologické vyko-
pávky v Plzeňském kraji. Poodhalí 
profesní úspěchy odborníků z od-

Pěstitelé radí, aby se lidé nenechali 
napálit některými vychytralými ob-
chodníky, kteří chtějí horší zahranič-
ní jahody prodat za cenu prvotříd-
ních českých. 
Že jahody dozrály i letos dříve, 
potvrdil majitel jahodové plantá-
že v Plzni-Radčicích Oldřich Kříž. 
„Když jsem jako kluk chodil na jaho-
dy k babičce, bylo to vždycky v půlce 
července. Před patnácti lety, když jsem 
s pěstováním začínal, tak jsme sklízeli 
v polovině června, a teď je to běžně na 
konci května,“ prozradil Kříž a dodal, 

že ještě na počátku června se k nám 
dováží jahody ze zahraničí. „Ovšem 
tyto jahody jsou méně kvalitní, než ty 
české. Například jahody ze Španělska 
jsou velké,mají tmavě červenou barvu, 
ale rychleji podléhají zkáze. Zahranič-
ní pěstitelé se je snaží u nás za každou 
cenu rychle prodat. Navíc dovážené 
jahody pocházejí z nepříliš dobré skliz-
ně. Naše jahody mají výbornou chuť 
a vydrží. Pokud lidé chtějí, mohou si 
jahody na plantážích sami nasbírat. 
Samosběr je za padesát korun,“ dodal 
Oldřich Kříž.  (ol)

Uskuteční se od 
20. do 21. června. 
Město vypraví 
na akci do Prahy 
autobusy. V so-
botu i v neděli 
budou odjíždět 

v 9 hodin z parkoviště Na Rychtář-
ce. Místa lze rezervovat v Informač-
ním centru města Plzně na náměstí 
Republiky. Záštitu nad nimi převzal 
místopředseda Senátu Jiří Šneber-
ger. 
V průběhu dvou dnů čeká na ná-
vštěvníky ochutnávka plzeňské 

muziky od folklóru přes dechovku 
a romskou kapelu až k funku, lout-
kové i hrané divadlo, autogramiáda 
sportovců, soutěže a hry pro děti 
a také informace o atraktivních 
turistických cílech. Plzeň představí 
svůj záměr kandidovat na titul Ev-
ropské hlavní město kultury 2015, 
ve speciálním stanu budou vysta-
veny práce studentů Ústavu umění 
a designu ZČU související s kandi-
daturou. Na sobotu je připravena 
doprovodná akce s názvem „Plze-
ňáci – přijďte nás podpořit do Sená-
tu!“  (lo)

Cena za to, že hájí lidská práva

Plzeň pořádá své dny v Senátu
Plzeň | Město Plzeň pořádá ve Valdštejnských zahradách Senátu v Praze 
Plzeňské dny, které mimo jiné podpoří kandidaturu Plzně na titul Evropské 
hlavní město kultury v roce 2015. 

Plzeňské muzeum ve světě
Plzeň | Muzeum ve světě a svět 
v muzeu, to je název výstavy, kte-
rá je k vidění v prostorách Zápa-
dočeského muzea v Plzni.

dělení paleontologie, archeologie, 
botaniky a mnohých dalších, kteří 
by neměli zůstat bez povšimnutí.

Výstava potrvá v Západočeském 
muzeu do konce měsíce září le-
tošního roku. (nem)

V minulých letech cenu získali napří-
klad Pavel Tigrid, Ivan Medek, spiso-
vatel Jiří Stránský nebo historik Vilém 
Prečan.  (fl a)

České jahody již na pultech
Plzeň - Nezvyklé květnové teplo uspíšilo úrodu jahod. Na pultech obchod-
níků v kraji se tak objevily tuzemské jahody zároveň s plody z poslední 
sklizně v jižní Evropě.

Originální kostýmy ze slavných 
českých fi lmových pohádek, zábě-
ry a fotografi e z natáčení, dekorace 
a rekvizity budou k vidění od 17. 
června do 31. srpna (každý den kro-
mě pondělí) v Západočeském mu-
zeu v Plzni. 
„Již několik let se pohybuji v oblasti 
dětské tvorby a fi lmu a hlavně jsem 
velkou milovnicí pohádek,“ prozra-
zuje autorka a kurátorka výstavy 
Jana Sommerová, které se podaři-
lo ve spolupráci s Naďou Klempí-
řovou, Věrou Krátkou a Martinem 
Růžičkou z barrandovského kos-
týmního fundusu téměř nemožné: 
dát dohromady jedinečnou sbír-
ku kostýmů z 15 nejznámějších 
českých pohádek, z nichž některé 
jsou dokonce zařazeny v kultur-
ním dědictví České republiky. Patří 
k nim Tři oříšky pro Popelku, Pyš-
ná princezna, Princezna se zlatou 
hvězdou, Byl jednou jeden král, 
Obušku z pytle ven, Šíleně smutná 
princezna, Pekařův císař a císařův 
Pekař a Princ a Večernice. „Získat 
pro Plzeň tuto výstavu s původní-

Výstava: Jak se oblékají pohádky
Plzeň | Zajímavý výstavní projekt Jak se oblékají pohádky, například odha-
luje tajemství myšího kožíšku či krásné róby princezny Krasomily.

mi exponáty mě lákalo už proto, že 
v české historii nemá obdoby. A to je 

velká škoda, vždyť české pohádky pa-
tří k těm nejlepším na světě,“ prozra-
zuje producent výstavy Karel Paul. 
„Naším záměrem je umožnit návštěv-
níkům všech generací z Plzně a okolí, 
aby mohli zhlédnout tuto unikátní 
výstavu, která bude cestovat po celé 
Evropě a alespoň na pár chvil jim ote-
vřít dveře do kouzelné říše pohádek,“ 
dodává Karel Paul.  (nad)

Foto: Adéla Macháčková
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Za počátek vzniku Energetického zá-
vodu lze považovat datum 15. ledna 
1874 (na snímku vlevo), kdy v přesta-
vované továrně Emila Škody, kterou 
koupil 12. června 1869 od hraběte 
Kristiána Valdštejna, byla vybudová-
na nová kotelna se dvěma kotli a no-
vým komínem. Postupem času pak 
každá dílna měla svůj zdroj energie. 
Například v kovárně dodávaly pro-

vozní energii dva kotle a jako rezerva 
sloužil plynový motor, ocelárna měla 
v 80.letech 19. století tři parní stroje 
o výkonu 250 koňských sil. Ve Škodově 
strojírně a slévárně se o provoz ener-
getických zařízení staralo na 20 stroj-
níků a topičů.
Vlastní elektrárna továrny byla po-
stavena v roce 1896 na území dnešní 
severní části závodu. V jejím objektu 
byla kotelna s 10 parními kotli po 
150 m2 výhřevné plochy. Strojovna 
byla osazena parním strojem o výko-
nu 1500 koňských sil a dvěma dynamy 
pro pohony strojů a osvětlení. V té do-
bě nastává v elektrárenství soumrak 
parních strojů a nastupují parní tur-
biny. Vedení Škodovky se po určitém 
váhání také rozhodlo, a to nejen je po-

Bohatá historie Plzeňské energetiky
Historie dnešní akciové společnosti Plzeňská energetika se začala psát 
už v roce 1874. Pojďme se prostřednictvím historických fotografi í a tex-
tů podívat, jak ubíhal její vývoj. Dnes se zastavíme u první etapy.

užívat, ale také vyrábět. Pro počátek 
zakoupilo licenci francouzského pod-
nikatele profesora Augusta Rateaua 
(1863 –1930) na menší kondenzační 
parní turbinu. V roce 1904 byla vyro-
bena a měla výkon 550 k (480 kW) při 
3000 ot. za minutu. Výkon se reguloval 
ručním ventilem. Turbina byla posta-
vena na společnou základovou desku 
s elektrickým generátorem, s nímž by-

la spojena pružnou spojkou. Původně 
byla určena k prodeji, ale ukázalo se, 
že bude vhodné instalovat ji ve vlast-
ní elektrárně a tak položit základ její 
modernizace. Zkušenosti z provozu 
turbin systému Rateau byly využity 
u dvoutlakových a protitlakových tur-
bin na odpadní páru, ale již systému 
Škoda, které měly oproti licenčním vý-
robkům řadu předností.

Strojovna Elú v roce 1916
Elektrárna Škodovky měla v roce 1910 
(na snímku vpravo) celkový výkon 
6750 kW a nazývala se Elektrická 
ústředna – Elú. Zařízením se výrazně 
lišila od elektrárny vystavěné v de-
vadesátých letech. Byla však vybu-
dována na stejném místě a tvořila ji 

kotelna, strojovna, dílny pro údržbu 
a laboratoř pro rozbory kouřových 
plynů. V kotelně 70 m dlouhé bylo in-
stalováno 10 kotlů na přehřátou páru, 
každý s výhřevnou plochou 150 m2 a 7 
vodotrubných kotlů s automatický-
mi topeništi, každý s 258 m2 výhřev-
né plochy. Napájení kotlů zajišťoval 
kondenzát z turbin, z topných těles 
z dílen a z chlazení generátorů vyrá-
bějících plyn pro pece a také upravená 
voda z městského vodovodu. S kotel-
nou souvisela 45  m dlouhá strojovna 
s přístavkem pro kondenzační zaří-
zení. Tři parní turbiny měly výkony 
480, 1125 a 3750 kW a byly spojené 
s generátory na střídavý proud. Sto-
jatý kompaudní parní stroj o výkonu 
1500 kW byl přímo spojený na jed-
né straně s generátorem na střídavý 
proud o výkonu 1150 kW a na druhé 
straně s generátorem na stejnosměr-
ný proud o výkonu 400 kW. Parní stroj 
a turbiny vyrobily Škodovy závody 
a generátory dodaly fi rmy Siemens 
–Schuckert a Brown –Boveri. Střídavý 
proud o napětí 350 V, 50 Hz se použí-
val k pohonu motorů a stejnosměrný 
o napětí 2x160 V k osvětlení a pro re-
gulační motory konstruované pro na-
pětí 320 V. V elektrárně bylo v prvním 
desetiletí dvacátého století zaměstná-
no na 200 pracovníků.

Kotelna Elú I. v roce 1912
Na počátku války v roce 1914 byla 
elektrárna rozšířena o další turbo-
soustrojí a průměrná denní výroba 
elektrické energie dosahovala 85 000 
kWh, což byl proti předválečným 
letům pětinásobek. Její instalovaný 
výkon se postupně zvýšil na dvoj-
násobek tj. na 9 600 kW. V roce 1917 
dosahoval výkon parních turbin 
17 000kW. V roce 1916 postavená 
nová generatura pro výrobu vodního 
plynu byla po roce opět rozšířena. 
Dalšímu zvyšování výkonu elektrár-
ny bránil stále tíživější nedostatek 

Vážení čtenáři Západočeského Metropolu – příští zastavení našeho seriálu se 
bude týkat let 1945 - 1999. Přivítali bychom proto, pokud jste pamětníky – 
zaměstnanci tehdejšího Energetického závodu – vaše příspěvky – vzpomínky 
a dobové fotografi e k zapůjčení. Naše adresa je: Sedláčkova 16,  320 00 Plzeň, 
kontaktní osoba: Olga Čermáková, šéfredaktorka, tel. 377 222 893, e-mail: 
cermakova@tydeniky.cz.

uhlí. V roce 1917 získala Škodovka 
podíl na těžbě kamenouhelných dolů 
v Nýřanech, jejichž majitelem byla 
společnost „ Sv. Pankrác s. s r. o.“ Den-
ní produkce byla 50 vagonů uhlí tě-
ženého z hloubek od 200 do 500 m. 
V roce 1918 zakoupila důl „Krimich“, 
kde vybudovala třídírnu uhlí a pro 

vlastní elektrárnu, uvedenou do pro-
vozu v roce 1922. Hnědé uhlí dodával 
rovněž Škodovým závodům patřící 
důl „Hrabák“ v Čepirozích, založený 
v roce 1919. Denně se v tomto povr-
chovém dole těžilo 50 vagonů uhlí 
pro generatury. V Elektrické ústředně 
II –Elú II v Nýřanech byla instalová-
na dvě turbosoustrojí o výkonech 3,2 
a 10 MW a později sem byla z Elú 
I při její modernizaci předána turbina 
o výkonu 3,2 MW. Elektrické vzdušné 
vedení o délce 11,2 km pro napětí 
50 000 V směřovalo do transformač-
ní stanice v jižní části podniku. Bylo 
zrušeno v roce 1952.

Uvnitř podniku byla elektrická ener-
gie vedena výhradně zemními kabely, 
které vycházely pro severní část z Elú 
I a pro jih z transformovny „Jih“. Na-
pájecí kabely o úhrnné délce asi 40 km 
končily v 80 řadovnách jednotlivých 
objektů. V kotelně Elú. II bylo 6 kotlů. 
Dva roštové typu Stocker a čtyři typu 

Wecker po 400 m2 výhřevné plochy 
ekonomizéru a 220 m2 plochy přehří-
vače. Elektrárna dodávala proud do 
podniku i po roce 1938, kdy se ocitla 
spolu s uhelnými doly v oblastech za-
braných Německem. Při náletu v roce 
1945 byla poškozena. Po opravě zůsta-
la v podnikovém energetickém systé-
mu až do roku 1955, kdy byla vyčleně-
na a převzata bývalým Energotrustem 
Most a v šedesátých letech ji podnik 
po navrácení využíval pro výzkum 
parních turbin.

Text a foto: archiv PE
Pokračování v příštím čísle

Sportovní výsledky nebyly v přípa-
dě tohoto turnaje to nejdůležitější. 
Ústřední poslání turnaje vyjádřila 
částka 360 000 Kč, výtěžek turnaje, 
který připadne nejpotřebnějším, 
podpoře sportu a rehabilitaci handi-
capovaných dětí.
Na Benefi čním golfovém turnaji 
EMIL 2009 hrálo pro Emila 21 ama-

térských družstev. Turnaj pořádaný Správní radou projektu Emil ve spo-
lupráci s partnery, společnostmi Plzeňská teplárenská, a. s., Plzeňská 
energetika, a.s. a Golf Park Plzeň, naplnil své motto „Hrajte golf pro Emila 
a získáte víc než jen energii do života…“.
Vítězové obdrželi ceny od společnosti Bensengolf a Asociace PCC. K  at-
mosféře turnaje přispělo i krásné počasí a příjemné prostředí hřiště Golf 
Park Plzeň – Dýšina. Ovšem nejšťastnější zůstanou děti, jejichž radost 
překlene mnoho víkendů.

Mezinárodní festival divadla pro 
děti v Subotici patří k největším 
evropským festivalům svého dru-
hu. Na letošním ročníku se před-
stavilo 20 divadel či divadelních 
projektů z celkem 18 zemí světa. 
Divadlo Alfa se v konkurenci 133 
představení prosadilo inscenací 
Kašpárek a indiáni (na snímku) ví-
ce než výrazně.

Divadlo Alfa získalo dvě cenyDivadlo Alfa získalo dvě ceny

Plzeň | Za inscenaci Kašpárek a indiáni v režii Tomáše Dvořáka si 
plzeňské Divadlo Alfa odvezlo z Mezinárodního festivalu divadla pro 
děti v Subotici hned dvě ceny. Mezinárodní porota odměnila herecký 
výkon Martina Bartůška a cenou ohodnotila také scénografi i inscena-
ce, jejímž autorem je výtvarník Ivan Nesveda. 

„Kašpárek a indiáni se řadí mezi 
představení, se kterými sklízíme velký 
úspěch v cizině,“ říká ředitel Divadla 
Alfa Tomáš Froyda. „Kromě Srbska 
již inscenaci viděli diváci v Chorvat-
sku, odkud si v září 2008 odvezla ce-
nu z velkého Mezinárodního festivalu 
PIF v Záhřebu. V nejbližší době se s ní 
chystáme na festival Mateřinka do 
Liberce. V Plzni můžete na Kašpárka Foto: archiv divadla Archa

a indiány zajít do Alfy ještě v závěru 
této sezóny, 22. nebo 23. června.“  
Divadlo Alfa patří mezi nejúspěš-
nější české profesionální soubory 
hrající pro mládež. Na svém kontě 
má řadu cen z mezinárodních i tu-
zemských přehlídek, o oblibě diva-
dla svědčí vyprodaná představení 
na domovské scéně v Plzni a časté 
hostování v zahraničí. Před něko-
lika týdny uvedlo divadlo čtvrtou 
premiéru sezóny, dramatizaci hu-
moristického románu Vladislava 
Vančury Rozmarné léto.  (ada)

Benefi ční golfový turnaj EMIL 2009
V neděli 24. května 2009 na hřišti Golf Park Plzeň – Dýšina otevřeli svá 
srdce společně s handicapovanými dětmi desítky golfi stů a představite-
lů Plzeňského kraje.

A LÉTO JE FAJN...
První letní vínek - pořad pro všechny dobré lidičky a seniory

aneb

POCTA WALDEMARU MATUŠKOVI

Příjemný letní večer plný hezkých písniček, vtipů a hlavně
vzpomínek na „bouřliváka“, „frajera“, zpěváka a herce

WALDEMARA MATUŠKU
S názvem: To všechno vodnes čas...

PRVNÍ TANEČNÍ VÍNEK
který se koná v pátek 19. června od 18 hod. ve společenském sále 

Vodárny Plzeň Slovany (na Homolce - Malostranská ul.)
K tanci, poslechu a pobavení zahraje country kapela 

Plzeňské Schovanky a hosté.

METROPOL     seriál
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Nejdříve jako hráč - brankář. Prošel 
všechny věkové kategorie a úspěchy 
se dostavily. „Ani nevím, kde všechny 
medaile jsou, asi někde v krabicích,“ 
zlehčil své úspěchy Adámek. Nej-
starší jeho trofejí je zlatá medaile 
pro vítěze Poháru ČSR dorostenců 
z roku 1975. Pak další dorostenecká, 
opět zlatá, za 1. místo na Přeboru 
dorostenců v roce 1976. Mezi muži 
stihnul ještě závěr vrcholné přeštic-
ké mistrovské éry. Z branky jistil spo-
luhráče a podílel se na dvou zlatých 
medailích za mistra I. ligy (1983, 
1986), dvakrát muži slavili i vítězství 
v Českém poháru. K tomu vybojovali 
ještě stříbro a dvě bronzové prvoli-
gové medaile. A výčet jeho úspěchů 

Druhé kolo Velké ceny ČR v požárním 
útoku družstev HZS krajů a HZS pod-
niků odstartovalo před požární sta-
nicí v Plzni. Soutěžní tým absolvoval 
dva pokusy v požárním útoku, lepší 
čas pak rozhodl o celkovém pořadí 
zúčastněných. Třetí příčku obsadil 
tým HZS Zlínského kraje, územní od-
bor Uherské Hradiště s časem 24,55 
vteřiny, stříbrnou pozici vybojovali 

domácí, tedy družstvo HZS Plzeňské-
ho kraje, územní odbor Plzeň (24,18) 
a na stupni vítězů se umístilo z ča-
sem 23,79 vteřiny družstvo HZS kraje 
Vysočina. Poslední kolo 24. září bude 
v režii HZS Ústeckého kraje, územní 
odbor Teplice. (mar)

Foto: Petr Šatra

Mistr a trenér národní házenéMistr a trenér národní házené
Přeštice | Kulaté životní jubileum 
oslavil Honza Adámek, člen přeš-
tického oddílu národní házené. 
Svůj sport si vybral už jako kluk 
a národní házené zůstal věrný.

by nebyl úplný, kdybychom nepřipo-
mněli ještě jeho trenérskou kariéru. 
Nyní rozhoduje nejvyšší národně há-
zenkářské soutěže, první ligu mužů 
a žen. Je trenérem reprezentačního 
výběru žen Čech při mezizemských 
utkáních Čechy – Morava. Jako hráč 

díky dosaženým výsledkům získal 
titul Mistr národní házené a za svo-
ji úspěšnou trenérskou kariéru byl 
oceněn dalším titulem „Zasloužilý 
trenér“.  (šat)

Festival Cigistock
a tvorba mladých

Text: Mgr. Alena Marešová
Foto: HZS Plzeň

Útok nejrychleji zvládla
Vysočina, Plzeňané byli druzí

Plzeň | Soutěžní tým Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina 
zvládl požární útok v nejlepším čase. V konkurenci dvanácti dalších tý-
mů zvítězil ve druhém kole Velké ceny ČR v požárním útoku družstev 
HZS krajů a HZS podniků.

Město ocenilo volejbalistky
za výbornou reprezentaci

Žákyně oddílu získaly na fi nálo-
vém turnaji v Ostravě titul mis tryň 
České republiky, kadetky TJ Loko-
motivy Plzeň se umístily v dlou-
hodobé soutěži své kategorie na 

třetím místě. Jako památku obdr-
žely dívky od primátora a radní 
pro školství a sport Petry Kacovské 
pamětní listy za vzornou reprezen-
taci města Plzně.  (such)

Primátor města Plzně Pavel Rödl ocenil výbornou reprezentaci mladých 
volejbalistek TJ Lokomotivy Plzeň na mistrovství České republiky. 

Oproti minulým výhradně 
hudebním ročníkům budou 
diváci letos moci okusit i ně-
co z tvorby mladých výtvar-
níků, filmařů, divadelníků, 
muzikantů  a literátů. 
Největším tahákem bude film 
režisérky Zuzany Špidlové 
,Bába‘, který letos zvítezil 
v Cannes v sekci Cinéfondati-
on. Na 22. června je plánován 
literární maraton. Hlavním 
hostem večera bude Natálie 
Kocábová. (zem)

Plzeň | Festival Cigistock 
ve dnech 22. až 25. června 
v Plzni na Jižním nádraží, 
v Církevním gymnáziu a ve 
Štruncových sadech, nabídne 
přehlídku literatury, filmu, 
divadla a hudby, kterou vy-
tvářejí mladí lidé. 



www.kapr-kaprisvet.cz
www.casopis-rybar.cz
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e Jen dobré zprávy v Metropolu v létě, v zimě až k vám domů, bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Výhru, kartony piva získali dva výlosovaní výherci: Jiří Konečný z Přeštic a Pavel Mentlík z Tachova. 
Pro vylosované úspěšné luštitele dnešní křížovky jsou  připraveny volné vstupenky do divadla Pluto v Plzni.. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: ZÁPADOČESKÝ METROPOL, Sedláčkova 16, 320 00 Plzeň, 
nebo krizovkazapad@tydeniky.cz nejpozději do 22. června 2009. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje vaše redakce. 

METROPOL   horoskop

Beran 21. 3. - 20. 4.
Dejte si nejdřív studenou spr-

chu, než se pustíte do dalšího hazardního 
podniku. Nemůžete čekat, že vám peníze 
nebo skvělá kariéra spadnou z nebe. Bohužel 
budete muset cílevědomě a pilně pracovat.

Býk  21. 4. - 21. 5.
Pokud si nejste výběrem vašeho 

miláčka jistí, přihlédněte k tomu, že nej-
méně vhodní jsou partneři narození ve 
znamení Lva a Štíra, ovšem šťastní mů-
žete být s lidmi narozenými ve znamení 
Panny nebo Kozoroha.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Uklidnit vaše divoké srdce není 

snadná záležitost. Vaše citové vztahy jsou 
permanentně složité a ani vy sami vlastně 
nevíte, co od nich očekáváte a jak je chcete 
řešit. Ale mohou vás překvapit partneři.

Lev  23. 7. - 23. 8.
Pokud vám chybí láska, rychle 

s tím něco udělejte, jinak se utrápíte. Jste 
lidé, kteří bez lásky nemohou žít a jste 
schopni pro ni i hodně obětovat. Musíte 
ovšem přehodnotit vaše příliš vysoké ideá-
ly a představy.

Rak  22. 6. - 22. 7.
Řešíte příliš mnoho věcí najednou, 

proto se vám stává, že někdy nevíte kudy 
kam. Vypusťte některé problémy z hlavy 
a snažte se soustředit na jednu věc. Možná 
se to ostatní vyřeší přirozenou cestou. 

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Pokud máte pocit, že jste totálně 

selhali, určitě vás na nohy postaví výrok 
slavného režiséra Woodyho Allena – „To 
jediné, co mne ještě drží nahoře, je moje 
vlastní selhání.“. No comment! 

Vodnář  21. 1. - 19. 2.
Často trpíte bolestmi hla-

vy, proto nepřetěžujte svoji nervovou 
soustavu. Bolesti zkuste léčit pobytem 
v přírodě a pohybem na čerstvém vzdu-
chu. Nejezte těžká a sytá jídla, ale sklen-
ku vína si klidně dopřejte.

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Pracovně se vám daří ve všem, 

na co sáhnete, ale v mezilidských vzta-
zích to trochu vázne. Svých vítězství 
nedosáhnete lehce, jste odkázáni jen na 
vlastní síly a nemůžete počítat s podpo-
rou druhých.

Střelec  23. 11. - 21. 12.
V poslední době příliš často 

holdujete všem neřestem, jakými jsou 
alkohol, nikotin i drogy. Možná by bylo 
pro vás dobré se na nějaký čas stáhnout 
a přemýšlet, proč se tak bezhlavě řítíte 
do jámy lvové.

Štír  24. 10. - 22. 11.
Bojujete otevřeně proti pokry-

tectví, a to se vám nemusí zrovna vy-
platit ve vaší profesní dráze. Přesto, že 
jste na útok připraveni a umíte se mi-
strovsky bránit, máte i slabiny, kterých 
protivník zkusí využít.

Váhy  24. 9. - 23. 10.
Občas hodnotíte lidi jen 

podle jejich zevnějšku a věcí, které je 
obklopují, méně vás zajímá, jak to vy-
padá „uvnitř“. Vyhýbáte se  vytvořit si 
vlastní názor, což je sice nekonfl iktní, 
ale dost slabošské.

Sestavila:  Ludmila Petříková

Panna  24. 8. - 23. 9.
Začněte plánovat dovolenou, mů-

žete se tím skvěle odreagovat od přízem-
ních starostí. Magickými 

místy spojenými s va-
ším znamením jsou 
Alsasko, Brazílie nebo 
Sýrie, města Rhodos 

a Jeruzalem.
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KOMORNÍ DIVADLO
Prokopova 14, tel. 377 226 743

17. 6. – 19.00 hodin
Chicago (S 4).
18. 6. – 11.00 hodin
Koločava – zadáno.
20. 6. – 19.00 hodin
Hledá se muž:  Zn. Bohatý!

21. 6. – 16.00 hodin
Celebrity s. r. o. (Z) – naposledy.  
23. 6. – 11.00 hodin
Zkrocení zlé ženy – zadáno.
23. 6. – 19.00 hodin
Válka ve sborovně (K 1).
24. 6. – 11.00 hodin
Zkrocení zlé ženy – zadáno.
24. 6. – 19.00 hodin
Hledá se muž:  Zn. Bohatý! (K 2).
25. 6. – 19.00 hodin
Limonádový Joe (S 5).
26. 6. – 19.00 hodin
Válka ve sborovně (K 12).  
27. 6. – 16.00 a 19.00 hodin
Vystoupení žáků Baletní školy
Divadla J. K. Tyla.

VELKÉ DIVADLO
Smetanovy sady 16, tel. 378 038 070

17. 6. – 19.00 hodin
Odcházení (V 2).     
18. 6. – 19.00 hodin
Romeo a Julie (V 3).
19. 6. – 19.00 hodin
Lazebník sevillský (V 4).
20. 6. – 19.00 hodin
BOHÉMA –  premiéra (P). 
21. 6. – 14.00 hodin
Faust (N 1/3).      
23. 6. – 19.00 hodin
Bohéma (V 1). 
24. 6. – 19.00 hodin
Romeo a Julie (V 10).
25. 6. – 19.00 hodin
Dvě vdovy (M 1).
26. 6. – 19.00 hodin
Bohéma (V 12).
27. 6. – 19.00 hodin
Vévodkyně z Chicaga

Programy divadel Plzeň

NAPOVÍME:
Krone, avis,
Paes, nesyt,
Spa, tyty, de.

Je
možno

Zaniklá
stavební 

firma
z Prahy

Německy 
„koruna“

Střed 
vesnice

Latinsky 
„pták“

Slůvko 
kárání

Mistrovství 
Evropy 

(zkratka)

Výraz 
překvapení

Mládě
skotu

Řeka
na

Sibiři

Naše
největší 
zdravotní 

pojišťovna

Arabský
stát

Petro-
hradská 

řeka

Valašský 
chlapec

Šlágr
Kód 

Rumunska
Bytost
s křídly

Dvojzpěv

Váhat

Heslo

Kovová 
spojka

Pozemek
k pěstování

révy 

Zahnutý 
do tvaru 
písmene

Často
zbavovat 
slupky

Latinsky 
„ze“

Náš prozaik 
(Vladimír)

Nádražní 
zřízenec 

(slangově)
Kterýžto

Pohřební 
hostina

Liché 
prvočíslo

Slovenský 
Matouš

Indický 
spoluhráč 

tenisty 
Dlouhého

Trochu

Teprve
když

Pohovka
Krátký
kabát

Plocha o 
rozměrech 

10x10
metrů

Hospo-
dářský 

pracovník

Někdo 
(knižně)

Záhady

Vojenská 
jednotka

Zděšení

Starší
vztažné 
zájmeno

Opravna
lodí

Stromový 
porost

Náš
severo-
západní 
soused

Cizí
prací

prášek

Na
toto

místo

Jméno
autora
Zlatých 
úhořů

Psí
citoslovce

NAPOVÍME: 
Onon, pakr,
ojoj, kar, vr,
RO, stolon.

Belgické 
lázně

Značka 
nábytku

Podoba 
jména
Olga

Ozdobný 
okraj

Město
u Chebu

Německy 
„babička“

Dovnitř

Vysoušeč 
vlasů

Ruský
filosof
(1711
-1765)

Výhonek 
(botanicky)

Primát

Seveřan

Iniciály 
komika 
Soboty

Emílie 
(domácky)

Manství

Pohyb
nohy 

tanečníka

Italská 
metropole

Soused 
Kolumbie

Sbor
zástupců 

lidu

1

4

5

2

3

Již

Brodivý 
pták

Historická budova Měšťanské besedy 
prošla v minulých letech rozsáhlou re-
konstrukcí - hlavní průčelí bylo zrekon-
struováno při první fázi rekonstrukce 
v roce 1994. Druhá fáze rekonstrukce 
budovy proběhla v letech 2001-2004 
poté, co budovu zakoupilo město Plzeň. 
Cílem rekonstrukce bylo navrácení ho-
nosnosti této významné památce a od-
stranění devastujících zásahů pocháze-
jících hlavně z 2. poloviny 20. století. 
Po rekonstrukci byla Měšťanská beseda 
slavnostně otevřena 28. ledna 2005.
Rekonstrukce a úpravy se dotkly také 
vnitrobloku tohoto objektu, který po 
dlouhá léta sloužil jen jako skladovací 
prostory. Součástí vnitrobloku je také 
bowling se dvěma drahami a malým 
barem. Minulý týden projevila zájem 
Česká televize o natočení reportáže o 
budově Měšťanské besedy pro pořad 

Zahrada v Měšťanské besedě pro veřejnost
Vnitroblok Měšťanské besedy se 
secesním altánem, skleněným ta-
nečním parketem a barem bude po 
letech opět přístupný veřejnosti. 

Toulavá kamera. V příspěvku se obje-
ví i dobové fotografi e z neradostného 
období budovy. Fotografi e vnitrobloku 
z období před rekonstrukcí jsou tristní.
Prostory zahrady – tzv. Hudebního 
pavilonu – jsou skvělým místem pro 
pořádání letních produkcí. Jako první 
se představí 1. června od 20 hod Marta 
Töpferová s Newyorským kvartetem. 
Tato převážně španělsky zpívající in-

terpretka hrající na čtyřstrunnou kyta-
ru zvanou cuatro si ve světě vydobyla 
značnou popularitu. Vstupenky na 
koncert jsou k zakoupení v Infocentru 
města Plzně, na www.plzenskavstu-
penka.cz a půl hodiny před koncertem 
na místě.
V případě nepřízně počasí bude kon-
cert realizován v Malém sále Měšťan-
ské besedy.
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www.cd.cz/cdbonus

SLEVY NEJEN NA VLAK

Ušetřete 15 % z internetových cen
na sportovní zboží a hobby

Platnost nabídky od 1. 6. do 15. 7. 2009

Kompletní bonusový program najdete na: 

CDBonus_246x196.indd   1 27.5.2009   16:18:59

Michal Horáček považuje právě text 
k této písni za svůj nejlepší a natolik 
inspirativní, že na jeho námět napsal 
dramatické dílo. Inscenace nazvaná 
Kudykam míří do pražské Státní ope-
ry. Hlavním hrdinou je mladík Martin, 
kterého trápí stejná potíž jako posta-

vu z písně. Naštěstí má po ruce rádce 
a průvodce, zhmotněné přání nazva-
né Kudykam. Maličko to východiskem 
připomíná Labyrint světa   a ráj srdce, 
i když v Komenského díle Horáček in-
spiraci nehledal. „Možná na tom něco 
je, asi ten detail, že člověk tápající a křeh-
ký jde světem s průvodcem. Mezi Marti-
nem a Kudykamem je však vztah mistra 
a žáka,“ popisuje Horáček svůj opus, 
dlouhý tisíc šest set veršů.
Titulní Kudykamovu píseň „Tante cose 
da veder“  nazpíval Karel Gott. Kudy-
kam už dostalo i svoji knižní podobu. 
Knihu pokřtil Petr Hapka a piseň Ha-
vrani na sněhu zazpíval Ondřej Ruml, 
Ktery bude v divadelnim predstaveni 
hrát postavu Martina, nájemnika po-
kojiku v pátem suterenu Penzionu 
Svět.  (nad)

Křest knižního libreta Kudykam Michala Horáčka a skladatele Petra Hapky na 
snímku vlevo. 

Úspěšnou jachtařskou premiéru si 
zde odbyla Davidova snoubenka, 
Miss ČR Lucie Váchová, která jak 
se zdá také propadla kouzlu jach-
tingu. Lucie (24) již 7. srpna řekne 
ANO svému snoubenci Davidu Kříž-
kovi (36). 
„Obřad a hostina proběhnou na zám-
ku, jehož jméno si ještě nějakou dobu 
necháme pro sebe, a pak se přesuneme 
do plzeňského Parkhotelu, kde je velká 
zahrada s bazénem. Na mejdan jsme 
pozvali asi sto kamarádů,“ prozradi-

Z nejlepších titulů světové dramatiky 
zvolili letos tvůrci komedii Nikolaje Va-
siljeviče Gogola Revizor. Premiéra Re-
vizora bude 28. června před radnicí na 
náměstí republiky. Režisérem je Vilém 
Dubnička. „Protože komedie v sobě skýtá 
něco o životě něco o politice, vybrali jsem 
pro představení místo před plzeňskou 
radnicí,“ poznamenal režisér. „Jsme 
rádi, že se radnice nebojí konfrontace 
s Gogolovými vtipnými narážkami na 
městskou správu,“ dodal. Vedle osvěd-
čených herců činohry Divadla Josefa 
Kajetány Tyla Zdeňka Rohlíčka, Michala 

Štěrby a Štěpánky Křesťanové, oboha-
tí obsazení další dámy, herečka Zorka 
Kostková a Kristýna Hlaváčková. Škálu 
plzeňských souborů, z nichž je herecký 
tým sestaven, letos ještě rozšíří – ved-
le plzeňské operety (Bronislav Kotiš 
a František Dvořák) i člen opery Zdeněk 
Lahoda. Z Divadla Alfa si zahraje  An-
tonín Procházka mladší. Pro hlavní roli 
Chlestakova vybral režisér Jana Zadraži-
la (na snímku), známého ze seriálu Vel-
mi křehké vztahy. „Těším se na Revizora. 
Už proto, že hrát venku je něco úlně jiného. 
Je to pro mne velká výzva a také hraní pro 

Váchová se těší na svatbu
Na Jadranu v Chorvatsku se jel 
5. ročník IT Regatty – CIO Business 
World Cup. Tentokrát na zcela no-
vé fl otile téměř čtrnáctimetrových 
plachetnic First 45. Po čtyřech roz-
jížďkách šel závod do fi nále. Ve ví-
tězné posádce ICZ kapitána Zdeňka 
Jirkovce byli přední jachtaři David 
Křížek, Lukáš Neumann a kormi-
delnice Martina Koutná.

Za Revizorem na radnici
Plzeň -| Divadelní léto pod plzeňským nebem se koná na přelomu června 
a července v Plzni přímo před plzeňskou radnicí. 

radost. Je to příjemný čas strávěný v létě,“ 
přiznal Jan Zadražil. V roli Hejtmana se 
do Plzně na chvíli vrátí herec Divadla 
na Vinohradech, který sedm let působil 
v místní činohře Divadla J. K. Tyla - Mar-
tin Zahálka (na snímku).  (ade)

la Lucka. „Samozřejmě plavky s se-
bou! Musím si pořídit nějaký svatební 
model,“ dodal David, který svou na-
stávající požádal o ruku 1. listopa-
du 2006. „Šaty už mám s návrhářkou 
Petrou Pilařovou vymyšlené. Původně 
měly mít barvu champagne, ale nako-
nec jsem se rozhodla pro dlouhé bílé, 
zdobené krajkou. O prstýncích se stále 
dohadujeme, ale zřejmě zvítězí klasi-

ka, jednoduchý zlatý kroužek,“ míní 
Váchová, která na levém prsteníčku 
nosí zásnubní prstýnek, jenž jí Kří-
žek nasadil na pláži v Brazílii, kde 
trávili dovolenou. 
Lucka ani David minimálně do 
dvou let s dětmi nepočítají. „Samo-
zřejmě mimčo chceme, ale dřív, než 
dostuduji vysokou školu, to nebude,“ 
tvrdí misska.   (ela)

Kudykam má knižní podobu
„Zděděné krámy pachem prošlých let plní můj pokoj v Penzionu svět. Co 
je to pokoj a co cela jen? Kde bydlím, tam je pátý suterén,“ zpívá se v písni 
Michala Horáčka a Petra Hapky V Penzionu svět o muži, který neví, zda vyjít 
z bezpečí svého pokoje do velkého světa za dveřmi.
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Vážení a milí čtenáři,

miluju české fi lmy pro pamětníky. 
Jedině v nich lze vidět galantní cho-
vání mužů k ženám. V poslední do-
bě mám ale pocit, že galantnost mu-
žů se jaksi někam vytratila a gentle-
mani vymřeli. Snad jediné pravidlo, 
které zůstalo, je, že muž dá před-
nost ženě ve dveřích. Občas tak ale 
koná i při vstupu do restaurace, což 
je samozřejmě špatně. On by se pak 
hodně divil, kdyby žena, které dal 
takhle přednost, dostala hned po 
vstupu do restaurace jednu do no-
su, protože se tam zrovna pár hor-

kých hlav pohádalo a pustily se do 
sebe pěstmi. Jsou místa, kde zaru-
čeně o galantního muže nezavadí-
te. Třeba v supermarketu. Nejenže 
se muž bezhlavě žene k nákupní-
mu vozíku ve snaze vás předhonit 
(nevím proč), ale pak se ještě zběsile 
prohání mezi regály a hledá co mož-
ná nejvíc ,zboží v akci‘. Zřejmě pro-
to, aby ho ta jeho doma pohladila po 
hlavičce... Přitom vám neustále na-
jíždí buď na záda, na nohy nebo se 
plete v protisměru. Vrcholem je pak, 
že vás bezostyšně předběhne u kasy. 
Prostě se postaví před vás a hovoto. 
To je tedy vítězství... Hádat se s ním 

nemá cenu. Tihle ,donašeči‘ zboží 
podle seznamu, který jim nejspíš pí-
še manželka, jsou spíš k politování. 
Pokud ovšem od nich nemáte omlá-
cená záda a kotníky na nohou.
Tím samozřejmě nemluvím o všech 
nakupujících mužích. Musím při-
znat, že občas se najdou i takoví, 
kteří vám s nákupní taškou pomo-
hou. Jenže to je pak chudák žen-
ská tak zmatená, že neví jak se tvá-
řit, a tak pronese pár trapných slov 
a přiblble se usmívá. Škoda, že se 
galantnost vytrácí. Možná je to do-
bou, výchovou, nevím. To můj ro-
zum nebere. Nechci křivdit mužům, 

kteří stále dokáží být k ženám ga-
lantní. Jistě se takoví ještě najdou, 
ale je jich čím dál tím méně. Zřej-
mě je ,vodnes čas...‘ jak zpíval Wal-
demar Matuška, který před několi-
ka týdny odešel na věčnost. Při po-
hledu na červenající se třešně mi 
v uších zní jeho hit Jó třešně zrály... 
Jenže ty třešně mi letos hořknou 
smutkem při vzpomínce na zpěvá-
ka, který si na gentlemana nehrál, 
protože jím byl. 

Olga Čermáková 
šéfredaktorka

cermakova@tydeniky.cz
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í Jemen - země mnoha tváří
Kdo vás do Jemenu pozval?
Je to zásluha velvyslaneckého rady 
v Jemenu Václava Žilky. Nabídl nám 
účast na připravovaném „Týdnu 
evropské kultury v Jemenu“. Naše 
„Originální HARMONIKOVÉ DUO Re-
náta & Josef Pospíšilovi“ znal z tele-
vizních pořadů.

V arabských novinách jste uváděni 
jako „HARMONIKA DUO Pospíšil“, 
ale bez tvé manželky Renáty? 
Jel jsem bez ženy. Mnozí nás varo-
vali před terorismem, hygienou, is-
lámským přístupem k ženám. Moji 
ženu nahradil v duu můj dlouholetý 
kamarád, muzikantský souputník 
a šoumen z Chodska, Pepa „Dvorák“ 
Kupilík. Pro křehkou ženu zvyklou 
na evropské podmínky by byl kon-
certní zájezd velmi náročný i nebez-
pečný. My jsme měli po celou dobu 
ochranku. 
Jak se líbila v Jemenu naše česká 
hudba?

Setkání na naší ambasádě bylo sr-
dečné a spontánní a došlo i na zpí-
vání. Stomatolog Nabíl Saleh přišel 
na setkání s manželkou Evou zaha-
lenou v „hidžábu“. Ukázalo se, že 
jeho žena Eva Štruncová pochází 
z Plzně, v Jemenu žije s manželem 
a  dětmi a pracuje jako zubní labo-
rantka. S neurologem Jehadem Al 
Balotem jsme se dostali k lékařským 
studiím v Plzni. Zeptal se, zda zná-
me docentku Miladu Emmerovou, 
která je učila. Náš koncert v rezi-
denci našeho velvyslance se povedl. 
Psali o nás v místních novinách, kde 
velebili českou muziku.
Zbyl čas na prohlídku  Jemenu?
Z deseti dnů pobytu jsme byli nej-
déle v hlavním městě Sana‘a. Je to 
nejvýše položené hlavní město na 
světě, cca 2 200 m. n. m. a říká se 
mu „perníkové“ město. Úzké ulič-
ky lemované krámky s pouličními 
prodejci všeho možného, od koření, 
zlata, stříbra, přes „princeznovské“ 
šaty, úchvatné textilní látky, nejroz-
ličnějšího tropického ovoce, ořechů, 
kávy, luštěnin, pravého voňavého 
„kadidla“, nádherných kožených 
bot, šátků, jemenských dýk (říká se 
jim „džambíje“), truhlářských vý-
robků, vodních dýmek, atd. Prohléd-
li jsme si monumentální palác Imá-
ma ve Váhdí Dhar i město Kawkaban 
ve výšce cca 2 900 m. n. m. Asfaltku 
tu budovala česká fi rma. 
Co počasí?
Ve stínu 46°C, na přímém slunci ur-

Text: Olga Čermáková
Foto: Josef Pospíšil

Před nedávnem se vrátil z Jemenu plzeňský muzikant Josef Pospíšil, 
který se po léta zabývá dokumentačními aktivitami a propagací 
žánru  české lidovky.

čitě o hodně stupňů víc, voda jako 
kafe… Splnil jsem si klukovský sen 
a zaplaval si v Rudém moři. Podíval 
jsem se do přístavního města Al Ho-
deyda i do džungle kousek od Mana-
cha. Obdivoval jsem faunu a příro-
du, hlavně hory, fotil jsem a natáčel. 
Prý tě zaujal rybí trh?
Byli jsme tam každý den brzy ráno. 
Viděli jsme tam nejen žraloky, ale 
i rejnoky, spoustu barevných „ko-
rálových“ ryb, krevet, krabů, atd. 

Staré „perníkové město“ Sana‘a , nejvýše položené hlavní město na světě, 2 200  metrů nad mořem.

Největší vášeň Jemenců, snítky oblíbe-
ného čerstvého „kátu“ na ranním trhu 
ve „starém“ městě Sana‘a.

Chceš být Květinovou dívkou 2009?
Přijď  20. června do Zoologické a botanické zahrady a staň se 

Květinovou dívkou 2009
Soutěž začíná v 15 hodin před Tropickým pavilonem, registrace od

14 hodin. Soutěžit mohou dívky od 12 do 16 let, podmínkou je oblečení 
v květinovém stylu nebo s květinovými motivy.

Disciplíny: oblečení, dívčí test a rozhovor s porotou. 
Na  vítězku a další úspěšné fi nalistky  čekají zajímavé ceny, které potěší 

každou dívku: - večeře s modelkou Osmanyho Laffi ty, kosmetické balíčky, 
dívčí beletrie, předplatné módního časopisu a další!

Pořádá Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady Pořádá Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady 
města Plzně IRIS s partneryměsta Plzně IRIS s partnery

za mediální podpory ZÁPADOČESKÉHO METROPOLUza mediální podpory ZÁPADOČESKÉHO METROPOLU
a PLZEŇSKÉHO ROZHLEDUa PLZEŇSKÉHO ROZHLEDU

Ochutnávali jsme v přímořských 
hospůdkách… 
Jaký je tedy Jemen z tvého pohledu?
Nádherná země mnoha tváří! Jsou 
tam hory, které jen tak jinde neuvi-
díš, Rudé moře, městečka a horské 
vesnice s architekturou jako z po-
hádky. Islámské náboženství, velká 
chudoba, lidé žijící ze dne na den, 
ale úžasně skromní, vstřícní. Tradicí 

je tu žvýkání „kátu“ (mladých listů 
ze stejnojmenného stromu s opoj-
ným účinkem) v bohorovné pohodě 
bez spěchu…  
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