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ŽELEZNÁ RUDA V sobotu si lidé na
hraničním nádraží v Alžbětíně při-
pomněli slavný okamžik, kdy před
dvaceti lety po obnovených kole-
jích projel přes tohle nádraží první
vlak do druhé země. „Tenkrát to
byla obrovská sláva, byla tu hlava
na hlavě, pásku slavnostně stříhal
tehdejší spolkový kancléř Kohl.
Sice tu všude bylo obrovské stave-
niště, ale víte co to pro nás zname-
nalo? Že už jsme skutečně v Evro-
pě. Pro mě to bylo něco podobné-
ho jako bourání dělicí zdi v Berlíně
pro Němce,“ vybavil si železniční
fanda Zdeněk Hrbek.

Žádné velké oficiální oslavy, ale
klasická zábava mezi sousedními
městečky. V takovém duchu se v
sobotu slavily dvacetiny od znovu-
zprovoznění alžbětínského nádra-
ží. Po koleji před nádražní budo-
vou se mohli zájemci svést ve 160
let staré drezíně na ruční pohon,
před nádražím byla seřazena histo-
rická auta, na 500 lidí přivezl zvlášt-
ní parní vlak z Plzně. „I když je to
skoro jako včera, vlaky už jezdí
mezi Železnou a Bavorskou Rudou
dvacet let. Užívejme si to,“ smál se
starosta z Bavorské Rudy Thomas
Müller. Se železnorudským staros-
tou Michalem Šnebergrem symbo-
licky stříhali pásku nad kolejemi.

Aby jim při stříhání nedošly síly,
nejprve se posilnili chlebem se solí
a oba to spláchli tuplákem piva.
„Překvapilo mě, kolik sem teď při-
šlo lidí. Byla by škoda na takovéhle
výročí zapomenout. Věřím, že i v
době škrtání se to nebude týkat té-
hle železniční trati,“ prohlásil sta-
rosta Michal Šnebergr.

Velká mezinárodní železniční sta-
nice i nádraží na konci světa. Tak
místní popisují tuhle stanici. Přímo
halou nádražní budovy, která je na
půl cesty mezi Prahou a bavorskou
metropolí Mnichovem, prochází
státní hranice. V dobách komunis-

tického Československa byl Alžbě-
tín nádražím na konci světa. Na
jeho německou stranu jezdily vlaky
z Bavorska, z Čech nic. Komunistič-
tí pohlaváři nechali na české straně
vytrhat koleje, aby měli jistotu, že
tudy jim nikdo vlakem na Západ ne-
ujede. Navíc plánovali, že českou
část budovy nechají zdemolovat.

Na české straně je nádraží krás-
ně opravené, Němci na rekonstruk-
ci své části nádražní budovy právě
pracují. Hranice mezi Českou re-
publikou a Německem je na peró-
nu namalovaná jen tenkou bílou
čárou. Petr Ježek

Zápisník
Jsem rád,
že už nemusím
maturovat

Už dvacet let mohou vlaky od Plzně a Klatov jezdit přes Alžbětín až do Bavorska.
Některé z německých regionálních vlaků přitom mají konečnou stanici až na
špičáckém nádraží. Zmíněné výročí oslavili v sobotu lidé v Alžbětíně.

Zítra od 21 hodin vystoupí v plzeňském
Zach's Pubu novodobý písničkář, ale i sce-
nárista a skladatel Xindl-X se svojí kon-
certní kapelou.
Po jedné vstupence získají první dva čtená-
ři, kteří se dnes po 9. hodině ráno jako první
dovolají do plzeňské redakce MF DNES na
tel. 374 333 210 a správně zodpoví otázku:

Jaké má Xindl-X občanské jméno?
a) Ondřej Ládek
b) Láďa Ondek
c) Lubomír Tichý

PLZEŇ (pek) Nejoriginálnější matu-
ritní tablo v republice? Takové na-
jdete v Plzni. Studenti plzeňského
Církevního gymnázia totiž dostali
v internetovém hlasování na serve-
ru Rajce.net za své tablo v duchu
30. let minulého století absolutně
nejvíc hlasů od veřejnosti.

Jak se vymýšlí nejatraktivnější
maturitní tablo v republice? Stu-
dentka Eliška Soukupová říká, že v
duchu 30. let minulého století už
měli i svůj maturitní ples a půlnoč-

ní noviny. „Nápadů bylo víc, ale ko-
nečné rozhodnutí, jak co bude vy-
padat, se řešilo na začátku poslední-
ho ročníku,“ říká Eliška Soukupová,
která stála za fotoaparátem a všech-
ny své spolužáky jím zvěčnila.

„Fotili jsme v improvizovaných
podmínkách, vše se dělalo před
prostěradly, abychom měli jednoli-
té pozadí a lidi se z fotek dali vypre-
parovat. Pak se hledala pozadí a fo-
tografie se s nimi kompletovaly.
Pomáhalo mi s tím pár kluků, kteří
se hodně vyznají v počítačích,“
říká studentka Eva, která už má za
sebou ústní i písemnou část matu-
rity. Stejně jako její spolužáci své
výsledky u prvních státních matu-
rit ještě nezná.

Udělat tablo ve stylu třicátých
let. Nápad skvělý. Ale jak na něm
bude kdo vypadat? „Chtěli jsme,
aby každého ta fotografie vystiho-
vala. Třeba slečna, která je obleče-

ná jako letuška, tak jí skutečně
chce být. A holky, které ještě nevě-
děly, jsou na fotografiích jako mo-
delky té doby,“ doplňuje Eliška
Soukupová, která fotografování

chce mít jen jako koníček. Z úspě-
chu študáckého tabla je nadšený
ředitel Církevního gymnázia Dani-
el Petříček. „Mám obrovskou ra-
dost, je to děsně fajn. Ukazuje to

na takovou svobodnou atmosféru
ve škole, ve které pak vznikají i ta-
kovéhle skvělé nápady. Třeba v ma-
turitním ročníku roku 2005 vznikla
parta, která hrála hry Svěráka a
Smoljaka,“ vybavuje si další
úspěch Daniel Petříček.

Nejoriginálnější maturitní tablo
v republice podle hlasování uživa-
telů Rajce.net můžete na vlastní
oči vidět v knihkupectví v sadech
Pětatřicátníků - naproti Divadlu J.
K. Tyla.

Mezi přihlášenými tably z Plzeň-
ského kraje skončily se svojí Nesne-
sitelnou lehkostí bytí, jak nazvali
své tablo, maturanti stříbrského
gymnázia. V celorepublikovém
hodnocení jsou desátí, v kraji pak
druzí nejlepší.

Maturanti z plzeňské obchodní
akademie dostali v kraji třetí nej-
vyšší počet hlasů za své pojetí foto-
grafií na maturitním tablu.

A ž těsně před zahájením
přijímacích řízení na vy-
soké školy se letos matu-

ranti dozvědí, jestli zkoušku vů-
bec zvládli. Dneska bych matu-
rovat už nechtěl. Proč? Před
více než dvaceti lety jsem oka-
mžitě po ústní zkoušce věděl,
jestli má cenu otevřít skripta se
vzorovými příklady k přijíma-
cím zkouškám na techniku,
nebo si vytáhnout staré sešity a
znovu do hlavy hustit odpově-
di na desítky otázek k podzim-
ní maturitě na druhý pokus.

Pořád si pamatuji, jak v půl-
ce dubna byly maturitní písem-
ky z češtiny, ruštiny a nakonec
z matematiky, v květnu ústní
maturita. Trošku jsem záviděl
kamarádovi, který šel před zku-
šební komisi jako první, hned
v pondělí ráno. Když jsme se
odpoledne potkali na trénin-
ku, už se jenom smál. Ráno v
osm si vytáhl první otázku, v
poledne se od komise dozvě-
děl výsledky ze všech maturit-
ních předmětů. Já šel na řadu
v úterý odpoledne, v podvečer
jsem znal závěry zkušební ko-
mise. Byla to úleva, když jsem
hned věděl, že jsem maturitu
udělal. V sobotu dopoledne
jsme dostali maturitní vysvěd-
čení a odpoledne jsme jeli
zkoušku pořádně zapít.

Dnešní maturanti mají po
ústních i písemkách, už mohou
jet taky slavit. Ale jestli odmatu-
rovali se dozví až za pár dní.

Petr Ježek
redaktor
MF DNES

Soutěž o vstupenku

na koncert Xindla-X

Historie Dobové
železničářské

uniformy patřily k
rekvizitám oslav

výročí trati
v západočeském

pohraničí

Stovky hostů
Lidé vzpomínali
na slávu, když
před dvaceti lety
projel první vlak
do druhé země.

Pořádně se drž! Obrovská ocelová lokomotiva přitahovala v Alžbětíně
hlavně pozornost dětí. 3x foto: Jiří Koptík

Třicátá léta Maturanti Církevního gymnázia se nechali ve stylu
třicátých let vyfotit i před školou. Foto: rajce.net

Cena předmětu dražby: 900.000,- Kč
Nejnižší podání: 700.000,- Kč

Dražební jistota: 200.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč

Cena předmětu dražby: 2.100.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.680.000,- Kč

Dražební jistota: 310.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč

Cena předmětu dražby: 500.000,- Kč
Nejnižší podání: 250.000,- Kč

Dražební jistota: 70.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč

S úplným textem dražební vyhlášky se lze seznámit na úřední desce Magistrátu města Plzně, 
na úřední desce Úřadu městského obvodu Plzeň 3 - Bory, na úřední desce Obecního úřadu Blížejov, 

na  www.centralni-adresa.cz, na www.drazby.net, v kanceláři dražebníka. 

Dražby.net s.r.o., Sokolská 584/11, Olomouc, PSČ 772 00, 
IČ: 48396389, tel.: 585 202 597

NEDOBROVOLNÁ DRAŽBA 

½ Rodinného domu v obci Druztová

Dražba se koná dne 21.6.2011 ve 12.00 hodin na adrese Parkhotel Plzeň, U Borského parku 2791/31, 320 04 Plzeň

Označení předmětu dražby
spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na rodinném domě č.p. 192, na pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

396 m2, na pozemku zahrada o výměře 1 482 m2, v katastrálním území a v obci Druztová, okres Plzeň-sever. 

NEDOBROVOLNÁ DRAŽBA  
Rodinný dům v obci Česká Bříza 

Dražba se koná dne 21. 6. 2011 v 11:15 h v Parkhotelu Plzeň, U Borského parku 2791/31, 320 04 Plzeň

Označení předmětu dražby
Rodinný dům č.p. 140, budova bez čp/če - garáž, pozemek zahrada o výměře 264 m2 , 

pozemek (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 310 m2, pozemek zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 21 m2, pozemek zahrada o výměře 330 m2, v katastrálním území a v obci Česká Bříza. 

S úplným textem dražební vyhlášky se lze seznámit na úřední desce Magistrátu města Plzně, 
na úřední desce Úřadu městského obvodu Plzeň 3 - Bory a na úřední desce Obecního úřadu Česká Bříza, 

na  www.centralni-adresa.cz, na www.drazby.net, v kanceláři dražebníka. 

NEDOBROVOLNÁ DRAŽBA

Spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na bytovém domě v obci Blížejov
Dražba se koná dne 21.6.2011 v 15:00 hodin na adrese Parkhotel Plzeň, U Borského parku 2791/31, 320 04 Plzeň

Označení předmětu dražby
spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na bytovém domě č.p. 51 v katastrálním území Přívozec, 

v obci Blížejov, okres Domažlice.

S úplným textem dražební vyhlášky se lze seznámit na úřední desce Magistrátu města Plzně,
na úřední desce Úřadu městského obvodu Plzeň 3 – Bory, na úřední desce Obecního úřadu Druztová,

na www.centralni-adresa.cz, na www.drazby.net, v kanceláři dražebníka.

INZERCE

www.eChomutov.cz

Váš kompas
pro návštěvu

Chomutova

informace o městě

tipy na výlet

videoreportáže
cyklostezky

Dražby.net s.r.o., Sokolská 584/11,

Olomouc, PSČ 772 00, IČ: 48396389

Tel.: 585 204 525

S úplným textem dražební vyhlášky se lze seznámit na úřední desce Magistrátu města Plzně, na úřední desce 
Úřadu městského obvodu Plzeň 3 – Bory, na úřední desce Městského úřadu Mirošov a na úřední desce 

Obecního úřadu Dobřív, na www.centralni-adresa.cz, na www.drazby.net, v kanceláři dražebníka. 

S úplným textem dražební vyhlášky se lze seznámit na úřední desce Magistrátu města Plzně, 
na úřední desce Úřadu městského obvodu Plzeň 3 - Bory a na úřední desce Městského úřadu Mirošov, 

na www.centralni-adresa.cz, na www.drazby.net, v kanceláři dražebníka.

Dražba se koná dne 21.6.2011 v 15.45 h na adrese Parkhotel Plzeň, U Borského parku 2791/31, 320 04 Plzeň

Označení předmětu dražby:
spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na pozemku parcela č. 933/3 (trvalý travní porost) o výměře 58 m2, 

spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na pozemku parcela č. 1456/2 (ostatní plocha) o výměře 382 m2, 
v katastrálním území a v obci Dobřív, okres Rokycany, 

pozemky ve zjednodušené evidenci: spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na pozemku parcela č. 941/7
o výměře 12418 m2, v katastrálním území a v obci Mirošov, okres Rokycany.

Dražba se koná dne 21.6.2011 v 10.30 h na adrese Parkhotel Plzeň, U Borského parku 2791/31, 320 04 Plzeň

Označení předmětu dražby:
budova č.p. 489 - objekt bydlení, pozemek zastavěná plocha a nádvoří o výměře 183 m2,

pozemek zahrada o výměře 2117 m2, v katastrálním území a v obci Mirošov, okres Rokycany.

Cena předmětu dražby: 110.000,- Kč Nejnižší podání:  55.000,- Kč
Dražební jistota:      16.000,- Kč Minimální příhoz: 10.000,- Kč

Cena předmětu dražby: 2.000.000,- Kč Nejnižší podání: 1.000.000,- Kč
Dražební jistota: 295.000,- Kč Minimální příhoz: 10.000,- Kč

Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na pozemcích v obci Mirošov a Dobřív 

NEDOBROVOLNÁ DRAŽBA

Rodinný dům v obci Mirošov

NEDOBROVOLNÁ DRAŽBA

Před dvaceti lety
se nádraží opět
spojilo se světem

Dovolejte se mezi prvními
a získejte lístek na koncert!

Plzeňští gymnazisté se chlubí nejlepším tablem v zemi


