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Svá díla vystavuje
betlémářka Andrlíková
Minimuzeum, které se nachází v
zámku Ptenín, zve kromě prohlídky stálé expozice nově na výstavu
umělkyně Jiřiny Andrlíkové. Výtvarná díla známé příchovické
betlémářky budou k vidění od soboty 15. května vždy o víkendech
v čase od 14 do 17 hodin. Zájemci
o prohlídku v jiném termínu si ji
mohou domluvit na telefonním
čísle 737 315 613.
(kol)
KLADRUBY

Historický jarmark
na nádvoří kláštera
Bohatý program pro rodiny s dětmi chystá o tomto víkendu Historický jarmark v kladrubském klášteře. Na programu jsou divadelní
i šermířská vystoupení, kejkle, hudební i taneční čísla. Na historickém trhu předvedou své umění řemeslníci, krajkářky, řezbáři, knoflíkáří, lukostřelci a další tradiční
řemeslníci. Mlsné jazýčky jistě
uspokojí občerstvení na grilu či
sladký trdelník. Jarmark vypukne
v sobotu i v neděli od 10.00 hodin
dopoledne.
(kol)
Více informací a podrobný program na
http://kladruby.euweb.cz/uvod.htm

Soutěž
O lístky na Metal Fest
Open Air 2010 v Plzni
Po dvou vstupenkách na Metal
Fest 2010 získají první tři čtenáři,
kteří se dnes po 9. hodině dopoledne dovolají do plzeňské redakce
MF DNES na telefonní číslo 374
333 223 a správně zodpoví soutěžní otázku:
Kolik kapel se celkem představí
na Metal Festu během třech dní?
a) 31
b) 35
c) 44

Vaším objektivem

ČTVRTEK 13. KVĚTNA 2010
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Lochotínem zazní tvrdý
metal největších špiček
Největšími hvězdami prvního ročníku plzeňského
Metal Festu budou příští víkend tři zahraniční
skupiny. Švédští Hammerfall, Amon Amarth a Sonata
Arctica z Finska. Doplní je desítky dalších kapel.
PLZEŇ Velký svátek zejména pro
metalové fandy se blíží. Třicítka
předních metalových souborů se
představí 21. až 23. května v lochotínském amfiteátru v Plzni při premiérovém ročníku mezinárodního
festivalu s názvem Metal Fest
Open Air 2010. Pořadatelská agentura Pragokoncert pozvala kapely
zvučných jmen Hammerfall, Deicide, Sonata Arctica, Amon Amarth,
Brainstorm, Vader či Korpiklaani.
Z českých kapel lze jmenovat Silent Stream of Godless Elegy, legendy metalové scény Citron a Vitacit a jedinou domácí plzeňskou
kapelu, kterou je Fata Morgana.
„Za hlavní tahouny lze označit
zejména trio kapel Hammerfall, Sonata Arctica a Amon Amarth.
Máme ověřeno z minulosti, že například Hammerfall či Korpiklaani
dokázaly bez problémů vyprodat
plzeňskou Šeříkovku. V Plzni je o
tyto kapely a o metal vůbec velký
zájem, což je pro nás dobré znamení,“ uvádí Lucie Marková z pořádající agentury Pragokoncert.

vala a z neznámé kapely se stali
vlajkonoši renesance heavy metalu. V domovském Švédsku dnes
každé jejich album atakuje špičku
prodejních hitparád, kde
často poráží světové hvězdy pop music. Jejich
skladby se běžně hrají v rádiích. Početný zástup příznivců ale mají prakticky po celé Evropě
a podařilo se
jim čásatečně
prosadit i v
heavy metalu dnes nepříliš přející Severní
Americe.

Na současném turné budou stále
ještě propagovat své poslední album No Sacrifice, No Victory, které vzniklo loni po kratší přestávce,
způsobené personálními změnami na postu kytaristy a baskytaristy. „Pro milovníky tradičního pojetí metalu, charakterizovaného melodickými kytarami, vysokým zpěvem a silnými refrény, bude vystoupení Hammerfall, které v neděli celý třídenní metalový
maraton uzavře, jedním z
nejočekávanějších,“ říká
metalový specialista Oldřich Vorálek z Plzně.
Dalším je Sonata Arctica. Skupina vznikla v roce 1996, kdy si
ale ještě říkali Tricky Means. Pod
tímto názvem vydali tři demonahrávky, ale

Lídři švédských hitparád
Pro švédské Hammerfall byl přelomový okamžik vydání debutového
alba Glory to the Brave v roce
1997. Tehdy se v Evropě vrátil tradiční heavy metal opět na výsluní.
Ač mnozí kritici tvrdili, že kapela
pouze opakuje postupy, které v lepším provedení předvedly skupiny
v 80. letech, deska se skvěle prodá-

tehdejší hudební směřování mělo
s pozdější tváří kapely pramálo
společného. Teprve o tři roky později, když si změnili název na současný a zároveň změnili své hudební směřování. První alba nabízela
čistý speed metal, podle vzoru slavných krajanů Stratovarius, se kterými také odehráli své první evropské turné. Nicméně debutové CD
Ecliptica si svým melodickým metalem s výrazným podílem kláves
získalo své fanoušky v Evropě a
hlavně v Japonsku a popularita
skupiny rostla s každou novou deskou. Každá navíc nabídla osobitější a vyzrálejší hudbu, čímž ze sebe
časem dokázali setřást nálepku kopírky svých slavných vzorů. Na posedních albech, především na loňském The Days of
Grays, už dříve
tak typické ultrarychlé skladby
takřka chybí, což
však nese konzervativněji naladěná
část fanoušků poněkud nelibě. Koncertní setlist ale obvykle
nabídne kompromis v podobě
mixu starých i nových skladeb.
Trio headlinerů doplňuje další
velký pojem v podobě Amon Amarth. Tato švédská skupina získává v
posledních letech u metalových
posluchačů obrovské úspěchy.
„Amon Amarth plánují nahrávat
nové album až na podzim, od vystoupení na Metalfestu tak můžeme očekávat průřez dosavadní kariérou, čítající sedm dlouhohrajících alb, s mírným důrazem na velice úspěšné poslední CD Twilight
of the Thundergod z roku 2008.“
dodává Oldřich Vorálek.
Lukáš Marek

Fórum čtenářů

Čtrnáctý ročník cyklistické jízdy „Hledejme cesty kola Plzeň - Regensburg“ 7. až 9. května 2010

Placené parkování?
Chybí zdravý rozum
» Ad: Parkování v Plzni

Tradiční skautská akce se letos konala již počtrnácté ve
spolupráci se Skauty sv. Jiří z Regensburgu a Skauty
plzeňského střediska Ichthys. Cílem akce je poznání mezi
dvěma národy a navázání nových osobních vztahů. Cesta je
dlouhá 168 km a účastníci ji zvládli za dva dny s tradičním
přenocováním ve Furt im Waldu. Foto: Jiří Machulka, elf.rajce.net

INZERCE

Plzeňská lékárnická s.r.o.
- významný regionální distributor léčiv

Ministerstvo
spravedlnosti
nabízí k prodeji

Hledáme věřitele

PANA IVANA TREJBALA
IČ: 7227052, bytem Blažim 11,
místo podnikání Plasy, K Cihelně 501

REKREAČNÍ
ZAŘÍZENÍ
Mariánská
u Jáchymova

za účelem dohody ohledně
společného postupu při vymáhání
pohledávek za touto osobou.

(budova rodinné rekreace
č. e. 56 včetně st. 1563
o výměře 385 m2 zast. plocha
a nádvoří, vše k. ú.
Jáchymov).

Prosíme kontaktujte nás na telefonním čísle:
378 774 311, případně elektronicky na
e-mailové adrese: milan.krabec@pharmos.cz

Bližší informace:
na www.justice.cz
v sekci Ministerstvo
spravedlnosti nebo
na tel. č.: 221 997 502.

Pronájmy
Nám. Republiky Plzeň, od majitele, kompl.
zrekonstruovaný byt 1.p. a kanceláře 2.p.
Tel.: 602 413 661, janmanas@telecom.cz

Vzdělání a kurzy
SOU Starý Plzenec přijímá pro šk. r.
2010/11 zájemce o dálk. nástavbové stud. (3
r.) a o dálk. středošk. studium (5 l.) v oboru
Podnikání zakonč. maturitou. Výuka 1x za
14 dní v sobotu. Bližší inf. na tel. 603 473 442
nebo na www.souor.webgarden.cz

Zvířata
Bišonek frise štěňátka ihned k odběru. Info
na tel.: 721 062 072.

MF DNES

je nejčtenějším
deníkem mezi lidmi
s nadprůměrným
vzděláním.
Dozvíte se víc.

www.mfdnes.cz

Na konci minulého roku jsem se vypravil na ÚMO Plzeň, kde mají na
starosti parkovací karty. Zajímal
jsem se o možnou koupi této karty
a bylo mi celkem jedno kolik stojí,
protože pokud by mi tato karta vyřešila diskuse s městskými strážníky, kteří mají bez výjimky IQ houpacího koně, tak mi to za to stojí. Jaké
bylo moje překvapení, když jsem
se dozvěděl, že na nákup parkovací
karty v Plzni mají nárok pouze lidé
mající trvalý pobyt v Plzni. Moje situace je taková, že do centra jedu
3-5x denně, vždy pracovně a nikdy
neparkuji déle jak 15 minut, protože vyřídím co potřebuji a odjíždím.
Pokud musím pokaždé běžet k automatu, kupovat lístek, vracet se k
autu... Co vám budu povídat. V Plzni nejsou zóny vyhrazené k parkování pouze pro rezidenty jako v Praze, tedy se mi zdá naprosto neuvěřitelný stav, pokud si firmy na území
města nemohou koupit parkovací
kartu. Mám nepříjemný dojem, že
město přichází o poměrně slušné
peníze a navíc v organizaci placení
parkovného tak nějak absentuje
zdravý rozum, ostatně jako v mnoha věcech které mají úředníci města v rukou ... takže nic nového.
Petr Hajžman

Zánik sadů
je na spadnutí
Zatímco jiná města staví ve svých
centrech reprezentativní budovy,
město Plzeň cílevědomě ničí poslední volné plochy v centru pochybnými „polyfunkčními" projekty. Sady
Pětatřicátníků se mají na čtvrtečním zasedání zastupitelstva stát
obětí velice neprůhledného a zároveň nekoncepčního kroku vedení
města, který zamezí jejich smysluplnému využití.
Urbanismus neboli stavba města
má za úkol zachovat fungující a pěkná místa ve městě a další vytvářet z
těch nepěkných a nefunkčních. Má

FAKTA

Metalfest Open Air
Plzeň, Lochotín
Pátek 21. května
12.50 Virrasztok
13.40 Cauldron
14.35 Arkona
15.35 Vitacit
16.40 Decapitated
17.50 Death Angel
19.10 Korpiklaani
20.50 Amon Amarth
22.40 Twilight of the Gods
Sobota 22. května
12.00 Fata Morgana
12.50 Powerwolf
13.45 Varg
14.40 Leaves´ Eyes
15.40 Citron
16.50 Freedom Call
18.00 Eluveitie
19.20 Nevermore
20.50 Deathstars
22.30 Sonata Arctica
Neděle 23.5.
10.45 Elvenking
11.30 Steelwing
12.15 Nightmare
13.10 SSOGE
14.05 Vader
15.05 Marduk
16.10 Brainstorm
17.20 Legion of the Damned
18.30 Deicide
20.00 Finntroll
21.30 Hammerfall
Vstupenky: www.mastersofrock.cz,
sekce VSTUPENKY
mikeskova@pragokoncert.com
tel: 577 432 580, 224 235 267
a ve všech běžných předprodejích.
Cena vstupenky 800 Kč při
objednání přes mastersofrock.cz,
850,- Kč v předprodejních sítích!
Ubytování: slevy 10 až 15 % pro
účastníky ve vybraných kempech a
hotelích, stanování před
amfiteátrem Lochotín je zdarma.
Internet: www.metalfest.eu

výběr z dopisů, kráceno
zajistit, aby si jednotlivé funkční
plochy ve městě vzájemně neškodily a pokud možno aby se podporovaly. Plzeňská realita stále víc připomíná města v zemích třetího světa.
Naprostým vrcholem je současný
záměr postavit v sadech Pětatřicátníků polyfunkční dům, který vznikne nejen bez architektonické soutěže, jak vedení města doporučila
jeho odborná komise, ale navíc přitáhne do centra další dopravu. V
okružních sadech s divadlem, Měšťanskou besedou, muzeem, konzervatoří, knihovnou a snad i novou galerií přibudou nové garáže, obchody a kanceláře! Město potřebuje
parkovací plochy, ale když už vzniknou, nemají pomoci řešit současnou situaci v centru města? Naproti
navrhovanému objektu se za čas postaví nové divadlo a přitom parkoviště Plazy už dnes praská ve švech
(Plaza mimochodem dostala výjimku na postavení menšího počtu stání, než původně měla).
Je zajímavé, že poté, co bylo schváleno vypsání soutěže na parkovací
dům s polyfunkčním využitím, bylo
radou města doporučeno soutěž
zrušit! Místo návrhu na zrušení soutěže ale najednou rada navrhuje
schválení jediného účastníka a tím i
vítěze soutěže. Proč? To se z materiálů nedozvíte!
Nejhorší je, že když už se nějaký parkovací dům schválí (jako například
na Rychtářce), vyrukuje město s tvrzením, že míst není potřeba tolik a
část parkovacích domů vyhradí na
obchody. Je tedy v Plzni problém s
parkováním? Jednou ano a podruhé
ne, jak se to hodí. Škoda, že hesla o
odpovědné politice z billboardů
těchto dnů neprosáknou alespoň
trochu na plzeňskou radnici.
Počínání Plzně připomíná jedince,
který svůj byt zařizuje tak, že do něj
přináší vše, co bylo právě potřeba,
ale staví to tam, kde je zrovna místo.
Na konci se bude divit, že z toho nefunkčního skladiště, které takto pořídil, bude muset jít bydlet do hotelu.
Otázkou je, pro koho je to výhodné?
Miroslav Zábranský
plzeňský zastupitel (Plzeňská aliance)

