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Foto: ČTK
Text: Lenka Lukešová

boty patří. Hrát bez podpatků nepřichází 
v úvahu. Kdysi jsem mívala podpatky 
vysoké osm až deset centimetrů, ale teď 
mám oba kotníky zrušené od koní, takže 
jsem podpatky snížila. Říkám, že pro krá-
su se musí trpět, ale neumíte si představit 
tu úlevu ve chvíli, kdy skončí koncert! Sun-
dám ty podpatky z nohou a užívám si, že 
chodím bosa,“ přiznává nejlepší česká 
houslistka, která se také ráda hezky 
obléká. „Šaty na koncert by neměly mít 
padající ramínka nebo příliš hluboký de-
kolt, kdybych se náhodou víc předklonila. 
Z toho důvodu miluju korzetové modely, 
kde mám úplně volná ramena. Vlastním 
i speciální dámský frak, který mi ušila 
návrhářka Hanka Havelková. Měla jsem 
ho na sobě několikrát a musím smek-
nout před všemi pány houslisty. Hrát ve 
fraku, to je skutečně velká výzva! Není 
to zrovna nejpohodlnější… Rozhodnutí 
o tom, co na sebe, nechávám spíš na Tá-
ně Kovaříkové, u které již mnoho let šiju. 
Navrhuje šaty podle toho, jak mě vidí. Na 
zkouškách pak společně konzultujeme, 
co by mi případně mohlo vadit a dolaďu-
jeme šaty tak, abych se v nich mohla vol-
ně pohybovat po pódiu. Mám jich dost. 
Hlídám si, ve kterých šatech vystupuji 
v jakém státě, abych se neopakovala. Že 
už si nemůžu obléknout šaty v Čechách, 
neznamená, že bych v nich nemohla 
objet svět a použít je na jiných kontinen-
tech. Na řadu vystoupení si šaty i půjčuji. 
S mou spotřebou bych jimi za chvíli zapl-
nila celý rodinný dům,“ dodává.
Její profese je o obrovském psychic-
kém i fyzickém vypětí. „Na pódiu mu-
sím být pořád o krok dopředu před tím, 
co zrovna hraji. Čím je skladba rych-

lejší, technicky náročnější, tím rychleji 
můj mozek jede a tím rychlejší impulzy 
potřebuje dostávat moje jemná moto-
rika. Do každého vystoupení dávám 
maximum, ať se odehrává v kulturním 
domě na vesnici, nebo ve světové metro-
poli. Na pódiu ze sebe vydám všechno. 
Když dohraju, jako bych doběhla ma-
raton nebo dostih. Záleží na tom, jestli 
šlo o celovečerní recitál, nebo jen krátké 
vystoupení. Po koncertě mé tělo vyplaví 
velké množství endorfi nů a já několik 
hodin zářím. Sálá ze mne tolik pozitivní 
energie. Pak pochopitelně přijde razant-
ní útlum. To je signál, že můžu jít spát. 
Ovšem kolikrát se mi stane, že se ještě 
nad ránem budím a slyším sekvence 
skladby, kterou jsem ten večer hrála.“ 
Diář si Gabriela Demeterová plní tak 
na rok. „To mi stačí a vyhovuje. Někdy 
na dva, protože určitá turné se plánu-
jí dlouhodobě. Jinak spíš vítám, když 
akce přicházejí postupně během celého 
roku. Například už vím, že budu příš-
tí rok hostem festivalu klasické hudby 
Smetanovské dny v Plzni. V programu 
zazní tóny známého cyklu Vivaldiho 
houslových koncertů z Op. 8 Le quattro 
stagioni - Čtvero ročních období. Ne-
líbí se mi hysterie současné doby, kdy 
umělci chtějí mít zaplněn diář i na pět 
let dopředu. Vždyť vůbec nevědí, co bu-
de za pět let. Měla bych obavy slibovat 
vystoupení takhle předem,“ dodává 
hvězda, která má v sobě kromě talen-
tu i velké procento vůle, sebezapření, 
kázně a disciplíny. 

ZÁPADOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst

Honza DixiLenka

Z
Váš oblíbený Metropol v domovních schránkách nebo na těchto vybraných distribučních místech

 PLZEŇ  Mediální dům, Sedláčkova 16 – vestibull  Škoda Holding - recep-
ce, 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, Náměstí 
gen. Píky 27, u vchodu  Jídelna Tylovka, Tylova ul. 26  Cukrárna Sluničko, 
Smetanovy sady 15  Restaurant Švejk, Klatovská 125  Informační centrum, ná-
městí Republiky 41  Čajovna, Rosseveltova ul.15  Poliklinika Bory, Čechova 

44, Západočeská univerzita, právnická fakulta, Sady Pětatřicátníků 44,  Mula-
čova nemocnice, Dvořákova 17,  Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18 
 Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13  Obchodní dům  - Luna, Skupova 

24,  Obchodní dům - Radyně,  Starý  Plzenec, Nerudova 933,  Supermar-
ket Albert, Karla Steinera 7,  Plzeňská teplárenská - kantýna, Doubravecká 
  1 Zámek Chyše u Lubence  Zámek Rochlov u Nýřan  Dopravní podniky 

Města Plzně, tramvaje a trolejbusy v Plzni  ČSAD Plzeň linkové autobusy 
v Plzeňském kraji  ČSAD Karlovy Vary linkové autobusy v Karlovarském kraji

Kontakt: vedoucí distribuce Ladislav Krňoul, tel.:775 108 610, e-mail: krnoul@tydeniky.cz 
 kompletní přehled naleznete na www.tydeniky.cz

Text: Lenka Lukešová
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Gabriela Demeterová:
ráda chodím bosa

Před nedávnem mi v jedné z místností zámku Chyše na Karlovarsku padlo mezi barokními temnými obrazy plátno 
v těžkém rámu a na něm téměř v životní velikosti přední houslová virtuoska Gabriela Demeterová. Podle zámeckého 
pána už jaksi také „patří k zámku“, protože mívá v tom to sále koncerty. A nejen to, svého času zde několik týdnů 
odpočívala a urovnávala si myšlenky. Majitel zámku Vladimír Lažanský to vysvětlil jednoduše. Chtěl by dávat prostor 
umění, což vždy k šlechtickým sídlům patřilo. Kdoví, možná za padesát let už nikdo nebude vědět, kdo obraz maloval, 
kdo ho na stěnu pověsil, ale v povědomí lidí zůstane, že na zámku Chyše pobývala naše nejlepší česká houslistka.

Gabriela Demeterová vzala housle 
pod bradu poprvé ve třech letech, 
když se toužila podobat své sestře 
studující konzervatoř. Od té doby je 
nedala z ruky a pouzdro s houslemi 
nosí úplně všude.
„Téměř všude. Někdy jsem raději, když 
ho s sebou vozit nemusím. Jenže na 
koncerty to jinak nejde. Housle mne 
živí a jsou pro mě nenahraditelným 
partnerem, tudíž jim dopřávám, co 
jim náleží. Nemohou například ležet 
v zavazadlovém prostoru jako ostat-
ní kufry. To bych si na druhém konci 
světa vyzvedla jen třísky nebo by tam 
nebylo vůbec nic. Je to výhoda malých 
instrumentů, že je mohu vozit s sebou 
a nic za to neplatím. Například cellisté 
musí svému nástroji kupovat zvláštní 
letenku a orchestr přepravuje nástroje 
v zavazadlovém prostoru. Já bych své 
housle nedala z ruky,“ přiznala štíhlá 
blondýnka.
„My muzikanti si nadváhu nemůžeme 
dovolit. Nedokážu si představit, jak by 
se mi hrálo s bujným poprsím a několi-
ka kily navíc. Dobře určitě ne,“ přiznává 
houslistka, která má doma kolem sebe 

spoustu zvířat. „Mám koně, kočky, 
psa. Odstěhovala jsem se z Prahy a žiju 

v přírodě, kde s nimi ráda trávím čas. 
Vyčistím si hlavu, nasaju novou energii, 
zregeneruji se po koncertech. Starám se 
o sebe, cvičím. A pravidelně docházím 
do nemocnice na Homolku na rehabi-
litační cvičení, protože tělo občas bolí 
i nohy od vysokých podpatků. Na Ho-
molce ze mě nemají radost. Stabilita 

v podpatcích skutečně není nic moc, 
ale ke koncertům vážné hudby vysoké 

Už toho máme dost…

www.ideafactory.cz

…za sebou

A D V E R T I S I N G  F U L L  S E R V I C E
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Města šetří
Plzeň | Největší města v Plzeňském 
kraji dají letos na vánoční výzdo-
bu méně peněz než jindy. Například 
v Plzni bude stát výzdoba zhruba 
1,2 milionu, což je o 600 tisíc ko-
run méně než loni. Kvůli úsporám 
nebude město ani dokupovat žádné 
ozdobné prvky, jen staré opraví. No-
vě bude vyzdobena část rekonstruo-
vané Americké třídy. Zdobit se za-
čne v nejbližších dnech. V prvním 
prosincovém týdnu se rozsvítí i vá-
noční strom na Náměstí Republiky.
 

Před bankou
bude stavba

Plzeň | Zastupitelé města Plzně se 
na svém posledním jednání sezná-
mili s výsledky architektonické sou-
těže, která řešila otázku zastavění 
nebo jiného využití prostoru před 
budovou Komerční banky na Ang-
lickém nábřeží. Z návrhů vyplynulo, 
že nejvhodnějším řešením je čás-
tečné zastavění prostoru. Závěreč-
né slovo bude mít porota.

Peníze pro nemocné
Plzeň | Přes sto tisíc korun vybra-
li studenti plzeňského Gymnázia 
Luďka Pika při sbírce ve prospěch 
plzeňské Nadace pro transplanta-
ci kostní dřeně. Sluníčkovou sbírku 
pořádají studenti ve svém volnu od 
roku 2003 a později se k nim přida-
ly další školy v pěti městech.  

Mašinkou v podzemí
Stříbro | Členové Hornického his-
torického spolku ve Stříbře na Ta-
chovsku zprovoznili muzejní úz-
korozchodnou důlní dráhu, která 
se vine 325 metrů podél řeky Mže 
k obci Vranov. Podzemím jezdí ma-
lá dieslová lokomotiva typu BND 30 
s přepravními vozíky, která pobere 
čtyřiadvacet cestujících.  

Házenkářky mají sraz
Plzeň | Chcete si zavzpomínat na 
staré dobré časy a sejít se s partou 
s kterou vám bývalo dobře? Přijďte 
do plzeňské restaurace Merlin, kde 
se ve čtvrtek 3. prosince v půl šes-
té večer koná celoměstský sraz há-
zenkářek.

Lepší orientace
Plzeň | Nový a uživatelsky jedno-
duchý a přehledný mapový portál 
má město Plzeň. Návštěvníci  mo-
hou na adrese http://mapy.plzen.eu
hledat snadno, rychle a přehled-
ně v mapách města Plzně nejrůz-
nější cíle, ale i získat kompletní in-
formace o městské hromadné do-
pravě s odkazy na jízdní řády, ne-
bo zjistit, kde je právě dopravní 
uzavírka a jaká je nejvhodnější ji-
ná trasa.

Hrošíci bydlí
v luxusu

Plzeň | Druhá největší výstav-
ba v historii českých zoo pokraču-
je v Plzni. Všechny objekty jsou již 
těsně před dokončením. Například 
kombinovaný dům hrošíka, peliká-
na, geparda a vlhy, nová stáj vel-
bloudů a sociální zařízení. Z celko-
vé částky 135 milionů se již pro-
investovalo 112 milionů korun. 
Nová expozice se týká téměř 70 
druhů zvířat. Díky africkým a asij-
ským expozicím se tak Zoo Plzeň 
bude moci poprvé soustředit také 
na chov žiraf, indických nosorož-
ců, gepardů, liberijských hrošíků, 
pandy červené nebo prasat brada-
vičnatých. (met)

3. ročník ankety

Více se dozvíte na www.plzenskakarta.cz 
nebo v prodejnách PMDP.

3. ročník ankety

Listopad s Plzeňskou kartouListopad s Plzeňskou kartou  plný výherplný výher

Již 3. rokem se můžete zúčastnit 
ankety na téma Plzeňská karta 
a třeba právě Vaše odpověď bude 
odměněna jednou ze 100 cen.

Z návrhů kateder bylo vybráno 92 stu-
dentů, kterým byla předána Cena děka-
na spojená s mimořádným stipendiem. 
Oceněni byli studenti s výbornými stu-
dijními výsledky a reprezentanti FEL, 
ve sportu a národních i mezinárodních 
akcích. Cenu získali i úspěšní reprezen-
tanti na Českých akademických hrách 

v karate a atletice nebo mistr republi-
ky v akrobacii F3A s modely letadel. Tři 
studentky byly navrženy na Cenu měs-
ta Plzně, Cenu Plzeňského kraje a Cenu 
rektora ZČU. Na Fakultě elektrotechnic-
ké ZČU v Plzni studuje v současné do-
bě dva tisíce studentů. Cena děkana je 
udělována od roku 2001. (met)

V současnosti je zde vyvíjen pro-
totyp informačního panelu hlášení 
o vlakových spojích, který komuni-
kuje s uživatelem ve znakové češ-
tině. 
Na pracovišti Katedry kybernetiky 
v rámci operačního programu Ev-
ropské unie „Vzdělávání pro konku-
renceschopnost“ ve spolupráci s Ma-
sarykovou univerzitou a Univerzitou 
Palackého v Olomouci je připravo-
vána inovace předmětů terciárního 
vzdělávání využívající technologii 
hlasové 3D syntézy znaků ČZJ i au-
tomatického rozpoznání znaků pro 
prohlížení a vyhledávání připravo-
vaného on-line slovníku ČZJ pro po-
třeby neslyšících studentů i studen-
tů speciální pedagogiky. Pro překlad 

z řeči do znakového jazyka je důle-
žitý přepis mluvené řeči do textové 
podoby. Text je pak překládán meto-
dami automatického strojového pře-
kladu do zápisu znakového jazyka, 
který je následně převáděn do po-
hybu znakující lidské postavy. Ten-
to systém převodu do znakového 
jazyka by mohl v budoucnu slou-
žit například při vysílání zpráv, ve 
zdravotnictví, bankách, na poštách 
a úřadech. 
Součástí znakující postavy je i tzv. 
mluvící hlava, která artikuluje pro-
mlouvaný text. Může být pomoc-
níkem nejen pro sluchově postiže-
né lidi, ale i pro ty, kteří po úrazu 
či nemoci mají poruchy hlasu. Na 
první mezinárodní soutěži v artiku-

Vyznamenání převzali za své záslu-
hy a činnost během války Vladimír 
Gargula, Zdeněk Kostka a Jiřina Ze-
lená. „Všechno, co vyrostlo a bylo vy-
budováno postupem času kolem nás, 
vzniklo zásluhou vaší generace. Za 
své činy během válečného období si 
zasloužíte velký dík a především náš 
zájem o to, jak se vám daří a v jakých 
podmínkách žijete,“ uvedl náměstek 
hejtmana Miloslav Čermák.
Vyznamenaní patří ke dvacítce oby-
vatel domova, který je v současnos-
ti jediným zařízením svého dru-
hu v naší zemi. O provoz domova 
se v rámci vojenských lázeňských 

Františku Radkovskému bylo uděleno 
čestné občanství, což je nejvyšší oce-
nění města. Richard Průcha a Josef Ber-
nard převzali historické pečeti města 
Plzně.
„Člověk ke všemu v životě potřebuje oběta-
vou, sloužící lásku. Ta propojuje lidi předi-
vem, které je jejím štěstím. Prosím denně 
v modlitbách za toto město a jeho obyva-
tele a jsem přesvědčen, že Bůh tyto modlit-
by slyší,“ řekl František Radkovský. 

Josef Bernard získal historickou pe-
čeť za to, že patřil k osobnostem listo-
padových událostí v plzeňské Škodov-
ce a patřil k zakladatelům Občanské-
ho fóra ve městě. Richarda Průchu po-
znamenal komunistický režim v roce 
1948. Protože se angažoval v organiza-
ci Orel a podílel se na vydávání časopi-
su Hlas umlčených, byl v březnu roku 
1949 zatčen a musel dlouhá léta praco-
vat v uranových dolech. (met)

Dobrá zpráva pro neslyšící
Výsledky pětiletého výzkumu v rámci projektu MUSSLAP vyústily na ZČU 
v Plzni v návrh a vývoj technologie syntézy českého znakového jazyka (ČZJ), 
rozpoznávání omezeného slovníku znaků ČZJ a metod automatického pře-
kladu mezi češtinou a ČZJ. 

Na snímku zleva Zdeněk Krňoul a Jakub Kanis z katedry Kybernetiky ZČU Plzeň.

laci (angličtiny) LIPS 2008 v Austrá-
lii tým ze Západočeské univerzity 
ve složení Ing. Zdeněk Krňoul (vle-
vo) a Ing. Miloš Železný, Ph.D. získali 

první cenu  „Golden Lips Award for 
Intelligibility“.

Text: Doc. ing. Luděk Müller, Ph.D.

Váleční veteráni převzali vyznamenání
Karlovy Vary | V Domově péče 
o válečné veterány Bílý kříž 
v Karlových Varech proběhlo 
za účasti zástupců minister-
stva obrany, Karlovarského 
kraje a krajského vojenského 
velitelství slavnostní vyzna-
menávání válečných veterá-
nů, účastníků domácího i za-
hraničního odboje.

Primátor rozdával ocenění
Plzeň | Plzeňský Biskup František Radkovský, personální ředitel Škody 
Holding Josef Bernard a někdejší vězeň komunistického režimu Richard 
Průcha získali u příležitosti výročí 17. listopadu ocenění od primátora Plz-
ně Pavla Rödla.

Cena děkana a stipendium
Plzeň | U příležitosti 17. listopadu předal děkan Fakulty elektrotechnické 
ZČU Jiří Kotlan (na snímku), ocenění nejlepším studentům fakulty. 

I letos bude nejen v Plzni, ale na mno-
ha dalších místech regionu začínat zá-
bavný program už odpoledne. Všude 
se potom program sjednotí v 18 hodin, 
kdy zazní dvě nejznámější české vánoč-

ní koledy - Narodil se Kristus Pán a Ne-
sem vám noviny. Program na náměstí 
Republiky v Plzni začne v 16 hodin, kdy 
divadelní spolek Jezírko předvede ně-
které scény a výjevy z Betléma.  (ol)

Vánoční zpívání na náměstí se blíží
Plzeň | Vánoční zpívání koled na náměstí Republiky v Plzni se stalo tradi-
cí a patří mezi nejúspěšnější akce závěru roku s vánoční atmosférou, kte-
ré se každoročně účastní tisíce zpívajících a vánočně naladěných Plzeňa-
nů. Letos bude vánoční zpívání ve středu 8. prosince.

a rekreačních zařízení stará Minis-
terstvo obrany ČR. 
„V roce 2005 byla dokončena přestav-
ba objektu, v němž jeho obyvatelé na-

jdou všechny potřebné služby včetně 
stravování, úklidu a celodenního pro-
gramu,“ objasnil ředitel domova Pa-
vel Macek. (met)
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Člen skupiny KBC Infolinka 800 300 300

V každé životní situaci se na nás můžete spolehnout. 
Chcete zhodnocovat svoje peníze? Potřebujete vyřešit 
svoje bydlení? Přemýšlíte nad tím, jak si vytvořit 
dostatečnou finanční rezervu do penze? Nebo si jen 
potřebujete koupit něco důležitého, ale hned teď...?

Pro všechny případy je tu pro vás ČSOB.

Uděláme váš život

     bohatší

Metropol_CSOB_Terasa_246x131.indd   1 11/13/09   9:38:47 AM

Projekty je získaly v rámci páté výzvy 
takzvaného Regionálního operačního 
programu (ROP) Jihozápad. Největší su-
mu, zhruba 450 milionů korun, posílá 
Unie na stavbu Klatovské nemocnice. 
„Jsem za to velmi ráda. Bez těchto pro-
středků bychom ji do roku 2011 jen stěží 
mohli dokončit,“ reagovala hejtmanka 
Milada Emmerová. Nemocnice v Kla-
tovech má stát včetně vybavení kolem 
1,3 miliardy korun. Kraj má na ni nyní 
připraveno 825 milionů. „Bude nám te-
dy chybět ještě zhruba sto milionů, které 
musíme v rozpočtu kraje najít přespříští 
rok,“ dodal náměstek hejtmanky Mi-
lan Chovanec. „Uspěl jeden žadatel ze 
čtyř. Dotaci má přislíbenou i Mulačova 

nemocnice v Plzni. Za více než 24 mili-
onů pořídí počítačový tomograf, poloho-
vací lůžka a monitory. Téměř 22 milionů 
dostane na nákup moderních přístrojů 
i Domažlická nemocnice a přes 15 milio-
nů na mamograf tachovská poliklinika. 
Žadatelé podali rekordní počet žádostí,“ 
uvedl ředitel Úřadu regionální rady 
Jiří Trnka. 
Dohromady jich z Plzeňského a Jiho-
českého kraje bylo 670, z nichž uspělo 
jen 177 projektů. Největší zájem byl 
o dotace na rozvoj škol. Vedle zdravot-
nictví a školství přiteče z Unie nejvíce 
peněz na nové silnice. Přes 238 mili-
onů půjde na severozápadní obchvat 
Klatov.  (vza)

„Uvažovali jsme také o tom, že pro bez-
domovce pořídíme stan, ale toto se nám 
zdá vhodnější. V jedné buňce může být 
v případě nouze ubytováno až osm li-
dí,“ prohlásila náměstkyně primátora 
Plzně Marcela Krejsová. Buňky budou 
stát poblíž nynějšího domu městské 
charity ve Wenzigově ulici.  Bezdo-
movcům začne sloužit provizorní 
ordinace. „Občas bývá složité tyto lidi 
ošetřit. Už existuje dohoda s lékařem, 

který tam bude ordinovat čtyři hodiny 
v týdnu,“ řekla Krejsová. Ředitel Měst-
ské charity Plzeň Pavel Janouškovec 
uvedl, že s novými kapacitami bude 
možné nejkritičtější zimní období 
přečkat a uspokojit zájem bezdomov-
ců. „Když v zimě mrzne týden, není to 
tak zlé, protože to jsou ti lidé schopni 
přežít i venku. Ale když jsou mrazy třeba 
tři měsíce, pak jim dojdou síly a hledají 
pomoc,“ uvedl Janouškovec.  (pl)

Plzeň|Toužim | Buti, dobrý obchod 
Českého západu funguje ve Velesla-
vínově ulici v Plzni a za pár týdnů si 
získal už své první stálé zákazníky, 
dárce i dobrovolníky. Lidé zde mohou 
nakupovat nejen použité věci, ale také 
výrobky chráněných dílen a mnichů 
z klášterů v Novém Dvoře a fran-
couzském Sept-Fons. Výtěžek tohoto, 
v západních Čechách ojedinělého ob-
chodu, putuje na dobročinné účely, na 
vzdělávání, zaměstnávání, volnočaso-
vé programy a další aktivity občanské-
ho sdružení Český západ, které půso-
bí v sociálně vyloučených lokalitách 
v Dobré Vodě a okolí na Karlovarsku. 
„Naši zákazníci u nás mohou nakoupit 

dárky pro své blízké nebo použité obleče-
ní, obuv, módní doplňky, knihy, hudbu, 
fi lmy, sklo, porcelán, umělecké předměty 
či drobné bytové doplňky. V Buti dále na-
bízíme originální výrobky naší textilní 
dílny, kde pracují romské ženy z Dobré 
Vody. Sortiment zahrnuje tašky, kapsáře 
a zástěry. Prodáváme také hořčici a kré-
my od bratří trapistů z kláštera v No-
vém Dvoře, kávu a více než třicet druhů 
marmelád od mnichů z francouzského 
kláštera v Sept-Fons. Velký zájem je také 
o svíčky a fi lcované šperky z chráněné 
dílny občanského sdružení Ledovec, kde 
pracují lidé s duševním onemocněním,” 
představuje nabídku obchodu jeho 
koordinátorka Iva Pšeničková.   (vza)

Kam půjdou evropské dotace

Plzeň koupí bezdomovcům buňky
Plzeň | Tři obytné buňky za půl milionu korun nakoupí pro bezdomovce pl-
zeňská radnice. Buňky budou sloužit pro ubytování bezdomovců především 
v zimě, kdy charita nezvládá nápor lidí, kteří každoročně hledají místo, kde 
by přežili mrazy. V jedné z buněk bude zřízena lékařská ordinace a zbývající 
dvě by měly sloužit k ubytování.

Plzeň | Moderní nemocnice v Klatovech, všerubský a klatovský obchvat, no-
vé odborné učebny ve škole v Heřmanově Huti nebo obnova historické návsi 
Koterova. Na tyto a dalších 53 projektů v Plzeňském kraji přiteče v následu-
jících třech letech zhruba 1,6 miliardy korun z Evropské unie.

Zásobuje teplem a chladem 40 tisíc 
domácností. Nový energoblok tep-
lárny, jehož srdce bylo osazeno, bude 
spuštěn v březnu příštího roku. „Inves-
tiční náklady na vybudování „zeleného“ 
bloku na spalování biomasy činí 850 mi-
lionů korun a ročně nahradí až 90 tisíc 
tun uhlí. Nová investice teplárny neovliv-
ní nijak cenu tepla pro domácnosti, kte-
rá je jednou z nejnižších v ČR, a to 347,80 
Kč/GJ,“ uvedl šéf výroby v teplárně 
Zdeněk Dongres. „Zařízení je dosud 
nejvýkonnějším kogeneračním blokem 
na spalování biomasy v celé ČR a řadí 
se k významným energo-ekologickým 
projektům v rámci celé EU. V současné 
době vyrábí Plzeňská teplárenská čtvr-
tinu elektrické energie z obnovitelných 
zdrojů, po najetí nového bloku odhadu-
jeme výrobu elektrické energie z obnovi-
telných zdrojů ve výši kolem 30 procent,“ 
dodal Dongres.
Teplárna je v současné době největ-
ším výrobcem zelené energie u nás. 
Nový kotel umožní i podstatné sní-
žení emisí a popelovin. Loni spálila 
Plzeňská teplárenská 90 tisíc tun bio-
masy a letos se předpokládá, že spo-
třeba stoupne na 120 tisíc tun. Nový 
„zelený“ kotel spotřebuje až 115 tisíc 

Buti nabízí pomoc

Strojovna s novým srdcem

Plzeň | Zcela netradičně, unikátní metodou, a to spuštěním otvorem ve střeše za pomoci speciálního jeřábu, byla 
instalována do budovaného největšího českého energobloku na spalování biomasy v Plzni turbína a generátor. Zaří-
zení staví společnost Plzeňská teplárenská, která je v krajské metropoli největším výrobcem tepla i elektřiny.

Foto: společnost teplárenská 

tun biomasy ročně, pokud bude mít 
teplárna dostatek paliva, spotřebuje 
ho až 200 tisíc tun. „V současnosti má-
me uzavřeny smlouvy na několik let do-
předu na dodání dřevní štěpky se správ-
ci lesů. Kromě toho chceme nakupovat 
od zemědělců 25 tisíc tun biomasy v po-
době plodiny triticale, která se stává pro 

pěstitele atraktivní záležitostí,“  dodal 
Dongres. Sedmdesát procent spotře-
by kotle činí spalování dřevní štěpky 
a zbývajících 30 procent připadá na 
biomasu. Nový kotel bude pálit 14 
tun biomasy za hodinu.  (pes)
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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

Plzeňský kraj vyčlenil v letošním ro-
ce pro deset navržených studentů 
ze svého rozpočtu celkovou částku 
100 tisíc korun. Studenti převzali za 
svou vynikající činnost šek na 10 tisíc 
korun a pamětní list. Stipendium Pl-
zeňského kraje se uděluje již od roku 
2004 u příležitosti výročí 17. listopadu 
vybraným studentům z plzeňských 
veřejných vysokých škol. (ren)

Na fotografi i je zleva doc. Ing Josef Průša, CSc - rektor ZČU, doc. MUDr. Milada Emmerová, 
CSc - hejtmanka PK, Marcela Bílková - studentka Lékařské fakulty UK v Plzni. Studentka má 
nejen vynikající studijní výsledky, je také aktivní v kulturní a sportovní činnosti v Západo-
českém kraji. Obsadila také 2. místo v krajské soutěži ve hře na dva klavíry.

Suroviny: 450 g brambor, 200 g 
sádla, 1 vejce , 500 g kysaného zelí, 
6  špekáčků, 3 stroužky česneku, 
6 lžic hladké mouky, kmín , majo-
ránka,  pepř, 1 cibule.
Postup:  Oloupané syrové brambory 
nastrouháme, osolíme, opepříme, 
přidáme 3  stroužky utřeného čes-
neku se solí a majoránku, celé vejce 
a asi 6 lžic hladké mouky. Zaděláme 
těsto na bramborák. Na pekáč ne-
bo na  plech dáme rozpustit asi 3/4 
sádla a připravené těsto na něj na-
lijeme a prudce v troubě upečeme. 
Mezi tím zpěněnou cibuli se sád-
lem vložíme  kysané zelí, osolíme, 
okmínujeme a dusíme doměkka. 
Zahustíme strouhanou bramborou. 

METROPOL recept

Šumavský toč
Špekáčky nakrájíme na kostky, vlo-
žíme do zelí  a necháme prohřát. 
Potom dáme špekáčky ze zelím na 
upečený  bramborák, stejnoměrně 
rozetřeme a zabalíme jako roládu, 
krájíme na porce a podáváme. Jed-
notlivé porce je možné na připrave-
ném talíři   dozdobit zbytkem směsi 
špekáčků a zelí.

Recept na dobrotu ze zelí nám poslala do redakce čtenářka
Alena Schröterová

Co se týká obsluh sypačů, dispečerů 
zimní údržby a ostatních pracovníků 
zajišťujících kvalitní provádění zimní 
údržby jsou všichni řádně vyškoleni 
pro plnění svých funkcí. 
Všechny Správy a údržby silnic v Plzeň-
ském kraji již mají zpracován, zkontro-
lován a projednán „Plán zimní údržby 
silnic na období 2009/10, který vychá-
zí z právních norem tzn. ze „Zákona 
č.13/1997 Sb. – o pozemních komunika-
cích, ve znění pozdějších předpisů a je-
ho prováděcí vyhlášky č.104/1997 Sb. 
V měsíci říjnu proběhla kontrola při-
pravenosti potřebné techniky na pro-
vádění zimní údržby u všech Správ 
a údržeb silnic v Plzeňském kraji. 
Kontrolu provedl Odbor dopravy a sil-
ničního hospodářství Krajského úřadu 
Plzeňského kraje. 

Silničáři jsou připraveni na zimu
Silničáři v Plzeňském kraji jsou připraveni na zimu a nic nepodcenili. Pří-
pravy začaly včas, a tudíž je vše řádně přichystáno, jak po technické, tak 
logistické stránce. 

Kontrola připravenosti techniky na provádění zimní údržby v SÚS Kralovice

„Vážíme si práce našich silničářů a věří-
me, že podle potřeb vždy včas vyjedou 
k plnění svých úkolů při provádění zim-
ní údržby a budou postupovat v rámci 
zpracovaných „Aktuálních plánů zimní 
údržby“ uvedl Ing. Karel Kunc, referent 
oddělení správy a údržby silnic KÚPK.
Zároveň chce občany ještě upozornit 
na skutečnost, že následky zimy silni-
čáři pouze zmírňují, nikoliv odstraňu-
jí. „Je třeba, aby si každý z nás uvědomil, 
že existují dané časové normy a pořadí 
důležitosti silnic, proto nikdo z nás 
nemůže chtít, aby silničáři zasahovali 
všude okamžitě na každém potřebném 
místě,“ dodal Ing. Kunc.
Milan Vodička, provozní náměs-
tek SÚS Kralovice potvrdil, že soli 
a inertního posypu je pro letošní rok 
dostatek. (kr)

Plzeňský kraj ocenil studenty
Plzeňský kraj ocenil výbornou stu-
dijní, sportovní i kulturní činnost 
studentů a doktorandů Západočes-
ké univerzity v Plzni a lékařské fa-
kulty UK v Plzni. 
Hejtmanka Plzeňského kraje Mila-
da Emmerová předala Stipendium 
Plzeňského kraje, které obdrželi 
studenti navržení jednotlivými fa-
kultami.

Po dlouhých 63 letech získal kostel sv. 
Mikuláše repliky původních, štíhlých 
24 metrů vysokých gotických helmic 
věží. Věže se podařilo zrekonstrukovat 
díky úsilí Nadačního fondu Historický 
Cheb. V průběhu tří let shromáždili 
jeho členové potřebných 9 milionů 
korun. Do sbírky přispívali nejen pod-
nikatelé, ale i chebská radnice či řada 
místních občanů.
Kostel sv. Mikuláše a sv. Alžběty původ-
ně pochází ze 13. století a patří k nejvý-
znamnějším chebským památkám. 
Helmice navíc skrývají překvapení pro 
budoucí generace. Při jejich příští opra-
vě najdou dělníci kovový zapečetěný 
tubus, ve kterém jsou stavební plány 
helmic věží, výstřižky z novin, farní lis-
tiny a současné mince.

Kostel sv. Mikuláše v Chebu má nové věže
Cheb | Občanům i návštěvníkům regionu se tak naskýtá vskutku unikát-
ní pohled. Město totiž získalo podobu jakou mělo na dobových fotografi ích 
a malbách ještě před druhou světovou válkou.

V rámci setkání proběhlo jednání 
o prevenci kriminality. Cílem všech zú-
častněných je rozšířit projekt „Plzeň-
bezpečné město“ na celý kraj. Projekt 
Plzeňský kraj-bezpečný kraj“ se již 
připravuje a k jeho realizaci by mělo 
dojít závěrem letošního roku, nebo 
počátkem dalšího. V obcích PK přibu-
dou kamerové systémy, zpomalovací 

Hejtmanka Milada Emmerová gratulovala generálovi
Hejtmanka Plzeňského kraje Mila-
da Emmerová přivítala na KÚPK 
v úterý 3.11.2009 ředitele Krajského 
ředitelství policie Plzeňského kraje 
Miloslava Mašteru, aby mu pogratu-
lovala ke jmenování do hodnosti ge-
nerála. Společně s prvním generálem 
v řadách policie v Plzeňském kraji, 
navštívil hejtmanku ministr vnitra 
Martin Pecina a policejní prezident 
Oldřich Martinů. 

pásy a další bezpečností prvky. Mi-
nistr Martin Pecina mimo jiné pochvá-
lil Plzeňský kraj za vzorové vracení re-
gulačních poplatků ve zdravotnictví: 
„Chtěl jsem paní hejtmanku pochválit, 
protože poplatky ve zdravotnictví vrací 
nejlépe.“ 

Policejní prezident Oldřich Martinů 
informoval o aktuálním stavu počtu 
policistů v ČR: „Náborové kampaně 
přinesly své ovoce,již byl celorepublikově 
vyhlášen stop- stav, pouze ve Středočes-
kém kraji, kde policisté i nadále chybí, 
nábory pokračují.“

Na fotografi i zleva: gen.Maštera, hejtmanka PK, ministr Pecina, policejní Na fotografi i zleva: gen.Maštera, hejtmanka PK, ministr Pecina, policejní 
prezident Martinů.prezident Martinů.
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To jsou motivy některých povídek 
z knihy, kterou ministryně sprave-
dlnosti Daniela Kovářová, píšící pod 
pseudonymem Ida Sebastiani, pokřtila 
v Plzni. Knihu Láskyplné povídky vě-
novala ministryně svému manželovi 
Martinovi. V doslovu Sebastiani-Ková-
řová píše: „Skutečnost, že některé mé po-
vídky jsou děsivé, mi pomáhá nezaškrtit 

mé nejbližší.“ Sexuální motivy tu jiskří 
ve větší části ze sedmnácti povídek. 
Pseudonym Ida Sebastiani si Kovářová 
zvolila podle rodného jména své italské 
babičky. Láskyplné povídky jsou zejmé-
na o lásce a vztazích mezi manželi či 
milenci a také mezi rodiči a dětmi. A ro-
zepsané má další dvě sbírky - Justiční 
a Erotické povídky. (lo)

A nadešel Advent... Láskyplné povídky ministryně spravedlnosti
Žena středního věku sní ve vlakovém kupé o tom, jak by svedla na-
proti sedícího mladého muže. Studentka má poměr s profesorem 
a horkými nocemi si u něj kupuje zkoušky. Na abiturientském srazu 
si chce žena po dvaceti letech zopakovat sex se svým spolužákem, ale 
z něho se mezitím stal gay. 

 Proč jste nechodila na semináře a před-
nášky?
Měla jsem individuální studijní plán povo-
lený od tehdejšího proděkana pro studi-
um dr. Jaroslava Zachariáše. To znamená, 
že nemusíte chodit na semináře a před-
nášky. Domlouváte si pouze konzultace. 
Student s individuálním plánem si veške-
rý studijní materiál shání po knihovnách, 
či si odbornou literaturu kupuje a studuje 
zcela samostatně.  

 Ale předseda Nejvyššího správního 
soudu Josef Baxa uvedl, že ze svých zápis-
ků zjistil, že jste měla v letech 2003 a 2004 
docházet do jeho studijní skupiny, ale ani 
jednou jste se tam neukázala. Přesto jste 
měla zápočty a zkoušky. 
Pan Baxa mi ani zápočet dát nemohl, 
protože jsem nepatřila do jeho seminární 
skupiny. On nebyl můj vyučující ani kon-
zultant. Zkoušku jsem složila u docenta Ji-
řího Pipka. Konzultovala jsem s jeho mlad-
ší asistentkou z katedry trestního práva 
Simonou Stočesovou, která na škole učí 
dodnes. Konzultace na katedře trestního 
práva jsem objednávala u paní Jitky Rou-
sové. Nechápu, jak je možné, aby předse-
da Nejvyššího správního soudu zcela bez 
přímých důkazů a neznalosti celé pravdy 
obvinil někoho, že nestudoval řádně a že 
by měl vrátit titul. Proč si pan Baxa na 
svého studenta vzpomněl po osmi letech? 
Jako správný vyučující se měl již tenkrát 
starat, kde má studenta. Kdybych neměla 
dokončený ročník řádnými zkouškami, 
těžko bych mohla postoupit do dalšího 
ročníku. Já nechci pana Baxu obviňovat 
z falešných pohnutek, ale kdyby mne kon-
taktoval, tak bych mu vše vysvětlila. Jestli 
má špetku cti v těle, tak by mi měl zavolat 
a omluvit se mi. Jeho chování leccos vypo-
vídá o úrovni naší justice. 

 Podáte na něj žalobu?
Zvažuju to. Pustit takové věci do médií 
bez ověření skutečného stavu je v jeho 
postavení předsedy Nejvyššího správní-
ho soudu značně nezodpovědné a nepo-
chopitelné. Velmi mne poškodil. Už jsem 
ale podala trestní oznámení na nezná-
mého pachatele ve věci odcizení mých 
dokumentů a diplomové práce a neo-
právněného nakládání s osobními údaji. 
Fakulta ty věci nechce dohledat, tak to 
provedou orgány činné v trestním řízení 

a potvrdí se, že mám naprostou pravdu. 
Zároveň jsem podala žalobu na univer-
zitu, která nepravdivými výroky hrubě 
poškodila mé dobré jméno. 

 Vaše rázné kroky vypovídají o tom, 
že si za svými slovy stojíte… 
Je absurdní, že mi univerzita vydá diplom 
na základě svých záznamů z elektronické 
databáze, v níž se uchovávají záznamy 
o studentech, jejich zkouškách a zápočtech 
a pan Baxa, který je předsedou Nejvyššího 
správního soudu a některé pátky vyučuje 
na právnické fakultě trestní právo, v mé-
diích ukazuje jakýsi notýsek z doby před 
osmi lety jako důkaz a tvrdí, že nemohu 
mít udělané zkoušky. Ještě absurdnější je, 
že mě rektor Josef Průša vyzval, abych do-
ložila svá studia, jinak navrhne, aby mi byl 
odebrán akademický titul „magistr v obo-
ru právo“. Tím naprosto potvrzuje, že zá-
znamy univerzity jsou v nepořádku, ale za 
viníka označil mě. Podle této logiky by ale 
museli za viníky označit všechny studenty, 
protože záznamy jsou špatné. 

 Sekretariát fakulty tvrdí, že jste získala 
zápočty a zkoušky dříve, než byl termín 
seminářů. Jak je to možné? 
To je absolutní nesmysl, mají v tom nepo-
řádek. Někdo úmyslně mlží. V tom chaosu, 
který tam vládne, se takovým zmateným 
informacím ani nedivím. Při individuálním 
studiu je to prostě všechno jinak. Vše bylo 
v řádných termínech tak, jak to mělo být. 
Ať to prověří Policie ČR, já mám svědomí 
čisté. 

 Jak to, že si nepamatujete žádného pro-
fesora? 
Já jsem nikdy neřekla, že si nepamatuji 
žádného z vyučujících, což jsem v tiskovém 
prohlášení vysvětlovala. To je lež. Nikoho to 
ale nezajímá. Mimo pana docenta Pipka si 
pamatuji například pana Růžičku, Prunne-
ra, Balíka, Klímu, Kunze. Je pravdou, že pana 
Baxu jsem viděla pouze jednou na student-
ském večírku, kde popíjel se studentkami, 
jeho semináře ale nebyly moc oblíbené. 
Za prvé polovinu přednášek strávil vyprá-
věním o tom, jak jako náměstek ministra 
likvidoval své dřívější plzeňské nadřízené 
a za druhé proto, že velmi nepravidelně do 
Plzně dojížděl v pátek odpoledne.

 Proč jste se nevyjádřila dříve k ob-
viněním o podezřelém studiu?
Samozřejmě jsem se k problematice vyjád-

Řápková: S mým studiem bylo vše v pořádku 
Chomutov | Kauza Západočeské univerzity tvrdě zasáhla chomutovskou primátorku 
Ivanu Řápkovou, kterou předseda Nejvyššího správního soudu Baxa obvinil z toho, že 
u něj nebyla na jediné přednášce ani semináři. Primátorka ale u soudce Baxy vůbec 
nestudovala, měla totiž individuální studijní plán, navíc všichni, kdo proti ní vystu-
pují, ji nikdy neučili. Celá věc se tak posouvá do rovin nepodložených spekulací.   

řila v několika tiskových prohlášeních. No-
vinářům a dnes již univerzitě jsem předlo-
žila veškeré dokumenty, které povinně musí 
mít každý absolvent a potvrzující mé řádné 
studium, tedy přílohu k diplomu se zkouš-
kami a zápočty, diplom a vysvědčení o stát-
ní závěrečné zkoušce. Dále jsem předložila 
potvrzení o přijetí na školu a originální, 
nesešitou verzi diplomové práce. Vysokou 
úroveň mé diplomky nikdo nezpochybňuje, 
nikdy jsem nic neopisovala, nic neošidila, 
přesto mne média odsuzují. Současné na-
padení v době, kdy jsem byla na dovolené 
a nemohla se bránit, k tomu nemám co 
dodat, to je nechutnost. Vše to jsou smyš-
lenky, polopravdy. Věřím ale, že se pravda 
nakonec ukáže.  

 Chtějí po vás ale předložit index…
Mám rektorem Průšou podepsaný diplom 
s přílohou, která obsahuje všechny zkouš-
ky včetně data vykonání. Vše je potvrzeno 
v elektronickém systému. Kdyby zkoušky 
a zápočty v systému nebyly, není vůbec 
možné diplom obdržet. Každý zkoušející je 
povinen v určité lhůtě do systému zkoušky 
a zápočty zadat. Pozdější úpravy od zkou-
šejícího v tomto systému nejsou možné. 
Elektronická databáze je nezpochybnitelná 
a rozhodně má přednost před indexem, 
který má stejnou váhu jako např. žákov-
ská knížka. Univerzita postavila kauzu na 
faktu, že již nemám index, protože jsem to 
veřejně oznámila. Že mám diplom a veške-
ré další dokumenty, nikoho nezajímá. To je 
ale stejné, jako kdybych o někom tvrdila, že 
nemá dokončenou základní školu, když si 
neschoval doma žákovskou knížku. Tu si 
schovat můžete a také nemusíte. Vzhledem 
ke skutečnosti, že tito lidé jsou právníci, tak 
by tato fakta měli znát. 

 Nemyslíte si, že je za vším politický 
boj?
Řekněme si na rovinu, že moje osoba mno-
ha lidem, kteří se pohybují v politice, vadí. 
Já to s blížícími se volbami pociťuji stále 
silněji. Paradoxně to je za mé názory a činy, 
ta žárlivost je tam ohromná, ať zleva nebo 
zprava. Měla jsem indicie, že na mne budou 
podniknuty mediální útoky, že to ale bude 
spojeno s mým řádným studiem, mne ne-
napadlo ani ve snu. Nebyl předložen jediný 
důkaz, že bych nestudovala řádně. Naopak 
já sama předložila všechny důkazy, že stu-
dium bylo řádné, to se ale zamlčuje. Je to 
jako hon na čarodějnice. Všechny důkazy 
v můj prospěch se zamlčí nebo znedůvě-
ryhodní a sebemenší nepřímý detail proti 
mně se zveličí. Lidé si pak myslí, že jsem 
opravdu něco dělala špatně, to je ale účelo-
vá lež. Chci proto, aby vše prošetřila Policie 

ČR a moje jméno bylo očištěno. Nemám se 
za co stydět. Ta věc se má nyní tak, že se 
nejdříve vytvořil obžalovaný a pak se shání 
důkazy. Ta situace je doslova šokující, když 
si představíte, že tito lidé učí budoucí soud-
ce, advokáty a státní zástupce. Oni mají 
vychovávat k poctivosti a spravedlnosti, je 
tomu ale přesně naopak. 

 Přesto v očích veřejnosti už asi 
nebude vaše studium nikdy v po-
řádku. Nechcete se vzdát kandi-
datury a postu primátorky?
Já mám všechny věci v pořádku, ne-
ní nejmenší důvod, aby mi to mělo 
politicky škodit. Těm lidem jde pouze 
o to, aby mě zdiskreditovali. Je prav-
dou, že lži určitých lidí vůči mé osobě 
už zašly moc daleko, chci proto, aby 
celou věc prošetřila Policie ČR. Hlavně 
by se měla urychleně najít na fakultě 
moje diplomová práce, už našli index. 
I s ohledem na ta prohlášení pana Baxy, 
Kociny a dalších již mám podezření, že ji 
někdo zašantročil schválně, aby mne po-
škodil. Na fakultě se hraje velmi nečistá 
hra a já budu trvat na důkladném 
prošetření Policií ČR. Občané mají 
právo vědět celou pravdu. 

 Dr. Kindl, proděkan fakul-
ty, byl váš známý, mohl vás 
protěžovat?
V době, kdy jsem nastupo-
vala na plzeňskou fakultu, 
tak jsem byla absolutně 
neznámý člověk s průměr-
ným platem. Neměla jsem 
ani teoretickou možnost 
se nějak panu Kindlovi 
revanšovat, proto moje 
spojení s ním je absolut-
ně nesmyslné. Navíc, kdo 
zná chomutovské reálie, 
ví, že pan Kindl se hrdě 
hlásí mezi mé osobní 
nepřátele. Ta vzájemná 
animozita je dlouhole-
tá. Není jediný důvod, 
aby mi tehdy pomá-
hal a naopak.  

 Přesto jste mu 
dala cenu, nebylo 
to něco za něco?
To je důkaz, že do 
politiky netahám 
osobní zájmy 
a hašteřivost. 
Bude se to jevit 
po tom, co za-
znělo v médi-
ích, divné, ale 

pan Kindl měl v Chomutově mezi oby-
čejnými lidmi dobré jméno. Já jsem sice 
o jeho osobě již dávno ztratila veškeré 
iluze, ale bylo to na návrh občanů a je-
jich mínění je pro mne závazné.

Text a foto: Metropol

Doba přípravy na Vánoce se nazývá 
„ADVENT“. Toto označení pochází z la-
tinského slova „adventus“, což 
znamená příchod. Myslí se 
zde na příchod Vykupi-
tele Ježíše Krista.
Každoročním prožívá-
ním adventu a slave-
ním adventní liturgie 
cirkev zpřítomňuje oče-
kávání sta rozákonních 
proroků, kteří připravovali lid-
stvo na příchod Mesiáše.
První začátky slavení adventu se obje-

vují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 
4. století. Od 12. do 13. století se stal 

advent začátkem nového liturgické-
ho roku, který do té doby začínal 

Vánocemi. Datum první ad-
ventní neděle je pohybli-
vé 1. adventní neděle 
letos: 29. listopadu.

Adventní doba trvá čtyři 
neděle před slavnostním 

Narození Páně.
Advent vždy trvá do půlnoci dne 

24. 12. („štědrý večer“ je vigilie – před-
večer hlavního vánočního svátku).
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h
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e Když studentský účet, tak u nás a zdarma, bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Dárkové balení od likérky Granette získává vylosový výherce Stanislav Jarý z Klatov. Pro úspěšného vylosovaného luštitele 
dnešní křížovky je připraven dárkový poukaz na rekondiční masáž. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: ZÁPADOČESKÝ METROPOL, Sedláčkova 16, 320 00 Plzeň, nebo krizovkazapad@tydeniky.cz nejpozději do 
7. prosince 2009. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje vaše redakce. 
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METROPOL horoskop

Beran 21. 3. - 20. 4.
Nakupování vánočních dárků 

si letos užívejte. Pokud na ně nemáte 
peníze, vyrobte je sami. Potěší to nejen 
ty, které chcete obdarovat, ale uděláte 
radost i sami sobě. Není lepší relaxace 
než tvůrčí práce.

Býk 21. 4. - 21. 5.
Pokud máte v poslední době 

pocit, že se vám nic nedaří tak, jak bys-
te si představovali, máte se na co těšit. 
V předvánočním období, které mimo-
chodem velmi milujete, vám všechno 
půjde jako na drátku.

Blíženci 22. 5. - 21. 6.
V šampaňském se zrovna kou-

pat nebudete, ale pokud se vám podaří 
dotáhnout poslední projekt do konce, 
vyděláte docela slušné peníze, což urči-
tě není k zahození. Dejte si ale pozor na 
vaši roztržitost.

Lev 23. 7. - 23. 8.
Připravte se na trochu chao-

tičtější a rušnější období. Předvánoční 
shon snášíte dost těžce, tentokrát ale 
nepůjde o pečení cukroví a mytí oken. 
Poklidnou hladinu vašeho života rozvíří 
zcela jiné události.

Rak 22. 6. - 22. 7.
Období chřipek a virových 

onemocnění je zatěžkávací zkouškou 
vašeho imunitního systému. Obrany-
schopnost organizmu nejlépe posílíte 
duševní pohodou, česnekovými bomba-
mi a slivovicí.

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Období frustrace a nepochopení 

světa, které právě prožíváte, vystřídá už 
brzy euforie z byť jen malého úspěchu. 
Nesmíte si ale dávat jen malé cíle, máte 
všechny předpoklady k velkým činům.

Vodnář 21. 1. - 19. 2.
Jste svojí povahou typičtí 

rozzlobení mladí muži, proto všechno 
vaše konání zavání menším průšvi-
hem, z kterého vám vždy pomůže jen 
kouzlo vaší osobnosti. Dejte si pozor, 
nemusí to platit stále.

Kozoroh 22. 12. - 2O. 1.
Na Vánoce se jako vždy těšíte 

s dětinskou radostí. Dopis Ježíškovi 
ale koncipujte s ohledem na fi nanční 
možnosti vašich blízkých. Pokud se 
ovšem výše jejich kont přibližují Roth-
schildům, odvažte se.

Střelec 23. 11. - 21. 12.
Je chvályhodné, že stále hle-

dáte prostor pro seberealizaci, někdy 
však při tom zapomínáte na včasné 
návraty domů, či na povinnosti ve 
škole a v zaměstnání. Nehledejte příliš 
dlouho, nebo s vámi ztratí trpělivost. 

Štír 24. 10. - 22. 11.
Přitahuje vás magie a okult-

ní vědy, ale ve svém soukromí jste 
naprostí realisté. Zkuste své protějšky 
překvapit nějakým úletem. Ani netu-
šíte, jak by to vašemu vztahu prospě-
lo. Není nic horšího než nuda.

Váhy 24. 9. - 23. 10.
Jste vytrvalí a pracovití, ale 

vaše nerozhodnost a váhavost vám 
občas komplikuje život. Tentokrát se 
ovšem obrátí ve váš prospěch. Odklad 
důležitého rozhodnutí na pozdější do-
bu se ukáže smysluplným.

Panna 24. 8. - 23. 9.
Adventní dobu vám rozsvítí setká-

ní se zajímavým člověkem. Přestože nejste 
zastánci romantických vztahů a lásky na 
první pohled, toto seznámení vás možná 
zasáhne víc, než byste si uměli představit.

Připravila: Ludmila Petříková

Programy divadel Plzeň

 1. 12. – 19.00 hodin – Edith – vrabčák z předměstí.

 2. 12. – 19.00 hodin – Válka ve sborovně (K 2).

 3. 12. – 19.00 hodin – Zkrocení zlé ženy (S 5).

 4. 12. – 19.00 hodin – Maryša (K 4).

 5. 12. –  19.00 hodin – DÁMA NA KOLEJÍCH

            – premiéra (A).  

 8. 12. – 19.00 hodin – Čachtická paní (S 3).

 9. 12. – 11.00 hodin –  Kniha džungle – zadáno.

 9. 12. – 19.00 hodin – Uličnice. 

10. 12. – 19.00 hodin – Hledá se muž. Zn.: Bohatý!  (K 3). 

11. 12. – 19.00 hodin – Hledá se muž. Zn.: Bohatý!  (K 12). 

12. 12. – 19.00 hodin – Dáma na kolejích. 

13. 12. – 19.00 hodin – Řek Zorba (K 17).

15. 12. – 11.00 hodin – Koločava – zadáno. 

15. 12. – 19.00 hodin – Válka ve sborovně (K 9)

KOMORNÍ DIVADLO
Prokopova 14, tel. 377 226 743

VELKÉ DIVADLO
Smetanovy sady 16, tel. 378 038 070

 1. 12. – 19.00 hodin – Romeo a Julie (V 9).
 2. 12. – 19.00 hodin – Bohéma (V 14). 
 3. 12. – 19.00 hodin – Šípková Růženka.  
 4. 12. – 19.00 hodin – Romeo a Julie (V 8).
 5. 12. – 19.00 hodin – Cyrano z Bergeracu – naposledy. 
 6. 12. – 10.30 hodin – foyer – Koncertní matiné.
Účinkují Blanka Hejtmánková (umělecký přednes) a Věra 
Müllerová (klavír). Na programu: Z. Fibich, J. B. Foerster. 
 8. 12. – 19.00 hodin – Salome (V 1).
 9. 12. – 19.00 hodin – Strýček Váňa  (S 4).
10. 12. – 19.00 hodin – Bohéma (V 11). 
11. 12. – 19.00 hodin – Bohéma (V 4).
12. 12. – 19.00 hodin – Adriana Lecouvreur. 
13. 12. – 14.00 hodin – Louskáček.
13. 12. – 19.00 hodin – Odcházení.
15. 12. – 19.00 hodin – Salome (V 5). 
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Kloub
ruky

Kuličkové 
počítadlo

Slůvko 
upamato-
vání se

Tišící 
citoslovce

Mongolský 
sněm

Brýle Manželky

Značka
zubní
pasty

Planeta 
soustavy 
Slunce

Žemlovka
Vojenská 
jednotka

Město
v USA

(stát Iowa)

Latinsky 
„ke“

Jm. herce 
McQueena

Estonské 
město

Tvor
bez

pigmen-
tace

Rozpou-
štěti se

Svinovací 
závěs

Bez
toho
že

Typ
ruského 
letadla

NAPOVÍME:
Redman, ad,
DDR, Otín, 

Ames, Erna.

Planetka
Lovecký

pes
Biografy

Obec
na

Tachovsku

NAPOVÍME:
Reit, LR, kot,
RTL, Narva,
Ea, pst,load.

Poblíž 
(básnicky)

Výměšek
úst

Sféra 
činnosti

Zázrak
Důrazný 

nesouhlas

Tramvaj 
(knižně)

Satelitní 
kanál

Násadec 
fagotu

Kocour 
(nářečně)

Ruský 
šachový 

mistr světa

Stařec

Prezent

Tamti

Název
hlásky M

Jízdárna
v Morávce

Zn. elek-
tronvoltu

Polední
jídlo

(slovensky)

Nebo

Chemická 
značka 
rubidia

1000 m

Magnát
Největší 

žijící
ještěři

Soupeř 
Franty 

Šťastného

2 3

4

1

Nastudování Šípkové Růženky se 
ujal tanečník, choreograf a peda-
gog Jiří Horák, dlouholetý sólista 
pražského a posléze brněnského 
Národního divadla. „Naše inscenace 
není realizací originální choreografi e, 
ale prezentuje, že i dneska je možno 
odvyprávět ten příběh klasickým slov-
níkem, ale s jinou krokovou zásobou. 
Rozhodl jsem se vytvořit choreografi i 
v duchu původní estetiky, používám 
vazby v klasickém baletu běžné, nic-
méně co se týče stavby kroků, uplat-

Šípková Růženka ve Velkém divadle
Plzeň - Baletní soubor Divadla J. K. 
Tyla v Plzni připravil pro své diváky 
v premiéře na scéně Velkého divadla 
nové nastudování baletu Petra Iljiče 
Čajkovského Šípková Růženka. Pro-
tože v této sezoně uvádí také Lous-
káčka a Labutí jezero, má plzeňská 
scéna jako jediná v republice na re-
pertoáru současně celou Čajkovské-
ho baletní trilogii.

Celou Čajkovského baletní trilogii měla jako jediná v republice jen Plzeň

ňuji vlastní koncepci,“ říká choreo-
graf a současně režisér J. Horák.
První premiéry tohoto baletu se 15. 
ledna 1890 zúčastnil i car, který na 
otázku, jak se mu představení lí-
bilo, odpo věděl lhostejně: „Docela 

milé“. V hlavních rolích Růženky 
alternují Jarmila Dycková a Ivona 
Jeličová, jako Princ se představuje 
Miroslav Hradil v alternaci s Micha-
lem Krčmářem j.h. a Martinem Šin-
tákem.  (vza)

Rekordy likérky GRANETTE
Ústecká společnost GRANETTE, 
která je druhou největší likér-
kou na českém domácím trhu, 
hledá rezervy v kapacitě a uva-
žuje o zavedení výroby i v ne-
děli. Po zářijovém absolutním 
rekordu v prodeji (nárůst opro-

ti roku 2008 o 42 procenta!) 
 padl v říjnu další rekord při vý-

robě lihovin. Bylo vyrobeno
9 530 hl nápojů, což představu-
je 1 884 000  kusů  půllitrových 
a litrových lahví. Nikdy v histo-
rii likérky od roku 1847 se ta-
kové množství v jednom měsí-
ci nepodařilo vyrobit.
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Kurzy pro získání řidičského oprávnění skupiny „B“

IVAN BRABEC
AUTOŠKOLA AKČNÍ

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

Nejbližší kurz
začíná

9. 12. 2009

Malír Plzenska
Srdečně Vás zveme na vernisáž

Výstavní síň v obchodním domě LUNA
1.12.09 od 17.00 hod

&
Ozivlé drevo Plzenska

Martin KalmanAugustin Nemejc

Recesistický spolek 
z Plzně uspořádal sou-
těž Sežer co můžeš. 
Sou těžící měli za úkol 
přibrat během jedi-
ného dne co možná 
nejvíc kilogramů. Na 
začátku byli všichni 
pečlivě zváženi a pak 
za čali konzumovat ja-
 ko o život, guláš, zabi-
jačkovou polévku, klo-
básy, jitrnice, jelita, tla-
čenku, grilované kuře, 
utopence, zavináče, ale
třeba i sladké buchty. 
Vítěz dostal kromě de -
setitisícové prémie ko-
lečko smažených říz-
ků. Pavel Kabát na fotografi i Hynka Mojžíše

Stavební spoření pro vás a vaše děti do konce roku - BEZ POPLATKU

Tel.: 602 193 288
603 420 220

Příjemným odpolednem provázel 
Aleš Cibulka, přítomen byl i zástup-
ce Národního parku a CHKO Šuma-
va, kde se zmíněný seriál odehrával. 
O svých zážitcích se zvířaty promlu-
vil autor Václav Chaloupek společně 
se zoologem Alešem Tomanem a fo-
tografem Jaroslavem Vogeltanzem. 

Všichni společně pak knize i DVD  
popřáli, ať je znají i děti dnešních 
dětí. Těch ostatně na křest dorazilo 
mnoho a byly pro ně přichystány 
soutěže o knihy. Milým překvape-
ním byla účast štěňátka Homera, 
jednoho z potomků Madly (v náručí 
Václava Chaloupka).  (ol) 

Zleva zoolog Aleš Toman, moderátor Aleš Cibulka  a fotograf Jaroslav Vogeltanz.

„Nejstarší fotografii je šest a nej-
mladší tři roky,“ řekl Petr Tuček. 
„A v hledáčku fotoaparátu mám 
další snímky. V dnešní době digitál-
ních fotoaparátů možná není bez 
zajímavosti, že všechny vystavené 
fotografie jsem fotil klasickým foto-
aparátem CANON a žádnou jsem ni-
jak dodatečně neupravoval,“ uvedl 
autor, který výstavu doplnil i tiš-
těným slovem, kterým se přene-
sl do adventního času: „Svíčky na 
adventním věnci hoří stejně rychle 
jako svíce našeho života. A tak si 
sami nezanášejme do života staros-
ti a negace. Přeji příjemné, klidné 

Na pohodu je Fotopohoda
Mirošov | V Městské knihovně 
v Mirošově na Plzeňsku je k vidě-
ní výstava fotografi í Petra Tučka 
pod názvem FOTOPOHODA. Na 
dvaapadesáti snímcích zachytil 
autor své pocity, postřehy a pro-
měny přírody.

a pohodou naplněné dny sváteční. 
A pokud tato malá výstava potěší 
duši a pohladí srdce byť jen jednoho 
návštěvníka, budu šťastný,“ napsal 

Petr Tuček na úvodním panelu vý-
stavy.

Pozvání na vernisáž přijala i hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová. Na 
snímku s autorem fotografi í Petrem Tučkem.

Text a foto: Metropol

Křest a autogramiáda knihy Madla a Ťap
Praha/Plzeň | V prostorách pražského knihkupectví se uskutečnil za účasti 
autorů a tvůrců a také za přítomnosti kamer Čétéčka křest spojený s auto-
gramiádou knihy podle stejnojmenného večerníčku a DVD Madla a Ťap.

Na snímku autor večerníčku Václav Chaloupek s moderátorkou Čétéčka Marií Retkovou.

OBCHODNÍ DŮM LUNA - BORYOBCHODNÍ DŮM LUNA - BORY
Vás zve do obnovené otevřené prodejny SKLO - PORCELÁN

• Bohemia Crystal 
• Originál růžový porcelán 
• Karlovarský porcelán 
Vánoční dárek, který potěší 

p j y

PO - PÁ 10.00 - 18.00 hod., SO 9.00 - 13.00 hod. 
ZAVÁDĚCÍ CENYZAVÁDĚCÍ CENYdo konce rokudo konce roku

Obnova památek a rozvoj kulturního 
dění za pomoci několika dotačních 
a grantových programů Plzeňského 
kraje, to je téma výstavy, kterou může-
te navštívit v plzeňském MPÚ, v domě 
U Zlatého slunce. „Akce je výsledkem 
velmi dobré spolupráce KÚ Plzeňského 
kraje s NPÚ“, uvádí náměstek pro pa-
mátkovou péči Michal Černý z plzeň-
ského pracoviště Národního památko-
vého ústavu. Sama výstava však není 
jen zajímavou prezentací představe-
ných výsledků v oblasti památkové 
péče a regionální kultury, naopak, 
může posloužit jako inspirace obča-
nům, pokud jde o využití grantových 
programů apod. Samotné prezentace 
představují i konkrétní knihy a publi-
kace. To vše doplňuje projekce fi lmů 
na památkářská a kulturní témata. 
Výstava potrvá do března 2010. (vza)

Historické kulturní 
dědictví akvária

LOBKOWICZ
Tel.: 377 822 256 Plzeňská 475, Plzeň - Křimice

po - pá  6-17 hod., sobota 8-12 hod.

akvarijní set KAMELEON
30 l akvárium
kryt s osvětlením
vnitřní fi ltr, topítko
navíc krmení zdarma!
s tímto inzerátem jen 1395,-Kč

EONN

od., sosoobobobota 8

NÁŠ TIP: 

Nabízíme:
velký výběr akvárií, akvarijní sety
stolky pod akvária a další příslušenství

akvária a akvarijní sety si můžete prohlédnout na
www.zahradnictvi-lobkowicz.cz

Při předložení tohoto inzerátu získáte slevu 10 % 
na nákup akvárií a akvarijního setu

- platí do 19. 12.

10 %
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Vážení a milí čtenáři,
listuji kalendářem a žasnu, jak ten čas 
letí. Po roce se opět potkáme s čertem, 
Mikulášem i andělem. O Mikuláši se to-
ho moc neví. Určitě se ale jedná o his-
toricky skutečnou postavu. Někdy ko-
lem roku 300 působil jako biskup na ji-
hozápadě malé Asie v Myře, dnešním 
Turecku. Během doby Galeria Valeria 
Maxima, za jehož vlády byli pronásle-
dováni křesťané, byl Mikuláš v žalá-
ři mučen. Datum jeho přesného úmr-
tí se neví, ale bylo to prý 6. prosince 
kolem roku 343 - 352. Po jeho smrti se 
rozšířilo mnoho legend o jeho štědros-
ti. Jednou povídají o tom, jak Mikuláš 

vrátil zpět životy tří chlapců, které zlý 
hostinský zabil a naložil v soli do su-
du. Údajně také učinil mnoho zázraků, 
mezi které patří záchrana celého měs-
ta před hladomorem, když zázračně 
rozmnožil mouku. A asi právě legen-
dy o jeho štědrém charakteru vedly 
k dnešní tradici, kdy Mikuláš s dopro-
vodem rozdává dětem spousty dárků, 
pamlsků a sladkostí. Chodí s ním čert, 
který vzbuzuje hrůzu a strach, neboť 
představuje špatný charakter a trest. 
Trestá děti holí, nebo řetězem, ale jen 
ty, které zlobily. A když už má Miku-
láš s sebou čerta, tak mu nezbývá ani 
nic jiného, než aby vyvážil zlo dobrem, 

musí s sebou vzít také anděla. Ale s an-
dělem to ještě před dvaceti lety nebylo 
až tak jednoduché. Anděle tehdejší re-
žim příliš nemusel. Byla taková doba, 
že vsichni měli stejně, méně početná 
vrstva těch bohatších chodila pro dží-
ny a čokolády do Tuzexu. Ostatní stáli 
frontu na mandarinky, banány, na prač-
ku nebo auto. Minulý režim, ten před 
rokem 1989, nutil občany držet hubu 
a krok. Dneska si může každý křičet do 
světa co chce a kdy chce a zvolit krok 
jaký chce. Jen ten cíl, kam by chtěl do-
jít, je pohyblivý a konec cesty otevře-
ný, ať jde krokem jakým chce. Občas se 
ztrácí v oparu nejistoty a strachu. Dnes 

máme obchody přeplněné zbožím, ne-
musíme v prosinci nebo v lednu posílat 
Marušku na jahody ke dvanácti měsíč-
kům, protože je koupíme v supermar-
ketu. Můžeme cestovat kam chceme, 
děti posílat studovat do zahraničí, po-
stavit si tři domy. To všechno můžeme, 
když na to máme. Úspěch se v dnešní 
době měří penězi, a tak není divu, že 
mnozí jen zírají na to, že ten svět netu-
šených možností a představ zůstal pro 
ně nedostupný i po dvaceti letech.

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:  Mediaservis, s. r. o., vlastní distribuce METROPOL.
Povoleno MK ČR pod číslem E 18452. Nevyžádané rukopisy a fotografi e se nevracejí. 
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Vzniklo působením ledovce v pleis-
tocénu. Má rozlohu asi 10 ha a jeho 
největší hloubka je přibližně 37 m. 
Jezero napájejí dva potoky a pře-
bytkovou vodu z něj odvádí Jezerní 
potok. Čertovo jezero patří k povodí 
Dunaje, úmoří Černého moře. Mezi 
oběma jezery, která jsou od sebe 
vzdálena vzdušnou čarou pouze 
1,5 km, prochází hranice hlavního 
evropského rozvodí. 

K Čertovu jezeru je možné se do-
stat po žluté značce z parkoviště 
ze Špičáckého sedla (2,5 km). Od-
tud pokračuje trasa červené značky 
k Černému jezeru přes Rozvodí (asi 
2,5 km) a dále k Bílé strži (s téměř 
14 m vysokým vodopádem). Od 
Černého jezera půjdete dál vlevo 

Čertovo jezero patří společně s neda-
leko ležícím Černým jezerem do sku-
piny pěti ledovcových jezer na české 
straně Šumavy. Po Černém jezeře je 
to druhé největší šumavské jezero. 
Rozkládá se na jihozápadním svahu 
Jezerní hory (1 343 m) v nadmořské 
výšce 1 030 m.

6. 12. 16. 12.13. 12.v 19:30 v 19:30v 19:30

Předprodej vstupenek: 
Infocentrum města Plzně

ZM_30_11

PŘI PŘEDLOŽENÍ VYSTŘIŽENÉHO INZERÁTU 10% SLEVA NA UVEDENÉ AKCE!

www.mestanska-beseda.cz

MUSICA ANTIQUA 
PILSENSIS 2009:

VÁNOCE S J. J. RYBOUzpěvačka, multiinstrumentalistka, 
autorka hudby i textů

Účinkují: Martha Issová, Adéla Kačerová, 
Martina Randová a další, Režie: Alice Nelis

C. MCINTYRE 
RŮŽOVÝ ŠAMPAŇSKÝRADŮZA

Vydejte se na Mikuláše na Čertovo jezero

Hrajeme se Švejk restaurantem na Klatovské třídě v Plzni
Motto:
Tři otázky, tři možné varianty odpovědi, tři výherci

Správné odpovědi z posledního kola:
7 b)  Felkurát  Katz věnoval Švejka nadporučíku Lukášovi jako sluhu za peníze, 

které mu půjčil do karetní hry.
8 a) Novým sluhou u nadporučíka Lukáše se po Švejkovi stal Baloun
9 a)  Švejk odpověděl poručíku Dubovi, že bratr byl taky profesorem.
Výherce čtvrtého kola: Petr Majer, Karlovy Vary. Poukaz je k vyzvednutí
v redakci týdeníku.

po červené značce. Na po-
hodlnou cestu, která vás dovedla 
k Černému jezeru, zapomeňte. Čeká 
vás cesta balvanitou pěšinou, přímo 
prudce vzhůru průsekem do svahu. 
Po půl kilometru dojdete na širší 
cestu u rozcestí Na rozvodí. Místo 
vám možná nebude připadat ničím 
výjimečné, opak je ale pravdou. Do-

stali jste se právě do místa, kudy 
prochází hlavní evropské rozvodí 
Labe - Dunaj. Zatímco vody z Černé-
ho jezera odtékají do Vltavy a  Labe 
a pak do Severního moře, vody z Čer-
tova jezera míří do Dunaje a do Čer-
ného moře. Od evropského rozvodí 
budete pokračovat již pohodlnější 
cestou, přes pařezy a kořeny, po čer-

vené stezce, postupně až k rozcestí 
u Jezerního potoka. A odtud už je to 
jen kousek k Čertovu jezeru. Jezero 
je nejhůře přístupných šumavským 
jezerem, ale zato nejkrásnějším. 
Podle jedné z mnoha legend dal je-

zeru jméno ďábel, který se tu utopil 
s kamenem na ocase uvázaným od 
dívky, kterou chtěl stáhnout do pek-
la. Při tom vyryl dolinu, ve kterém je 
jezero. Dodnes se prý z jezera vyno-
řují podivné postavy a skřeti. (met) 


