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Jana je Dívkou Šumavy 2009
Korunku Jany Chodové z Pačejova vydražil plzeňský hokejový boss Martin Straka
MILAN KILIÁN

Vimperk, Pačejov/ Korunka
šumavské královny ozdobila
hlavu devatenáctileté Jany
Chodové z Pačejova. Studentka prvního ročníku Ekonomické fakulty ZČU v Plzni
vyhrála letošní ročník soutěže Dívka Šumavy.
„Jsem šťastná, je to super
pocit. Už od sobotní noci mi
chodí gratulace,“ svěřila se
Jana, která jako volnou disciplínu zvolila tanec a zpěv.
Přes úspěch v soutěži věří, že
se nezmění. „Užívám si svoji
chvilku slávy, ale nemyslím
si, že mi vítězství změní život,“ je přesvědčena kráska z
Pačejova, která si odnesla ještě jednu cenu – jako před
dvěma lety Monika Netrvalová ze Švihova se nyní i Jana
Chodová stala Tváří Deníku.
Rozhodli o tom čtenáři Klatovského,
Domažlického,
Strakonického a Prachatického deníku. „To jsem vůbec
nečekala, vždyť hlasovali lidé
ze čtyř okresů,“ neskrývala
radost čerstvá vítězka.
Korunka ale zdobila Janinu
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hlavu jen do její dražby. Za 17
tisíc korun ji získal jeden z
porotců, majitel plzeňského
hokejového klubu Martin
Straka. „.Z výtěžku bude profinancována
rekonstrukce
rehabilitačního prostoru Dětského centra Jihočeského
kraje. Toto zařízení je pověřeno k výkonu sociálně-právní ochrany dětí od narození
do jednoho roku, je pro děti,
které se dostaly do složité životní situace, vyžadující
okamžitou pomoc,“ uvedla
Pavlína Brunclíková.
Druhé místo v soutěži Dívka
Šumavy 2009 obsadila ve
Vimperku domácí Tereza
Šimková, která se stala i dívkou publika, a třetí byla Lenka Stančeková ze Kdyně, která byla hlasujícími zvolena i
Dívkou sympatie.
„Finálový večer, který moderovali Jan Čenský a Ivana
Christová, se velmi vydařil,“
pochvalovala si manažerka
projektu Pavlína Brunclíková, která již začíná pracovat
na 5. ročníku soutěže. Jeho finále by se mělo pravděpodobně konat v Klatovech.

Folklorní skupiny ze západních a jižních
Čech slavily na festivalu v Bavorsku úspěchy
Tittling/ Pódium zalité sluncem, lidové kroje hýřící
barvami, to vše v malebném
prostředí originálních šumavských stavení: Mezinárodní festival lidové hudby ve
skanzenu ve východobavorském Tittlingu, který se tam v
sobotu konal v rámci akce
vydavatelství PNP „Lidé v
Evropě“, neměl chybu. Však
se také jeho iniciátorka a spolumajitelka
vydavatelství
Angelika Diekmannová při
slavnostním zahájení svěřila,
že jí při stanovení termínu
pomáhala kvůli počasí i kartářka. Pódium, na němž se
střídaly folklorní soubory
Radost z jihočeského Kamenného Újezda, Šumavanka z
Klatov, Malý Furiant z Českých Budějovic a Libín z Prachatic, bylo neustále v obležení nadšených návštěvníků.
„Moc krásně tancujete,“ ozývalo se v němčině i v češtině.
Na dalším pódiu budili údiv a
potlesk hartmaničtí Formani
s basou z konve na mléko. V
konkurenci souborů z osmi
zemí obstáli tanečníci a muzikanti z Čech rozhodně na
výbornou.
(rak)

Biskupovi Františku Radkovskému přišlo
popřát k 70. narozeninám na tisíc lidí

HLAVNĚ PEVNÉ ZDRAVÍ. To přáli lidé biskupovi Františku Radkovskému nejčastěji. V sobotu oslavil 70. narozeniny.
MICHAELA KUNEŠOVÁ

Plzeň/ „Živio, živio, živio,“
zpíval v sobotu více než tisícový dav na náměstí Republiky před katedrálou sv. Bartoloměje v Plzni. Biskup František Radkovský slavil ten
den 70. narozeniny. Pozvání
na slavnostní mši přijal mimo
jiné i kardinál Miloslav Vlk a
apoštolský nuncius Diego
Causero. Ten vyřídil Radkovskému blahopřání od papeže.
V kostele, který byl plný věřících i dalších příznivců biskupa Radkovského, bylo
možné sledovat mši i na dvou
plochých obrazovkách. Radkovský při ní zdůraznil své
motto, které si vybral. „Uvěřil
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jsem v lásku, kterou nám dává Bůh,“ hlásal plné katedrále. Po skončení mše popřáli
oslavenci veřejně vzácní hosté a zástupci diecézí a měst,
mezi nimi i hejtmanka plzeňského kraje Milada Emmerová.
Šanci popřát biskupovi osobně dostali i ostatní. Za znění
skladby Miroslava Pšeničky,
která měla přesně 70 taktů, se
dav přesunul před katedrálu.
Každý dostal kelímek bílého
vína a připil si na oslavencovo zdraví. Kdo se protáhl až k
biskupovi, mohl mu krátce
pogratulovat. Všichni pak byli zváni do prostor diecéze na
hostinu, kde se podával guláš,
klobásy, sekaná a koláče.

Bečov usiluje o titul
mimořádné evropské památky
JANA KOPECKÁ

Bečov nad Teplou/ Státní zámek a hrad v Bečově nad Teplou byl nominován do soutěže
Evropské unie o získání titulu mimořádné středověké
památky středoevropského
významu zvaného Europa
Nostra. Jak informoval bečovský kastelán Tomáš Wizovský, cílem přihlášení do
této výjimečné soutěže je
konzervace a samotná prezentace přímo během realizovaného procesu.
„Chtěli bychom umožnit široké odborné i laické veřejnosti přístup do samotné konzervace. V této fázi prací s tím
zatím nepočítáme, protože na
hradě se právě opravují stře-

chy, a tak to není z bezpečnostních důvodů možné. Návštěvníky bychom chtěli do
procesu konzervace začlenit,
až přijde na řadu rekonstrukce interiérů, kterou budou
mít na starosti restaurátoři,“
nastínil kastelán a pokračoval: „Ti budou součástí prohlídek a počítáme s tím, že
budou lidem odpovídat i na
dotazy. Půjde tedy o interaktivní prohlídky.“
Cenou Europa Nostra se už
nyní může z českých památek
pyšnit zámek v Českém
Krumlově, ale i západočeský
zámek Kynžvart. Nominace
skončila 1. října. O tom, zda
bečovský zámek a hrad v soutěži uspěje, se správa dozví až
na jaře příštího roku.

Folklorní soubor Radost při svém festivalovém vystoupení v bavorském Tittlingu. Foto: Josef Rakušan

Vybrat nejlepší štrúdl bylo náročné
JIŘÍ KOHOUT

Krasíkov/ Tradiční Slavnosti
jablek přilákaly v sobotu na
hrad Krasíkov u Kokašic na
Tachovsku stovky návštěvníků. Součástí programu byl
křest knihy o oživování kostelů v regionu a soutěž o nejlepší štrúdl, do které se přihlásilo
šestnáct
zhotovitelů
jablečné pochoutky.
„Porota hodnotila vzhled a
chuť, výsledky z obou kategorií se sečetly do celkového
hodnocení. Mezi šestnácti
vzorky byly všechny sladké,
jedinou podmínkou bylo, aby
byla základní surovinou jablka,“ uvedla vedoucí soutěže
Jaroslava Chaloupková.
Nejlepší vzhled štrúdlů měli podle poroty Marie Válová z
Olbramova, Daniel Pech z
Domaslavi a Štěpánka Janotová z Plzně. Všichni získali
shodný počet bodů. Také v
hodnocení chuti byl na prvním místě shodný počet bodů,
a ten získali Milena Náhlovská a Miroslav Nejedlý, oba z
Domaslavi. Třetí byla Štěpánka Janotová, která nako-

Před katedrálou
v Plzni znělo: Živio

POTÉ, CO SOUTĚŽNÍ štrúdly okusila porota, si přihlášené výrobky mohli
ochutnat také návštěvníci. Vzorky zmizely během několika minut a byly
podle návštěvníků velice chutné. Foto: Deník/Jiří Kohout
nec v celkovém součtu bodů
zvítězila, společně s Miroslavem Nejedlým. Třetí nejlepší
štrúdl upekla Marie Válová.
„Hodnocení nebylo vůbec
jednoduché, všechny přihlá-

šené výrobky byly moc dobré,“ řekl nám člen poroty, Jan
Soulek z Bezdružic. Všechny
soutěžní vzorky si kromě poroty mohli ochutnat také návštěvníci. „Přišli jsme asi už

pozdě, zbylo na nás posledních pár maličkých kousků,
ale i ty nám chutnaly,“ řekla
Zdeňka Otáhalová, jež přijela
z Toužimska.
V programu Slavností
jablek, které připravil Mikroregion Konstantinolázeňsko s
dalšími partnery, bylo několik kulturních vystoupení.
Představili se například školáci s divadelním představením, vystoupil soubor historické hudby Cavalla, loutkové divadlo, skupina historického tance Romance.
Večer se uskutečnil nultý
koňský bál.
Návštěvníci si mohli také
nakoupit výrobky lidových
řemesel na historickém jarmarku, který byl v areálu
hradu, případně si zkusit sami něco vyrobit v některé z
četných řemeslných dílen.
„Jsem velice spokojena,
přišlo mnoho lidí a počasí se
vydařilo. Plný turistů i cykloturistů byl také speciální
vlak, který jsme nechali vypravit z Plzně,“ uvedla Marie
Válová, která měla Slavnosti
jablek na starosti.

ŠVIHOV VIDĚL BITVU

ŠEST STOVEK lidí zlákala v sobotu večer na švihovský hrad akce „Švédi na Švihově“. Plzeňští Renegáti zde spolu s šermíři z
celé republiky připravili rekonstrukci bitvy z roku 1641. Lidé
sami mohli hlasováním rozhodnout, zda dobyvatelé město Švihov vypálí, či nikoli. Příchozí „nezklamali“ a rozhodli: Vypálit!
Tak se skutečně stalo, ale stateční občané švihovští přesto dokázali město uhájit. Foto: Deník/Milan Kilián

