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Jiráčka čeká životní zápas
Ještě před třemi lety hrál druhou ligu v Sokolově. Teď
je rodák z Tuchořic Petr Jiráček členem základní
sestavy Viktorie. Zítra touží v odvetě proti norskému
Trondheimu vybojovat 4. předkolo Ligy mistrů.
PLZEŇ Nejdůležitější zápas kariéry. Taková je zítřejší odveta 3. předkola Ligy mistrů s Rosenborgem
Trondheim pro velkou část fotbalistů Viktorie Plzeň.
Pokud viktoriáni potvrdí výhru
1:0 dovezenou z Norska a postoupí do čtvrtého předkola (play-off),
„nasypají“ do klubové poklady
částkou 80 milionů korun. Tedy
sumu rovnající se ročnímu rozpočtu! A zároveň budou mít jistý podzim v pohárové Evropě.
„Je to zápas s velkým Z,“ přiky-

vuje plzeňský záložník Petr Jiráček. „Může nám zaručit Evropskou ligu a poslední předkolo Ligy
mistrů. Moc se těšíme a chceme
ho zvládnout.“
Pětadvacetiletý Jiráček, který
hrál ještě před třemi lety druhou
ligu v Sokolově, prožívá v Plzni
snové období. Stal se stabilním členem základní sestavy, kde v současnosti operuje hlavně ve středu
zálohy po boku kapitána Horvátha. A proto také z prvního zápasu
v Norsku, z něhož Plzeňáci přivez-

li cennou těsnou výhru, dobře ví,
že Norové mají sílu a v Plzni neprodají kůži lacino.
„Jsou silní kombinačně. Snažili
se hodně držet balon, abychom
museli co nejvíc běhat. My jim ale
dokázali být vyrovnaným soupeřem. Teď doma chceme náš výkon
minimálně zopakovat. Věříme, že
to dobře dopadne,“ říká dlouhovlasý záložník.

Nebudeme zalezlí vzadu
Viktoriány požene zítra od 20.15
hodin dopředu plná hlavní tribuna rekonstruovaných Štruncových
sadů, tedy 5,5 tisíc fanoušků. A Jiráček slibuje, že Plzeň „nezaleze“ ve
snaze ukopat bezbrankovou remízu. „To by byla úplná hloupost. Budeme se snažit hrát dopředu, dát

gól. I když tentokrát netolik trénovat, a to je
bude důležitá výhra,
pro každého fotbalistu
ale neprohrát, uhrát vývždycky lepší. Každý
sledek zaručující poradši hraje.“
stup.“
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Letošní sezona začana Sokolovsku si jízdu
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systémem
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vého. Snažím se víc regenerovat,
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Sjezdař Charvát na Špičáku vybojoval bronz
ŽELEZNÁ RUDA (es, ČTK) Ve třech
předchozích závodech Evropského poháru sjezdařů na horských
kolech upadl ve finále. Na šumavském Špičáku už to českému jezdci Matějovi Charvátovi vyšlo. Ve
čtvrtém podniku prestižní série, zařazené do nejvyšší kategorie C1
cyklistické federace UCI, si o víkendu dojel pro třetí příčku.
„Před závodem jsem si přál dojet do pátého místa, a to se mi splnilo. Jsem spokojený,“ uvedl Matěj
Charvát, loňský mistr České republiky a člen týmu K.T.R. Racing.
Charvát na vítězného Rakušana
Markuse Pekolla ztratil 1,29 sekundy. Druhý byl Australan Joshua
Button. Do první desítky se ještě
dostal šestý Adam Vágner, současná česká jednička. Ten byl v sobotní kvalifikaci dokonce druhý.
Závod na Šumavě i přes deštivé
či zamračené počasí přilákal do
areálu Kona bike Špičák okolo pěti
tisíc fanoušků. Na start se nakonec

postavilo 319 závodníků z 23 zemí
světa. A čtvrtý podnik šestidílné série zamíchal také průběžným pořadím Evropského poháru. Do jeho
čela se vyhoupl právě Pekoll, třináctý muž světového žebříčku.
Kategorii žen vyhrála suverénně
Švýcarka Miriam Ruchtiová, jediná
Češka mezi 17 startujícími Michala
Lípová uzavřela elitní desítku.
Nově upravená trať měřila 1750
metrů a měla převýšení 320 metrů.
Rozpočet závodu se vyšplhal na
880 tisíc korun. Na cenách se rozdělilo 4000 eur mezi 21 nejlepších
bikerů – 8 mužů, 4 ženy a vždy po
třech v kategoriích juniorů, juniorek a masters. „Do budoucna chceme na Špičáku uspořádat i klání
Světového poháru, náš bikepark
patří mezi absolutní evropskou
špičku,“ uvedl Vladimír Kasík, majitel areálu.
Pátý díl EP sjezdařů se jede v srpnu v Itálii, finále je na pořadu ve
francouzském Chatel (17. - 18. 9.).

A. C. W. SALOON
Kollárova 18

Velmi velká zpívaná
2. 8. 20.00
Horké prameny - Standa Červenka a Jana
Pěchová + host Ruda Březák
5. 8. 20.00
MEFISTO MUSIC BAR
Goethova 2

Experiment With New DJ
DJ Moon.
Lord Undeground Special
DJ Tomas.
Doom Discotheque
DJ Stydla.
20th Century Cox Special
DJ Ladin

2. 8. 21.00
3. 8. 21.00
4. 8. 21.00
5. 8. 21.00

MĚŠŤANSKÁ BESEDA - ZAHRADA
Kopeckého sady 13

Navostro
3. 8. 19.30
PLZEŇSKÝ PIVOVAR - NÁDVOŘÍ PLZEŇSKÉHO PIVOVARU
U Prazdroje 64/7

Léto v Prazdroji - Znouzectnost + Prazdroj
talentů
Prazdroj talentů je soutěž amatérských kapel v kategorii „hudební skupina“, které se
střetnou v šesti duelech během Léta v Prazdroji. V jednotlivých kláních fanoušci rozhodnou, kdo postoupí mezi vítězné hudební skupiny, které si pak zahrají na pódiu letošního Pilsner Festu. V posledním duelu
se o přízeň bude ucházet ska-reggae skupina Green Smatroll, oceněné r. 2009 cenou
Anděla, a ska-rock kapela Grande Tete. Po
nich na pódia vystoupí punkoví matadoři
Znouzectnost.
4. 8. 19.00
ZACH´S PUB
Palackého nám. 2

Luboš Pospíšil a 5P
První tenor českého rocku. Vstupné:
120,-/150,-.
3. 8. 21.00

Švihov
HRAD ŠVIHOV
Švihov

Divadlo na hradě - Skvrny na slunci
4. 8. 19.30
Divadlo na hradě - Agnes Belladone
Hořká komedie, jejíž hlavní hrdinkou je divadelní hvězda Agnes Belladone.
5. 8. 19.30

Škola bojových umění Narama pořádala od 22. do 29. července na Špičáku tradiční Letní školu karate. „Soustředění se konalo na dva běhy. První pro dospělé, dorost a starší žactvo, druhý pro mladší žáky,“ uvedl
šéf Naramy Pavel Bělohlavý. Letošní kurzy obohatily tréninky musado, které vyučoval policejní instruktor Petr Mášek, lekce okinawského
karate pod vedením Davida Kota a
tréninky juda řídil Jan Vavřík. Na Šumavu vyrazilo 152 karatistů ve věku
6 až 56 let. „Na závěr druhého běhu
soutěžily děti v karate, sumo a atletice. Zpestřením bylo také vystoupení kouzelníka a závěrečný ohňostroj,“ uzavřel Bělohlavý.
(red)

Cyklistika
EVROPSKÝ POHÁR ve sjezdu na horských kolech
na šumavském Špičáku, muži: 1. Pekoll (Rak.)
3:28,145, 2. Button (Austr.) -0,254, 3. M. Charvát
-1,297, ...6. Vágner -3,931, 21. Hanák -15,571, 30. Š.
Charvát (všichni ČR) -18,953, ženy: 1. Ruchtiová
4:14,431, 2. Cappellariová (obě Švýc.) -17,205, 3.
Marggraffová (Ekv.) -24,329, ...10. Lípová (ČR)
-1:01,467.
CELLER CITY Nacht, noční kritérium v Něm. (66
km): 1. Kalz (Bianchi Team Berlin), 2. Hannöver
(RSG Lohne-Vechta), 3. Berger (Stevens Racing
Team),... 6. Okrouhlický (AC Sparta/Rokycany).
OKOLO Elmu v Něm. (100 km): 1. Hassink (Raiko
Argon) 18 b. (čas: 2:10:18 hod.), 2. Köhler (Team
NRW) 15, 3. Herz (Stevens Racing Team) 12,... 10.
Nesveda (AC Sparta/Rokycany).

ONDRÁŠOVKA CUP, 1. kolo: Koloveč - Domažlice
2:3 (1:2). Branky: 32. Vůjtěch, 73. Kouba - 31. Matas,
37. Bezděk, 50. Kovařík. Rozhodčí: Šifalda. Diváků:
590. Domažlice ve druhém kole přivítají Spartu!
PŘÍPRAVA: Chrást - Senco Doubravka 7:2 (3:1),
Vágner 3, Roubal 2, Křen, Šimr - Švec, Herák.
Bohemians 1905 - Viktoria Plzeň B 1:6 (0:2), za
hosty Kůžel 3, Krmenčík 2, Beránek). Nýřany Bolevec 1:3 (1:2, Čipera - Šiml, Kohout, Vajman).
Holýšov - Rokycany 4:3 (3:1, Manowtz,
Černohorský, Procházka, Jeniš - Aubrecht, Kocour,
Kubík). Tachov - Přeštice 3:0 (3:0, Hudec, Folejtar,
Chmiel). Ostatní příprava: Rokycany B - Zruč 0:3,
Holýšov komb. - Sušice 1:3, Toužim - Stod 2:6,
Katovice - Horažďovice 1:2, Lhota - Rapid Plzeň 0:5,
Mochtín - Bělčice 3:3, Přeštice B - Klatovy 0:4,
Domažlice B - Vejprnice 0:3.

áme tu prázdniny. Na
koupání zima, ale na výlet za památkami právě
tak akorát příjemně. A kam vyrazit
hned dnes? Třeba na hrad Velhartice, prohlédnout si pro změnu tamější zámecké křídlo! Sledujte s
MF Dnes letní putování po památkách a vyhrajte Cestovní knihu z
nakladatelství Soukup a David, plnou mapek, fotografií a tipů na výlety. Stačí jen správně zodpovědět
otázku na konci článku.
Velhartice, to není jenom hradní
ruina, zasazená do nádherného a
dechberoucího okolí. Vedle prohlídkového okruhu hrad, seznamujícího s životem a zábavami středověké společnosti, se návštěvníci
této památky mohou seznámit
také s tamějším zámečkem, tzv.
Huertovým křídlem, které vyplňuje
prostor při staré středověké hradbě
mezi paláci Rajským a Jižním.
Samotný zámeček již zdálky svými otevřenými subtilními arkádami koresponduje s mohutnými oblouky velkého kamenného mostu,
spojujícího velmi neobvykle Rajský palác s předsunutou věží Putnou.
Zámek vznikl snad před polovinou 17. století z vůle stavebníka,
španělského dobrodruha a válečníka, jenž ve víru třicetileté války získal v Čechách majetek i šlechtický
titul. Jméno tohoto muže? Don
Martin Hoef de Huerta. Uvádí se,
že si snad chtěl zámečkem naklonit srdce své schovanky Anny Marie z Donína a Moldavy. Její rodiče
sice kdysi připravil o majetek, z dívky se pak stala jeho milenka. Po
panu Huertovi ovšem mnoho majetku nezdědila. Po smrti zabavila
vše, co měla, císařská komora k
uhrazení rozsáhlých dluhů.
Poddaným pan Martin také příliš k srdci nepřirostl. Dodnes se na
Velharticku traduje, že byl Huerta

Plzeň

Narama pořádala
tradiční Letní školu

Fotbal

Klenová

Gaudium Praga
Koncert smíšeného pěveckého sboru .
5. 8. 19.00

KARATE

Ve výsledcích

Foto: 3x Petr Eret, ČTK

Do Velhartic, ale tentokrát na zámek

Klenová 1

Krátce

Elita na Šumavě
Čtvrtý podnik EP sjezdařů
na horských kolech se jel
na 1,5 km dlouhé trati s
náročnými překážkami a
převýšením přes 300
metrů. Dole Čech Adam
Vágner.

Koncerty
Velmi velká zpívaná
v Saloonu v Kollárce
GALERIE A ZÁMEK KLENOVÁ - HRAD KLENOVÁ

B 5

Vaším objektivem Ohlédnutí za plzeňským festivalem Na ulici

» Letní putování s MF DNES Vyhrajte Cestovní knihu, která vás provede po památkách

M

Zámeček, tzv. Huertovo křídlo
Subtilní arkády už z dálky
korespondují s mohutnými
oblouky kamenného mostu
spojujícího velmi neobvykle
Rajský palác s předsunutou věží
Putnou.
Foto: NPÚ
– Poberta. Podle jedné z pověstí
způsobil například smrt sirotků,
kterým patřila louka pod hradem,
když s nimi směnil tento pozemek
za hrnek kaše. Sirotci, přinucení k
nevýhodnému obchodu, na směnu přistoupili, a když dojedli kaši,
čekala je tragická smrt hladem.
Říká se, že jejich slzy dodnes znemožňují sklízet na louce otavu.
Huertovi vojáci prý také objížděli okolím a snažili se obracet poddané zpátky na katolickou víru. Počínali si při tom velmi násilně, protože byli, stejně jako pan Huerta,
za každého obráceného poddaného motivováni finanční odměnou.
Huertu prý bývalo slyšet, jak se
chvástá, že přivedl na pravou víru
více lidí než sám Ježíš Kristus. Rouhání nemohlo zůstat nepotrestáno. A tak si jednoho dne pro Martina Hoef de Huerta přiletěl čert. Staré báby z Velhartic pak jen spatřily
vyšlehnout plameny ze zámeckého
komína a čert odnášel zlého pána
přímo do pekel. Tolik legendy.
Samotný zámek byl opravdu vystavěn pro šlechtice jménem Mar-

tin Hoef de Huerta, který přišel dobývat Čechy s armádou generála
Maradase. Huertův život byl spletitý a plný dobrodružství, pokud jde
o poddané, legendy nejspíš přehánějí. Podporoval vzdělanost a založil ve Velharticích dokonce literátské bratrstvo. A zámek, jenž na Velharticích zůstal, těší své návštěvníky přes veškeré přestavby a úpravy
z 19. a 20. století dodnes. V novém
věku bydlel na zámku hajný, sídlila tu i velhartická pošta a jezdili se
sem rekreovat odboráři.
Objekt však chátral a nebýt záchrany památkářů v hodině dvanácté, stála by zde dnes jen nepřístupná ruina. Zatímco expozice v
dnešním zámku přibližuje návštěvníkům každodenní život a zábavy
venkovské šlechty z období renesance, pod zámkem nalezneme i
jednu velmi starou pamětihodnost. Je jí středověká hradní cisterna, vytesaná do skály. Sem se dřevěnými okapy sváděla dešťová
voda do zásoby. Cisterna tak nahrazovala studnu, jejíž vyhloubení
skrze skálu by bylo finančně velmi
nákladné. Průvodkyně návštěvníkům prozradí i hloubku této cisterny. Věděli byste, kolik měří metrů?
David Růžička
Národní památkový ústav, Plzeň

Plzeňské kapely bodovaly
Stovky posluchačů přilákala na
své páteční vystoupení U branky
oblíbená skupina Strašlivá
podívaná; na horním snímku
Petr Merxbauer a Iva Lacková.
Na pravém snímku Hanka
Kupcová, zpěvačka ze skupiny
Aftersix, která zahrála
Plzeňákům v sobotu. Dole Duo
Démophobia, které v pátek
vystoupilo ve složení Petr
Škabrada a Michal Röhrich.
3x foto: Milan Svoboda,
fotograf-milan-svoboda.rajce.net

OTÁZKA

Jak hluboká je cisterna
na hradě Velhartice?
Kdo správně jako první odpoví
na e-mail redplz@mfdnes.cz na
otázku, získá odměnou Cestovní
knihu, která provází památkami,
přírodou a zajímavostmi naší země.
Do předmětu zprávy napište LETNÍ
PUTOVÁNÍ. Seznam výherců
uveřejníme v pátečním vydání.
Od pátku bude rovněž kniha
k vyzvednutí v redakci.

Bylo plno Saloon v Kollárově ulici ve středu zcela zaplnila plzeňská
kapela Perníková chaloupka. Na snímku vzadu baskytarista Jan Hattori
Koukolík a vpředu zpěvák a kytarista Marek Vojtěch. Foto: Miroslava Klobouk

