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Nenašli jste Západočeský Metropol ve vaší domovní schránce? Aktuální výtisky můžete získat také ve stojanech v prostředcích MHD v Plzni, na poli-
klinice na Slovanech, ve fakultních nemocnicích na Borech, Lochotíně, v cukrárně u Práce, foto studiu v nákupní zoně Borské pole, cukrárně Sluníč-
ko ve Smetanových sadech a na zámku Chýše, v podchodu u Nádraží ČD, v Kaufl andu - prodejně textilu, nebo v mediálním domě v Sedláčkově ulici 

www.tydeniky.cz

Těsně před náročným koncertem v plzeňské synagoze si houslista Pavel Šporcl dopřál neobvyklé soustředění v ledové 
kryokomoře, kde ho zmrazili na minus 120 stupňů Celsia. I když v kryokomoře byl prý už několikrát, před koncertem 

to bylo v Plzni úplně poprvé.

Housličky holkámHousličky holkám
zatím nechystámzatím nechystám

 Povězte, jaké to je nechat se zmrazit na mi-
nus 120 stupňů Celsia? 
Jsou to neobvyklé, ale příjemné dvě a půl 
minuty. Je to už můj třináctý pobyt v kryo-
komoře, ale před koncertem je to úplně 
poprvé. Ač se to možná zvenku zdá neu-

věřitelné, dává mi to spoustu 
energie. I náročné koncerty 
pak skvěle zvládám. Ovšem 
hrát uvnitř komory bych ne-
mohl. Takže housle jsem ra-
ději nechal venku. Přiznám 
se, že jsem v komoře, pokud 
si mohu vybrat, raději sám. 
Nebojím se,  mám tam víc 
místa. Navíc, když je nás tam 
víc, tak tam chodíme stále 
dokolečka jako blázni.

 Co ještě děláte pro své tě-
lo, protože stát každý večer 
na pódiu a hrát, vyžaduje 
určitě fyzičku?
Proto rád chodím do kryo-
centra, že si tu konečně za-
cvičím. Hned potom, co vy-
jdu z ledové komory, si jdu 
zajezdit na rotopedu. Doma 
ho sice také mám, ale ne-
baví mne to. To jsem raději 
s holkama. Běžně na  kole 
nejezdím, ale rád hraju tenis 
a v zimě rád lyžuju.

 Máte raději zimu, nebo 
teplo?
Já to mám tak napůl. Mám 
rád zimu, protože mám rád 
zimní sporty a v létě se rád 
vyhřívám třeba u moře. Ale 

letos jsem to nestihl. Moje holky byly u moře v červnu, když 
já jsem měl koncerty.

 Jak se vám žije doma se čtyřma „holkama“?
To my máme doma ještě pět koček. Ale s holkama je to fajn. 
On sice každý chlap v hloubi duše touží po synovi, následní-
kovi, ale já jsem s holkama spokojený. Jsou bezvadný.

 Sofi nka je nejmladší, vstáváte k ní v noci?
Já spím v pokojíku s dvouletou Violetou. Takže k miminku 
vstává Bára a já se mohu vyspat. Když ale jsme ráno vzhůru, 
tak si Sofi nku užíváme. Violetka ji stále hladí. 

 Myslíte si, že se Violetka potatila, že má nějaké hudební 
vlohy?
Zatím to není moc vidět, ale prý začala zpívat. Jenže zatím 
jsem jí neslyšel, protože pořád hraju. Ale hudební vlohy urči-
tě má. Kdykoliv něco doma pustíme, okamžitě začne tančit. 
Vztah k hudbě má a já budu rád, když jí to vydrží. A vůbec 
z ní nemusí být muzikant. Ale když bude mít hudbu ráda, 
bude to prima. A když alespoň trochu pozná, jestli je to hud-
ba kvalitní, aby mi nedělala ostudu. Ale jinak ji nebudu nutit. 

Housličky k narozeninám zatím nedostane, já sám jsem za-
čínal v pěti letech, takže ona na to má ještě čas. 

 Jak jste se dostal ke hře na housle?
Pocházím z hudební rodiny, byť mí předci nebyli profesio-
nální muzikanti. Rodina byla učitelská a každý učitel kdysi 
dávno musel umět hrát na nějaký hudební nástroj. Na mne 
i na mého staršího bráchu, který hraje na violoncello, ta pro-
fesionalita padla.  

 Hrajete jen klasiku, nebo si dáte občas něco moderněj-
šího?
Klasická hudba je stěžejní. Já nehraju žádný rock ani pop, 
hraju stále na klasické housličky, i když hudbu soudobou. 
Jinému druhu hudby, než je klasika se ale nebráním. Taky 
jsem dělal už nějaké netradiční projekty a dokonce mám 
doma i elektrické housle. Takže jednou možná i na ten rock 
nebo pop dojde. Ale ještě jsem na to nenašel sílu ani čas.

 Máte jinou image než klasický houslový virtuóz, proč?
Když jsem se vrátil ze studií v USA a začal koncertovat, tak 
se mi zdálo, že na ty koncerty chodí  málo lidí a hlavně žádní 
mladí. To mi bylo líto. Chtěl jsem mladé nalákat a ukázat jim, 
že interpret klasické hudby nemusí nutně hrát ve fraku a že 
to může být mladý kluk stejně jako oni a že může klidně cho-
dit třeba se šátkem na hlavě. Tak jsem si ten šátek vzal a zů-
stal mi pak sedm let. Když jsem ho pak sundal, nechal jsem 
si od našeho nejlepšího houslaře Jana Špidlena postavit nové 
housle, které jsou modré. On udělal úžasné modré housličky 
s nějakými inovacemi a mnozí říkají, že jsou dokonce lepší 
než stradivárky. 

 To byl váš nápad, modré housle?
Byl. Housle jsou opravdu úžasné. Jsou atypické nejen bar-
vou, ale i tvarem a několika dalšími detaily.

 Kolik houslí celkem máte?
Mám troje, z toho dvoje od Jana Špidlena a jedny italské z díl-
ny mistra Carcassiho z roku 1749. Nevím sice, kdo na ně hrál 
přede mnou, ale určitě mají svou historii a také svou duši. 

 Spolupracujete s řadou domácích i zahraničních orches-
trů, na jakou spolupráci rád vzpomínáte?
Můj první koncert s Českou fi lharmonií dirigoval slavný kla-
vírista a dirigent Vladimír Aškenazy, to byla krásná spoluprá-
ce. Musím říct, že těch vzpomínek je hodně, těžko někoho 
vyzdvihovat. Já mám rád lidi, kteří dělají svou práci dobře 
a na kterých je vidět, že je jejich povolání baví. 

 Co vaše spolupráce se slovenskou romskou cimbálovou 
muzikou Romano Stilo?
Cikánskou hudbu mám hrozně rád a s kluky z kapely jsme 
se znali už dříve. Bylo to něco jiného, ta hudba je senzační, 
živelná, plná emocí a stálo to rozhodně za to. Repertoár 
jsme vybírali velice pečlivě, kromě pravých cikánských 
skladeb zazněly i skladby rumunské, ruské a maďarské. Ale 
vměstnali jsme tam i několik skladeb z mého klasického 
repertoáru.

 Co vás do konce roku čeká a nemine?
Dokončím současné turné, ale mezitím mám spoustu ji-
ných koncertů například ve Francii, konkrétně v Paříži 
a v Avignonu. Takže moc hezké práce, na kterou se těším.

Pavel Šporcl 
 Je nejvýraznější český houslista a jeden 

z nejprodávanějších umělců. 
 Narodil se 20. dubna 1969 v Českých Bu-

dějovicích ve znamení Berana.
 Díky svému umění a nekonvenčnímu vy-

stupování slaví úspěchy u všech generací 
posluchačů na nejvýznamnějších pódiích. 
 Studoval na pražské konzervatoři a hu-

dební fakultě AMU a v USA. Je nositelem 
mnoha významných cen. Spolupracuje 
s řadou domácích i zahraničních orches-
trů.  V ČR je zván na nejvýznamnější pó-
dia, je častým hostem hudebních pořadů 
České televize a Českého rozhlasu.
 Natočil již řadu kompaktních disků, 

z nichž nahrávku skladeb 
Josefa Suka a Bohuslava 
Martinů (1997) dopro-
vázely skvělé kritiky 
(The Strad ad.)
 Pavel Šporcl se 

jako jediný z čes-
kých houslistů 
mladé generace 
objevil v knize 
světově uznáva-
ného kritika a houslového historika Hen-
ryho.
 Žije s herečkou Bárou Kodetovou, spo-

lu vychovávají Bářinu dceru z minulého 
vztahu Lilly Marii, společné dcery Violetu 
a Sofi i, která se narodila letos.   
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Text: Olga Čermáková, foto: archiv

www.nabytek-brueckl.cz

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

Zdravotní matrace
• rozmûr: 90 x 200 cm
• 406 pouzdrov˘ch pruÏin
• zimní/letní strana
• vhodná pro osoby s
  onemocnûním pátefie

3.990,-3.990,-3.990,-
6139,-

-35%
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Plzeň | Nový Klokánek, první v zá-
padních Čechách, ofi ciálně otevřeli 
v Janovicích nad Úhlavou. Určen je 
pro děti z celého Plzeňského kraje. 
Do Klokánku přicházejí děti na zá-
kladě rozhodnutí soudu, často také 
po domluvě rodičů s úřady, zejmé-
na kvůli hraniční situaci v rodině.

Zvon pro Chody
Domažlice | Na kopci nad Doma-
žlicemi má vzniknout zvonice s pět 
a půl tunovým zvonem, po Praze 
druhým největším v Česku. Zvon 
s průměrem dva metry by se nejpoz-
ději do srpna 2011 měl každý den 
ozývat na chodském kopci Vavřinec. 
Občanské sdružení Zvonice Vavři-
nec tam vybuduje 12 metrů vysokou 
zvonici. Zvon o výšce 205 centimet-
rů, jehož výroba potrvá půl roku, by 
měl přijít na 3,4 milionu korun, cel-
kem by měla zvonice ve tvaru jehla-
nu stát až osm milionů. 

Miminko guarézy
Plzeň | Nové miminko guerézy an-
golské se narodilo v plzeňské zoo 
v srpnu zkušené dvanáctileté sa-
mičce Viky a samečkovi jménem 
Teo - Eman, pocházejícím ze Dvora 
Králové. Mládě je desátým naroze-
ným miminkem svého druhu v Plz-
ni a šestým odchovaným. 

Soutěž na psí domov
Plzeň | Veřejnou soutěž na provo-
zování útulku pro opuštěné a za-
toulané psy vypsala Plzeň. Vítěz 
soutěže bude mít na starosti nový 
útulek, který město staví za téměř 
čtyřicet milionů korun na Borských 
polích. Dokončen by měl být letos. 
Současný útulek s kapacitou 70 až 
80 psů je jedním z největších v ČR. 
V novém útulku se kapacita navýší 
na 150 zvířat.

Znáte houby
Plzeň | Desátou sezonu pomáha-
jí plzeňští mykologové houbařům 
s určováním jejich úlovků. Tradiční 
houbařská poradna funguje v bu-
dově pedagogické fakulty na Chod-
ském náměstí. Pro radu si můžete 
chodit do konce listopadu, v pondě-
lí od 15 do 17 hodin. 

Pivovar nezletilcům
Plzeň | Plzeňský Prazdroj nabízí 
speciální program pro návštěvníky, 
kterým ještě nebylo 18 let. Nezleti-
lí se tak zcela vyhnou úsekům trasy, 
které jsou spojeny s výrobou a pro-
dejem piva. Oproti standardní pro-
hlídkové trase je součástí té pro ne-
zletilé návštěva vodárenské věže, 
bednářské dílny a expozice týkají-
cí se dopravy. 

Podzimní předvečerníčky
Plzeň | Regionální občanské sdru-
žení Elements pořádá v OC Plaza 
v Plzni pravidelné Podzimní před-
večerníčky. Každou středu od se-
dmnácti do osmnácti hodin se 
mohou děti těšit na pohádkové in-
teraktivní představení. Děti se na 
pohádku, která jim nabízí spolu-
práci, více soustředí a hlavně si ji 
pamatují. První představení 7. říj-
na s názvem Angína malým divá-
kům ukáže, jak to v krku vypadá, 
když jej napadne zákeřný Strepto-
kok. 

Ušetři s kartou!

Společnost BOHEMIA SEKT a Národ-
ní divadlo Brno, zastoupené gene-
rálním ředitelem a předsedou před-
stavenstva BOHEMIA SEKT Josefem 
Vozdeckým a ředitelem Národního 

www.csobpoj.cz

Člen skupiny KBC Infolinka 800 100 777

Využijte slevy/bonusu až 65 % na povinné ručení sjednané 
u ČSOB Pojišťovny. Zdarma navíc získáte úrazové pojištění, 
asistenční služby (pomoc při havárii a poruše vozidla – odtah 
či servis na místě poruchy) a exkluzivní limity plnění až 
100 milionů Kč. Neváhejte, bonusy za jízdu bez nehod se převádějí. 

Povinné ručení

S jakou slevou
       jezdíte vy?

Metropol_Inzerce_Pojistovna_146x196.indd   1 9/22/09   3:06:59 PM

METROPOL 
krátce

Švédská kvalita
v akci

prodej | servis | půjčovna
pilové řetězy - broušení řetězů 30 Kč 

seřízení pil, křovinořezů 150 Kč

Plzeň, Na Roudné 2,
tel.: 377 530 043, 722 500 569

e-mail: zbras@volny.cz

akční cena
10 990 Kč

Řetězová pila s mnohostranným využitím.
Technologie motoru Clean PowerTM s vyšším výkonem
a sníženou spotřebou paliva.

JONSERED CS 2250 S

JONSERED LT 2218 CMA2

Výkonný zahradní traktor s integrovaným sběracím 
košem. Pákou ovládaná hydrostatická převodovka.

HUSQARNA FINANCOVÁNÍ
bez navýšení

w

akční cena
84 900,- Kč

Plzeň | Projekt 
s názvem Mo-
derní Záchranná 
zdravotní služba, 
na jehož spolufi -
nancování se po-
dílely i prostředky 
z evropských fondů, 
koncem prázdnin končí. 
Jeho smyslem byla modernizace 
informačního systému ZZS Plzeň-
ského kraje, a to nejen vybavením 
vozidel záchranky technologií umož-
ňující sledovat polohu a navigovat 
posádku vozu k místu zásahu, ale 

Zmodernizovali informační systém

Podmínkou účasti bylo také zodpo-
vědět 10 soutěžních otázek. Foto-
grafi e zachycovaly přírodní uniká-
ty celého regionu. V kategorii foto-
grafi e si odnesl první místo Milan 
Gewitscher, 10 let, druhé Thu Ha 
Doanová – Zuzana, 10 let, třetí Te-

reza Polívková, 12 let. Zvláštní oce-
nění dostala Kristýna Šťastná, 13 let. 
V kategorii malovaný obrázek byla 
nejlepší Radka Janků, 10 let, druhá 
Andrea Šípková, 11 let, třetí Daník 
Straka, 7 let. Zvláštní ocenění si od-
nesla Kateřina Burešová, 12 let. (red)

Plzeňské rádio bodovalo
Na 11. Mezinárodním televizním 
a rozhlasovém festivalu o gast-
ronomii, Znojemský hrozen 2009  
převzala redaktorka Českého roz-
hlasu Plzeň Květa Bodollová  čest-
né uznání za pořad o životě do-
morodců na Papui natočený s ces-
tovatelem Danielem Balcarem 
z Domažlic. Na snímku oceněná re-
daktorka.

Děti soutěžily o Hejtmanský mobil
Karlovy Vary | Tématem letošního ročníku soutěže, do které děti zaslaly 
celkem 21 výtvorů, byla příroda Karlovarského kraje. Soutěžily děti do 15 
let v kategorii výtvarných prací a fotografi e.

divadla Brno Danielem Dvořákem, 
prodloužili svými podpisy smlouvu 
o spolupráci. Stálým hostem Národ-
ního divadla Brno je od letošní se-
zony přední česká sopranistka, ro-
dačka z Plzně, Eva Urbanová. Přímo 
v prostorách Bohemia Sektu ve Sta-
rém Plzenci ředitel Národního diva-
dla Brno Daniel Dvořák odkalil lahev 
Bohemia Sekt Prestige brut.  (met)

Spolupráce Bohemia sekt a ND Brno

i modernizaci dispečerské 
centrály. „Projekt s nákla-

dy 15 miliónů korun 
tak představuje pře-

devším zkvalitnění 
provozu, všech 
60 našich vozů 
je vybaveno GPS 

a napojením na 
centrálu, stejně jako 

operační středisko  dnes díky potřeb-
né technologii přesně ví, kde se ten který 
vůz nachází a může ho přesně navigo-
vat až k pacientovi,“ uvedla mluvčí zá-
chranky Lenka Ptáčková.  (vze)
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INTERNET ZDARMA

Společnost Autobusy Karlovy Vary, a. s.,
Vám nabízí

INTERNET ZDARMA
na vybraných linkách do Prahy, Plzně, Karlových Varů, Sokolova, Chebu a Aše.

Zpříjemněte si s námi cestu a surfujte po internetu, pište e-maily
nebo chatujte s přáteli během jízdy.

Autobusy vybavené touto službou poznáte podle loga AKV WiFi zone. Více na 

www.autobusy-kv.cz

Zahájen prodej
ovocných stromků

po - pá  6-17 hod., sobota 8-12hod.

Na skleníky
po celý 
podzim

sleva 
10%

více informací získáte na

www.zahradnictvi-lobkowicz.cz
nebo nás můžete rovnou navštívit
v Plzni Křimicích,
Plzeňská 475,
tel.: 377 822 256

K vybudování muzea se spojily síly 
města Plzeň a Plzeňského kraje. Sídlo 
Muzea loutek, dům č. 23 na náměs-
tí Republiky, prošlo rekonstrukcí za 
65 milionů korun. Část expozice je 
věnována významným osobnostem 
loutkářství a stylová je kavárna Sku-
pa Café, kde se tvůrci nechali volně 
inspirovat původním plzeňským by-
tem Josefa Skupy. Návštěvníci muzea 
uvidí loutky nejen ve statických ex-
pozicích, ale také v pohybu, což umož 
ní Loutkomat s různými mechanismy 
a naprogramovaný tak, že si divák 
tlačítkem sám zvolí, jaké loutky a di-

Zdraví Vás Spejbl s Hurvínkem
Plzeň | Muzeum loutek v Plzni otevřelo dveře. Mapuje bohatou a pestrou 
historii i současnost plzeňského loutkářství. Nejstarší záznamy o kočov-
ných společnostech pocházejí z poloviny 19. století, později zde vznikaly 
první stálé scény a svá první představení tady odehrály nejslavnější české 
loutky Spejbl a Hurvínek. 

vadelní prostředí chce vidět. Rodinné 
vstupné je 150 korun.
Zajímavosti: K nejstarším loutkám 
patří loutky řezbáře Allesiho. Datum 
jejich vzniku se pohybuje mezi roky 
1830 - 50. Největší loutky jsou dvě 
„Náčelník večerní vánek, aneb hody 
divých mužů“. Jde o loutky náčelníků 
- lidojedů, které měří 2.10 m. K nej-
vzácnějším exponátům patří loutky 
Skupových spolupracovníků, přede-
vším Jiřího Trnky. Diváci se budou 
moci setkat s kdysi slavnou Skupo-
vou postavičkou tzv. „revolučního“ 
Kašpárka.  (vze)

Jachtařský tým RODOP kapitána Mar-
tina Kulíka vybojoval titul mistrů ČR 
v námořním jachtingu na plachetni-
cích Bavaria 42 Match. Závod se jel za 
velmi větrných podmínek v Chorvat-
sku v oblasti města Biograd na Moru. 
Na startu se sešlo 15 plachetnic, na 
jejichž palubách závodilo 120 jach-

„Že se líbil i v Bruselu, tak to jsem pře-
kvapená. Loni jsem se o soutěži dozvědě-
la náhodou, a zkusila jsem to, téma bylo 
vyfotit vědce tak, jak ho vidí normální 
člověk. Pomohla mi kamarádka, vyfotila 
jsem ji totiž jak kouká skrz zkumavku, 
je to nasvícené a zvýrazněné je tam její 
oko. Za to první místo v Česku jsem také 
dostala jako cenu týdenní kurz na letní 
umělecké škole ArtCamp během prázd-

Babyboom prozatím zvládli

V 7. základní a mateřské škole 
v Plzni-Vinicích mohli druhého září 
přivítat o 25 nových předškoláků víc. 
Stávající babyboom ve školce zvládli 
tím, že využili veškerou kapacitu ob-
jektu. Jak uvedla Lenka Faiferlíková, 
pověřená řízením mateřské školy,  
navýšení kapacity mateřinky na stov-
ku předškoláčků umožnilo přijmout 

větší počet dětí, i když stále pro ně-
které zájemce volná místa chybějí. 
Současný stav dětí ve školce je limitní 
a pro plzeňskou městskou spádovou 
oblast prozatím dostačující. Na sním-
ku jsou děti z třídy ,Ptáčků‘, které se 
učily poznávat podzimní plody.

Text a foto Adéla Macháčková

Studentka sbírá ceny za své snímky
Pětadvacetiletá Jitka Kosňovská 
z Rakovníka, studentka Jihočeské 
univerzity, amatérská fotografka, 
sbírá poslední dobou ceny. Loni to 
bylo za první místo v celorepubli-
kové fotografi cké soutěži vyhláše-
né při příležitosti Noci vědců. Stejný 
snímek bodoval i v soutěži evrop-
ské, v níž obsadil místo třetí.

nin, pořádaný Ústavem umění a desig-
nu plzeňské Západočeské univerzity,“ in-
formovala Jitka s tím, že fotografování 
je jejím koníčkem. „Studuji archeobota-
niku a letos pokračuji ve studiu magis-
terském na témže oboru. Díky ArtCampu 
jsem si v Plzni udělala začátečnický kurz 

fotografování, abych se zdokonalila 
v základech focení. Kurzem jsem byla 
doslova nadšena a budu-li mít možnost 
příští rok, ráda se pokračovacího foto-
grafi ckého kurzu tady v Plzni v příštím 
ročníku ArtCampu zúčastním,“ dodala 
Jitka.  (vze) 

I když Jitka Kosňová nejraději fotí přírodu, v kurzu ArtCampu si mohla zkusit i focení 
modelů či zátiší v ateliéru.

Mistrovský titul pro tým RODOP
tařů. Startoval například olympionik 
Michael Maier, Milan Hájek a další. 
Nejvíce jachtařských osobností však 
bylo ve vítězném týmu RODOP. V něm 
startovali například oceánský jachtař 
David Křížek (Jachtař roku posledních 
dvou let), olympijský coach Tomáš 
Musil, olympionik Martin Trčka, nebo 
Lukáš Neumann. RODOP vyhrál šest 
rozjížděk a v jedné dojel na druhém 
místě. To znamenalo jasné vítězství 
před česko-polskou posádkou. Závod 
byl díky silnějšímu větru poměrně 
dramatický. Nebyla nouze o roztrhané 
plachty a několikrát došlo i ke kolizím 
těchto několikatunových lodí. Pro Da-
vida Křížka vítězství znamenalo zisk 
již 18. medaile z mistrovství ČR. David 
měl v říjnu startovat dvouposádkový 
závod z Francie do Mexika na dvanác-
timetrové lodi třídy Class 40. Kvůli fi -
nanční krizi se ale nepodařilo zajistit 
dostatek fi nančních prostředků, a tak 
byl nucen svoji pátou transoceánskou 
plavbu zrušit.  (luk)

Dostanete více než zaplatíte

www.rekvalifikacni-kurzy.eu

e-mail: BChvalova@email.cz
mobil: 603 325 875



Kontakt pro podnikatele a fi rm
y: Eva Růžičková, tel. 721 202 815, ruzicka.eva@

seznam
.cz
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Výběrová komise složená ze zástup-
ců z řad Policie ČR, Ministerstva prá-
ce a sociálních věcí  ČR, Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 
Propagační a mediační služby, Linky 
bezpečí a zástupců odboru prevence 
kriminality MV ČR ohodnotila pro-
jekt „PC hra GhhettOut – trenažer 
životních strategií“ jako nejlepší. 
Projekt společnosti TADY a TEĎ, kte-
rý do národního kola přihlásil odbor 
sociálních věcí Krajského úřadu Pl-
zeňského kraje spolu s Krajským ře-
ditelstvím policie ČR, bude nomino-
ván za Českou republiku na soutěž 
o Evropskou cenu prevence krimi-
nality 2009. Vyhodnocení národních 
projektů členských zemí EU a uděle-
ní cen se uskuteční ve dnech 9. – 11. 
prosince 2009 ve Stockholmu na za-
sedání pravidelné konference Evrop-
ské sítě prevence kriminality.
Cílem vítězného projektu hry „Ghett-
Out – Trenažer životních strategií“ 
je ovlivnit děti staršího školního vě-
ku tak, aby byly v budoucnu schop-
né na základě předaných informací 
předcházet situacím, které by mohly 
zapříčinit nebo prohloubit jejich so-
ciální dopad. Jako nástroj k dosaže-
ní tohoto cíle slouží počítačová hra 
GhettOut, která simuluje sociální 
realitu na okraji společnosti www.
ghettout.cz.
Hra obsahuje prvky z oblasti proble-

Odsiřovací jednotka pracuje na bá-
zi mokré vápencové vypírky, což je 
nejmodernější technologie pro sni-
žování množství emisí síry. Oproti 
ostatním odsiřovacím technologiím 
má lepší účinnost, což se pozitivně 
projeví v provozní ekonomice. „Tou-
to technologií se nám podaří snížit 

Nad Plzní je čistší vzduch
Významnou měrou k tomu při-
spívá nová odsiřovací jednotka, 
kterou uvedla do provozu akcio-
vá společnost Plzeňská energeti-
ka. Slavnostní akt se uskutečnil 
17. září v rámci akce – Dny vědy 
a techniky v Plzni, jejichž konání 
energetici fi nančně podpořili, za 
účasti významných hostů. 

množství emisí oxidu siřičitého a pra-
chu ve srovnání s původní technologií 
odsíření o více než polovinu, zároveň 
přispějeme ke zlepšení kvality ovzduší 
a životního prostředí v Plzni a blízkém 
okolí. S menšími úpravami budeme 
schopni plnit i nejpřísnější emisní limi-
ty, které budou platné v budoucnosti“, 

říká generální ředitel společnosti 
Ing. Václav Pašek. Charakteristickým 
jevem provozu mokré odsiřovací 
technologie je hustá vodní pára, kte-
rá vychází z nového komínu,  který 
má výšku 90  m. 
Při výstavbě uvedené technologie 
byla použita unikátní technická ope-

Z ochozu nové odsiřovací jednotky je za pěkného počasí i krásný výhled na město. 
Přesvědčili se o tom také primátor Plzně Ing. Pavel Rödl a doc. dr. Jiří Holenda ze 
Západočeské univerzity

Přestřižení pásky se ujali ředitel dodavatelské fi rmy dr. Dalibor Král a ge-
nerální ředitel akciové společnosti Plzeňská energetika Ing. Václav Pašek 
(zleva).

race, kterou zajišťoval jeden z největ-
ších jeřábů v ČR s nosností 160 tun 
a délkou ramene 110 metrů. Tento 
gigant nejprve s pomocí menšího 
jeřábu zvedl 62 metrů dlouhý komín 
do svislé polohy, a poté jej usadil na 
28 metrů vysokou válcovou nádobu 
odsiřovacího zařízení.
„Investice, která byla zahájena 1.7.2008 
v hodnotě 430 milionů korun, je jednou 
z etap technologické modernizace pro-
vozu společnosti“, doplňuje obchodní 
ředitel společnosti Ing. David Hoff-
mann. 
Primátor města Plzně Ing. Pavel Rö-
dl aktivity Plzeňské energetiky vítá: 
„Jsem velmi rád, že i v době ekonomické 
krize dokáže tak významná fi rma, jakou 
Plzeňská energetika bezesporu je, inves-
tovat nemalé fi nanční prostředky do 
ekologie. Především ale oceňuji, že se ne-
jedná o ojedinělý krok, ale o dlouhodobý 
projekt modernizace fi rmy realizovaný 
s ohledem přispět k co nejlepšímu stavu 
životního  prostředí v našem městě.“

Projekt z Plzeňského kraje
bude reprezentovat ČR

Plzeňský kraj reagoval na výzvu odboru 
prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR 
k předložení projektů do národního kola sou-
těže Evropské sítě prevence kriminality o nej-
lepší projekt roku 2009.

matiky užívaní návykových látek, 
zadlužování, bydlení apod. stěžej-
ním momentem je rozhodování 
mezi nelegálními a legálními čin-
nostmi, které jsou však krátkodobě 
výhodnější. Hráči musí zvolit tako-
vou životní strategii, která je dovede 
k úspěšnému cíli.
V České republice se v posledních 
letech rozmáhá poskytování tzv. 
rychlých půjček, řada poskytovatelů 
takovýchto úvěrů se cíleně zaměřu-
je právě na osoby žíjící v sociálním 
vyloučení, které se pak dostávají do 
dluhové pasti, jelikož nejsou schop-
ny splácet vysoké úroky. Tito jedinci 
se pak zpravidla dostávají do zača-
rovaného kruhu, a proto, aby mohli 
půjčky splácet, uchylují se k nelegál-
nímu, až kriminálnímu jednání, kte-
rým si obstarávají fi nance.
Dalším cílem projektu je zavést ten-
to inovativní prvek ve vzdělávání 
i do škol a jiných vzdělávacích in-
stitucí
Ze zpětných vazeb od samotných 
hráčů vyplývá, že si na základě hra-
ní hry uvědomují důsledky a rizika, 
které plynou z kriminální činnosti, 
patologických jevů či půjčování od 
nebankovních institucí a tato rizi-
ka jsou schopni refl ektovat. Záro-
veň jsou po odehrání hry GhettOut, 
identifi kovat takovou životní strate-
gii, která tato rizika minimalizuje.

Dejte svůj hlas kladrubskému dubu
Tento nádherný, mohutný veli-
kán je jedním z dvanácti fi nalistů 
8. ročníku celorepublikové anke-
ty Nadace Partnerství nazvané 
Strom roku 2009. Finalisty porota 
vybírala z celkem 65 přihlášených 
stromů z České republiky. Památ-
ný dub v Kladrubech u Stříbra je 
jediným reprezentantem Plzeň-
ského kraje. O vítězi a prvenství 
mezi fi nalisty rozhodou zaslané 
hlasy občanů.  

Podpořte nejpozději do 10. října dub u kláštera v Kladrubech svým 
podpisem na hlasovacím archu na recepci v budově Krajského úřadu 

Plzeňského kraje ve Škroupově ulici 18 v Plzni, v prostorách kláštera či 
Městského úřadu v Kladrubech, či odesláním SMS ve tvaru

DMS STROM2 na tel. čísle 877 77
Cena SMS je 30 korun, výtěžek bude použit na výsadbu nových stromů. 

Z jednoho mobilního telefonu lze poslat více zpráv. Pokud si uděláte výlet, 
můžete anketní list podepsat i v budově Městského úřadu v Kladrubech. 

Podrobné informace najde na www.kladruby.cz, na úvodní stránce – odkaz 
Strom života nebo na www.nadacepartnerství.cz.
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Výstava potrvá do 29. října. I druhá 
výstava fotografi í odstartovala po-
čátkem října, kdy ozdobila centrál-
ní halu ve Dvorech. Putovní výsta-
vu „Strom roku“ zapůjčila krajské 
knihovně Nadace Partnertsví. Velko-
formátové fotografi e stromů Petra 
Francána si mohou návštěvníci pro-
hlédnout do 30. října. Další vernisáž, 
kolekce fotografi í tentokrát na téma 
život nevidomých, se uskuteční ve 
společenském sále Dvory 19. října 
v rámci Dne bílé hole. Stejný úkol 
má i výstava Nevidomí mezi námi. Se 

životem nevidomých se můžete se-
známit prostřednictvím fotografi í ve 
vstupní chodbě budovy Dvory vždy 
až do 19. listopadu. Kresby a malby 
studentky 4. ročníku Střední prů-
myslové školy keramické a sklářské 
v Karlových Varech Lucie Krausové 
si budou moci zájemci prohlédnout 
v A-klubu ve Dvorech od 15. října do 
30. listopadu. Poslední výstava zača-
la 7. října ve Studijním oddělení a ná-
vštěvníci se mohou potěšit krásou 
paličkované krajky Lilly Rakové až do 
15. listopadu. (něm)

Říjnové výstavy v knihovně
Karlovy Vary | Krajská knihovna Karlovy Vary připravila na říjen něko-
lik zajímavých výstav. Už od prvních říjnových dnů vystavují v kavárně ve 
Dvorech  členové Fotoklubu FOS Sokolov, o. s.  Petr Callo, Lenka Dvořáková, 
Ludvík Erdmann, Miroslav Müller, Petr Pohanka, Václav Suchý, Olga Szabó, 
Josef Šimeček, Miroslav Thiele, Miloš Váša a Adéla Vášová.

Plzeň | Dosavadní rekordy v návštěv-
nosti láme letos plzeňská zoologická 
zahrada. Na konci srpna prošlo brá-
nou v porovnání s loňskem o téměř 
40 tisíc lidí víc. „Srpen byl dokonce nej-
úspěšnějším měsícem ve více než 80leté 
historii zoo,“ říká mluvčí zahrady Mar-
tin Vobruba. V srpnu přišlo do areá-
lu zahrady 95 041 lidí. Od ledna do 
konce srpna zavítalo do zoo 377 750 
lidí, to je víc, než bylo například v le-
tech 2005 či 2006 za celý rok. Mezi 
tuzemskými zahradami patří plzeň-

ské v tomto měřítku čtvrté místo. Ná-
vštěvnost roste i přesto, že část areálu 
je kvůli výstavbě velkých nových ex-
pozic uzavřena. „Lidé k nám rádi cho-
dí, máme poměrně velkou kolekci vzác-
ných zvířat, mláďata, atraktivní jsou 
sokolnické ukázky, krmení zvířat i další 
akce,“ poznamenal mluvčí zoo Martin 
Vobruba. Také krize a skutečnost, že 
Češi letos víc trávili dovolenou doma, 
mají zřejmě na růst návštěvnosti vliv. 
Po dokončení čtrnácti nových afric-
kých pavilonů za 130 milionů korun 
se v zoo objeví také dosud nechovaní 
nosorožci či žirafy. Vedení zoo před-
pokládá, že návštěvnost pak vzroste 
alespoň na půl milionu lidí ročně. Zoo 
v Plzni je jediná v ČR, kde je společný 
 areál pro zoologickou a botanickou 
zahradu. S téměř 7 000 zvířaty zhru-
ba 1100 druhů je zoo druhově i po-
četně nejbohatší v ČR.  (ol)

Plzeňská zoo láme rekordy

Text a foto: Metropol
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Plynárenská zařízení, kte-
rá jsou ve správě společností 
skupiny RWE, jsou z hlediska 
bezpečnosti a provozuschop-
nosti pravidelně kontrolová-
na. Tato plynárenská zaříze-
ní končí plynovodní přípojkou 
zakončenou hlavním uzávě-
rem plynu – HUP.
Odběrná plynová zaříze-
ní, tedy zařízení pokračují-
cí za hlavním uzávěrem ply-
nu, která jsou tvořena zejmé-
na domovním regulátorem, 
domovním plynovodním roz-

vodem a plynovými spotře-
biči, jsou ve vlastnictví a ve 
správě majitelů domů a by-
tů a je nutné je také kontrolo-
vat. Jejich provozuschopnost 
a bezpečnost si zajišťuje kaž-
dý vlastník sám a je za ně pl-
ně odpovědný.

PROČ A JAK
PROVÁDĚT KONTROLU:

  zajištění bezpečného pro-
vozu zařízení
  seřízením spotřebiče lze 
předejít jeho poruchovým 
stavům
  provoz čistého a seřízené-
ho spotřebiče je efektivněj-
ší a minimalizuje náklady 
na spotřebu plynu
  čím starší spotřebič, tím 
častější kontrola (minimál-
ně 1krát za rok)

  seřízení a kontrolu zajistit 
odbornou fi rmou
  pro řádný provoz je nezbyt-
ný dostatečný přívod vzdu-
chu a odvětrání spalin

  lhůty pro kontroly a čiště-
ní komínů pro spotřebiče na 
plynná paliva s výkonem do 
50kW jsou 2x ročně, pokud 
je komín vyvločkován a 6x 
ročně pokud není
  kontrola přístupu k hlav-
nímu uzávěru plynu, vol-
ný přístup umožní včasný 
a pohotový zásah
  seznam odborných fi -
rem lze najít na webových 
stránkách plynárenských 
společností

V rámci prevence prová-
dí společnost RWE Distribuč-
ní služby, s.r.o., každoročně 
tzv. nárazovou zvýšenou od-
orizaci zemního plynu s cílem 
snazší identifi kace a násled-
ného odstranění i nepatrných 
úniků plynu u koncových zá-
kazníků.

CO DĚLAT,
MÁME-LI PODEZŘENÍ

NA ÚNIK PLYNU:

 vypnout spotřebiče
 uzavřít přívod plynu
  zajistit odvětrání prostoru
  zavolat na nepřetržitou po-
hotovostní linku 1239
  dbát pokynů dispečera, pří-
padně vyčkat příjezdu po-
hotovostní služby
  zajistit odstranění závady 
odbornou fi rmou

Obecné pravidlo, které platí nejen pro plynová zařízení, říká, že prevence je vždy
mnohem levnější a přináší méně starostí než odstraňování následků poruchy.

ÚDRŽBA A KONTROLA PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
PRO JEJICH BEZPEČNÝ A SPOLEHLIVÝ CHOD

RWE Distribuční služby, s.r.o.
V případě plynárenského zařízení, odběrného plynového zařízení a plynových spotřebičů je údržba a revize těchto zařízení z provoz-
ních, ale především z bezpečnostních hledisek, velmi žádoucí. Všeobecně jsou plynárenská a plynová zařízení zařazena do kategorie 
vyhrazených zařízení, podléhajících povinnosti pravidelných revizí.

Plzeň, B. Smetany 1, Goethova 2
K. Vary, Moskevská 22, T. G. Masaryka 38

Sokolov, Staré náměstí 141
Cheb, Tř. Svobody 547/19

Ostrov, Hroznětínská 350 (budova polikliniky)

www.axis-optik.cz

DOMAŽLICE · CHEB · HORAŽĎOVICE 
2x KARLOVY VARY · OSTROV · 2x KLATOVY
PÍSEK · 2x PLZEŇ · SOKOLOV · STRAKONICE · TÁBOR

Akce platí od 1.10. do 30.11.2009 pro dioptrické čočky Vision a Swiss+. 
Slevy se nesčítají.

1 SKLO 
ZDARMA
při nákupu nových dioptrických brýlí.

Kurzy pro získání řidičského oprávnění skupiny „B“

IVAN BRABEC
AUTOŠKOLA AKČNÍ

CENA
Učebna: Klatovská 128, Plzeň, mobil: 602 491 133

Nejbližší kurz
začíná

14. 10. 2009

Atelier Pomněnka v Nýřanech je 
Střediskem volného času pro děti 
i dospělé a zabývá se výukou tradič-
ních řemesel i nových výtvarných 
technik. V letním tvořivém týdnu 
pro děti, si malí výtvarníci vyzkou-
šeli práci s  hlínou, vyráběli krmítka 
pro ptáčky, pletli košíky, batikovali 
trika a vytvářeli spoustu úžasností 
na sebe i do domu. Společná práce 
je velmi bavila. V současné době bo-
juje ateliér Pomněnka o existenci, 
protože na provoz chybějí peníze. 
Byla by škoda, kdyby mladí zájemci 
o výtvarné techniky skončili třeba 
na ulici. (kov)

Pomněnka bojuje o přežití

Pokud Vás nabídka oslovila, neváhejte a zašlete svůj stručný pracovní 
životopis s uvedením místa bydliště do 15. října na adresu:

personalistika@tydeniky.cz.
Vybraní uchazeči budou o konání VŘ vyrozuměni písemně.

Těšíme se na Vaše e-maily. 

Zasáhla hospodářská krize do Vašeho osobního rozpočtu?
Máte obchodního ducha a chcete vydělávat víc peněz?

Rádi Vám dáme

PŘÍLEŽITOST
v rozvíjejícím se obchodním oddělení
regionálních novin Západočeský METROPOL 
pro okresy Plzeňského a Karlovarského kraje

Požadujeme:
• ukončené SŠ vzdělání
• znalost práce na PC
• ŘP skupiny B
• časovou fl exibilitu
•  výborné

komunikativní
schopnosti

Nabízíme:
•  zajímavou činnost na ŽL 

s možností převedení na HPP
•  vysoké ohodnocení

pracovního nasazení
•  výkon práce v okruhu

Vašeho bydliště
• pravidelné vzdělávání
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: 777 836 177

vernonet@
centrum

.cz
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w

.volny.cz/vernonet 
http://vernonet.blogspot.com
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e Jedině rozum nám ukazuje, co máme a co nemáme dělat, bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Volnou vstupenku do plzeňského c.k. Divadla Pluto získala Zdeňka Hrabíko-
vá z Plzně. Pro vylosovaného úspěšného luštitele dnešní křížovky je připravena volná vstupenka na Veletrh bydlení a stavebnictví, Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: ZÁPADOČESKÝ 
METROPOL, Sedláčkova 16, 320 00 Plzeň, nebo krizovkazapad@tydeniky.cz nejpozději do 12. října 2009. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje vaše redakce. 
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KOMORNÍ DIVADLO
Prokopova 14, tel. 377 226 743

6. 10. – 19.00 hodin
Jitřní paní (K 13). 
7. 10. – 19.00 hodin
Hledá se muž. Zn.: Bohatý! (K 6).
8. 10. – 19.00 hodin
Válka ve sborovně (K 3).
9. 10. – 19.00 hodin
Řek Zorba (K 4). 

11. 10. – 14.00 hodin
Koločava (N 1/3). 
11. 10. – 19.00 hodin
Limonádový Joe.
13. 10. – 19.00 hodin
Hledá se muž. Zn.: Bohatý! (K 9).
14. 10. – 19.00 hodin
Sliby,  chyby (S 9).   
15. 10. – 19.00 hodin
Hledá se muž. Zn.: Bohatý! (K 11).
16. 10. – 19.00 hodin
Maryša (K 12). 
17. 10. – 19.00 hodin
Ve státním zájmu – premiéra (A).  
18. 10. – 14.00 hodin
Uličnice (N 2). 
18. 10. – 19.00 hodin
Uličnice (S 18)

VELKÉ DIVADLO
Smetanovy sady 16, tel. 378 038 070
6. 10. – 19.00 hodin

Vévodkyně z Chicaga (V 5).
7. 10. – 19.00 hodin
Naši furianti (S 4). 
8. 10. – 19.00 hodin
Coppélia (S 5).
9. 10. – 19.00 hodin
Pestrobarevná země – 
čínský kulturní festival.
10. 10. – 19.00 hodin
Bohéma – zadáno. 
13. 10. – 19.00 hodin
Faust – naposledy. 
14. 10. – 19.00 hodin
Romeo a Julie (V 14).
15. 10. – 19.00 hodin
Carmen (KMD). 
16. 10. – 19.00 hodin
Nabucco (S 2). 
17. 10. – 19.00 hodin
Lazebník sevillský. 
18.10. – 19.00 hodin
Salome (V 17)

Programy divadel Plzeň

Začátek tajenky: Raiffeisenbank im Stiftland... pokračování v tajence

METROPOL   horoskop

Beran 21. 3. - 20. 4.
Na party vás nikdy nenajdou 

v rohu, jste to vždycky vy, kdo tančí 
kankán na stole. Nikdy neváháte půjčit 
si od svých přátel poslední peníze, pro-
to nemůžete čekat, že budete mít někdy 
klid a pohodu. 

Býk  21. 4. - 21. 5.
Víte vždy, co chcete a obvyk-

le to dostanete. Nikdy se nevzdáváte 
bez boje a okolí přesvědčujete, že jste ve 
všem nejlepší. Jste rádi bossem, ale ob-
čas potkáte i silnějšího protihráče. Mu-
síte se s tím mířit. 

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Dost snadno se necháte vypro-

vokovat k neuváženým rozhodnutím. 
Díky vaší prchlivosti ztrácíte soudnost 
a rozvahu. Než opět uděláte něco poše-
tilého, pusťte si hudbu, nalijte si sklen-
ku a zvažujte.

Lev  23. 7. - 23. 8.
Vaše okolí nikdy neví, co právě 

uděláte, ale ani vy sami nikdy nevíte, co 
uděláte. Chováte se dost často jako po-
časí v aprílu a nikdy nesplníte všechno, 
co slíbíte. Přesto se vám i nadále pove-
de skvěle. 

Rak  22. 6. - 22. 7.
Vypadá to, že si dost užíváte 

hledání chyb na druhých. Vidíte jen jed-
nu stranu věci a nepřipouštíte vlastní 
omyly, což vám v nejbližší době rozhý-
be poklidný rytmus vašeho života. Ne-
bude to na škodu.

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Bojujete občas sami se sebou a za-

pomínáte, že všechno je v podstatě jedno-
dušší, než jak se na první pohled zdá. Berte 
věci s nadhledem a humorem. Jste nadaní, 
přitažliví a pracovití, tak proč se trápit.

Vodnář  21. 1. - 19. 2.
To, že se stále chováte jako 

dítě o Štědrém večeru, se dá tolerovat 
na dovolené nebo na srazu spolužá-
ků, bohužel vám to nebude procházet 
v zaměstnání nebo v manželství. Za-
čněte hrát squash.

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Začněte trochu víc vnímat své 

okolí a lidi, se kterými se denně vídá-
te. Jste až příliš zahledění do svých vi-
zí a plánů a nevšímáte si, že kolem 
vás jsou také živé a citlivé bytosti. Pře-
mýšlejte také někdy o nich.  

Střelec  23. 11. - 21. 12.
Jste schopni uvěřit, když vám 

někdo namluví, že hot dog roste na 
stromě. Vaše nepraktičnost a naivita 
vám v nejbližší době připraví pár hor-
kých chvilek, ale doufejte, že se z nich 
dokážete poučit.

Štír  24. 10. - 22. 11.
Nebuďte stále tak skrbliví 

a opatrní. Dopřejte si klidně nějakou 
romantickou cestu, výlet, nebo ales-
poň návštěvu výstavy či divadla. Še-
trnost je určitě chvályhodná, ale život 
utíká strašně rychle.

Váhy  24. 9. - 23. 10.
Nebojte se prosazovat své ná-

zory tvrději, než jste zvyklí. Ani s vá-
mi se nikdo nemazlí a nezachází zrov-
na v rukavičkách. Pokud chcete, aby 
vaše nové projekty uspěly, musíte se 
o ně umět poprat.

Panna  24. 8. - 23. 9.
Bojíte se hlubokých vztahů a ani 

je neumíte sami vyjádřit, přesto po nich 
velmi toužíte. Ve vaší blízkosti se nalézá 
někdo, kdo čeká jen na malý podnět z vaší 
strany, aby se mohla spustit lavina citů.

NAPOVÍME:
Jiras, okase,
Áres, enata,
AP, Ra, eto.

Gong Finálně
Západo-
české
město

Textilní 
rostlina

Umělecká 
úvaha

Anglicky 
„hledět“

Tisková 
agentura 

USA

Pohoří
mezi

Evropou
a Asií

Značka 
praček

z Fulneku

Město
ve východní

části
Německa

Ubytovna 
učňů 

(slangově)

Zkratka 
registro-

vané
tuny

Spojka 
vylučovací

Cedník
Britský 

poloostrov
Líbezně

Španělský 
malíř

Vědoucně
Vavřín

Temnota

Kolega 
vodáka
Mádera

Kozel (nář.)

Třetí
mocnina

dvou

        
Filipínská 

sopka

Pohádkový 
jedlík

Nehetnatec

Verneův 
kapitán

Podestýlka

Milenec
Ruské 

ukazovací 
zájmeno

Polní míra

Hořké
žaludeční 

léky

Čidlo
čichu

Kterak

Ozvuk
Seveřan

Továrna
na obuv

ze Skutče

Trojmístné 
číslo

Splynutí
řek

Jméno 
Zátopkovo

Žaludek
tura

domácího

Anglicky 
„prodej“

Kravička

Řecký bůh 
války

Řídící tyč 
žebřiňáku

Vynucená 
pozornost

Samo-
činný
stroj

Starořecká 
pohřební 

oběť
Telefonovat Nahačky

Heyer-
dahlův
člun

Americký 
prozaik 
(Irwing)

NAPOVÍME:
Stone, look,
Skopje, vjo,
Apo, sale. 

Přírodní 
prostory

v podzemí
Hromadit

Výhodná 
koupě

Tamta

Závěs
dveří

Důkaz
neviny

Téma

Pohyb
u

pendlovek

Rub
mince

Posléze

Make-
donské
město

Starší 
zájmeno

Jm. Komen-
ského

Pobídka 
kočího

Čelit
diskuzí

Národ

Pastviny

Sloní
zub

Řádná

Dehet

Římských
45

Sáčky

Sněmovna 
lidu

(zkratka)

Zotročo-
vatel

Výrob. druž-
stvo (zkr.)

Němo-
herec

Dovnitř

Mizet 
vzduchem

Klávesa 
počítače

Jemně
kropit

32

1

Lochotínská 18, vchod z ulice Otýlie Beníškové
e-mail: info-plzen@rb-stiftland.cz

www.rb-stiftland.cz,
tel.377 152 131

Muzikálová komedie se brzy stala mi-
láčkem newyorského publika pro svou 
neotřelost a také komornější pojetí, 
které kontrastovalo s nákladnými pro-
dukcemi té doby.
Předlohou byla vtipná hollywoodská 
komedie Byt s Jackem Lemmonem 
v hlavní roli. Jejím autorem byl fi lmař-
ský génius Billy Wilder. Wilder byl pře-
devším režisér, autor klasických a do-
dnes nezapomenutelných fi lmů Někdo 
to rád horké a Sunset Boulevard. Pro 
komediální žánr však měl neomylný 
„čich“ také jako scénárista. Byl to vr-
cholný fi lmový tvůrce schopnostmi, 
nadáním i řemeslem. Nikdy nekritizo-
val, jen se smál, vysmíval a šklebil je-
vům a společenským konvencím, klišé. 

Nikdy diváky nepobouřil a neurazil, 
spíše lechtal a škádlil.
V základní ose příběhu vidíme jistého 
úředníčka Chucka Belloca, který se 
v New Yorku pokouší o vstup do světa 
zvaného kariéra. Začíná na nejnižším 
bodě a jeho cílem je dostat se co možná 
nejvýš. Když se náhodou provalí, že je 
majitelem klíče od bytu, který je navíc 
poblíž fi rmy, kde je zaměstnán, stane 
se žádaným parťákem pro své záletné 
nadřízené a zároveň si zadělá na po-
řádný malér. Že mu v takové osudové 
chvíli ještě zkříží cestu láska k sekre-
tářce nejvyššího ředitele, to je samo-
zřejmě další komplikace, která do děje 
vtáhne diváky s romantickým srdcem. 
Určitě stojí za to ji zhlédnout. (fri) 

METROPOL   tip

Sliby - chyby ve stylu šedesátých let
Plzeň | Komorní divadlo v Plzni uvedlo premiéru muzikálové komedie 
Neila Simona SLIBY – CHYBY, podle scénáře fi lmu BYT Billyho Wildera 
a I. A. L. Diamoda. 31.8. - 30.10. hala rozhlasové budovy 

Výstava byla o měsíc prodloužena! 
Miroslav TÁZLER – Z nové tvorby 
Týden koncertů v ČRo Plzeň – při-
spění Českého rozhlasu ke kandi-
datuře města Plzeň na titul Evrop-
ské hlavní město kultury 2015
11.10.2009 zač. ve 14 hodin
„U muziky s Plzeňáky aneb
U soudku Chodovaru“
13.10.2009 zač. v 18 hodin
velké hudební studio ČRo Plzeň
JAZZOVÝ PODVEČER 
koncert skupiny Zo-O-YA
16.10.2009 zač. v 18 hodin
„Vod Plzně písničky vezeme“ 
folklorní pořad
15.10.2009 zač. v 17 hodin
Eva KULOVANÁ 
křest básní „Já a Ty“ – CD a kolib-
řík
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Stěžejní část trojlístku veletrhů tvoří 
veletrh stavebnictví a bydlení pod 
výstižným názvem Moderní dům 
a byt. Zde se představí přes 70 fi rem 
z oboru stavebnictví, vytápění, ná-
bytkářství, vybavení do domácnosti 
a všeho, co souvisí se zařízením poho-
dlného a úsporného bydlení. Veletrh 
Moderní žena jistě potěší především 

návštěvnice, které si zde mohou kou-
pit módní doplňky, šperky a bižuterii, 
kosmetiku a drobné dárečky pro své 
blízké. Festival dobrého jídla a pití 
EX Plzeň je pro návštěvníky příjem-

nou chutnou třešinkou na veletržním 
dortu. Celkem bude nová hala a ven-
kovní prostory hostit více než stovku 
fi rem z celé ČR.
Novinkou tohoto třetího ročníku je veletrž-
ní tombola pro prvních pět tisíc návštěvní-
ků. Každý druhý los vyhrává drobný dárek 
nebo i větší ceny od vystavovatelů. 

Spojte příjemné s užitečným a navštiv-
te trojlístek veletrhů od 16. do 18. října 
v Plzni. Každý člen rodiny si zde najde 
to své. Vstupné na veletrh činí 20 Kč pro 
děti a 40 Kč pro dospělé. Na výstavě ne-
bude chybět ani Západočeký Metropol.

K návštěvě veletrhu Vás srdečně zve 
Ing. Daniela Nevtípilová, manažerka 
veletrhu.

Největší veletržní a prodejní
akce v Plzni

Od pátku 16. října do neděle 18. října se promění nová Městská spor-
tovní hala na Slovanech ve velký veletržní areál. Brány veletrhu budou 
otevřeny denně od 9 do 18 hodin.

V průběhu 15leté existence ESA při-
bralo tři půvabné reportérky Ester, 
Hanku a Kláru, ale hostilo také snad 
všechny populární české interprety, 
od Davida Kollera přes Lucii Bílou, 
Petra Koláře, Dana Landu .... až po 
Helenu Vondráčkovou a Karla Gotta. 
Do studia zavítali i známé zahraniční 
osobnosti. Historicky poslední ESO 
viděli diváci letos v červnu, kdy sym-
bolické „stop“ pronesl v pořadí osmý 
moderátor ESA Leoš Mareš.
Eso nynjí střídá nový pořad pro mladé 
s názvem Stahovák. Jirka Mádl s Voj-

tou Kotkem v něm budou pouštět di-
voká, roztomilá, vtipná i hloupá videa 
z internetu, legendy i nejčer stvější 
novinky… Diváci se dozvědí zají-
mavé informace nejen k samotným 
videím, ale prostřednictvím Stahová-
ku proniknou hlouběji do zvláštního 
propojeného světa na síti. Výjimeční 
hosté budou chodit přímo do atrak-
tivního studia, nebo si je diváci pustí 
z internetu. Pokud tedy chcete vědět 
co se děje  v atraktivním světě videí, 
stačí si pustit jednou za týden Staho-
vák s Jirkou a Vojtou a budete in.

Napohled různé události se  propojí: 
„Speciálně pro Karla zaranžoval On-
dra Brzobohatý titulní píseň Kudyka-
ma „Tante cose da veder“, kterou celé 
představení vrcholí. Na příchod tenora 
mezi šanzoniéry jsem se opravdu těšil, 
mám rád bizarní setkání,“ vysvětluje 
Michal Horáček. „A je to i svérázný 
dárek: Karel může nahrávku použít, jak 
bude chtít, například na svém CD nebo 
na koncertech,“ vysvětluje Michal Ho-
ráček.
Nahrávalo se v pátek 27. března ve stu-
diu LineArt. „Tante cose da veder“ je 
nádherná melodická skladba ošperko-
vaná vysokými tóny, opravdu kousek 
hodný interpretace mistra. „Moc rád 
si dávám těžké úkoly, které mě obohatí 
o nový rejstřík, výraz…  Naopak mne ni-
jak nemotivuje, když mám při nahrává-
ní nové písně pocit, že něco takového už 
jsem zpíval. Proto jsem s radostí sáhl po 
nabídce Michala Horáčka. A také musím 
zdůraznit, že už dlouho jsem nezažil ve 
studiu tak soustředěnou a tvůrčí atmo-
sféru jako tentokrát. Zpravidla se ode mě 
očekává, že přijdu a písničku vystřihnu 
na první pokus. Tady jsem měl čas a pro-
stor pracovat na každém slůvku a tónu,“ 
oceňuje Karel Gott.
Natočením písně oboustranně pří-
nosná spolupráce nekončí. V plánu 
představení Kudykam se totiž počítá 

Titulní píseň Kudykama – dárek Gottovi
Divadelní představení Michala 
Horáčka s hudbou Petra Hapky 
Kudykam kvapně spěje k říjnové 
premiéře. V plném běhu je i nahrá-
vání  „kudykamovských“ písní pro 
album. 

s průběžnou účastí hvězdných hostů. 
„Lákala mě představa, že na jeviště Stát-
ní opery Praha v roli Kudykama vstou-
pí lidé, kteří v hudbě něco znamenají, 
dokáží zaujmout publikum a zazpívají 
jeho zpověď Tante cose da veder, tedy Je 
tolik věcí k vidění. Kudykam je navíc TO, 
rod střední, takže se jím může stát Jana 
Kirschner, Dan Landa, Lucie Bílá, Jarek 
Nohavica, Dan Bárta, Aneta Langerová 
nebo právě Karel Gott. Všichni oslovení 
mou nabídku přijali,“ konstatuje Mi-
chal Horáček. Na rozdíl od většiny 
jmenovaných však Gott nepatří k tra-
dičním interpretům šansonů dvojice 
Hapka - Horáček. „Karel je mistrem 
bel canta, které akcentuje spíše plnost 
a krásu tónu než text. Přesto jsem pro 
něj v začátcích své kariéry pracoval, 

takže ze zkušenosti vím, že vždycky 
moc dobře ví, co zpívá. Kdysi jsem pro 
něj napsal text Posel dobrých zpráv – 
a přesně tím on pro mě je, cítím z něj 
pozitivní energii a zvláštní kouzlo,“ 
defi nuje svůj vztah ke Karlu Gottovi 
Michal Horáček.
A ještě jedno narozeninové překva-
pení mají Michal Horáček s Petrem 
Hapkou v záloze. „Petr Hapka by si 
s Karlem rád zazpíval duet Když tudy 
vezli Gagarina. Šansoniér a tenor, oba 
v jedné písni. Ale hlavně dva zralí pá-
nové. Vzpomínají, každý po svém, na 
mládí a den, kdy Prahou projížděl Ga-
garin, jenže pro ně bylo podstatnější, že 
právě tehdy  potkali krásnou a - jak se 
ukáže -nezapomenutelnou holku…,“ 
prozrazuje Michal Horáček. (met)

ESO střídá Stahovák
Prestižní hudební hitparáda ESO, která nabízela kromě žebříčku jedenácti 
nejúspěšnějších videoklipů a možnosti hlasovat o jejich pořadí také zajíma-
vý pohled do zákulisí domácí i zahraniční scény populární hudby skončil. 
Na obrazovkách TV Nova se poprvé objevila před pěti lety. Jeho první mode-
rátorkou, jež mu vtiskla nezaměnitelný dynamický ráz a která se díky ESU 
stala miláčkem národa, byla Tereza Pergnerová. Postupně ji vystřídali Ví-
tek Havliš, skupina Lunetic, samotný člen Lunetiků Martin Kocián, skupina 
Zombie, Yemi AD, Rebeka a Leoš Mareš, který ESO moderuje už šest let.

Noví moderátoři Vojta Kotek a Jiří Mádl si připili na nový pořad s ředitelem TV 
Nova Petrem Dvořákem.
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Vážení a milí čtenáři, 

jedno ze slovíček, které slyším ko-
lem sebe skloňovat snad ve všech 
pádech, je babyboom. Kam se podí-
vám, všude dětí jako smetí.
A víc než kdy jindy pozoruji, že to 
rodiče neberou jen po jednom dí-
těti, ale rovnou po dvou najednou. 
Dvojčata na mne vykukují snad 
z každého třetího kočárku, což ne-
bývalo. Před dvaceti, třiceti a tře-
ba pětapadesáti lety bývala dvojča-
ta raritou. Vozila se v ojetém kočár-
ku, který hodně pamatoval. Modrý 
kočár obsazený dvojčaty v růžo-

vých oblečcích, se nedal přehléd-
nout. Slýchávám, že děti mění ro-
dičům život a v dnešní době ne-
jen rodičům, ale i mně. Mizí mi to-
tiž jedna kamarádka za druhou. Mé 
kámošky nemají věčně čas. Stáva-
jí se z nich obětavci, kteří se o svá 
vnoučata starají víc než jejich rodi-
če. Svá vnoučata odvážejí do škol 
a školek, na nejrůznější kroužky, pí-
šou s nimi úkoly a znám i takové, 
které stačí ratolesti svých potomků 
nakrmit, vykoupat a ještě jim za-
zpívat ukolébavku. Pak samozřej-
mě padnou vyčerpáním do peřin. 
Dostat je večer na skleničku, či si 

vyrazit někam na víkend, je nadlid-
ský úkol. Navíc se jich ani nedovo-
láte, protože mobil jim dávno jejich 
vnoučci někam zašantročili... 
A tak jen vzpomínám a říkám si, co 
se stalo s těma kámoškama, s kte-
rýma se skvěle kalilo týden co tý-
den, z čehož jsme se pak léčily dal-
ší dny? Kam poslaly své tajné lásky, 
o kterých jsme si „my holky“ doká-
zaly celé hodiny vyprávět? Cožpak 
je možné, že ta naše úžasná poví-
dání vyměnily za dětské žvatlání 
a plíny?
Za našich mladých let mívala rodi-
na větší počet dětí výjimečně. Sta-

čily obvykle dvě a výjimečně tři, ale 
to už bylo tak akorát. A také jsme 
byly o hodně let mladší matky, než 
jsou ty dnešní. Když holka nebyla 
ve dvaceti maximálně v pětadvace-
ti pod čepcem a neměla děti, vybo-
čovala z řady a byla „divná“.
Já nevím, čím je tahle doba lepší, že 
babyboom zuří všude a mé kama-
rádky se staly jeho obětí. S každým 
dítětem dětí mých kamarádek si 
připadám osiřelejší a osiřelejší. No 
nejsem já také jeho „obětí“?!
Olga Čermáková
šéfredaktorka
cermakova@tydeniky.cz
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Většina občanů je z tohoto faktu roz-
čarována. Bohužel se nikdy nenašla 
politická vůle si na tyto nepravosti 
„posvítit“. Mimo jiné i z důvodu, že 
v Parlamentu, tedy obou komorách, 
má pravice v čele s ODS trvalou vět-
šinu.
Po chybné privatizaci, především ku-
ponovou metodou, chyběl české eko-
nomice kapitál a tak se otevřely dve-
ře kapitálu zahraničnímu, který měl 
pomoci napravit chyby pravicových 
vlád z 1. poloviny 90. let. To se čás-
tečně, mimo jiné i po vstupu ČR do 
EU, podařilo. Bohužel většina kapitá-
lu tekla do sfér, kde je možné rych-
le tvořit zisk a tak v Česku rostly mo-
derní manufaktury a obří hyper či 
super markety. 
Jen na dividendách ze zisku ročně 
„odteče“ přes 200 mld. Kč. Připoč-
teme-li dalších více než 100 mld. Kč, 
které jsou nehospodárně vynaloženy 
z veřejných rozpočtů (často rozkra-
deny) dostaneme se k číslu, které či-

ní 1/10 vytvořeného hrubého domá-
cího produktu. To už je částka, která 
výrazně omezuje rozvoj celé republi-
ky. Dnes v době krize každá koruna 
chybí a my, Češi, jsme tak velkorysí, 
že umožňujeme takové úniky.
ČSSD pro nadcházející období přichá-
zí s opatřeními, která by měla výraz-
ně omezit rozkrádání a korupci, která 
se v naší společnosti velmi dobře za-
bydlela.
1. Zákon o zákazu anonymních akcio-
vých společností s neprůhlednou ma-
jetkovou strukturou.

2. Zákon o majetkových přiznáních, 
v nichž bude muset občan doložit le-
gální zdanitelné příjmy. V případě ne-
doložení hrozí sankce 76 % z nedolo-
žených příjmů, nebo 100 % sankce 
(čili zabavení) z příjmů z trestné čin-
nosti.
3. Zákon o lobbingu, kde musí být 
prokázaná transparentnost jednání 
mezi politiky a podnikateli.
4. Zavedení černé listiny fi rem a osob, 
které se proviní pletichami proti veřej-
né soutěži.
5. Zákon o Nejvyšších kontrolním úřa-
dě, který neplní obvyklou funkci kon-
trolní instituce demokratického stá-
tu. Jeho působnost musí být rozšíře-
na z kontroly státního rozpočtu a ma-
jetku státu na celou veřejnou správu 
(kraje a obce), včetně společností čás-
tečně vlastněných či fi nancovaných 
z veřejných rozpočtů.
 

Václav Šlajs
poslanec za ČSSD      

Šlajs: Co všechno se rozkradlo
Tuto otázku si určitě klade většina Čechů. V 1. polovině 90. let se spustila divoká privatizace bez potřebného kry-
tí funkční legislativou. Kuponová privatizace byla opakovaně nazvána podvodem století a slovo „tunelování“ 
se stalo mezinárodním výrazem. Asi těžko někdo vyčíslí hodnotu majetku, který se při různých formách priva-
tizace „ztratil“. Jde ale o stovky miliard korun.

V Malé Doubravce 27,
312 78 Plzeň

www.csadplzen.cz

ODKOUPÍODKOUPÍ
historické fotografi e

a materiály týkající se 
autobusové dopravy 

v západních Čechách

Kontakt: 
Zbyněk Hupák,

tel./fax: 377 262 160,
e-mail: zbynek.hupak@csadplzen.cz

Předprodej vstupenek: 
Infocentrum města Plzně
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www.mestanska-beseda.cz

11.10. v 19:30

EVA 
VAŠEK

koncert s taneční zábavou

&
PAVEL

 BOBEK
50 let na 

profesionálním podiu

8.11. v 19:30

PŘI PŘEDLOŽENÍ VYSTŘIŽENÉHO INZERÁTU 10 % SLEVA NA UVEDENÉ AKCE!

IVANA REGINA 
KUPCOVÁ-SÁDLOVÁ

16.10. v 18:00

známá plzeňská kartářka, 
bylinkářka a vědma

Dobrá Voda – První židovské muzeum 
na jihozápadě Čech dr. Adlera s expo-
zicí věnovanou kultuře a náboženství 
židovského obyvatelstva. Kostel sv. 
Vintíře s unikátním třídílným skleně-
ným oltářem který tvoří 35 plastic-
kých fi gur českých a německých svět-
ců, nemá v Evropě obdoby. Je vysoký 
3,3 a široký 4,5 metru a váží 5 tun. Je 
zde i později instalovaná skleněná kří-
žová cesta.
V blízkosti Dobré Vody na vrcholu 
Březníku je Vintířova skála. Vintíř byl 
benediktýnský mnich, který se osvěd-
čil jako prostředník v diplomatických 
misích mezi českými a německými 
panovníky. Pod Vintířovou skálou se 
nachází kaplička sv. Vintíře. Osada 
Keply se měla stát ukázkou moderní 
socialistické vesnice, ve které původní 
domy byly nahrazeny jedním panelá-
kem. Ze staré zástavby zůstalo pouze 
torzo statku. 

Hutě, záchytné parkoviště
pro auta, východisko pro pěší 

vycházky do okolí. 

Cyklotrasy Šumavou : Hartmanický okruh (cestou zaniklých obcí)
Hartmanice | Nejvýznamnější památkou je původně pozdně gotický 
kostel sv. Kateřiny z 15. století, později barokně upravený, na náměstí 
kamenná kašna z poloviny 19. století, při silnici na Petrovice stojí zre-
konstruovaná Židovská synagoga, otevřená veřejnosti v roce 2006.

Hartmanice – Nejvýznamnější památ-
kou je původně pozdně gotický kostel 
sv. Kateřiny z 15. století, později ba-
rokně upravený, na náměstí kamenná 
kašna z poloviny 19. století, při silnici 
na Petrovice stojí zrekonstruovaná Ži-
dovská synagoga, otevřená veřejnosti 
v roce 2006.  Jedna ze zaniklých šu-
mavských obcí, na místě dnešní kaple 
Nejsvětější Trojice stával stejnojmen-
ný kostel. Ze Zhůří zajímavý pohled 
na meandry říčky Křemelné a krásné 

výhledy z Hadího vrchu nad bývalou 
obcí do údolí Křemelné.
Javorná, ležící nad údolím říčky 
Ostružná, je místní část obce Čach-
rov. Významnou památkou v je 
kostel svaté Anny. U kostela stojí 
památný strom lípa srdčitá, stáří 
300 let. (vana)


