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Prazdroj může archivovat |  Postoupilo osm českých měst | Sommelieři změří v Praze své síly | Pěvecký soubor Carmina sla-
ví 20. narozeniny | Plzeňský kraj podepsal deklaraci o spolupráci s rumunskou  župou | Veletrh ITEP se povedl | Andělíček se 
znovu podívá na svět | Z celebrit pohádkové postavy | Jiří Krytinář pokřtil knihu Dívám se vzhůru | Za strašidlem na Radyni

www.tydeniky.cz

V čele Plzeňského kraje je téměř rok první hejtmanka v historii krajů, bývalá ministryně zdravotnictví 
Milada Emmerová (64). Funkce hejtmanky pro ni znamenala po několika letech návrat do vysoké politi-
ky. Jak se žije ženě, která jako první v České republice dosedla na post první ženy v kraji. Co ji těší, co ji 

trápí, na co nemá čas  a co by přála sobě a občanům. Na to všechno jsme se jí zeptali.

 Jaký pocit ze svého pů-
sobení v čele kraje máte?

Mám především pocit, že to 
není ani možné, že už rok od 

krajských voleb uplynul. Utíká mi 
tady neuvěřitelnou rychlostí čas. 

Mám dojem, že jsem se vpravila do 
pravidel a zvyků tohoto úřadu, čímž 
nechci tvrdit, že není co zlepšovat. 
Vedení užšího kolektivu zastupite-
lů, to je náměstků a radních, kromě 
jedné neuvolněné kolegyně, samí 
muži, zvládám. Nemám pocit, že si 
ve skrytu duše říkají „běda mužům, 
kterým žena vládne...“. Mám dobrý 
pocit z toho, co se již podařilo napl-
nit ve spolupráci s kolegy zastupite-
li anebo úředníky Krajského úřadu. 
Zjištění, že je zde více lidí, než bylo 
na ministerstvu zdravotnictví, mě 
děsí. Není šance, abych se při svém 
pracovním úsilí, mohla se všemi 
v tomto volebním období alespoň 
potkat, a to je škoda. 

 Co vám za tu dobu udělalo nej-
větší radost ?
Největší radost mám ze všeho to-
ho, co se daří uskutečňovat a co je 
bezproblémově schvalováno Radou 
anebo Zastupitelstvem, a je v zájmu 
občanů tohoto kraje. Jejich děkov-
né dopisy a ohlasy jsou pro mne 

a všechny moje kolegy a kolegyně 
nejlepší odměnou.
Určitě moje dcera Helenka. Před ně-
kolika dny se jí totiž narodila dvoj-
čata Helenka a Zdenek. Všichni jsou 
zdraví.  Dvojčata po narození měřila 
49 centimetrů a vážila kolem tří kil, 
takže pěkní cvalíci. Jsou úžasní, do-
slova bych řekla, že ,k sežrání‘.  Tak-
že, když připočítám moji patnáctile-
tou vnučku Anetu, jsem trojnásobná 
babička. A jsem na to pyšná. 

 Kdy a na co jste se naopak nejvíc 
zlobila?
V podstatě mě nic tak nerozzlobilo, 
že bych si to ukládala do mozkových 
závitů. Snad jenom čas k práci je ne-
bezpečně krátký... a s tím se někdy 
nemohu smířit. Ráda odcházím do-
mů s vědomím, že jsem vše pláno-
vané dokončila a v kanceláři je čistý 
stůl, nejvýš tematicky naskládané 
„komínky“ pro úkoly dnů příštích. 
Musím však přiznat, že přece jen 
existuje vztek a zloba na sebe samu. 
Každodenně totiž něco hledám, ne-
dávno klíč od auta. Našel se ihned 
poté, co jsem ztrátu nahlásila poli-
cii. Prostě se mi vloudil pod podšív-
ku v kabelce!

 Jste jednou ze dvou vůbec prv-
ních hejtmanek v republice. Je to 

Text: Olga Čermáková 
Foto: Metropol
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výhoda oproti vaším mužským pro-
tějškům?
Výhodou bych to ani nenazvala, ale 
je fakt, že je mi možná věnováno 
více pozornosti, než kdyby funk-
ci zastával muž. Vždyť občanům 
je dostatečně názorně známo, že 
muži mají v politice převahu, že 
si osobují jakési právo k zastávání 
vyšších funkcí, i pracovních, natož 
politických. Nicméně, nemám pocit, 
že jsem žena, která vládne mužům. 
Práce na úřadě je týmová práce. Jen 
mám stále častěji pocit, že čas pra-
cuje proti mně. Ale to bude tím, že 
žena je zvyklá na větší záběr, než 
muži. 

 Kolik hodin má váš pracovní 
den?
Denně pracuji dvanáct hodin, a to 
prakticky bez přestávky. Oběd mi 
moje asistentky nosí do kanceláře. 
Do jídelny občas také zajdu, abych 
se porozhlédla po spolupracovnících 
z úřadu a aby si snad nemysleli, že 
mezi ně nerada chodím. Naopak, ale 
chybí mi čas....

 Jak relaxujete?
Snažím se večer už nikam nechodit 
a zůstat doma. Poslechnu si televizní 
zprávy. Občas se dívám i na televizní 
seriály, třeba na Ordinaci v Růžové 
zahradě, kdy si osvěžuji příběhy ze 
své lékařské praxe. Po pravdě řeče-
no, ve srovnání s Dietlovými seri-
ály nenacházím žádný vzor, který 
by posloužil jako model správného 
chování a jednání, hlavně pro mladé 
lidi. Oblíbeným pořadem je pro mne 
i Pošta pro tebe. 

Narodila se 4. listopadu 1944 v Plzni. 
Vystudovala Lékařskou fakultu UK, 
obor všeobecné lékařství. Je rozvedená 
a matka dvou dospělých dětí: MUDr. Jiří 
Emmer (1967), Mgr. Helena Šnebergro-
vá (1979). Po promoci v r. 1967 byla při-
jata na I. Interní kliniku v Plzni. V roce 

1994 byla přijata do ČSSD. V roce 1996 
byla zvolena do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR. V srpnu 2004 byla 
jmenována prezidentem republiky 
ministryní zdravotnictví vlády České 
republiky. V loňskýcn volbách se stala 
prvou hejtmankou v historii ČR.

Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.

www.nabytek-brueckl.cz

PlzeÀ-Bory • Dvofiákova 2
(roh Klatovská/Dvofiákova)
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rozmûr ‰/v/h: ca. 102/49/236-246 cm,
bez matrace a dekorace

5.990,-



koupelny_K
_V

ary_99x144_5_new
.ind1   1

4. 9. 2009   15:42:03

tel.: 353 114 333 | fax: 353 114 399 | e-m
ail: koupelny.vary@

ptacek.cz
w

w
w

.ptacek.cz

02 Západočeský Metropol: noviny, které s vámi mluví | bezplatná distribuce do domácností a fi rem v západních Čechách
in

ze
rc

e

ud
ál

os
ti

 v
 r

eg
io

nu

Ušetři s kartou!

METROPOL 
krátce

Plzeň | U příležitosti oslav výročí 
vzniku samostatného českosloven-
ského státu 28. října, udělil primátor 
Plzně Pavel Rödl sedm historických 
pečetí města Plzně. Mezi oceněný-
mi byl i kapitán klubu HC Plzeň 1929 
Martin Straka.

Exportní rekord
Starý Plzenec | Až o čtvrtinu více 
vín, sektů a lihovin chce letos vyvézt 
do 17 zemí největší český producent 
vína, skupina Bohemia Sekt. Letošní 
export 1,2 až 1,3 milionu lahví by měl 
být exportním rekordem; loni mírně 
převýšil milion lahví. Celkový letoš-
ní prodej podniku by měl přesáhnout 
23 milionů lahví.

Četujte v autobusu
Karlovy Vary | Společnost Autobusy 
Karlovy Vary, a.s. nabízí novou služ-
bu, bezdrátový internet zdarma na 
svých dálkových linkách. Bezdráto-
vý internet (Wi-Fi) zavedla společnost 
na dálkových linkách do Prahy, Plz-
ně, Karlových Varů, Sokolova, Chebu 
a Aše. Zároveň bude společnost auto-
busy vybavené Wi-Fi nasazovat i na 
regionální linky v Karlovarském kraji. 

Pivo na olympiádu
Plzeň | Várku piva Pilsner Urquell, 
která se bude konzumovat na Zim-
ních olympijských hrách 2010 v ka-
nadském Vancouveru, uvařili plzeň-
ští sládci během oslav 167. narozenin 
ležácké dvanáctky. Do Kanady popu-
tuje 120 sudů a zhruba 200 kartonů 
plechovek. 

Po opravě vydrží
padesát let

Plzeň | Poslední sousoší ze střechy 
Divadla J. K. Tyla odstranil jeřáb. Bě-
hem zimy je opraví restaurátoři z Pra-
hy. Divadlo budou opět zdobit na ja-
ře. Sošky restaurátoři opraví, aby vy-
držely dalších padesát let.

Šeredová v kalendáři
Plzeň | Stock Plzeň vydá na příští rok 
kalendář s českou modelkou Alenou 
Šeredovou. Tradice exkluzivního ka-
lendáře plzeňské likérky, přezdívané-
ho „český Pirelli“, sahá do roku 2003. 
V předchozích letech se na jeho strán-
kách objevila Simona Krainová, Mar-
kéta Hrubešová, Jitka Kocurová, Iva 
Kubelková nebo Jitka Čvančarová.

Analogová tma
Plzeň | Z hlavního vysílače pro zá-
padní Čechy technici odpojili analo-
gové televizní vysílání České televi-
ze, Novy i Primy. Ale o úplné tmě se 
mluvit nedá. ČT nechává v provozu 
8 lokálních převaděčů analogového 
vysílání programu ČT1. Nova by to-
tiž jinak přišla v plzeňském regionu 
o diváky. K ukončení analogového vy-
sílání z vysílače Vraní vrch přistoupí 
jakmile bude dosaženo potřebného 
pokrytí digitálním signálem. Pro ty, 
kteří zrnící obrazovky budou řešit, je 
k dispozici stránka www.digitalne.tv 
a bezplatná infolinka 800 90 60 30.

Kraj aktivoval 
schránku

Karlovy Vary | Všichni uživatelé da-
tových schránek mají nyní možnost 
komunikovat s Karlovarským krajem 
elektronicky prostřednictvím datové 
schránky.

Straka s pečetí

Archiv představuje paměť pivovaru 
a má pro Prazdroj, ale i pro celé čes-
ké pivovarství ohromný význam. Pl-
zeňský Prazdroj je tradiční pivovar, 
jehož historie se kontinuálně zpraco-
vává v archivu vedeném odborným 
archivářem. Dokumenty jsou sou-
částí dědictví po předcích, ale také 
cenným zdrojem informací o histo-
rických technologiích a recepturách. 
Vzácné jsou záznamy o sledování ja-
kosti piva od prvních let vzniku pi-
vovaru. Uchovávají zde i historicky 
cenné fotografi e, ty nejstarší se datu-
jí k roku 1845. Nejstarší archivní pí-
semnosti jsou jen o dva roky mladší. 
V archivu je řada unikátů, třeba al-
bum odběratelů Měšťanského pivo-

Prazdroj může archivovat
Plzeň | Plzeňský Prazdroj získal pro svůj podnikový archiv akreditaci Ministerstva 
vnitra ČR pro výkon působnosti soukromého archivu. Odbor archivní správy a spi-
sové služby ministerstva zároveň Prazdroji vyjádřil uznání za péči a ochranu ar-
chiválií jako součásti Národního archivního dědictví.

varu, reprezentativní velkoformáto-
vá kniha v kožené vazbě, která po-
krývá období od roku 1842 do 1992. 
Nyní se album restauruje a poté bu-
de vystaveno v Pivovarském mu-
zeu. Archiválie se ukládají do 
kartonů a měří se 
na běžné metry, 
kterých se v archi-
vu Prazdroje nachá-
zí 342. 
Na snímku starší 
obchodní sládek 
Václav Berka lis-
tuje historickými 
záznamy analytic-
kých dat plzeňské-
ho Prazdroje. Foto: Prazdroj

Ale o úplné tmě se mluvit nedá. 
Česká televize nechává v provo-
zu osm lokálních převaděčů ana-
logového vysílání programu ČT1. 
Je to v místech problematického 
příjmu digitálního vysílání. No-
va nadále vysílá analogově z lo-
kálního vysílače Vraní vrch u Do-
mažlic. Nova tvrdí, že vypnutím 
analogového vysílání v celém pl-
zeňském regionu by přišla o di-
váky, protože podle jejích zjiště-
ní digitální signál přijímá jen 45 
procent diváků. „K ukončení ana-
logového vysílání z vysílače Vraní 
vrch přistoupíme, jakmile bude do-
saženo potřebného pokrytí digitál-

ním signálem,“ dodala mluvčí No-
vy Michaela Fričová. Pro opozdil-
ce, kteří teprve u zrnící obrazov-
ky budou řešit, co musí udělat, 
je k dispozici stránka www.di-
gitalne.tv a bezplatná infolinka 
800 90 60 30.

Mají už všichni
set-top box?

Plzeň | Analogová tma v západ-
ních Čechách začala. Z hlavního 
vysílače pro západní Čechy techni-
ci odpojili analogové televizní vy-
sílání České televize, Novy i Primy.

V kategorii nejmenších měst do 
20 000 obyvatel postoupila do fi ná-

le města Bolatice, Jaroměř a Říčany. 
Česká republika je tak v této katego-

Její obhajoba před porotou bude 
7. prosince. V ten by mělo být jasno, 
zda Plzeň postupuje do druhého ko-
la. Podle Petra Šimona, projektového 
manažerera kandidatury, pokud se 
Plzeň dostane do druhého kola, bu-
de mít celý tým devět měsíců na do-
pracování přihlášky, a to, zda se měs-
to stane v roce 2015 hlavním městem 
kultury, se dozví příští rok v září. Nej-
větším soupeřem je Ostrava. Pravdě-

podobně kandiduje ještě Hradec Krá-
lové. Pro Plzeň je soutěž vysoce pres-
tižní záležitostí, která město zvidi-
telní v rámci celé Evropy a kvalitní 
značka zde zůstane i po roce 2015. Ti-
tul by ale měl přinést i přímý fi nanč-
ní prospěch. Vítězství by přineslo je-
den a půl milionu euro na akce a kul-
turní projekty během roku 2015. Sou-
částí je ale i příslib státu, který by 
mohl poskytnout vítěznému městu 
dotace až ve výši půl miliardy korun. 
V Plzni by tak díky kandidatuře mělo 
vyrůst nové komorní divadlo, budova 
pro alternativní scénu nebo muzeum 
designu. (pav)

Postoupilo osm českých měst
Plzeň | Do fi nále 13. ročníku prestižní mezinárodní soutěže The LivCom 
Awards, které se konalo v Plzni, postoupilo letos nejvíc českých měst. Z třice-
ti šesti fi nalistů je jich hned osm z České republiky. Jejich počet se oproti před-
chozímu ročníku, kdy v čínském Dongguanu soutěžila Plzeň, Kladno a Chru-
dim, více než zdvojnásobil. 

rii zastoupena nejhojněji. Do fi nále 
se dostala ještě dvě města kanadská, 
jedno z Velké Británie a jedno z Ra-
kouska.
V kategorii do 75 000 obyvatel opět 
vedou česká města prezentovaná 
Chrudimí, Jihlavou, Mladou Bolesla-
ví a Táborem. Další dvě města jsou 
z USA a po jednom je zastoupena Aus-
trálie, Maďarsko, Velká Británie a Pol-
sko. V kategorii do 200 000 obyvatel 
má Česká republika jediného zástup-
ce, který soutěží nikoliv jako město, 
ale správní obvod Kladno. (vza)

Přihláška je hotová
Plzeň | Přihláška do soutěže o prestižní titul Evropské hlavní město kultury 
pro rok 2015 je po roce intenzivních příprav hotová. Přihlášku zastupitelsvo 
schválilo byla doručena na ministerstvo kultury.

Most bude, ale až za rok
Plzeň | Za rok a čtvrt se lidé z Valchy a Lhoty dočkají přímé cesty do 
centra Plzně. Je to špatná, ale zároveň i dobrá zpráva pro lidi ze Lho-
ty a Valchy. Zatím budou jezdit do městského centra po objížďkách, do 
té doby než bude zcela nový most, který překlene budovaný dálniční 
přivaděč od Klatov.

Dobřanská ulice za věznicí, která 
pro ně byla zatím nejrychlejší spoj-
nicí, totiž zůstane i nadále uzavře-
ná. Přitom podle plánů ze začátku 
léta se měla trasa právě nyní ote-
vřít všem autům. A důvod nečeka-
ných změn? Peníze. Silnici však ne-
zavřel jejich nedostatek - důvod je 
přesně opačný. Ředitelství silnic 
a dálnic totiž dostalo peníze na dal-
ší pokračování stavby dálničního 
přivaděče od Klatov až ke kruho-
vému objezdu v Sukově ulici. Proto 
stavbaři nebudou zpevňovat pro-
vizorní silnici za věznicí, po které 
mohou jezdit jen autobusy městské 
dopravy. Do konce příštího roku by 
měl přes budovaný přivaděč vyrůst 
nový most. „Jestli práce budou po-
kračovat, a do konce příštího roku 

bude zprovozněný nový most, je to 
pro nás dobrá zpráva. Když jsme se 
na začátku léta dozvěděli, že stav-
ba přivaděče se kvůli nedostatku 
peněz zakonzervuje a dočasná sil-
nice pro autobusy se otevře i pro 
auta, těšili jsme se, že se nám ces-
ta do centra zkrátí. Na objížďkách 
to teď už vydržíme,“ říká pětadesá-
tiletá Květa, která téměř denně jez-
dí z Plzně na Valchu.A proč na tra-
su smějí jen autobusy? Důvodem je 
hluboká stavební jáma hned vedle 
silnice. Autobusy tam mohou jezdit 
jen velmi pomalu, jsou tam namon-
tovaná svodidla. Pro současný pro-
voz je zabezpečení dostatečné, ale 
auta tam pustit nelze. Státní fond 
dopravní infrastruktury získal přes 
jedenáct miliard korun.  (lo)

Obchodní dům Luna
Skupova 24
Plzeň - Bory
tel.: 777 954 668
info@nabytek-luna.cz

www.nabytek-luna.cz
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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
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O úspěchu soutěže, při které se bude 
bojovat o nominaci pro mistrovství 
světa v roce 2010 v Chile, svědčí její 
zvyšující se popularita u sommelierů. 
Zatímco loňské soutěže se zúčastnilo 
22 soutěžících z  21 restaurací, vino-
ték nebo výrobců či importérů vín, 
v letošním ročníku, který se uskuteč-
nil v prostorách Hotelové školy, Pl-
zeň, U Borského parku, soutěžilo 28 
účastníků ze 13 škol. „Možnost po-
řádat soutěž Trophée Bohemia Sekt 
je pro naši školu velkou poctou i zá-
vazkem. Škola v současné době vzdě-
lává přes tisíc žáků v devíti oborech 
vzdělání,“ řekl ředitel školy Miroslav 
Široký a připomněl, že škola pořádá 
Den otevřených dveří, 27. a 28. lis-
topadu. Asociace kuchařů a cukrářů 

letos ocenila školu stříbrnou medai-
lí Magdaleny Dobromily Rettigové. 
Cenné kovy vozí žáci z kuchařských 
soutěží. Uchazeči o pomyslnou koru-
nu krále českých sommelierů museli 
odpovědět na desítky otázek v češ-
tině a angličtině týkajících se vinař-
ství, ale i úspěšně identifi kovat vína 
při anonymní degustaci a ukázat 
dovednost při servisu vína a sektu. 
Započítává se i schopnost komuniko-
vat s hostem. Nejlépe obstál v plzeň-
ské soutěži Jiří Beer z Hotelové školy 
Mariánské Lázně, druhý byl Jan Got-
tfried z Hotelové školy Teplice a třetí 
byl Tomáš Ventruba z Hotelové školy 
Velké Meziříčí.  (ol)

Likérka Božkov 
na tři směny

Plzeň | Stock Plzeň – Božkov, největ-
ší výrobce lihovin v Česku, reaguje 
na mimořádný nárůst poptávky po 
svých produktech a zavádí nepřetr-
žitý třísměnný provoz.
Razantní rozšíření produkce až na 
více než dvojnásobek běžného den-
ního průměru si vyžádal enormní 
zájem obchodníků o klíčové značky 
Stocku Plzeň pro předvánoční záso-
bení.
Předvánoční období je tradičně 
hlavní sezónou pro všechny výrobce 
lihovin, v níž poptávka překračuje 
běžné měsíce roku až o padesát pro-
cent. V  mimořádném provozu se 
budou stáčet hlavně klíčové značky, 
o něž je na předvánočním trhu nej-
větší zájem. Pro posílení produkce 
přijal Stock Plzeň celkem 36 nových 
pracovníků, z nichž 30 pracuje pří-
mo na stáčecích linkách.  (vza)

„Pevně věříme, že pokud již na vrcholu 
jsme, tak se tam hodně dlouho udržíme. 
A snad činnost, která je za námi, tomu 
odpovídá,“ říká Miluše Voláková, která 
je doslova duší přeštického pěveckého 
sboru Carmina, který slaví dvacet let 
od svého založení. 
„Počátky sboru jsou předrevoluční. 
Tehdejší kulturní zařízení oslovily na 
podzim v roce 1989 učitelky Valachová 
a Steinerová, zda by nebylo možno za-
ložit pěvecký sbor dospělých. To problém 
nebyl, ale kde najít sbormistra. Nakonec 
se podařilo přesvědčit zkušeného Jiřího 
Langmajera.
Vzpomínám si na první zkoušku. Při-
jel, představil se, rozdal noty a začala 
zkouška. První písnička byla „Černé 
oči jděte spát“,“ popisuje začátky Mi-
luše Voláková. První koncert se konal 
v dubnu 1990. V roce 1997 vydal sou-
bor první CD s názvem Ave Maria. 
Pak projel soubor kus světa. Zpíval 
v Itálii, ve Španělsku, Německu, Slo-

Socha mravence v bojové pozici 
a nadživotní velikosti je novou oz-
dobou arboreta Zoologické a bota-
nické zahrady v Plzni. Je umístěna 
v sousedství Japonské zahrady 
Šówa-en a autorem je Harald Bäu-
mler z Ambergu. Plastika je vyso-
ká i se žulovým podstavcem asi 

2,20 metru a dohromady váží na 
4,5 tuny. Původně byla umístěna 
v Regensburgu. Autor popsal, že jej 
fascinuje svět drobných živočichů, 
který běžný člověk nevidí a nezná. 
Proto zvolil použité rozměry a pózu 
mravence, aby jej lidem co nejvíce 
přiblížil.

Sommelieři změří v Praze své síly
Praha/Plzeň - Ve středu 4. listopadu se do Prahy sjedou nejlepší sommelieři 
České republiky, aby se utkali na 12. ročníku prestižního mistrovství České 
republiky sommelierů Trophée Bohemia Sekt – Sommelier ČR 2009. 

V Plzni soutěžili nejlepší sommelieři, junioři z celé ČR. Na průběh soutěže dohlížela 
Hana Karnoldová, komisař technického výboru soutěže, spolu se zpěvačkou Monikou 
Absolonovou, absolventkou hotelové školy. Foto: Jiří Holeček

Pěvecký soubor Carmina slaví dvacetiny
Dvacet let, v životě člověka, bujaré 
mládí. Ale v „životě“ pěveckého sbo-
ru? Stoupá na vrchol nebo se za něj 
již překlopil a stagnuje?

vinsku i Slovensku. V současné době 
má nového sbormistra Martina Laxu 
a trochu změnil repertoár. „Držíme si 
30 až 40 kmenových písniček a chys-
táme šest písniček od skupiny ABBA 
v úpravě pro ženský sbor. Bude to hod-
ně zajímavé,“ prozradila Voláková. 
Sbor Carmina není specializován na 
jeden typ písní, ženy dokáží zazpívat 
písničky lidové i sakrální, ale i v jaz-

zovém či swingovém rytmu.  A co 
soubor čeká dál? „Už nyní máme plný 
diář pro příští rok a to i proto že náme 
velkou podporu města Přeštice. Na jaře 
nás čeká setkání sborů kraje, meziná-
rodní festival v italském Rimini a mezi 
tím koncerty se skupinou Plavci,“ vypo-
čítává Miluše Voláková. 

Text a foto: Petr Šatra

Největší je Ferda

Hlídačka dechu je podložka, která 
se vloží pod matraci, na níž spí dítě. 
Pokud náhle přestane dýchat, začne 
zařízení nahlas pípat, což matku 
rozhodně určitě okamžitě probudí. 
Jak uvedl primář kliniky Zdeněk No-
votný, monitory dechu jsou u všech 
jednačtyřiceti lůžek na oddělení.
„Zařízení, která jsme získali, jsou pod-
le všeho nejlepší z těch, které jsou na 

současném trhu,“ upřesnil primář. 
Maminky tak nemusejí mít strach, 
že jejich dítě náhle přestane dýchat 
a mohou tak klidně spát. Monitory 
pomáhají předcházet syndromu náh-
lého úmrtí novorozenců, ke kterému 
dochází právě při spánku, a lékaři 
dosud netuší proč. Na zmíněný syn-
drom umírá v České republice  dítě 
každý rok. (ol)

Monitory ohlídají mimina
Plzeň – Celkem osmnáct zbrusu nových monitorů dechu hlídá od tohoto týdne 
novorozence při jejich spánku. Gynekologicko–porodnická klinika Fakultní 
nemocnice v Plzni je převzala coby sponzorský dar od Nadace Křižovatka.

Foto: Metropol 
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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

Z Liberce přijela i Josefa Jíravská (Jožka 
Maxová mistryně světa 1956 v Mosk-
vě). Celkem přijelo 32 zakládajících 
parašutistů. Setkání mělo především 
lidskou dimenzi, o čemž svědčí i ohla-
sy těch, pro které se konalo. Vlastimil 
Habermann: „Setkání bylo překrásné. Se-
tkal jsem se se starými přáteli i s několika 
z těch dob, kdy jsme v roce 1950 s obrov-
ským nadšením budovali v Hradišti cvi-
čiště s neobyčejně obtížnou překážkovou 
dráhou. Překvapily mne staré fotografi e 
z té doby, neměl jsem ani potuchy o tom, 
že se zachovaly….kouzelný byl i vyhlíd-
kový let nad plzeňským okolím. Cestoval 
jsem letadlem mnohokrát a i velmi da-
leko, ale nemohl jsem se zdržet dojetí, ze 
kterých se uskutečňovaly naše tehdejší 

Potřebujete: kilogram kotlet, kilo kysaného zelí, 50 gramů sádla, 100 gramů 
slaniny, 500 gramů brambor a litr vody.

Parašutistická „člověčina“
Plzeň | Tak vyznělo setkání se za-
kladateli parašutismu v Plzni z let 
1950 - 1951, které se konalo na letiš-
ti Líně u Plzně.

seskoky. Myslím, že všichni musíme podě-
kovat organizátorům za krásný zážitek. 
Budeme se těšit, že se snad někdy zase 
setkáme.“ Stejně hovořil i Ríša Vít, Ja-
roslava Honzíková a další. Všichni se 
shodli. Milé uvítání, zajímavý program, 
úžasné přistávání parašutistů na dneš-
ních padácích.

Text, foto: Aeroklub Plzeň – Bory, o. s.

Máte recept? Pošlete nám ho!
Recepty z kysaného zelí
To věděli už naši předci. Vědecké 
výzkumy prokázaly, že zelí je nejvy-
datnějším zdrojem vitaminu C, ale 
obsahuje i indoly, tedy fytochemické 
látky, které pomáhají ochránit orga-
nismus před rakovinou prsu, pro-
staty a tlustého střeva. Kysané zelí 
v sobě skrývá i draslík, hořčík, fl uor, 
vápník, zinek i železo. Takže, dáte-li 
si každý den hrneček kysaného zelí, 

děláte velmi dobře a tělu dodáte ne-
zbytnou dávku vitaminu C. Bez zelí 
se neobejde ani jedno z nejoblíbe-
nějších českých jídel – pověstné kne-
dlo-zelo-vepřo. Zelí zkrátka nesmí na 
našem stole chybět. Dnes nabízíme 
zajímavý recept a další nám můžete 
napsat vy, naši čtenáři. 
Pokud máte nějaký rodinný či netra-
diční, pošlete ho a my ho rádi zve-
řejníme.

Postup: Asi třílitrový hrnec vymažeme 
sádlem. Na dno dáme vrstvu kysaného 
zelí, na ni položíme kotlety, které opět 
přikryjeme kysaným zelím. Postupně 
vršíme další kotlety a zelí tak, aby ze-

lí zůstalo navrch. Vše zalijeme litrem 
vody, přidáme lžíci sádla a poklademe 
plátky slaniny. Přiklopíme pokličkou 
a zvolna vaříme. Servírujeme s uvaře-
nými bramborami.

Kysané zelí s kotletami podle Adély Macháčkové:

V rámci projektu plzeňské SOŠ ob-
chodu, užitého umění a designu 
v Nerudově ulici „Tolerance 2009“, 
který probíhal od května do října le-
tošního roku a fi nančně ho podpořil 
Plzeňský kraj, se uskutečnilo několik 
seminářů z oblasti digitální fotogra-
fi e, umělecké květinové vazby a gra-
fi ckých uměleckých technik, kterých 
se zúčastnili senioři, zdravotně po-
stižení občané, ale i žáci základních 
a středních škol. 

Hejtmanka Plzeňského kraje Milada 
Emmerová, která převzala nad celým 
projektem záštitu, se sama zúčastni-
la v polovině září semináře na téma 
„Umělecká květinová vazba“.
Cílem projektu jsou nejen vzniklá vý-
tvarná díla, ale i společné tvůrčí a ži-
votní prožitky vzájemně rozdílných 
generací lidí, směřované ke vzájem-
né toleranci, pochopení a úctě. 
Výstavu může veřejnost navštívit do 
pátku 6. listopadu.  (pk)

Práce projektu Tolerance 2009
Plzeň | Slavnostní vernisáží byla zahájena výstava prací projektu Toleran-
ce 2009 „Mládí a moudrost ruku v ruce“ ve Studijní a vědecké knihovně 
Plzeňského kraje v Plzni. Slavnostního zahájení se zúčastnili také náměs-
tek hejtmanky PK pro oblasti regionální rozvoj, fondy EU a informatiku Ivo 
Grüner, radní PK pro oblasti školství, mládež a sport Jiří Struček a radní PK 
pro oblasti životní prostředí a zemědělství Petr Smutný.

Ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje v Plzni se slavnostního zahájení zú-
častnila hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová, náměstek hejtmanky pro 
oblasti regionální rozvoj, fondy EU a informatika Ivo Grüner, radní PK pro oblasti 
školství, mládež a sport Jiří Struček a radní PK pro oblasti životní prostředí a zeměděl-
ství Petr Smutný. Vystavená díla vytvořili žáci základních a středních škol společně se 
seniory a zdravotně postiženými občany. K vidění zde budou do pátku 6. listopadu.

Plzeň | V rámci veletrhu cestovního 
ruchu Plzeňského kraje ITEP 2009 byla 
podepsána deklarace o spolupráci mezi 
Plzeňským krajem a rumunskou župou 
Caraş-Severin. Deklaraci podepsala hej-
tmanka Plzeňského kraje Milada Em-
merová a místopředseda rumunské 
župy Ionesie Ghiorghioni: „Jsem rád, že 
můžeme navázat spolupráci a věřím, že 
bude prospěšná oběma stranám,“ doplnil 
místopředseda.
Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili 
náměstek hejtmanky pro oblasti regio-
nální rozvoj, fondy EU a informatika Ivo 
Grüner a radní Plzeňského kraje pro ob-
lasti kultura, památková péče a cestovní 
ruch Václav Koubík. 

Radní Plzeňského kraje (PK) na 
svém 30. jednání rozdělili a dopo-
ručili Zastupitelstvu Plzeňského 
kraje schválit poskytnutí fi nančních 
prostředků na hospodaření v lesích 
jednotlivým žadatelům v celkové 
výši 1 milion korun. „Jsem rád, že 
zkrácený limit z 30 milionů na 25 mi-
lionů tohoto dotačního titulu byl na-
výšen právě o tuto částku, kterou, po 
schválení Zastupitelstva PK, rozdělí-
me mezi dvanáct žadatelů podle plat-
ných Pravidel PK“, prohlásil radní PK 
pro životní prostředí a zemědělství 
Petr Smutný. „Z důvodu nedostatku 
fi nančních prostředků budou žádosti 
podané v říjnu, listopadu a prosinci 
převedeny k vyřízení do roku 2010 
a uhrazeny z prostředků následující-
ho roku,“ dodal Smutný. (fi )

Plzeňský kraj podepsal deklaraci
o spolupráci s rumunskou župou

Peníze pro lesy

„Pro veřejnost byl opět otevřen stá-
nek v Domě kultury Inwest, kde se li-
dé dozvěděli zajímavosti o Slovensku 
a zde našli i tipy, kam se na Sloven-
sko vydat,“ uvedla Iveta Sochorová, 
ředitelka festivalu.
Česko-slovenské dny v Plzni po-
řádal Slovensko-český klub Plzeň 
a Slovenská informační  kancelář 
Plzeň. „Součástí festivalu bylo samo-
zřejmě jako každoročně i vystoupení 
slovenských umělců. Ti se představili 
třeba v Inwestu.
Do Plzně přijel i slavný hráč na fujaru 
Drahoš Daloš, který se stal už tradič-
ním hostem festivalu,“ dodala Socho-
rová. Podle jejích dalších slov se po-
dařilo do Plzně pozvat také skutečně 
špičkové umělce, jakými jsou herci 
slovenské sekce Divadla v Dlouhé.
Zahráli představení Ja malkáč. Té-
matem hry v Divadle Miroslava 
Horníčka v Plzni byl pokus o ná-
hled do soužití jedné česko-sloven-
ské rodiny očima pětiletého kluka 
koncem 60. let 20. století.  .
Slovenské kultuře patřil i závěreč-
ný večer festivalu. V Korandově 
sboru na Anglickém nábřeží za-
zněla zbojnická muzika v podání 
Terchovského etno tsunami a za-
zpívala i slovenská superstar Ka-
tarína Koščová.  (vza)

Slovensko zve

Plzeň | Festival Česko-slovenské 
dny patřil k veletrhu cestovního 
ruchu ITEP.  Letos byl navíc nejdel-
ší ve své dosavadní historii. Během 
sedmi dnů bylo připraveno mnoho 
lahůdek především pro milovníky 
slovenské kultury. Nechyběly ani 
ochutnávky slovenského jídla nebo 
ukázky tradičních řemesel. Letošní 
šestý ročník Česko-slovenských dnů 
měl podtitul Slovensko: Krajina, kto-
rej rozumiete.

Smlouvy podepisuje hejtmanka Milada Emmerová a Mr. Ionesie Ghiorghioni, místo-
předseda župy Caras – Severin (Rumunsko)
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Asi 53 procent domácností využívá 
zemské digitální televizní vysílání, 
22 procent dalo přednost satelitnímu 
příjmu a 17 procent kabelové televi-
zi.
Analogový příjem z jiných vysílačů 
má pět procent lidí, žádný signál ne-
mají dvě procenta. Příjem po telefon-
ních linkách nebo internetu využívá 
jedno procento respondentů.
České radiokomunikace vypnuly ana-
logové vysílání na Krašově v noci 30. 
září. Největší vysílač v plzeňské ob-
lasti přestal přenášet analogový te-
levizní signál ČT, Primy a Novy v zá-
padních Čechách a části středních 
a severních Čech, tedy na území, kde 
žije asi milion lidí. Region se tak stal 
po Praze druhou velkou oblastí, v níž 
lidé přišli o možnost sledovat tradič-
ní analogové vysílání, jež do června 
2012 po celém Česku zcela nahradí 
jeho modernější digitální forma.
Úplná „analogová tma“ ale v západ-

ních Čechách nenastala. Nova zatím 
ponechala v provozu dva analogové 
vysílače Cheb - Zelená hora a Doma-
žlice - Vraní vrch. Navíc dále fungují 
některé převaděče pro menší obce 
a města, které musí vypnout do 11. 
listopadu 2011.
„Diváci v některých okrajových částech 
krajů mohou nadále přijímat signál 
z jiných vysílačů, například z jižních 
Čech,“ řekl mluvčí projektu digitaliza-
ce Rostislav Starý.
Kromě Krašova bylo 30. září vypnuto 
také analogové vysílání z plzeňského 
Krkavce, domažlického Vraního vr-
chu, chebské Zelené hory a krušno-
horského Klínovce.
Digitalizace v západních Čechách po-
kračuje už třetím rokem. První zahá-
jil tuto transmisi koncem roku 2007 
Vraní vrch na Domažlicku. Tento mě-
síc tam skončí ještě analogové vysílá-
ní Novy, koncem února 2010 také na 
Svatoboru na Sušicku. (kn)

Celkem se v plzeňském kulturním do-
mě sešlo na sto padesát vystavovatelů 
z tuzemska i zahraničí. V pořadí pátý 
ročník veletrhu cestovního ruchu ITEP 
2009 přinesl tipy na výlety a dovolené.
„Letošní ročník nese motto Zná mě celý 
svět a je věnován především podpoře 
domácího cestovního ruchu,“ uvedla 
manažerka veletrhu Ludmila Bělouš-
ková. Prezentovaly se i zahraniční 
partnerské regiony Plzeňského kraje 
jako italské Bergamo nebo Franche-
Comté z Francie. Na své si u 137 
stánků přišli milovníci pěší turistiky, 
cykloturistiky, hipoturistiky, zimních 

Většina diváků přešla
na digitální pozemní příjem

Plzeňsko | Na digitální signál v Plzeňském a Karlovarském kraji nepřešly po 
zářijovém ukončení analogového vysílání tři procenta obyvatel. Necelá dese-
tina lidí měla při přechodu na digitální vysílání problémy, nejčastěji s horší 
kvalitou signálu v panelových domech. Jedno procento občanů o ukončení 
analogového vysílání nevědělo. Vyplývá to z průzkumu, který si nechala zpra-
covat Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v ČR.

Mnohé z celebrit se neobjevily pou-
ze v kalendáři, ale osobně i na slav-
nostní akci. Z obrázku „slezli“ tře-
ba  Martin Dejdar, Ewa Farna či Ane-
ta Langerová. Producent a textař Mi-
chal Horáček pak sektem kalendář 
pokřtil. 
Projekt Celé Česko čte dětem chce 
ukázat dospělým, jak je pro rozvoj 
jejich dítěte důležité, aby mu rodi-
če nahlas předčítali. V kalendáři re-
prezentuje každý měsíc v roce jedna 
známá osobnost s dítětem. 
Celebrity představují v aranžované 
fotografi i talentované a uznávané 
fotografky Dity Pepe některé z výje-
vů z dětských knížek. Třeba Martin 

Z celebrit pohádkové postavy
Praha | České celebrity jako pohádkové postavy jsou vyfotografované 
v kalendáři Celé Česko čte dětem 2010, jehož křest se konal 29. září v No-
voměstské radnici v Praze 2.

Dejdar se stal Kocourem v botách, 
Ivana Chýlková Sněhovou královnou 
a její synek Kájem, Arnošt Goldfl am 
rytířem, jenž přemáhá draka. Jako 
pohádkové postavy se na fotogra-
fi ích objevili i s dětmi také spisova-
tel Michal Viewegh, televizní mode-
rátor Pavel Zuna, za sportovce Kate-
řina Neumannová a Dominik Hašek, 
zpěvačky Aneta Langerová a Ewa 
Farna, fi lmová dokumentaristka Ol-
ga Sommerová a další hvězdy veřej-
ného života. 
Grafi cký návrh kalendáře je dílem 
Aleše Najbrta, jednoho z nejžáda-
nějších českých grafi ků. Do projek-
tu Celé Česko čte dětem se již zapo-

jilo přes 300 institucí, škol, mateř-
ských center, psychologických po-
raden, dětských oddělení nemocnic 
i jednotlivců. 
Čtyřicet osobností již s velkým ohla-
sem dětem veřejně předčítalo. „Napro-
sto zásadní je čtení doma. Jde totiž i o ci-
tový rozvoj. O společné sdílení času, o po-
cit dítěte, že rodič právě teď patří jen je-
mu. O ujištění, že je milované. Pohádku 
nemusí vždy číst jen maminka, když se 

do čtení pustí tatínek, který bývá velmi 
často zaneprázdněn, to je teprve ta pra-
vá slast,“ říká Eva Katrušáková, která 
stojí za celým projektem.
Spisovatel Michal Viewegh přiznává: 
„Jsem permanentně unavený otec a dob-
ře vím, jak těžké bývá najít večer sílu na 
předčítání několikastránkové pohádky.“ 
Projektu fandí i výtvarnice, malířka 
a autorka loga Celé Česko čte dětem 
Emma Srncová: „Zděšeně sleduji fi lmy Text a foto: Šárka Jansová

a hry pro děti. Jsou to fantasmagorie pl-
né zla a násilí. Nostalgicky vzpomínám 
na své mládí bez televize a na knížky pl-
né pohádek. Díky čtení si člověk může 
stvořit svět plný fantazie a já jsem v něm 
vlastně zůstala dodnes. Rodiče, bábinky, 
dědové, vraťte se alespoň na chvíli s vaši-
mi dětmi a vnuky do tohoto světa plného 
pohlazení a čtěte dětem!“ 

Kalendář Celé Česko čte dětem 2010 pokřtil producent a textař Michal Horáček.

Mezi vyfotografovanými celebritami je i vítěz-
ka premiérové SuperStar Aneta Langerová. 

Zpěvačka Ewa Farna se svým snímkem 
v kalendáři pro příští rok.

Plzeň | Přes padesát let leží v hloubce 
přes 6 metrů Košuteckého jezírka v Plz-
ni soška andělíčka. V době hospodářské 
krize za první republiky proměnili ne-
zaměstnaní bývalý kamenolom ve ve-
řejný park. Jeho část – nynější jezírko – 
později zaplavila voda. Jeden a půl me-
tru vysoká skulptura včetně podstavce 
pochází z druhé poloviny třicátých let 
minulého století a byla součástí výzdo-
by městského parku. Třetího října ji 
celý den hledali a nakonec v bahně na-
šli potápěči z plzeňského klubu OSAC.  
K jejímu šetrnému vyzvednutí pomocí 
jeřábu dojde 7. listopadu odpoledne, 
následovat budou restaurátorské práce 
a soška by se měla znovu stát součás-
tí městského parku. Plzeňští potápěči 
navíc zhruba dva metry pod hladinou 
objevili ve skále vytesaný nápis.

Veletrh ITEP se povedl
Plzeň | Veletrh cestovního ruchu 
nejen pro profesionály v oboru tu-
rismu, ale i pro každého Plzeňana, 
který rád cestuje a neví, kam se 
příští rok vydat, to byl ITEP 2009 
v Domě kultury Inwest. Jeho sou-
částí byly i Česko-slovenské dny.

i adrenalinových sportů. Chybět ne-
bude ani nabídka relaxačních center 
a wellness hotelů.
Organizátoři i tentokrát přichystali pro 
návštěvníky několik novinek. Příznivci 
dobrého jídla a pití si nenechali ujít 
představení projektu „Czech Specials“ 
– Ochutnejte Českou Republiku. Jeho 
součástí byl i projekt „Poznej své sou-
sedy“ a „Malokarpatská vinná cesta“, 
kde bylo možné ochutnat domácí i za-
hraniční vína. Příchozí se také mohli 
zúčastnit tradiční pravidelné degusta-
ce vín ze staroplzeneckého Bohemia 
Sektu a piv Plzeňského Prazdroje.
Řady vystavovatelů se letos rozšířily 
o dalších jedenáct na celkových sto 
padesát účastníků. Poprvé se na ITEP 
2009 představily například Archeopark 
Prášily, Muzeum na demarkační linii 
v Rokycanech, Orlické hory a Podorlic-
ko. Ze zahraničí to byl řecký ostrov An-
dros nebo slovenské Lázně Podhájská.

Součástí programu byl i bohatý kul-
turní program. Vystoupil folklorní 
soubor písní a tanců Jiřička, skupina 
King Swing, zatančil soubor partner-
ského regionu Franche - Comté „Le 
Quadrille Impérial“ a zazpívali sólisté 
z plzeňského Divadla J. K. Tyla úryvky 
z nejslavnějších muzikálů. Pořadatelé 
pamatovali i na ty nejmladší. Pro děti 
připravili nejrůznější soutěže o ceny.
Pátý ročník veletrhu cestovního ru-
chu ITEP 2009 byl určen nejen odbor-
níkům, ale i laické veřejnosti.

Andělíček se po půl století znovu podívá na světAndělíček se po půl století znovu podívá na svět

Plzeň | Druhá listopadová středa bu-
de v Americkém centru věnována pro-
fi lu nejznámější jazzové zpěvačky Elly 
Fitzgerald. Posluchači uslyší nahrávky 
z průběhu celé její kariéry od počátků 

až po melodie George Gerswina a Cole 
Pottera. Pořad v Americkém centru za-
číná tradičně v devatenáct hodin. Po-
řadem bude provázet Zdeněk Raboch. 
 (met)

Vzpomínání na Ellu v Americkém centru

Plzeň | Do Plzně přijede 7. listo-
padu také 6 (us). Skupina je mezi 
,a cappella‘ vokálními tělesy ab-
solutní světovou špičkou v kate-
goriích jazzové, populární i du-
chovní hudby. Je držitelem desítky 
Grammy Award a vyznačuje se 
perfektní intonací, lehkou hravostí 
v rytmu, s nadsázkou v dokonalé 
harmonii a vysokou hudební aran-
ží. Zcela výjimečný koncert začíná 
ve Velkém divadle v sobotu v půl 
osmé večer. 

Galakoncert
v divadle

Foto: Jiří Franz

Soukromá střední odborná škola a Gymnázium Bean, s. r. o.Soukromá střední odborná škola a Gymnázium Bean, s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov

nabízí pro školní rok 20010/2011 tyto vzdělávací programy:nabízí pro školní rok 20010/2011 tyto vzdělávací programy:

Obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, čtyřleté denní studium:

Obchodní akademie sociálně právní- dálkové pětileté studium 

 propagační grafiku - čtyřleté denní studium
 diplomatické služby - čtyřleté denní studium
 sociálně právním - čtyřleté denní studium 
 Přijatí žáci obdrží notebook jako pomůcku ke studiu

každé pondělí od 14.00 do 17.00 hodin
Pátek 11. prosince 2009 8.00 – 16.00 hodin
Sobota 12. prosince 2009 8.00 - 12.00 hodin

Pátek 15. ledna 2010 8.00 - 16.00 hodin
Sobota 16. ledna 2010 8.00 – 12.00 hodin 

 se zaměřením na cestovní ruch - pětileté dálkové studium. Přijetí bez přijímacích zkoušek

Novinka: možnost dokončení přerušeného studia individuální formou studia. Přijatý žák obdrží notebook jako pomůcku ke studiu

E-mail: stankov@bean.cz Tel. č.: 773 971 313, 379 482 146, 379 492 019
www.obchodniakademie.cz

Dny otevřených dveří od 9. 11. 2009

se zaměřením na cestovní ruch  pětileté dálkové studium. Přijetí bez přijímacích zkoušekse zaměřením na cestovní ruch - pětileté dálkové studium Přijetí bez přijímacích zkoušek

Podnikání

Gymnázium
 denní nástavbové studium i dálkové nástavbové studium,přijetí bez přijímacích zkoušek

 denní čtyřleté studium,přijetí bez přijímacích zkoušek
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KOMORNÍ DIVADLO
Prokopova 14, tel. 377 226 743

1. 11. – 19.00 hodin
Hledá se muž. Zn.: Bohatý! (K17).
3. 11. – 19.00 hodin
Jitřní paní (K1) – naposledy.
4. 11. – 19.00 hodin
Válka ve sborovně (K6).
5. 11. – 19.00 hodin
Maryša (K3).
6. 11. – 19.00 hodin
Válka ve sborovně (K8).
7. 11. – 19.00 hodin
Sliby– chyby.
8. 11. – 14.00 hodin
Řek Zorba (N1/3).
8. 11. – 19.00 hodin
Řeči. 
10. 11. – 19.00 hodin

Řek Zorba (K13).
11. 11. – 19.00 hodin
Ve státním zájmu (S9). 
12. 11. – 11.00 hodin
Koločava – zadáno. 
13. 11. – 19.00 hodin
Válka ve sborovně (K4).
14. 11. – 19.00 hodin
Řek Zorba (S18).
15. 11. – 19.00 hodin
Zkrocení zlé ženy. 
17. 11. – 19.00 hodin
Uličnice (K9).

VELKÉ DIVADLO
Smetanovy sady 16, tel. 378 038 070

1. 11. – 19.00 hodin
Baletní gala. 
2. 11. – 11.00 hodin
Jak se dělá jazz  – zadáno.
3. 11. – 19.00 hodin

Nabucco (S3). 
4. 11. – 19.00 hodin
Vévodkyně zChicaga (V6).
5. 11. – 19.00 hodin
Salome (S5).
6. 11. – 19.00 hodin
Vévodkyně zChicaga (V4).
7. 11. – 19.00 hodin
Jazz bez hranic – festival. 
10. 11. – 19.00 hodin
Bohéma (V5). 
11. 11. – 19.00 hodin
Nabucco (S4).
12. 11. – 19.00 hodin
Romeo a Julie (V11).  
13. 11. – 19.00 hodin
Adriana Lecouvreur. 
14. 11. – 19.00 hodin
Odcházení (Z2).  
15. 11. – 14.00 hodin
Vévodkyně zChicaga (N2)

Programy divadel PlzeňMETROPOL   horoskop

Beran 21. 3. - 20. 4.
Nesnažte se oživovat vztahy, 

které jste prošvihli kvůli své hlouposti 
a lehkomyslnosti. Nevstoupíte dvakrát 
do téže řeky. Pokud nejste schopni vzít 
si z chyb ponaučení, nečekejte v lásce 
žádné zázraky.

Býk  21. 4. - 21. 5.
Alespoň někdy byste se mohli 

zamyslet, jestli k tomu, na co jste tak 
pyšní a co vám přináší užitek, vám ne-
zištně nepomohl někdo jiný než vy sa-
mi. Za úvahu by stála trocha vděčnosti 
a malá protislužba.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Všechna vaše důležitá životní 

rozhodování jsou spojená s podzimem, 
proto v konečném výsledku nedopadají 
vždy ve váš prospěch. Neřešte nic, co by 
mělo větší význam, než co si právě vzít 
na sebe.

Lev  23. 7. - 23. 8.
Máte jedinečnou příležitost do-

hnat to, co jste tak dlouho zanedbávali. 
Zkuste se prosadit v umělecké tvorbě, 
přebudujte byt, nebo začněte sportovat. 
Bude se vám ve všem dařit, stačí se jen 
odhodlat.

Rak  22. 6. - 22. 7.
Tak trochu nezodpovědně jste 

se spolehli na to, že někdo chytřejší 
a schopnější všechno rozhodne a vyře-
ší za vás. Bohužel to tak není a vy za 
cizí omyly budete muset zaplatit. Věřte 
příště víc sami sobě.

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Halloween party slavte s rozu-

mem, protože jste právě v rozpoložení, 
kdy vám i ty nejbanálnější lichotky 
připadají jako vyznání lásky. Abyste se 
nemuseli stydět, až se ráno probudíte!.

Vodnář  21. 1. - 19. 2.
Neskákejte stále do vody, 

aniž ji předem otestujete. Sice tím 
dokážete své okolí stále okouzlovat, 
přesto by se vám mohlo jednoho krás-
ného dne stát, že už z ní nevyplavete. 
Byla by to velká škoda.

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Čeká vás nová profesní zku-

šenost a přestože vypadá  bezvý-
znamně, všechny poznatky z ní brzy 
zúročíte v novém projektu, který bude 
mnohem úspěšnější než ty předchozí. 
Nesmíte pochybovat.

Střelec  23. 11. - 21. 12.
Nenechejte se nikým a ni-

čím odradit od toho, co právě chcete 
udělat. Pokud chcete létat, vzlétněte, 
pokud chcete tančit, tančete, pokud 
chcete cestovat, cestujte. Není nic hor-
šího, než potlačená touha.

Štír  24. 10. - 22. 11.
Domácí spory neřešte agresi-

vitou ani hádkami. Občas máte ten-
denci položit se do konfl iktů až příliš 
hluboce a potom necítíte míru. Vaši 
vznětlivost zkroťte domácími prace-
mi a třeba umyjte okna.  

Váhy  24. 9. - 23. 10.
Nepěstujte si pesimismus, ke 

kterému máte sklony. Každý má ob-
čas černý pátek, vy si v tom ale dost 
libujete. Nečekejte, že vás okolí za to 
bude milovat. Překonejte se a nasaďte 
úsměv, uvidíte, že to jde. 

Panna  24. 8. - 23. 9.
Umíte vytvořit fantastickou at-

mosféru na romantický večer, ale věci, kte-
ré jsou pro vás důležité, nedokážete s part-
nerem prodiskutovat. Zbavte se zábran 
a mluvte otevřeně o všem, co vás trápí.
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NAPOVÍME:
Omar, tenze, 
amo, Yn, ice, 
Tena, sial.

Letité
Jedno-

buněčný 
živočich

Persóna
Tvoje
osoba

NAPOVÍME:
Tao, CEBO, 
IGRA, alee, 
late, et, ŠN.

Část
zemské

kůry

Jedov. had

Pokles 
mořské 
hladiny

Úrazová 
nemocnice 
(zkratka)

Starší znač-
ka obuvi

Spojovat 
krutem

Krátký
filmový 
snímek

Značka 
zápalek

Iniciály 
Nakládalové

Anglický 
šlechtic

Sykavka

Sudá 
číslovka

Dědina

Adolfína

Shluky 
rostlin

Oplacho-
vat

Běloveská 
kyselka

Lyže

Tvář

Dehet

Škrabák 
pluhu

Chladno

Tamten

Sůl
(lékárensky)

Latinská 
spojka (a)

Tohle

Předložka
se

3. pádem

Poměrové 
znaménko

Ruská
řeka

Houf
zvířat

Nebezpeč-
ný důlní

plyn

Stávati
se

opuchlým

Francouz-
ské bojiště
1. světové 

války

2

4

3

1
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3.11. - 27.11. 2009
hala rozhlasové budovy
SEZÓNA - „Minimal“ 
Výstava Minimal je v pořadí sed-
mou akcí projektu SEZÓNA, který 
si klade za cíl propagovat mladé 
tvůrce v oblasti designu interiéru 
a stolování. Funkční, tvarově čisté 
a jednoduché práce představí na 
deset autorů
Vstup pro veřejnost denně od 8 do 
18 hodin.
8.11.2008 zač. ve 14 hodin
velké hudební studio ČRo Plzeň
„U muziky s Plzeňáky
aneb U soudku Chodovaru“
V listopadovém pořadu vystoupí „Zla-
tíčka ze Stříbra“ – soubor ZUŠ Stříbro 
pod taktovkou Antonína Bulky. Pořa-
dem provází Jaroslav Kopejtko.

Vystoupením lidových muzik pl-
zeňských folklorních souborů Jiskra 
a Mladina vyvrcholil  v Českém rozhla-
su Plzeň „Týden koncertů na podporu 
kandidatury Plzně na titul Evropské 
hlavní město kultury 2015“. Hodinový 
pořad plný lidových písniček a  melo-
dií především z Plzně a Plzeňska, ale 
i Chodska, kdy se muzikanti pochopi-
telně představili v plzeňských krojích, 

doslova „rozsvítil“ rozhlasové studio. 
Největší potlesk sklidila závěrečná 
písnička, kterou si obě kapely zahrály 
společně a doslova rozezpívaly celé 
studio. Koncert „Vod Plzně písničky 
vezeme“ Český rozhlas Plzeň natáčel 
a snímky, které tak vznikly, se brzy ob-
jeví v jeho vysílání.  

Text a foto: Michaela Vondráčková

„Vod Plzně písničky vezeme…“ 
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Pokud Vás nabídka oslovila, neváhejte a zašlete svůj stručný pracovní 
životopis s uvedením místa bydliště do 15. listopadu 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

ZÁPADOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst

Honza DixiLenka

čních míst

Honza Dixienka Monika

Váš oblíbený Metropol v poštovních schránkách nebo na těchto vybraných distribučních místech

V ní vzpomíná na čtyřicet let své 
herecké kariéry. „Jsou v ní veselé pří-
běhy ze života, z dětství, z divadla. 
Historky, které jsem zažil s kolegy, ja-
ko byli Rudolf Hrušínský, Petr Čepek, 
Vladimír Menšík, Stella Zázvorková 
nebo Dana Medřická. Ti všichni mi 
pomáhali v tom, abych to čtyřicet let 
s blázny v divadle a ve fi lmu vydržel,“ 
prozradil Jiří Krytinář. Vyučený ho-
dinář se své původní profesi věnuje 
jen pro zábavu. „Opravuji už jen jako 
koníček staré přístroje. Přinesou mi je 
babičky a známí, já jim je na chalu-
pě opravím, z čehož oni mají radost. 
Říkají, že je to jako bych byl s nimi,“ 
přiznal herec, který za čtyřicet let 
působení u fi lmu a divadla ztvárnil 
120 rolí. Také zahraničních fi lmů na-
točil celou řadu. „Vzpomínám na fi lm 
Výkřik 2, který točili asi před čtvrt sto-
letím Američané u Mostu a na dalších 

„Nechci vědět, jakého pohlaví bude 
naše dítě, nevěděl jsem to, ani když 
jsme čekali prvního syna. Právě proto 
se těším k porodu, kde se to dozvím,“ 
míní Petr, který se s manželkou 
o miminko pokoušel osm let. „Vždy 
jsme chtěli druhé dítě, ale vyšlo nám 
to až teď, na starý kolena,“ usmívá 
se rocker, který nedávno poslal do 
světa nové album. „Příprava alba 
trvala dva měsíce a s výsledkem jsem 
velmi spokojený. Nejdůležitějším úko-
lem při jeho vzniku bylo zachovat 
věrný dojem a atmosféru vystoupe-
ní. A to se nám myslím povedlo,“ 
říká zpěvák. Ten si vybral hned tři 

kmotry sudičky, herečku Simonu 
Postlerovou a zpěvačky Lenku Fili-
povou a Petru Janů. „Všech tří dam 
si nesmírně vážím, s Petrou jsem zpí-
val v několika muzikálech a na jejím 
posledním albu máme společný duet, 
Lenka je skvělá kytaristka a se Simo-
nou teď soutěžím v Duetech na České 
televizi,“ vysvětluje Petr. „Petrovi 
bych samozřejmě popřála hodně vy-
soký prodej alba a pak spánek. Přece 
jenom se mu za pár týdnů narodí dí-
tě, a to už se doma moc nevyspí,“ po-
přála rockerovi Postlerová, která je 
ráda, že jí v Duetech přidělili právě 
Koláře. „Je to člověk s úžasným hla-

Jiří Krytinář pokřtil knihu Dívám se vzhůru

Kmotrem knihy Jiřího Krytináře byl starosta plzeňského městského obvodu Jiří Stro-
bach (vlevo)

místech. Šlo o horor, v němž jsem hrál 
vlkodlaka. Byla to úžasná spolupráce 
a hlavně jsem dělal i kaskadéra, ská-
kal jsem ze čtrnácti metrů do krabic. 
Bál jsem se, ale zvládlo se to. Byl jsem 

totiž postavený před hotovou věc. 
Skoč, nebo nedostaneš roli, tak jsem 
skočil. Kromě toho jsem natáčel v Itá-
lii, Německu i Rakousku. Většinou to 
pro mě bylo poučné, protože jsem byl Foto: Hynek Mojžíš 

Vlasatý rocker Petr Kolář (42) se na konci listopadu stane otcem syna Jana 
nebo dcery Jany. Stejně jako když jeho žena, tanečnice Zuzana, čekala syna 
Petra Pavla, dozvěděl se pohlaví potomka až u porodu.

sem, doufám, že se od něj něco přiu-
čím. Prý zpívám docela dobře a Petr je 

na mě při zkouškách strašně hodný,“ 
tvrdí herečka.  (pav)  

Zuzana Kolářová, letošní držitelka Ceny Thálie na snímku uprostřed.

Foto: Pavel Křivánek 

Rocker Petr Kolář bude Rocker Petr Kolář bude opět otcemopět otcem

Komorní divadlo v Plzni uvedlo 
premiéru muzikálové komedie 
Neila Simona SLIBY – CHYBY, 
podle scénáře fi lmu BYT Billyho 
Wildera a I. A. L. Diamoda. Mu-
zikálová komedie, kde je hlavní 
postavou úředníček Chuck Bel-
loc, který se v New Yorku pokouší 
o vstup do světa zvaného karié-
ra. Když se náhodou provalí, že 
je majitelem klíče od bytu, který 
je poblíž fi rmy, kde je zaměstnán, 
stane se žádaným parťákem pro 
své záletné nadřízené a zároveň 
si zadělá na pořádný malér. Že 
mu v takové osudové chvíli ješ-
tě zkříží cestu láska k sekretářce 
nejvyššího ředitele, to je samo-
zřejmě další komplikace.  (fri)

Foto: Pavel Křivánek 

hozený do vody a musel jsem šlapat 
a mluvit cizími jazyky,“ zavzpomínal 
Krytinář, který má devatenáctiletou 
dceru Janu. 
„Naše Jana je strašné číslo, je jí de-
vatenáct let a objevuje svět. Občas 
si zatočí i v reklamě, někdy ve fi lmu. 
Nechce to ale brát jako povolání, spíš 
se bude snažit studovat nějakou eko-
nomickou školu, nyní chodí na gym-
názium. Zatím ji ve všem podporuji, 
doufám, že mě nezklame,“ podotkl 
herec, který prý s psaním rozhod-
ně nekončí. Příští rok by měla být 
na světě druhá jeho kniha. „Možná 
to bude kuchařka, nebo příběh, který 
po mně chce režisér Juraj Herz, a ten 
už mám napsaný. Myslím, že to bude 
bomba,“ dodal tajemně Jiří Kryti-
nář.  (lo) 

PLZEŇ  Mediální dům, Sedláčkova 16 – vestibull  Škoda Holding - recepce, Tylova ul. 1/57 
 Cestovní kancelář Čedok - NC Tesco, Rokycanská 130  Fakultní nemocnice Bory, Edvarda 

Beneše 13 - u lahůdek  Pasaž Kaufl and - podejna Quenn, Lochotínská 18  Lahůdky u Práce, 
Klatovská 12  Podchod u Nádraží ČD, Sirkova x Americká  Galerie Dvořák - prodejna Billa, Ná-
městí gen. Píky 27 , u vchodu  Jídelna Tylovka, Tylova ul. 26  Cukrárna Sluničkoň, Smetanovy 
sady 15  Restaurant Švejk, Klatovská 125  Informační centrum, náměstí Republiky 41 
 Zámek Chyše Chyše 
 Zámek Rochlov Rochlov 
 Čajovna Plzeň, Rosseveltova ul.15 
 Dopravní podniky Města Plzně tramvaje a trolejbusy v Plzni 
 ČSAD Plzeň Linkové autobusy v Plzeňském kraji 
 ČSAD Karlovy Vary Linkové autobusy v Karlovarském kraji

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.
Bonus:řetěz a šek v hodnotě 600 Kč

JONSERED CS 2250 S

JONSERED CS 2159

HUSQARNA FINANCOVÁNÍ
bez navýšení

akční cena
15 990 Kč

w

Profesionální pila s vynikajícím poměrem výkonu.Výkon 4,1 k.
Běžná cena 17990 Kč.
Bonus: lišta a 2 řetězy v hodnotě 1 670 Kč 
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Vážení a milí čtenáři,
Mužský nejsou, došli... slyším od ně-
kterých kamarádek, ale i mladých 
nezadaných dívek. Já nevím, jestli je 
to pravda, protože žádného chlapa 
nehledám. A totéž radím známým. 
Až přijde ta pravá chvíle, přijde sám. 
Nechte seznámení na náhodě. Chla-
pi se nedají lapit, ani si nechat při-
střihnout křídla. Chtějí si stále doka-
zovat, že jsou pány tvorstva, a sna-
ží se toho stihnout maximum. Práci 
i koníčky. A tak lze vidět prošedivě-
lého šedesátníka (ale i starší ročník) 
prohánět se na kolečkových bruslích 
nebo jeho uštvaného vrstevníka, 

jak sotva leze do šatny, když před-
tím uplaval „třicet bazénů“, jen, aby 
si dokázal, že je „King“. Sotva se ale 
oklepe, už si čechrá peří před dlou-
honohou mladou blondýnou. Tak je 
to na světě zařízeno. Chlapi chtě-
jí celý život ženy dobývat. Chlap, to 
je diagnóza, a já nevím, koho ty ne-
zadané ženské hledají. Co je pro ně 
ten jejich chlap – ideál! Zřejmě ně-
co jako yetti. Všichni o něm mluví, 
ale nikdo ho neviděl. A tak ani ne-
čekejte milé dívky a ženy, že pro vás 
přijede princ na bílém koni. Je fakt 
zbytečné čekat ve dračí sluji a dou-
fat ve vysvobození. Jsou to pohád-

ky a ty jsou pro malé děti. Nicmé-
ně snění provází nás ženy celý ži-
vot. Na základce jsme se koukaly za-
milovaně na Vašíka, který nás tahal 
za culíky a místo romantiky vypustil 
z úst: „Co na mne čumíš, ty seš ale 
pitomá...“. A my zamilovaně kouka-
ly dál. Ale i když jsme si v pozděj-
ším věku sundaly růžové brýle, sni-
ly jsme dál. Že si pro nás ten Gott 
stejně jednou přijde, že Belmondo 
by za námi přijel, kdyby o nás vě-
dělW a Petr Kolář jakbysmet. A sny 
o mužském ideálu? Ten člověk, kte-
rého jsme si vzaly, a o kterém jsme 
si myslely, že je ten ideál? Rudé růže 

na stole, umyté nádobí, vyluxovaný 
byt? Kdeže loňské sněhy jsou. A ob-
čas bychom toho „ideála“ nejradě-
ji zabily. Ale pak přijdeme na to, že 
ve srovnání s tím „zabijákem draků“ 
z toho všeho vychází nejlíp. Ideál to-
tiž nesmí být dokonalý. Stačí, když 
neprudí, inspiruje, překvapuje, vy-
dělává peníze, nepouští se do bitek 
kvůli blbinám a občas vymění prask-
lou žárovku. A to by princ nezvládl 
ani omylem!

Olga Čermáková
šéfredaktorka
cermakova@tydeniky.cz

Západočeský METROPOL | Vydává: METROPOL MANAGEMENT s.r.o., IČ: 25477994, www.tydeniky.cz
redakce: Sedláčkova ul. 16, 320 00 Plzeň, tel: 377 222 893, šéfredaktorka: Olga Čermáková, e-mail: cermakova@tydeniky.cz, vedení společnosti: Ing. Jiří Morstadt, tel. +420 602 284 453,
morstadt@tydeniky.cz, obchodní oddělení: Eva Růžičková, tel. + 420 603 170 209, ruzickova@tydeniky.cz, agentura 6 X s.r.o., tel. 603 576 964, e-mail: mediaplzen@seznam.cz,
ředitel výroby: Jiří Vondráček, e-mail: grafi ka@tydeniky.cz. Tiskne: BOHEMIA PRINT, a. s., Jana Koziny 1632/7, 415 02 Teplice. Distribuce:  Česká pošta, s.p., vlastní distribuce METROPOL.
Povoleno MK ČR pod číslem E 18452. Nevyžádané rukopisy a fotografi e se nevracejí. 
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„Po tvém nikdy nebude, to ať je raději 
nejšerednější ze všech,“ křičela při jed-
né z hádek zemanka na svého muže, 
když se nemohli domluvit na jméně 
potomka. Netušila, jaké hrozné přání 
vyslovila. Děcko mělo velkou šišatou 
hlavu s oslíma ušima, kozlovskou bra-
dou a kančími tesáky. A čím byl Radouš 
starší, tím byl šerednější. Toulal po le-
sích, aby nebyl na očích. Jednou viděl 
spícího pocestného a sebral mu kabelu. 
V ní našel knihu a když ji otevřel, obje-
vili se maličcí skřítci připravení splnit 
mu jakékoliv přání. „Tady na tom vrchu 
postavte pevný hrad.“ Skřítci se dali do 
práce a postavili hrad Radyni. Když 
Radouš pocítil samotu, vydal se do 
nejbližší vsi. Tam se mu zalíbila dcera 
hostinského. Vzali se a narodilo se jim 
děťátko, které bylo škaredé jako jeho 
otec. Syna a ženu Radouš uškrtil a ho-
dil do sklepa. To se opakovalo šestkrát. 
Až sedmá manželka objevila šest 

svých předchůdkyň a z hradu Radyně 
utekla. Vymluvila se, že jede do vsi pro 
kolomaz. Radouše udala, ale když si 
vojsko pro Radouše přišlo, nikde ho ne-
našli, navěky zmizel. Přízrak nešťastní-
ka se na zřícenině hradu Radyně u Sta-

rého Plzence, pár kilometrů od Plzně, 
občas objeví. V pravé poledne projede 
hradním areálem s kolečkem plným 
kolomazí a vzápětí nato se strhne silná 

bouře. Až sem půjdete na výlet, třeba 
Radouše uvidíte. (pav)

Na Radyni se vydala nedávno skupina ochranářů a milovníků přírody z Rokycan. 
Součástí výletu byla  přednáška o fauně a činnosti rokycanských ochránců přírody. 
Na závěr si účastníci opekli klobásky. 

Foto: Pavel Moulis   

Za strašidlem na RadyniZa strašidlem na Radyni

Malická  11   -   Plzeò  -  Roudná 

Tel.: 373 315 501     www.komandor.cz

Hrajeme se Švejk restaurantem na Klatovské třídě v Plzni

Motto:
Tři otázky, tři možné varianty odpovědi, tři výherci

Vyhlašovatelem a organizátor čtenářské soutěže je časopis METROPOL, na jehož stránkách bude soutěž probíhat. V každém kole soutěže budou čtenáři 
tipovat správnou možnost odpovědi v každé ze tří zveřejněných otázek. Své tipy budou čtenáři zasílat na adresu týdeníku a ze správných odpovědí vylosujeme 
výherce v každém kole, kteří obdrží poukaz na večeři. V každém pokračování soutěže bude vždy uvedena správná odpověď a jméno výherce. Organizátor soutěže 
má právo čtenářskou soutěž kdykoli zrušit, nebo změnit její formu či obsah. Výhry v soutěži nejsou vymahatelné.

Stačí označit kroužkem správné odpovědi u všech tří otázek a vyplnit kolonku se jménem, příjmením a adresou, vystřihnout a zaslat na adresu
Západočeský metropol, Sedláčkova 16, 301 00 Plzeň nejpozději do 8. listopadu.

Jméno:...............................................příjmení: .....................................ulice: ...................................................................č. p.: ................

město: ......................................................................PSČ: ............................... tel. číslo: ................................................ .

4.  Jak se jmenoval pes, kterého Švejk ukradl pro nadporučíka Lukáše služce 
plukovníka Krause.

a) Max
b) Rex
c) Fox

5. Ve kterém jihočeském městě začala Švejkova Budějovické anabáze? a) v Táboře
b) v Písku
c) v Putimi

6.  Jaké pivo se čepovalo v hospodě „U kalicha“ v době, kdy jí Švejk každý večer 
navštěvoval?

a) Velkopopovický
b) Smíchovský 
c) Plzeňský

Správné odpovědi z minulého kola:
1 b) Román Jaroslava Haška „Osudy dobrého vojáka Švejka“ začíná slovy „Tak nám zabili Ferdinanda“. 
2 a) Švejk s Vodičkou si dali schůzku U kalicha v šest hodin po válce
3 c) Civilní strážník Bretschneider byl sežrán vlastními psy
Výherce z prvního kola: Jana Boudová, Přeštice. Poukaz je k vyzvednutí v redakci týdeníku.


