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Měl jsem v životě kliku
Zdeněk Pohlreich se stal během dvou let, co vystupuje v televizi, kuchařskou celebritou. Nicmé-

ně profík je to každým coulem, který vychoval několik prvotřídních kuchařů. Sám dokonale 
ovládá řemeslo a má cit pro surovinu. Zkušenosti posbíral v těch nejlepších restauracích 

po celém světě a viditelně ho práce stále baví. A také se s ním i pěkně povídá. Před časem 
navštívil jednu společenskou akci v Plzni, kde vařil „v přímém přenosu“.

Zdeněk Pohlreich
•  Šéfkuchař, který nikdy nenosí čepici, ma-

jitel dvou restaurací, televizní moderátor, 
který má vždy dobře nabroušeno.

•  Je mu 53 let.

•  Mediální slávu si získal hlavně show Ano, 
šéfe.

•  Vzdělání Gymnázium Praha, Hotelová škola 
Praha, Institute of Business Studies Praha..

 V televizi vypadáte drs-
ně, je to jen image ane-

bo se chováte v práci 
stejně jako na obra-

zovce?
To není žádné 

předvádění, ani 
hra, v životě se 
často chovám 
stejně. Profe-
sionální ku-
chyně, to ne-
jsou taneč-
ní hodiny. Je 
to krutý byz-
nys. Věci mu-
sí sedět a moc 
času na chyby 

a předávání in-
formací na stří-
brném podnosu 
nemáte.
 Povězte, jak 

vzniklo oblíbe-
né heslo Ano, šéfe!?

To vzniklo tak, že účastníci kur-
zu v Pražském kulinářském insti-

tutu se ptali jak mne oslovovat a já 
jsem řekl, aby mi říkali šéfe, že jsem 

na to zvyklý a na to také slyším. Ona totiž 
každá restaurace potřebuje disciplínu, každý 

den je tu jiný a je třeba, aby mu šéfkuchař dal 
řád. A například Yes, chef!, Oui, Chef!, znamená, 
že tým zaznamenal objednávku hosta.  
 Jak se pozná talentovaný kuchař?

Tohle poznám na první pohled. Ti lidé mají jiné 
pohyby, jiné vnímání, jídlo, které udělají, má ji-
nou chuť. Najednou vidíte, že to v sobě mají.
 Razíte používat co nejkvalitnější suroviny 

a dělat toho s nimi co nejméně. To zní logicky, 
proč to není obvyklé v každé restauraci?
Možná že to spousta lidí vidí jinak. Nejlepší ku-
chařka bude vždycky matka příroda, ať se s tím 
lidé budou snažit dělat cokoli. Za kuchaře vždyc-
ky mluví jeho práce.
 Kdy padlo rozhodnutí, že budete kucha-

řem?

Někdy v patnácti letech. Dneska jsem moc rád, 
že jsem si vybral tohle povolání, ale v prváku 
jsem vaření nenáviděl.
 Před lety jste odešel do Austrálie, co tam by-

lo jiné než u nás?
Pro mě to byl strašný šok. Najednou jste sice 
v kuchyni, která je vám povědomá, ale hroma-
du věcí, jež se kolem vás dějí, vůbec nechápe-
te. Na druhou stranu je to ale ohromně vděčné, 
protože když dokážete něco předvést, rychle se 
vám zlepšuje životní úroveň. Austrálie je tvrdá, 
ale pro mě byla vždycky spravedlivá a štědrá. Je 
to moje láska na celý život.
 Prošel jste mnoha kuchyněmi v různých ho-

telích, kde se vám nejvíc líbilo?
Určitě v Alcronu.
 Prozraďte vaše oblíbené jídlo?

Nejrůznější ryby. Tady je jednodušší sehnat kva-
litní ryby než kus místní drůbeže, což je tristní. 
 Máte nějaký sen, kam byste se ještě rád po-

díval?
Do El Buli ve Španělsku, tam jsem nebyl a asi ani 
nebudu. Rád bych ale viděl tohle odvětví gastro-
nomie v originále.
 Kdyby chtěl váš syn být kuchařem, rozmlou-

val byste mu to?
Naopak, měl bych radost, že mu mohu hodně 
pomoci.
 Jste úspěšný muž, daří se vám v oboru, má-

te nějaký nesplněný sen?
Nenosím v sobě žádné velké sny. Chci, aby naše 
podniky prosperovaly, abych z nich mohl mít 
dobrý, kvalitní život. Chtěl bych mít víc času 
pro sebe, to je jediná věc, kterou bych si přál. 
Nedosáhl jsem všeho, po čem jsem toužil, ale 
přesto si myslím, že jsem měl obrovské štěstí. 
Splnilo se mi toho daleko víc, než jsem očeká-
val. Pomohlo mi moc lidí a navíc jsem měl pro-
stě kliku.
 Co budete dělat, až už nebudete vařit?

Dělat gastronomii je hodně těžké, jsem za ta lé-
ta už opotřebovaný, ale dál mě drží, že dělám 
s lidmi, kteří jsou o dvě generace mladší. Až ne-
budu vydělávat, budu cestovat, hrát golf a sna-
žit se, zůstat zdravý.

Text: Olga Čermáková, foto: TV Prima

TV pohoda Speciál Vánoce 2010TV pohoda Speciál Vánoce 2010

…… a víte to první!

• kompletní televizní program  

24. 12. 2010 – 1. 1. 2011
• 28 stránek křížovek, sudoku, osmisměrek…

• pohodové čtení na svátky    • skvělé sváteční recepty

Právě 
v prodeji!
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Parkování s Plze skou kartouParkování s Plze skou kartou
Nehledejte drobné a využijte nové platební funkce elektronické peněženky Plzeňské karty.Nehledejte drobné a využijte nové platební funkce elektronické peněženky Plzeňské karty.

Nyní je možné prostřednictvím Plzeňské karty platit za parkovné na parkovištích u Pekla a v Sadech Pětatřicátníků.Nyní je možné prostřednictvím Plzeňské karty platit za parkovné na parkovištích u Pekla a v Sadech Pětatřicátníků.  

Nejlepší dopravce
Ústí n.L. | Titul Nejlepší dopravce 
Ústeckého kraje letos obhájila ak-
ciová společnost Autobusy Karlovy 
Vary. I když konkurence mezi 11 do-
pravci, kterým prokazatelné ztráty, 
vyplývající z veřejné dopravy, hradí 
právě Ústecký kraj, byla veliká, ode-
vzdalo v anketě Autobusům Karlo-
vy Vary hlasy nejvíc z 2 500 cestují-
cích. Ocenění z rukou hejtmanky Ja-
ny Vaňhové převzal výkonný ředitel 
společnosti Zdeněk Suchan.

Na Rychtářce budou 
parkovat i autobusy

Plzeň | Město zahájilo výstavbu no-
vých parkovacích míst pro autobusy 
v lokalitě Rychtářka. Parkoviště vznik-
ne poblíž parkovacího domu Rychtář-
ka, po pravé straně Tyršovy ulice ved-
le Domu dětí a mládeže. Kapacita bu-
de celkem 29 parkovacích míst, z to-
ho 7 míst vyhradí město speciálně 
pro autobusy. Původně tato parkova-
cí plocha sloužila cca 20 osobním au-
tomobilům.

Z Aše do Bavor
Aš | Železniční trať z Aše na státní 
hranici s Německem se po dlouhých 
letech možná dočká obnovení. Ba-
vorská železniční společnost chce 
obsluhovat úsek mezi Selbem a Aší, 
na jeho zprovoznění přispěje dotací 
z Evropské unie. 
Na náměstí Republiky bude letos 
stát přibližně patnáct metrů vysoký 
smrk, který městu věnovala tělový-
chovná jednota z Valchy.

Místo whisky fernet
Plzeň | Dobré whisky nebo koňaku, 
které lidé pijí při výjimečných příle-
žitostech, se má vyrovnat nový ex-
kluzivní fernet od plzeňského Stoc-
ku. Ve vybraných restauracích a ba-
rech se objevil ve výjimečné koňa-
kové lahvi. Jde o prémiový Fernet 
Stock Exclusive, jenž na rozdíl od 
tradičního fernetu zraje až tři roky 
v dubových sudech po whisky. Chuť 
je prý hodně příjemná, protože že-
nám i mužům připadala chuť tra-
dičního fernetu prý moc drsná.

Dikobrazi v Plzni
Plzeň | Chov dikobrazů srstnatono-
sých obnovuje po zhruba desetileté 
přestávce plzeňská zoo. Nová troji-
ce přivezená ze Straubingu v SRN 
dostala v zoo nový domov nedale-
ko expozice sibiřských tygrů a vol-
ného výběhu velbloudů.

Házenkářký sraz
Plzeň | Tradiční celoměstské setká-
ní házenkářek všech generací se ko-
ná 9. prosince od 17.30 hodin v pl-
zeňské restauraci Merlin.

PRODÁM ŘRD v Plzni na Borech vhodný na bydlení, ale i jako 
sídlo firmy. Rohový dům ve vyhledávané a klidné lokalitě 
Bezovka plné zeleně je podsklepen, má 2.NP, prostornou 
garáž a půdu, kterou je možno využít pro vestavbu podkrov-
ního bytu. Zastavěná plocha domu je 87 m2 a malý dvorek ve 
vnitrobloku do tvaru písmene L má výměru 16 m2 (přístupný 
z chodby). Užitná plocha 110 m2. Vytápění plynem (WAV) 
nebo možnost topení na TP. Dům je napojen na veškeré IS, 
v blízkém okolí veškerá občanská vybavenost, nedaleko ob-
chodní centrum AREA, zastávky MHD v dosahu. Pro svoji 
polohu a stav lze nemovitost jen doporučit. Volný ihned.

PRODEJ NEMOVITOSTI

Cena po domluvě Tel.: 602 643 316

Nové vedení města dostalo pouze čís-
la, která představují požadavky odbo-
rů magistrátu na pokrytí jejich výdajů. 
Úplně postrádá návrhy investičních zá-
měrů, případnou redukci výdajů a plán 
příjmů města. Vzhledem k dluhovému 
zatížení asi bude rozpočet defi citní.
 Chystáte i personální změny v Kar-

lovarském symfonickém orchestru?
Stav je zde neudržitelný po stránce ve-
dení a manažerských pochybení. Pro-
to dojde k odvolání ředitele orchestru 
Zdeňka Vikora a k vypsání výběrové-
ho řízení. 

Změny povedou ke zvýšení efektivity 
S rozpočtovým provizoriem nejspíš začne hospodařit nové vedení Karlo-
vých Varů. Vypadá to totiž, že na prosincovém zasedání nestihne schválit 
rozpočet pro rok 2011. Ten bude v každém případě defi citní. Konstatoval 
to při setkání s novináři nový primátor města Petr Kulhánek (Karlovar-
ská občanská alternativa). 

 Změny se chystají také na jednotli-
vých odborech?
V tomto případě budeme postupo-
vat individuálně a citlivě a po kon-
zultaci s dotyčnými úředníky. Před 
několika dny jsme například ukon-
čili spolupráci s bývalým prodě-
kanem plzeňských práv Milanem 
Kindlem. Ten zastupoval město ve 
sporu o městský majetek. Změna 
nastane v karlovarském Infocentru, 
odkud odchází současný ředitel Pe-
tr Horký. 
 Pozastavili jste prý mnohá rozhod-

nutí svých předchůdců?
Magistrát podal žalobu kvůli prodeji 
Lázní III. Už bylo na čase provést ráz-
né změny. Na poslední radě města 
jsme pozastavili více než dvacet bodů 
z usnesení našich předchůdců.  (met)

„Na žádnou konkrétní pozici zatím 
namířeno nemám. Dám si tak měsíc 
přestávku a té využiju, abych sháněl 
nějaké místo,“ vysvětlil končící pri-
mátor Pavel Rödl.
Ten je původní profesí stavař. Po-
čítá tedy, že bude v oboru pokra-
čovat? „Myslím, že to bude souviset 
se stavařinou, s investicemi a snad 
zužitkuji, že jsem několik let půso-
bil v podstatě jako manažer,“ řekl 
 Rödl.
Ekonomický náměstek primáto-
ra Vladimír Duchek se po odcho-
du z radnice začne naplno věno-
vat práci na Západočeské univer-
zitě. „V mém případě to tedy ne-
ní odchod, ale návrat. Neodcházím 
z radnice, vracím se na univerzitu. 
Po dobu, co jsem působil na radnici, 
jsem univerzitní prostředí v podsta-
tě nikdy neopustil. Mám tam všech-
no připraveno,“ prohlásil Vladi-

mír Duchek. Ten bude studentům 
přednášet o projektování výrob-
ních systémů.
Náměstek primátora Petr Náh-
lík zřejmě zamíří k bývalému za-
městnavateli. „Pro začátek se vrá-
tím k dráze, odkud jsem přišel,“ uve-
dl Náhlík, který je původní profesí 
geodet. Žádné velké starosti s hle-
dáním nového působiště si nemu-
sí dělat odcházející radní Vladimír 
Tichý. Ten byl totiž zvolen uvolně-
ným zástupcem starosty městské 
části Plzeň-Lochotín. Nouzi o prá-
ci nebude mít ani náměstkyně pri-
mátora Marcela Krejsová. Byla to-
tiž nedávno jmenována do vedení 
společnosti Plzeň 2015. Ta se sta-
rá o naplnění projektu Evropské 
hlavní město kultury 2015. Radní 
Petra Kacovská se chystá vrátit do 
komerční sféry. „Mám několik nabí-
dek,“ konstatovala.  (met)

Chrást | Základní umělecká ško-
la Chrást uspořádala slavnostní kon-
cert, na kterém jí bylo předáno oce-
nění pro nejúspěšnější základní umě-
leckou školu Plzeňského kraje v roce 
2010. Cenu uděluje Středisko služeb 
školám v Plzni ve spolupráci s od-
borem školství Krajského úřadu Pl-
zeňského kraje na základě výsledků 
soutěží základních uměleckých škol. 
V programu účinkoval sólista opery 
DJKT v Plzni Dalibor Tolaš, Irena Vý-
rutová, Chrástochor, Kvarteto lesních 

rohů Plzeňské fi lharmonie, Staré dá-
my, Švejk Band, Trio F.O.K., aj. Součás-
tí programu bylo kromě předávání ce-
ny také promítání fotografi í ze živo-
ta školy a promluvilo několik hostů, 
jako např. senátor MUDr. Luděk Sef-
zig a sólista opery Národního divadla 
v Praze Ivan Kusnjer. „Jsem pyšný na 
své učitele i na naše žáky, obstáli v cel-
kovém počtu 34 základních uměleckých 
škol Plzeňského kraje, aniž bychom o to 
nějak cíleně usilovali,“ řekl ředitel ško-
ly Květoslav Borovička.  (bo)

Kam míří odcházející politici Koncert pro nejlepší uměleckou školu

V Plzeňském kraji už je téměř deset 
stacionárních automatů na čerstvě 
nadojené kravské mléko, ale v Plzni 

se ho lidé zatím marně dožadovali. 
Mlékomaty budou stát na veřejných 
místech v blízkosti nákupních center 

V Plzni se objeví automaty na mléko
Plzeň | Už nejen pivní automaty, ale i tzv. mlékomaty se objeví na zápa-
dě Čech. Tři stacionární mlékomaty totiž zprovozní v tomto měsíci v Plzni 
farma Milknatur z Líní na severním Plzeňsku. Půjde o první stálou nabíd-
ku čerstvého kravského mléka v krajském městě, kam nyní zajíždí na ur-
čitá místa jen pojízdný mlékomat z Líšťan u Plzně. Milknatur bude údajně 
jako první v ČR nabízet mléko upravené takzvanou šetrnou pasterací, po 
níž ho není třeba převařovat.

v lokalitách Bory, Slovany a Košutka. 
Každé zařízení bude mít dvě výdejní 
okénka a jeden automat na prázdné 
láhve. Přístroj bude mít kapacitu dva-
krát 300 litrů a bude umět vydat li-
bovolné množství mléka dle vhozené 
sumy mincí. „Spousta lidí začíná stále 
více dbát na kvalitu nakupovaných po-
travin. To je příležitost pro zemědělce. 
V případě Zemědělské výroby Milkna-
tur se do prodeje dostane neodstředěné 

mléko s maximálním množstvím mléč-
ných kultur, bílkovin, vitamínů a mine-
rálů, a to do několika málo hodin od na-
dojení,“ uvedl mediální zástupce far-
my Jiří Kokoška. Minimální trvanli-
vost denně obměňovaného nápoje 
bude sedm dní. Pokud se budou pro-
deje zvyšovat, fi rma rozšíří počet stá-
ní a nevylučuje instalaci stabilního 
mlékomatu na exponovaném místě. 
Cena litru mléka je všude 15 korun. 
 (zem)

Největší lyžařské středisko na Šu-
mavě – Špičák už zasněžuje své 
sjezdovky. „Ochlazení nám umožni-
lo nastartovat poprvé v letošní sezo-
ně zasněžovací systém,“ uvedl ma-
jitel areálu Vladimir Kasík. Celkem 
na Špičáku spustili 20 sněžných děl. 
Ty během hodiny dokáží v těchto 
podmínkách vyprodukovat cca 400 
m3 technického sněhu. Areál může 
zazsněžovat až 80 % ploch svých 
sjezdovek.   (met)

Do Vodárny jinam 
Plzeň | Od 1. ledna příštího roku bu-
de společnost VODÁRNA PLZEŇ a. s., 
poskytovat své služby výhradně ve 
svém Zákaznickém centru v sídle 
společnosti v Malostranské ulici 2. 
Zákazníci se kromě toho mohou tě-
šit na rozšířené úřední hodiny. (met)

Před časem došlo k rozšíření zámecké 
expozice a také k prezentaci jedineč-
ného souboru obrazů, souvisejících 
s rodem Lažanských. Během přípra-
vy byl nalezen i obraz, veduta, před-
stavující dosud neznámý pohled na 
zámek, který je vystaven v zámecké 
knihovně.Návštěvníci tu spatří monu-
mentální zámeckou halu, hlavní salon 
či ložnice v místech, kde se skutečně 
nacházely.Kromě těchto prostor by-
lo využito pro doplnění instalace jed-
né z místností také exotických lovec-
kých trofejí, převážně z afrického kon-
tinentu. 
Návštěvníky zaujme průchozí hala 

Na zámku Chyše po stopách Karla Čapka
Chyše | V zámku Chyše manže-
lů Lažanských je ojedinělá výsta-
va připomínající pobyt Karla Čap-
ka zde v zámku, který leží na roz-
hraní krajů Plzeňského, Ústecké-
ho a Karlovarského. 

s obytným koutem komorníka nebo 
pokojík Karla Čapka. Bonbonkem roz-
šířené expozice je instalace dobového 
vybavení pokoje, v němž při svém po-
bytu na zámku žil mladý Karel Čapek, 

Zámecký pán Vladimír Lažanský. 

který načas působil ve službách Lažan-
ských jako vychovatel. Také proto je 
v zámku expozice, nazvaná Karel Ča-
pek a Západočeský kraj. 
V hlavní části jsou soustředěny do-
stupné materiály, týkající se jeho po-
bytu v Chyších v rodině hraběte Vla-
dimíra Lažanského, kde Čapek působil 
do září 1917. Pobyt v Chyších inspiro-
val Čapka k napsání mnoha děl. Již na 
jaře roku 1919 píše povídku Na zám-
ku, kde nechává zaznít postavám, kte-
ré zde poznal. Ve Věci Makropulos do-
znívá stará pověst Lažanských. V roce 
1923 píše slavný protiválečný román 
Krakatit inspirovaný výbuchem mu-
ničkyv Plzni-Bolevci. Příjemné pose-
zení nabízí přilehlá zámecká restaura-
ce, kde se točí několik druhů místních 
piv vyrobených ve zdejším zámeckém 
pivovaru, který je největší v Karlovar-
ském kraji. (zem)

Foto: Václav Fiala
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Západočeské Metropol sleduje dění v kraji|bezplatná distribuce do domácností a stojanů v západních Čechách
inzerce

Odbor životního prostředí Krajské-
ho úřadu v Plzni posoudil předpo-
kládané vlivy spalovny na životní 
prostředí (tzv. proces EIA) a po tří-
měsíčním zkoumání zjistil, že ne-
budou nijak významné. Vzal přitom 
v úvahu všechny připomínky obča-
nů i občanských sdružení. Dal tak 
zelenou další přípravě výstavby.
„Veřejnosti jsou závěry řízení k na-
hlédnutí na úředních deskách kra-
je a dotčených obcí Chotíkov, Město 
Touškov a Příšov a také na krajském 
webu a na internetových stránkách 
EIA,“ uvedla pro Metropol mluvčí 
kraje Petra Jarošová.
Plánované zařízení by mělo roč-
ně přeměnit na energii až 100 tisíc 
tun komunálního odpadu, předpo-

kládané náklady jsou 2,5 až 3 mi-
liardy korun. „Tak drahé je to proto, 
že je to tak kvalitní. Počítáme ovšem, 
že přibližně třetinu investičních ná-
kladů pokryje podpora z EU,“ říká 
Tomáš Drápela, generální ředitel 
Plzeňské teplárenské, která je in-
vestorem výstavby spalovny. „Na-
příklad emise se jen ve dvou parame-
trech blíží zákonným limitům, větši-
nou jsou ale hluboce pod nimi,“ do-
plňuje Drápela.
Energetické využívání komunálního 
odpadu je v rozvinutých zemích zce-
la běžným způsobem jeho likvidace. 
Např. ve Švýcarsku je v provozu tři-
cet spaloven, ve Švédsku se pálí 45 
procent odpadu, podobně je tomu 
v Německu i v Rakousku. (od dop.)

Projekt spalovny úspěšně pokračuje
Nedaleko Plzně v Chotíkově se v souladu s trendy Evropské unie připra-
vuje výstavba regionální spalovny komunálního odpadu. Měla by nece-
lou polovinu odpadu, produkovaného v Plzeňském kraji, přeměnit na tep-
lo a elektrickou energii. 8.listopadu letošního roku učinil projekt význam-
ný krok kupředu.

Bude to například Odpolední klub 
v Toužimi, taneční kroužek a krou-
žek keramiky v Dobré Vodě, výlety 
za sportem i kulturou, taneční festi-
val v Teplé a další volnočasové aktivi-
ty v době školních prázdnin. 
„Naším cílem je skrze pestrou nabíd-
ku mimoškolních aktivit zkvalitnit ži-
vot a rozšířit perspektivy dětí a mláde-
že žijících ve vyloučené romské komuni-
tě v Dobré Vodě u Toužimi. Chceme dě-
tem umožnit stejné zážitky a možnosti, 

které prožívají jejich vrstevníci mimo ko-
munitu,“ říká Marie Sušanská, která je 
v Českém západu za realizaci projek-
tu „Můžeme i tančit“ zodpovědná. 
„Všechny tyto aktivity napomáhají k pre-
venci sociálně patologických jevů u dětí,“ 
uzavírá Marie Sušanská.  Projekt „Mů-
žeme i tančit“ běží do konce prosin-
ce 2011 a je fi nancován ze sbírkového 
projektu Pomozte dětem organizova-
ného společně Nadací rozvoje občan-
ské společnosti a Českou televizí.  (ad)

Přemýšlíte o tom, zda pozvat dětem Mikuláše s čertem? Pro naše nejmenší bychom 
měli připravovat krásné, obohacující zážitky, ke kterým návštěva sv. Mikuláše 
s průvodem andělů i čertů patří. Ovšem nezvěte domů žádného nespoutaného hrů-
zostrašného divokého pekelníka, protože jediný, kdo se ho nebude bát, budete vy sa-
mi. V dětech bude „malá dušička“ vždy, i tehdy, kdy už jsou ve věku, že vytuší, že 
před nimi neřinčí řetězy skutečný čert z pekla, ale strejda, kterého poznají po hlase. 
Budou se i přesto bát, protože „co kdyby“. Podle pověsti je čert pohádková bytost ži-
jící v pekle. Má rohy, ocas, kopyto a je černý a špinavý. Peklo opouští pouze 5. pro-
since, aby získal duše hříšníků. (iv) Foto: Metropol

Nejprve šlo o černobílé tisky ručně 
kolorované. S rozšířením litografi cké 
techniky se objevují i betlémy plno-
barevné. Snad nejznámější český bet-
lém pochází od Mikoláše Alše, dalším 
známým betlémem jsou Pražské jes-
ličky Josefa Weniga. 
Papírový betlém vydal i Josef La-
da a Marie Fischerová-Kvěchová. 
V novodobé historii papírových vy-
střihovacích jesliček se setkáváme 

Advent byl pro naše předky dobou 
očekávání Vánoc, ale také doba přás-
tek a draní peří, k nimž se scházeli 
v chalupách a vyprávěli si při nich ta-
jemné příběhy. Mládež využívala čas-
né stmívání k různým žertům nebo 
obchůzkám, které se konaly například 
na svatého Mikuláše či svatou Lucii.
Štědrý večer byl toužebně očekáva-
nou chvílí společného hodování, dět-
ské nadílky a celé řady obyčejů, kte-
ré měly zajistit blahobyt po celý další 
rok. Večer vrcholil návštěvou Půlnoč-

Vánoční výstava Papírové betlémy
Karlovy Vary | Muzeum Karlovy 
Vary pořádá vánoční výstavu Papí-
rové betlémy až do 9. ledna příští-
ho roku. Výstav se koná v muzeu 
v Nejdku. Jesličky nebo betlémy – 
zobrazení Ježíška v jesličkách, Ma-
rie, Josefa a darovníků - se koncem 
18. století  objevují v českých kra-
jích jako papírové archy.

s betlémy např. skautskými, indi-
ánskými, muzikantskými nebo že-
lezničářskými, kdy fi gurky zmíně-
ných skautů nebo hudebníků zauja-
ly místa darovníků.  Výstava před-

staví papírové betlémy současných 
autorů. Například Vladimíra Janáč-
ka, Jarmily Haldové, Daniela Lad-
mana nebo od Nadi Kotrčové (na 
snímku). (bo)

Advent a Vánoce na Plzeňsku
Západočeské muzeum v Plzni, Národopisné muzeum Plzeňska, připravi-
lo pro své návštěvníky v  předvánočním čase výstavu „Advent a Váno-
ce na Plzeňsku.“Výstava představí výroční obyčeje tohoto období v Plzni 
a okolí. Poodhalí také rozdíl mezi životem ve městě a na venkově koncem 
19. a na počátku 20. století.

ní mše, která byla oslavou narození 
Spasitele, Ježíše Krista. Oslavy a ko-
lední obchůzky se konaly po několik 

dní. Vánoční doba končila po Novém 
roce na Tři Krále.Výstava seznámí ná-
vštěvníky se zvyky, které jsou dnes 
již zapomenuté a zasvětí je mimo ji-
né i do zvláštností jídelníčku našich 
předků. Je určena nejširší veřejnosti 
a zaujme jistě také dětské návštěvní-
ky. Ti se mohou těšit na výtvarné díl-
ny, při nichž si budou moci sami vyro-
bit vánoční dekorace. Dílny se budou 
konat každé úterý a čtvrtek od počát-
ku výstavy až do Vánoc (s výjimkou 
čtvrtka 23. 12.). Každý den bude vě-
nován jinému materiálu, jako je na-
příklad ovčí rouno, včelí vosk, sláma 
a další. Aktuální informace o dílnách 
najdete na stránkách muzea www.
zcm.cz. Výstava potrvá do 9. ledna 
2011.  (zem)

Kuře pomůže dětem
Karlovarský kraj | Občanské sdružení Český západ získalo fi nanční pod-
poru sbírkového projektu Pomozte dětem! pro své aktivity, které nabízí 
v sociálně vyloučené komunitě v Dobré Vodě u Toužimi na Karlovarsku. 
Český západ bude díky tomu i nadále v příštím roce nabízet asi 25 dětem 
do 18 let smysluplné trávení volného času prostřednictvím řady aktivit 
sdružených v projektu „Můžeme i tančit“. 

999912172 Jitona-Avalon INZ 146x120.indd   1 10.8.2010   9:54:21

Dva ze čtyř koncertů Potichu Tour 
2010 Richarda Müllera jsou již vypro-
dány. Možnost stále mají ti, kteří si 
koupí vstupenku do Plzně (5. 12.) nebo 
do Brna (11. 12.). Potichu Tour následu-
je po albu Už, které vyšlo letos v květ-
nu a koupilo si ho více než 20 000 fa-

Richardu Müllerovi to jde i „potichu“
noušků. Co si máme pod názvem Poti-
chu Tour představit? „Bude to opravdu 
vypadat a znít jinak, než když jsme v mi-
nulých letech hráli hlasitý bigbít v halách 
a na festivalech. Rád bych do playlistu za-
řadil i jiné, ne tak notoricky známé, pís-
ně. Celé vystoupení by mělo být pohlaze-
ním pro duši. Proto tomu říkáme tiché 
turné,“ dodává Richard Müller. Richar-
da budou, ostatně jako vždy, dopro-
vázet skvělí hudebníci: bubeník Juraj 
Kuchárek, kytarista Peter Markuljak, 
klávesák Vilo Vitéz, baskytarista Vik-
tor Hidvéghy, hráč na dechové nástro-
je Michal Žáček a perkusionista Štefan 
Bugala. Richard Müller vystoupí 5. 12. 
v Plzni, 6. 12. v Praze, 8. 12. v Ostravě 
a 11. 12. v Brně. (met)
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Na zimní údržbu v Plzeňském kraji 
je nasazeno zhruba 570 zaměstnan-
ců, 85 sypačů s radlicí na chemický 
posyp, 52 sypačů s radlicí na inertní 
posyp, 15 sněhových fréz, 24 trakto-
rů s radlicí a 59 traktorů. Vedle toho 
30 nakladačů posypových materiá-
lů a dalších 70 mechanismů. Vozový 
park byl doplněn o 7 nových sypačů, 
pro případ nouze je v záloze ještě 18 
starších opravených sypačů. Všechna 
nová vozidla provádějící zimní údrž-
bu, což je 135 vozů, jsou od letošní-

V Plzeňském kraji jsou na zimu připraveni
Podle časového harmonogramu proběhla v Plzeňském kraji důkladná 
kontrola připravenosti na zimní údržbu. To dle zákona č.13/1997 o po-
zemních komunikacích trvá od listopadu 2010 do konce března 2011. Od 
10. listopadu byla Ministerstvem dopravy ČR vyhlášena zima. Každá SÚS 
má zpracován vlastní plán zimní údržby.

ho roku vybavena sledovacím systé-
mem GPS umožňujícím dokonalý pře-
hled o jejich pohybu, práci, případně 
určení místa nehody.
Na Klatovsku je pro použití ve vyš-
ších polohách připraven vysoce 
účinný chlorid vápenatý. V někte-
rých oblastech kraje se po zkušenos-
tech z loňské zimy opět přistoupi-
lo k dokoupení zásněžek pro umís-
tění na návětrných stranách komu-
nikací.
V Plzeňském kraji je celkem 5 020 kilo-

„Soutěž podpoří řemeslné obory a záro-
veň je prostřednictvím výstavy soutěž-
ních prací žáků zpopularizuje. Vybraná 
díla, respektive jejich autoři budou opět 
oceněni pěknými cenami jako je note-
book, digitální fotoaparát, Mp3 přehrá-
vač a podobně, “ dodává náměstek Ji-
ří Struček.
Rukodělná soutěž Řemeslo má zlaté 
dno je určena pro žáky a žákyně ve 
třech věkových kategoriích: 1. stupeň 
ZŠ (1. - 5. třída), 2. stupeň ZŠ (6. až 
9. tř.) a Střední školy (1. a 2. ročník) 
– v této kategorii se mohou účastnit 

Odbor kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu na KÚPK při-
pravil společnou výstavu Plzeň-
ského kraje a Národního památ-
kového ústavu, územní odborné 
pracoviště v Plzni s názvem „Na-
vzdory času“.

Výstava představí některé akce 
obnovy, živé kultury a venkov-
ské turistiky z dotačních progra-
mů Plzeňského kraje k zachování 
kulturního dědictví a k podpoře 
kultury a cestovního ruchu. 
Výstava se koná pod záštitou Mi-
lana Chovance, hejtmana Plzeň-
ského kraje a Václava Koubíka, 
člena rady Plzeňského kraje. Vý-
stavu můžete navštívit v těchto 
dnech v sídle Národního památ-
kového ústavu v Prešovské ulici 
v Plzni.

V Plzni se představí
výstava Navzdory času

Další kolo soutěže Řemeslo má zlaté dno
metrů udržovaných silnic první až tře-
tí třídy. Zimní údržba se provádí podle 
předem stanoveného plánu schválené-
ho Ministerstvem dopravy ČR. Nákla-
dy na provoz techniky a spotřebovaný 
materiál se budou podle odhadů pohy-
bovat kolem 200 milionů korun. 
V Plzeňském kraji nejsou žádné úseky 
silnic označené značkou, která ukládá 
povinné zimní pneumatiky. „Při loňské 
výjimečné zimě jsme se přesvědčili o nut-
nosti zimních pneumatik. Věřím, že řidi-
či jsou zodpovědní a svá vozidla přezuli 
nebo se k tomu v nejbližších dnech chys-
tají. Jezdit bez zimních pneumatik je na 
některých místech v našem kraj velice ne-
bezpečné“, uvedl Jaroslav Bauer, první 
náměstek hejtmana Plzeňského kraje 
pro oblast dopravy.

Náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblasti školství, mládež a sport Jiří 
Struček vyhlašuje rukodělnou soutěž pro žáky a žákyně škol Plzeňského kra-
je Řemeslo má zlaté dno.

Stipendia Plzeňského kraje byla uděle-
na nejlepším studentům a doktoran-
dům fakult plzeňských vysokých škol 
u příležitosti Dne studentstva. V letoš-
ním roce bylo vybráno osm studentů. 

Každý z nich dostal od PK pamětní list 
a 10 tisíc korun. Stipendia Plzeňského 
kraje se udělují již od roku 2004 a pod-
trhují úspěšnou spolupráci se Západo-
českou univerzitou.

Vysokoškoláci dostali stipendia

Jiří Struček, náměstek hejtmana PK, gratuluje Martině Winkelhöferové k vynikají-
cím studijním výsledkům.

Kniha 100 zajímavostí ze staré Šumavy 
z vydavatelství Starý most, navazuje na 
úspěšnou třídílnou řadu knih 100 za-
jímavostí ze staré Plzně. Včera ji v Plz-
ni pokřtili její autoři Petr Mazný, Pavel 
Fencl, František Nykles a Tomáš Bern-
hardt. Kniha zahrnuje území od Nýrska 
do Prachatic a přináší medailonky zná-
mých šumavských osobností a historii 
stavebních památek, připomíná nejrůz-
nější události, legendy i kuriozity. Čte-
nář se například dozví o osudech oprav-

dového Krále Šumavy (legendárního 
převaděče), nebo podrobnosti o štěd-
rovečerní letecké nehodě, která si vyžá-
dala tři životy. Knihu doplňují historic-
ké fotografi e a pohlednice. Neméně za-
jímavou puiblikací, která právě vychází, 
je kniha Tajemství šumavských vrcholů. 
Unikátně koncipovanou knihu tvoří 23 
„miniencyklopedií“ o nejznámějších šu-
mavských vrcholech na obou stranách 
česko-bavorské hranice. 

Text a foto: Vlasta Zemanová

Zajímavosti ze Šumavy v knize

i žáci jiných škol než Plzeňského kra-
je. Soutěž je určena pro výrobky: su-
venýry, hračky, vyučovací pomůcky, 
oděvní doplňky, šperky, vybavení do-
mácnosti, vše pro zahradu, nástroje 
a technické pomůcky a hlavolamy. 
1. školní kolo končí 30. dubna 2011, 
každá škola může vyhlásit jednoho 
vítěze v každé věkové kategorii, kte-
rý postupuje do krajského kola.
2. krajské kolo - soutěžní výrobky, 
včetně fotografi e a podrobného popi-
su musí být předány Středisku služeb 
školám do 10. května. 2011.

Hejtman nám odpověděl na otázky 
týkající se dalšího směřování kraje 
a popřál našim čtenářům k příjemné-
mu prožití vánočních svátků. 
 Pane hejtmane, Plzeň a Plzeňský 

kraj znamená „Plzeňské pivo“. Sou-
hlasíte s takovýmto názorem mno-
ha Čechů – a nejen jich? A kam bys-
te návštěvníky kraje pozval?
Pochopitelně, že plzeňské pivo má 
světové renomé a je lákadlem ne-
jen pro tuzemské turisty. Nemys-
lím si však, že je jedinou turistickou 
atrakcí našeho kraje – Šumava a oko-
lí je vyhledávanou destinací, v kraji je 
množství splavných řek, sportovních 
a rekreačních areálů, upravených 
cyklistických tras i zajímavostí pro 
děti jako je ZOO s DinoParkem v Plz-
ni. Náš kraj má na svém území dvacet 
jedna národních kulturních památek, 
probíhá u nás celá řada zajímavých 
tradičních akcí, které lákají nejen čes-
ké turisty, ale i ty ze zahraničí – jde 
např. o Chodské slavnosti v Domažli-
cích, Filmový festival Finále, Mogul 
Šumava Rallye, cyklistický závod Au-
thor Král Šumavy, Pilsner Fest, vele-
trh cestovního ruchu ITEP a řada dal-
ších. Ale pozvánek by mohlo být ne-
srovnatelně více. Zajímavé jsou malé 
pivovary, lyžařské areály s kvalitními 
sjezdovkami i ubytováním, celá řa-
da kempů, aqvaparků, zajímavé jsou 
i výlety do podzemí – např. podze-
mí a pivovarnické sklepy v Plzni, do-

V září letošního roku se - po od-
chodu Milady Emmerové do Po-
slanecké sněmovny PČR - stal 
hejtmanem Plzeňského kraje Mi-
lan Chovanec (40let). Ten do té do-
by působil na pozici ekonomické-
ho náměstka hejtmanky, takže 
není na krajském úřadě žádným 
nováčkem. 

Hejtman Milan Chovanec všem přeje samé dobré zprávy

ly v Kašperských horách, katakomby 
v Klatovech a další. 
 Jak je Plzeňský kraj zadlužen? 

Plzeňský kraj je jediným nezadluže-
ným krajem v České republice. Je to 
výsledek dlouhodobého uvážlivého 
plánování i racionálního investování. 
Není však v dnešní době jednoduché 
vyvážený rozpočet udržet. 
 Jak byste charakterizoval mož-

nosti pro rozvoj byznysu v Plzeň-
ském kraji? 
Plzeňský kraj je nejen díky své vý-
hodné poloze dlouhodobě vnímán 
v rámci České republiky jako jeden 
z nejatraktivnějších krajů pro smě-
řování investic. Z hlediska investič-
ní atraktivnosti jsme považováni za 
druhý nejlépe postavený kraj hned 
za Prahou. Vnímáme-li Prahu jako fe-
nomén, se kterým v rámci ČR nelze 

soutěžit, neboť zaostáváme o 40 %, 
tak jsme vlastně krajem nejlepším.
Dosud realizované investice se v rám-
ci kraje soustředily především do 
krajského města Plzně, a to nejen dí-
ky přirozené atraktivitě regionálního 
centra, ale i díky nabídce městského 
industriálního parku Borská pole. Zá-
jem investorů se poté soustředil na 
další výhodně umístěné polohy ko-
lem dálnice D5.
Naše rezervy spatřuji v kvalitní na-
bídce investičních příležitostí v pe-
riferních územích a ve vyhledává-
ní podnikatelských subjektů přiná-
šejících do regionu přidanou hodno-
tu – tzn. kromě výroby i např. design 
či vývoj. A tady Plzeňský kraj spolu-
pracuje nejen s podnikatelskou sfé-
rou, ale i se zmiňovanou Západočes-
kou univerzitou.

 Které investice či projekty jste 
dokončili, které před vámi ještě 
stojí? 
Dlouhodobá investice, a také jedna 
z největších, kterou kraj v této chví-
li realizuje je dostavba nového mo-
nobloku Klatovské nemocnice za té-
měř 1.5 mld. Kč. První etapa by mě-
la být dokončena v polovině příštího 
roku. Čeká nás také dokončení vý-
stavby západního obchvatu Plzně, 
na kterém se podílí i město Plzeň. 
Nejpozději do deseti let bude Plzeň 
obkroužena šestikilometrovým zá-
padním obchvatem za více než tři 
miliardy korun, který pojme 20.000 
vozidel denně. Jeho první etapa, jež 
by měla mít stavební povolení do 
konce roku, začne v polovině příští-
ho roku a bude hotová do dvou let. 
Významným projektem je pro nás 

také „Bezpečný kraj“, od kterého si 
slibujeme zvýšení bezpečnosti v ob-
cích našeho kraje, a na kterém se vý-
znamně obce samy podílejí. Podaři-
lo se nám úspěšně dokončit někte-
ré dopravní stavby – např. obchvat 
Všerub a Klatov, rekonstruovali jsme 
komunikaci v průtahu obcí Hojsova 
Stráž za 28 milionů korun, opravili 
jsme povrch silnice II/187 od obce 
Kolinec po obec Hrádek u Sušice za 
téměř 30 mil. Kč. Plánuje se výstav-
ba nové budovy záchranné služby či 
západočeské galerie.
 Co je největším úkolem krajského 

úřadu pro nejbližší dobu? 
Nejaktuálnějšími úkoly těchto dnů 
jsou příprava rozpočtu na rok 2011, 
který by měl být schválen zastupi-
telstvem v prosinci, a náhrada dvou 
radních. Jeden z našich radních se 
stal členem Rady města Plzně a kraj-
ská radní pro sociální oblast se stala 
senátorkou. Rádi bychom také v nej-
bližších dnech zahájili intenzivněj-
ší spolupráci a komunikaci s novými 
představiteli města Plzně. 
 Jaké jsou dlouhodobé cíle?

Dlouhodobým úkolem je pro nás do-
řešení centralizace nákupu - vznik 
zdravotnického holdingu a dopravní-
ho holdingu, od kterých očekáváme 
výrazné snížení pořizovacích investic 
a provozních nákladů. 
 Co byste popřál čtenářům Zápa-

dočeského Metropolu?
Čtenářům - a nejen jim - přeju hod-
ně zdraví, štěstí a lásky. V novém roce 
přeji všem jen dobré zprávy a setkává-
ní se správnými lidmi. Aby nikdy ne-
ztráceli dobrou náladu a humor, proto-
že pak je řešení složitých věcí snazší. 
Aby si mohli užívat blízkosti lidí, které 
mají rádi, aby měli práci, která je baví, 
aby měli domov, který je pro ně důleži-
tý. Přeji nám všem jen to nejlepší!
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„Policie ČR dodává data a statisti-
ky a naši informatici je pak apliku-
jí do mapy. Mezi nejkritičtější úse-
ky, jak dokazuje i mapa, patří silni-
ce I/27 právě na severu, kudy denně 
jezdím. Pohled na řady zapálených 
svíček u památníčků obětem nehod 
zvláště v období Dušiček je doslova 
mrazivý, “ konstatuje náměstek 
hejtmana Ivo Grüner.
Mezi další úseky častých nehod 
v Plzeňském kraji se řadí také již-
ní část silnice I/27, a to konkrét-
ně na Klatovsku. Jako kritickou 
lze označit také silnici I/22 smě-
rem na Horšovský Týn. V Plzni je 
to pak úsek U Rondelu. Statisti-
ka dopravních nehod je při srov-
nání s předcházejícími lety ovliv-
něna faktem, že účastníci v někte-
rých případech nemusí doprav-
ní nehodu Policii ČR ohlásit. Mezi 
tyto případy patří ty, kdy škoda 
na některém z vozidel zjevně ne-
přesahuje 100 tisíc korun, nedo-
šlo k úmrtí nebo ke zranění oso-
by nebo nevznikla jiná škoda, než 
na vozidlech. Vyhodnocení sta-
tistik také naznačuje, že nejví-
ce řidiči havarovali v pátek v od-

Mapa nehodovosti Plzeňského kraje
Odbor informatiky Krajského 
úřadu Plzeňského kraje (KÚPK) 
ve spolupráci s Krajským ředi-
telstvím policie Plzeňského kraje 
vytvořil novou mapovou službu 
se statistikou dopravních nehod 
v období 1/2008 - 6/2010 na silni-
cích I. třídy a dálnici. Mapa mi-
mo jiné zobrazuje nejhorší úseky-
tzv. úseky smrtelných nehod, výše 
škody, počtu nehod v daných úse-
cích, počty usmrcených osob v da-
ných úsecích atd. 

poledních hodinách. Oproti tomu 
nejmenší nehodovost zaznamena-
li policisté v pondělí a pátek v ran-
ních a dopoledních hodinách. Od-
bor informatiky KÚPK s Policií ČR 
budou statistiky průběžně aktuali-

zovat. V nejbližší době mapa také 
ukáže nejčastější místa nehod, kde 
měl účast chodec. 
Mapovou službu najdete na adre-
se http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/
dopravni_nehody/.

Vážení cestující,
využíváte dálkových linek spo-
lečnosti Autobusy Karlovy Vary 
do Prahy, Plzně, Karlových Varů, 
Sokolova, Chebu a Aše? 

Víte o tom, že můžete
cestovat ještě levněji? 

Pokud si zakoupíte naši čipovou 
kartu ušetříte 6 % z ceny jízdné-
ho při každé jízdě na všech dál-
kových linkách společnosti.
Dále jsme pro studenty zvýšili 
slevu při použití karty ISIC z de-
seti na dvacet procent.
V našich autobusech můžete ta-
ké zdarma využít připojení k in-
ternetu a být tak stále online při 
práci, nebo si jen tak zpříjemnit 
cestu surfováním po internetu či 
komunikací se svými přáteli.
Nově jsme pro Vás v Praze na 
Florenci otevřeli předprodejní po-
kladnu číslo 15, kde Vás obslou-
žíme 7 dní v týdnu. Na dálkových 
linkách do Prahy můžete nově vy-
užít i zastávku Dejvická. Samo-
zřejmostí je i rezervace přes in-
ternet v podobě e-jízdenky.

Veškeré informace se také
dozvíte na stránkách

www.autobusy-kv.cz.

1.  Jaké druhy dezertního vína Met ropol jsou na trhu?

2. Jaké jsou způsoby podávání Met ropolu?

3. Je Met ropol pravý vermut?

Vyhrajte
se Západočeským

Met ropolem

První adventní neděli oslavila Plzeň 
velkolepým rozsvěcením vánočního 
stromu a zahájením velkých vánoč-
ních trhů. Strom, který i letos pochází 
z Plzně, konkrétně z Valchy, rozsvítil 
primátor města Plzně společně gene-
rálním vikářem Plzeňské diecéze. Na 
závěr programu čekala Plzeňany oh-
ňová show a večer pak koncert plzeň-
ského gospelového sboru Touch of 
Gospel. Velký vánoční trh na náměs-
tí Republiky potrvá do středy 22. pro-
since. Jeho součástí bude i tentokrát  
velká charitativní akce Strom splně-
ných přání, kterou již dlouhá léta po-
řádá jedno plzeňské rádio. Ve středu 
15.prosince čeká Plzeňany další tra-
diční akce – hromadné zpívání koled 
na náměstí Republiky. (am)

Vánoční strom zdobí náměstí
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VELKÉ DIVADLO 
Smetanovy sady 16, tel. 378 038 070

 1. 12. - 19 hod.
Kouzelná fl étna (V 10) 
 2. 12. - 19 hod.
Turandot (V 11)
 3. 12. - 19 hod.
Lev v zimě (V 4)
 4. 12. - 19 hod.
Romeo a Julie - pro seniory 
 5. 12. - 10.30 hod. - foyer
Koncertní matiné
Účinkují ROMAN  JANÁL (zpěv) 
a NORBERT HELLER (klavír). Na 
programu: F. Schubert - Zimní cesta  
 7. 12. - 19 hod.
Turandot (V 5)
 8. 12. - 19 hod.
Lev v zimě (V 6)
 9. 12. - 19 hod.
Kouzelná fl étna (V 7)
10. 12. - 19 hod.
Turandot (V 8)
11. 12. - 19 hod. - Louskáček 
12. 12. - 16.00 hod.
Veselé paničky windsorské (Z) 
13. 12. - 16.00 a 19 hod.
PLZEŇSKÝ DĚTSKÝ SBOR - koncert 
14. 12. - 19 hod.
Kouzelná fl étna (V 13)
15. 12. - 19 hod.
Vévodkyně z Chicaga (S 4)
16.12. - 19 hod.
Adriana Lecouvreur
(V 3) - naposledy

 1. 12. - 19 hod.
Impresário ze Smyrny (K 10)
 2. 12. - 19 hod.
Ve státním zájmu (S 5)
 3. 12. - 19 hod. - Kráska a zvíře
 4. 12. - 19 hod.
GYPSY - premiéra (A)
 5. 12. - 14.00 hod.
Sliby chyby (N 1/3)
 5. 12. - 19 h. - Ve státním zájmu
 6. 12. - 19 hod.
Dejvické divadlo: Dračí doupě 
 7. 12. - 19 hod.
Ve státním zájmu (K 1)
 8. 12. - 19 hod. - Gypsy 
 9. 12. - 19 hod.
Impresário ze Smyrny (K 7)
10. 12. - 19 hod.
Dáma na kolejích (K 8) 
11. 12. - 14.00 hod. - Miluji tě, ale
11. 12. - 19 hod. - Portugálie
12. 12. - 14.00 hod.
Hledá se muž. Zn.: Bohatý! (N 2)
12. 12. - 19 hod. - Noc bláznů
14. 12. - 11.00 hod.
Cesta kolem světa za 80 dní
zadáno
14. 12. - 19 hod.
Kráska a zvíře (K 9)
15. 12. - 11.00 hod.
Cesta kolem světa za 80 dní
zadáno.
17.16. 12. - 19 hod.
Cesta kolem světa za 80 dní (K 3).  

Terapeutické dílny v rodičovském centru Vlnka bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Lístky na představení Mrazík získávají Danuše Volná z Horšov-
ského Týna, Eva Mašková z Plzně a Jaroslava Fixová z Rokycan. Pro vylosované luštitele dnešní křížovky jsou připraveny poukazy na ,čertovsky‘ dobré ob-
čerstvení v restauraci v podzámčí zámku Chyše na Karlovarsku. Výherci gratulujeme a těšíme se na vaše odpovědi na adresách: ZÁPADOČESKÝ METROPOL, 
Sedláčkova 16, 320 00 Plzeň, nebo krizovkazapad@tydeniky.cz nejpozději do 10. prosince 2010. Příjemnou zábavu a hodě štěstí všem přeje vaše redakce.

Autor
výroku: 
Generál 
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KOMORNÍ DIVADLO
Prokopova 14, tel. 378 038 048

Děj plný zvratů, intrik, jemuž ne-
chybí motivy lásky, přátelství, zra-
dy a nenávisti, umocní hudba Mau-
rice Jarrého. V roli Esmeraldy se na 
jeviště vrátila bývalá primabalerína 
Národního divadla Zuzana Pokor-
ná. Podle mluvčí divadla Evy Icho-
vé, choreograf a režisér Libor Va-
culík uvádí do svého dramatického 
vyprávění postavy reálné, jiné do-
mýšlí. 
„Hlavní pozornost soustřeďuje na in-
dividuální osud Quasimoda a krásné 
cikánky Esmeraldy,“ uvedla. Po 18 
letech se tak plzeňské divadlo vra-
cí ke stejnému námětu, nabízí ho 
však z jiného úhlu, navíc sáhlo po 
novějších melodiích Jarrého. „Ne-
chci, aby tam byl tolik cítit středověk. 
Spolu s výtvarníky se snažím o dobo-
vou kvazineurčitelnost. Dramaturgic-
ká kostra příběhu samozřejmě zůstá-
vá,“ uvedl Vaculík. 
Pro Zvoníka i Esmeraldu napláno-
val trojí obsazení. Jedním z Quasi-
modů je výborný tanečník Richard 
Ševčík, alternovat budou Aleš Lin-
dovský a Pavel Tručka. V roli Esme-

Zvoník z Paříže v Plzni
Dramatický balet o postiženém zvoníkovi z pařížského chrámu Notre-
Dame uvedlo Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Inscenaci Zvoník od Matky Bo-
ží, opírající se o slavný román Victora Huga, představil  na prknech Vel-
kého divadla. 

raldy se s Pokornou prostřídají Jar-
mila Dycková a Zuzana Hradilová. 
 (zem)

Foto: Marta Kolafová

Zvoník od Matky boží, který měl pre-
miéru v plzeňském Velkém divadle. Na 
snímku Zuzana Pokorná v roli Esme-
raldy.

Restaurace na Zámku Chýše

METROPOL 
horoskop

Beran 21. 3. - 20. 4.
Když se obrníte trpělivostí 

a shovívavostí, podaří se vám urovnat 
všechny spory s rodinou i přáteli a začne 
se vám dařit i v jiných oblastech. Finanč-
ní situaci nevylepšíte sázením, ale syste-
matickým úsilím.

Býk 21. 4. - 21. 5.
Máte dost energie na lásku i na 

práci, jen vás trochu deprimuje, že vaše 
mládí, milenky, milenci i vinylové desky 
mají omezenou životnost. Nepřipouštěj-
te si to a všechno, co jste si naplánova-
li, se zdaří.

Blíženci 22. 5. - 21. 6.
Pokud máte pocit vyčerpání, 

zkuste se zamyslet, jestli příčinou toho 
není váš neuspokojivý vztah. Nemusíte 
drahou polovičku hned opustit, ale mů-
žete začít přemýšlet o změně. Zbavte se 
stereotypu.

Rak 22. 6. - 22. 7.
Nejste zrovna milovníci před-

vánočního shonu, proto se mu vyhněte 
tím, že ho budete ignorovat. Užívejte si 
příjemný adventní čas duchovními pro-
žitky. Dárky stihnete nakoupit ještě na 
Štědrý den.

Lev 23. 7. - 23. 8.
Překvapíte sami sebe tím, jak se 

dokážete radikálně vzepřít nátlaku, kte-
rý je na vás vyvíjen. V zájmu vaší poho-
dlnosti a touhy po klidu se konfl iktům 
raději vyhýbáte, tentokrát se budete brá-
nit zuby nehty.

Panna 24. 8. - 23. 9.
Netrapte se vymýšlením origi-

nálních dárků pro své milé a raději si za-
jděte na víno s přáteli nebo na masáž. Ať 
vymyslíte, co vymyslíte, stejně se s nej-
větší pravděpodobností nezavděčíte. Ne-
stresujte se.

Váhy 24. 9. - 23. 10.
Někdy jste přehnaně opatrní až 

bojácní, a to vám dost často škodí. Když se 
zbavíte svých zábran a využijete své bys-
trosti i vloh manipulovat s fi nančními 
prostředky, podaří se vám dobře vydělat.

Štír 24. 10. - 22. 11.
Mějte víc sebedůvěry v mi-

lostných záležitostech. Vaše nejistota, 
že nejste dobrými milenci, vám otra-
vuje život. Nebojte se svých partnerů 
na to zeptat, uvidíte, že vás jejich re-
akce povzbudí.

Střelec 23. 11. - 21. 12.
Opět se začínáte dětinský těšit na 

Vánoce. To je období, kdy jste ve svém živ-
lu, proto občas zapomínáte na slušné vy-
chování. Advent neberte jen jako důvod 
k oslavám, večírkům a radovánkám. 

Kozoroh 22. 12. - 2O. 1.
Od svých blízkých očekáváte, že 

vás budou všemožně hýčkat a překva-
povat. Zkuste je někdy předejít a vymys-
lete něco úžasného, čím je obdarujete. 
Dělat radost druhým je příjemnější víc, 
než si myslíte.

Vodnář 21. 1. - 19. 2.
 Nepřehlížejte signály, které 

vám naznačují, že ve vašich vztazích 
není něco v pořádku. Velkým omylem je 
domnívat se, že vyřešíte problémy tím, 
že před nimi utečete, nebo počkáte, až se 
vyřeší samy. 

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Propady vašich nálad kulminují 

s příchodem mrazivého počasí. Obalte se 
trpělivostí a vlněnými svetry, protože zi-
ma bude dlouhá a krutá. Stále mějte na 
mysli, že zase přijde jaro a pak léto.

Připravila: Ludmila Petříková
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ZÁPADOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst
Váš oblíbený Metropol v domovních schránkách nebo na těchto vybraných distribučních místech

 PLZEŇ  Magistrát města Plzně - Živnostenský úřad, Tylova 36  Mediální dům, 
Sedláčkova 16 – vestibull  Škoda Holding - recepce, Tylova ul. 1/57  Cestovní 
kancelář Čedok - NC Tesco, Rokycanská 130  Fakultní nemocnice Bory, Ed-
varda Beneše 13 - u lahůdek  Pasaž Kaufl and - podejna Quenn, Lochotínská 
18  Lahůdky u Práce, Klatovská 12  Podchod u Nádraží ČD, Sirkova x Americ-
ká  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, náměstí Republiky 41  Čajovna, 
Rosseveltova ul.15  Poliklinika Bory, Čechova 44, Západočeská univerzita, 
právnická fakulta, Sady Pětatřicátníků 44,  Mulačova nemocnice, Dvořákova 

17,  Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18  Měšťanská beseda, Kopec-
kého sady 13  Obchodní dům - Luna, Skupova 24,  KARLOVY VARY  Karlo-
varská krajská nemocnice - Bezručova 731/19  Lázně III - Mlýnské nábřeží 5  
Benzinová Stanice Aral - Pobřežní 22  Městská knihovna - I. P .Pavlova 891/7 
 Magistrát města Karlovy Vary - Moskévská 1281/21  Informační centrum -  

Husovo Náměstí 2  Obchodní dům - Radyně,  Starý Plzenec, Nerudova 933,  
Supermarket Albert, Karla Steinera 7,  Plzeňská teplárenská - kantýna, Doub-
ravecká  1 Zámek Chyše u Lubence  Zámek Rochlov u Nýřan  Dopravní pod-
niky 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

míst

Plzeň | Jedno z nejhranějších a nej-
úspěšnějších operních děl Antoní-
na Dvořáka nastudovalo plzeňské 
Divadla J. K. Tyla. 

Premiéra zavedla diváky do malého 
českého městečka konce 18. století 
a přiblížila osudy několika postav, 
které dočasně ovlivnily zlé intriky. 
Do Plzně se Jakobín vrací po 15 le-
tech, a to pod taktovkou Ivana Pa-
říka a v režii hostující Magdalény 
Švecové. „Jakobín patří mezi vrchol-
ná díla české hudební literatury a jako 
takový bude oslovovat operní návštěv-
níky vždy. Je to nádherná melodická 
hudba v bohatém harmonickém rou-
še a s vynikající instrumentací,“ uvedl 
Pařík. Jakobín patří spolu s pohád-
kami Čert a Káča a Rusalka k Dvo-
řákovým nejhranějším a nejúspěš-
nějším operním dílům. Impulsem 
k jeho napsání byla úspěšná premi-
éra jeho jednoaktovky Tvrdé palice 
2. října 1881. (met)

POPRVÉ

V ČR!

TOUR 2011 12. 2. Karlovy Vary

ZAŽIJTE ATMOSFÉRU LEGENDÁRNÍHO KONCERTU VE WEMBLEY V ROCE 1979!

2. 2. Pardubice � 3. 2. Ostrava � 4. 2. Zlín � 5. 2. Praha
6. 2. Ústí nad Labem � 8. 2. České Budějovice

Vstupenky: tel. 222 897 333,WWW.TICKET-ART.CZ
14.12. PRAHA KONGRESOVÉ

CENTRUM

vstupenky: tel. 222 897 333, www.ticket-art.cz

Jediný originál– již 19 let!

Právě tady zahájila v roce 1987 svou 
velkou kariéru, jak připomněly ná-
vštěvníkům i vystavené fotografi e 
z jejího působení na západě Čech. 
Ocenění obdržela slavná sopranistka, 
jež střídavě žije ve Vrčeni u Nepomu-
ku, v Praze a ve světě, při příležitosti 
oslav 145 let stálé české profesionál-
ní scény v Plzni. Divadlo v rámci toho-
to výročí uvedlo Shakespearovu tragé-
dii Romeo a Julie, neboť právě touto 
hrou bylo 1. listopadu roku 1865 ote-

vřeno. U příležitosti jubilea převzali 
členové divadla významné ocenění. 
Cenu Vendelína Budila za mimořád-
ný umělecký přínos plzeňské scéně 
získali dramaturgyně Marie Caltová, 
šéfdirigent opery Ivan Pařík a sólis-
ta baletu Jiří Žalud. Cenu ředitele Di-
vadla J. K. Tyla za mimořádný umě-
lecký výkon udělil Jan Burian sólisto-
vi souboru muzikálu a operety Broni-
slavu Kotišovi za roli Billyho Flynna 
v muzikálu Chicago. (zem)

Vilma Nyklová, kterou v oblíbeném 
denním nekonečném seriálu Ulice 
představuje herecká legenda Jarosla-
va Obermaierová (na snímku), vylo-
sovala pro svou první návštěvu pe-
kařství v Rokycanech. Aby v ochut-
návání pekařského umění nebyla 
sama, vzala si na pomoc Šárku Ul-
lrichovu (na snímku), představitel-
ku Zuzany Hrubé. Chutnaly se kolá-
če, placky, preclíky, rohlíky, makov-
ky a mnoho dalšího z celého velké-
ho sortimentu. Vilma zkrátka řádila! 
Sám majitel ji pak vzal i do zázemí, 
kde se diskutovalo o cenách mou-
ky a mléčných výrobků. Na závěr se 
Vilma postavila za pult a předved-

la majiteli, jak se mají správně vy-
pečené rohlíčky prodávat. Po krátké 
poradě se Zuzanou se pak rozhod-
la, že Certifi kát Vilmy Nyklové bu-
de této pekárně udělen. Společně ho 
pak s majitelem fi rmy na pekařství 
vylepili. O výslužku, kterou jim pe-
kařství na rozloučenou připravilo, 
se obě dámy samozřejmě ve své Uli-
ci podělily. „Toto pekařství je poselství 
několika generací jedné rodiny. Jejich 
společné úsilí a snaha vytvořit dobrý 
český výrobek byly pro mě tím největ-
ším potěšením. Certifi kát Vilmy Nyklo-
vé jsem zde v Rokycanech udělila vel-
mi ráda a s čistým svědomím,“ dodala 
Vilma při odjezdu.  (iv)

Urbanová je čestnou členkou 
divadla J. K. Tyla

Plzeň | Světově proslulá operní pěvkyně Eva Urbanová převzala na jevišti 
plzeňského Velkého divadla čestné členství Divadla J. K. Tyla v Plzni.

Vilma z Ulice udělila první certifi kát
Rokycany | Vilma Nyklová z Ulice vydala se členkou svého pekařského 
komanda Zuzanou Hrubou do první pekárny. Pekárna v Rokycanech za-
reagovala na její výzvu, a zabojovala tak o její návštěvu a udělení cer-
tifi kátu!

Plzeň | Další mezník má za 
sebou projekt Plzeň 2015. Vlá-
da schválila návrh mezinárod-
ní poroty na jmenování zápa-
dočeské metropole Evropským 
hlavním městem kultury v ro-
ce 2015. „Projekt je obrovskou 
příležitostí pro zvýšení prestiže 
České republiky prostřednictvím 
kultury v zahraničí a je k němu 
třeba takto přistupovat,“ uvedl 
ministr kultury Jiří Besser. 
Do konce roku by měla vlá-
da ještě schválit celkový in-
formační materiál o projektu, 
v květnu příštího roku by pak 
Rada ministrů kultury EU mě-
la definitivně rozhodnout, zda 
Plzeň titul získá. (iv)

Vláda potvrdila
Plzeň hlavním

městem kultury

Mini models besedovaly s MISS ČR'03

Plzeňská Školička pro mini modelky 
je v plném proudu. Dívky již absol-
vovaly přednášku o zdravém stravo-
vání, lekce dětského aerobiku, zum-
by, chůze, či tance.  Učily se správ-
nému vystupování, představování, 
základům společenského protokolu 
a besedovaly s Miss ČR '03 Lucii Kříž-
kovou, která s dívkami sdílela svůj 
příběh a cestu k úspěchu. Ještě pár 

týdnů budou dívky sbírat nové zku-
šenosti, pracovat na svém projevu, 
fotografovat se pro svůj „mini book“ 
a trénovat chůzi. V sobotu 18. pro-
since absolvují závěrečnou módní 
přehlídku v plzeňském hotelu Ange-
lo, kterou provede herec a moderá-
tor, Miroslav Šimůnek a  kde budou 
vyhlášeny i nejšikovnější absolvent-
ky školičky.  (zem)

Jakobín v Plzni

Šedesátiletý učitel angličtiny a skan-
dinavistiky na Západočeské univerzi-
tě sbírá medvědy od tří let, kdy dostal 
první plyšový exemplář od maminky. 
„Většina mých medvědů je zahraničních, 
ale toto byl Čech, tedy Sudeťák, kterého 
matka coby učitelka základní školy v Mos-
tu dostala v roce 1933 jako dárek po prv-
ním školním roce a já ho převzal jako šta-
fetu. Je to nejstarší medvěd, kterému bu-
de 80 let,“ dodal Vorel. Potom dostával 
další a když nabyl „sběratelského vědo-
mí“, tak už u koníčku zůstal. Z 80 pro-
cent jde o dary. Přes 90 procent sbírky 
tvoří plyšoví medvědi, zbytek dřevění, 
porcelánoví, keramičtí, sklenění, želez-
ní i z karlovarské soli. Některé má po-
jmenované a oblečené do dresů zápa-
dočeských fotbalových i hokejových tý-
mů. Vorel jako skalní fanoušek plzeň-
ského fotbalu i hokeje někdy medvědy 
bere s sebou na utkání. Už od konce 70. 

let například i těžkého Grizzlyho, který 
má dres, šálu i čepici FC Viktorie. Men-
ší Zuzanka „chodí“ na hokej v Plzni 
stejně dlouho jako Vorel, tedy od roku 
1957. Na karlovarské Energii zase fandí 
medvědice Cindy. „Jsem stálým zákazní-
kem sanatoria Kriváň, kam vozím Cindy 
s sebou. Po cestě vždy málem způsobíme 
dopravní nehody, protože ona sedí vedle 
mě na sedadle smrti a je velká,“ dodal. Se 
sportovními maskoty se také dívá na 
televizní utkání. Vorel už v 60. letech 
jako středoškolák organizoval na hoke-
ji i fotbale kotle fanoušků. Po stážích ve 
světě a působení na pražské univerzitě 
se v roce 1992 do Plzně vrátil. Medvědi 
pocházejí z celého světa, od Kamčatky 
přes Japonsko po Havaj. Největší Adé-
la měří 165 centimetrů, nejtěžší je Bar-
toloměj, což je poctivý medvěd naplně-
ný pilinami z tehdejší Hamiro Příbram. 
Poslední Vorlův přírůstek je Béša, kte-

Každý sběratel je tak trochu blázen
Plzeň | Více než 700 hraček medvědů, převážně plyšových, nasbíral za 
57 let jejich údajně největší český sběratel Robert Vorel. Asi šest stovek 
s ním „bydlí“ v plzeňském panelovém bytě na Vinicích, zbytek přebývá 
v domku na Lochotíně. 

rého mu letos přivezli fanoušci plzeň-
ského fotbalu z Instabulu, kde hrála Pl-
zeň proti Besiktasi. Spolu s dalšími sed-
mi českými sběrateli nyní Vorel v Česku 
zakládá pobočku celosvětové nezisko-
vé organizace Good Bears of the World 
(Dobří medvědi světa). „Snad to dáme 
dohromady, ale v Česku to nemá tradici. 
Lidé si myslí, že když někdo sbírá medvě-
dy, tak je střelený. Každý sběratel ale musí 
být trochu blázen,“ dodal Vorel.  (vaš)

Foto: Adéla Macháčková



Kontakt pro podnikatele a fi rm
y: 

M
arcela K

árová 603 993 618, karova@
tydeniky.cz

Jan Skala 728 073 072, skala@
tydeniky.cz

M
arek K

upka 603 204 136, kupka@
tydeniky.cz

V
ladim

ír Zlata 604 488 712, zlata@
tydeniky.cz

ti
p 

na
 v

ýl
et

08 Vážení a milí čtenáři,

mám dvě zprávy, jednu dobrou 
a druhou špatnou. Ta dobrá je ta, 
že už brzy budou Vánoce a při-
jde Ježíšek. Ta druhá, že zase bu-
deme o rok starší. Ještě před vá-
nočním hodováním si však užije-
me Mikuláše s čertem a andělem. 
A na to se také těším. O sv. Miku-
láši se toho moc neví. Je však jas-
né, že se jedná o historicky skuteč-
nou postavu a prý zemřel 6. pro-
since někdy kolem roku 343-352. 

Po jeho smrti se rozšířilo mnoho le-
gend o jeho velkorysé štědrosti. Sv. 
Mikuláš nechodí sám a většinou má 
s sebou společnost. Chodí s ním čert. 
Někde se mu říká Lucifer, jinde Pe-
kelník, satanáš a tak. Jméno se mění 
i se zemí a danou kulturou. Nicméně 
podle legendy se prý nejedná o žád-
ného čerta. Jde prý o muže, který 
musí být celý černý a s umazanou 
tváří jen proto, aby vzbuzoval hrů-
zu a strach, neboť představuje špat-
ný charakter a trest. Čert a anděl 
od sebe nemají moc daleko, a přes-

to jsou si vzdálení jako nebe a pek-
lo, jako svatost a hřích. Andělé byli 
stvořeni ke chvále a uctívání Boha, 
avšak Lucifer ve své rebelii vůči Bo-
hu byl svržen z nebe a spolu s ním 
i třetina andělů. Ocasem smetli tře-
tinu hvězd a svrhli je na zem. Dneš-
ní démoni, ďáblové, ďasi, satanášo-
vé, čerti spadají tedy do kategorie 
andělů, ovšem padlých andělů. 
Někdy má anděl jen dvě křídla jindy 
čtyři nebo i šest. O andělích se mluví, 
že mají různé hodnosti, úkoly a moc. 
Je jich prý nespočet. No to je úplně 

jasné, jen si vezměte, že každý z nás 
má toho svého anděla strážného! Řek-
nu vám, že až toho svého andělíčka 
strážníčka jednou potkám, tak se 
o něj s nikým dělit nebudu. Prostě si 
ho nechám pěkně pro sebe. Tak ať vás 
toho 6. prosince neodnese čert! A kdy-
byste měli náhodou problém, nevolej-
te, ne emailujte apod. Já budu mít co 
dělat sama se sebou...

Olga Čermáková
šéfredaktorka
cermakova@tydeniky.cz
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Zámek Červené Poříčí

24. 12. 2010 - rozdávání Betlémské-
ho světla – zámecká kaple Nejsvětěj-
šího srdce Páně a sv. Jana Nepomuc-
kého, cca od 13.00 – 14.00. 

Hrad a zámek Horšovský Týn

Výstava betlémů - každou nedě-
li od 13. do 16. hodin. 18. 12. 2010 
v 17.00 hod. - Vánoční koncert ZUŠ 
Horšovský Týn. 26. - 31. 12. 2010 Vá-
noční prohlídky Horšovského Týna: 
10.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hod. 
Horšov, kostel Všech svatých (památ-
ka ve správě HZ Horšovský Týn). Pá-
tek 24. 12. 2010, 12.00 - 14.00 - Přijď-
te si prohlédnout betlém a odneste 

Vydejte se na památky i v prosinci
si domů ke štědrovečernímu stolu 
Betlémské světlo. Pátek 24. 12. 2010, 
14.00 - Mše svatá pro děti. 

Klášter Kladruby

Prosinec - skupina Wyjou, 18. 12. od 
17.00 - vánoční koncert v klášterním 
kostele Nanebevzetí Panny Marie, 
26. 12. od 10.30 - Mše svatá svát-
ku sv. Štěpána v klášterním kostele 
Nanebevzetí Panny Marie, 26. 12. od 
11.30 - Oživený betlém - divadlo - na 
nádvoří kláštera. 

Zámek Kozel

Vánoční koncert - 19. 12. od 16 ho-
din v zámecké jízdárně, vystoupí: 
Štěpán Rak, Jan Matěj Rak a Alfréd 
Strejček.

Zámek Nebílovy
Vánoční koncert - Kateřina Comte El 
Ghannudi / Jan Tuláček / Tomáš Han-
zlíček 19. 12. od 17.00. Koncert v po-

dání mladých umělců Kateřiny Com-
te El Ghannudi - harfa, Jana Tuláčka 
- romantická kytara a Tomáše Han-

zlíčka - romantická kytara. Adventní 
prohlídky zámku v termínech 4. a 5. 
12.; 11. a 12. 12., 18.a 19. 12. vždy 
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00. Pro 
návštěvníky bude připraven vánoč-
ně vyzdobený a provoněný zámek 
s atmosférou Vánoc na českém ven-
kově, bude to tedy „tak trochu jiná 
prohlídka s připomenutím vánoč-
ních zvyků“. Návštěvníci zámku se 
mohou těšit na svařák v ceně vstu-
penky.

Hrad Švihov

Výstava „Hučí mi v úlu…“ o vče-
lách, historii včel a včelařství, o vos-
ku a medu i souvisejících řemeslech 
se bude konat od 5. 12. přes vánoční 
svátky až do ledna následujícího ro-
ku ve Výstavním sále vodního hra-Nejslavnější swingový

orchestr v Plzni
I když hvězdná kariéra Glenna Millera 
trvala zhruba jen pět let, byla to do-
statečně dlouhá doba na to, aby se za-
psal do historie jako vůdčí osobnost 
nejpopulárnějšího swingového or-
chestru na světě. Život Glenna Mille-
ra sice skončil ve čtyřiceti letech při ni-
kdy nevysvětlené letecké nehodě, kdy 
letadlo v průběhu 2. světové války na 
cestě z Londýna do Paříže zmizelo, 
ale orchestr pokračoval. Stále s vyso-
ko nastavenou laťkou hráčské kultu-
ry a švihem tak typickým pro toto tě-
leso. Dnes vede osmnáctičlenný band 
pianista Wil Salden, který byl do této 
funkce uveden v roce 1990 společnos-
tí, která spravuje dědictví po Glennu 
Millerovi. I on přijal za své zakladate-
lovu kouzelnou formuli: Každý kapel-
ník sní o vytvoření nezaměnitelného 
zvuku, který je okamžitě rozpoznatel-
ný po několika tónech. In the Mood, 
Šňůra perel, Měsíční serenáda a další 
slavné, věčně zelené melodie zazní na 
koncertu,který se uskuteční 16. ledna 
2011 v Domě kultury Inwest. V pořa-
du Evening of Swing and Elegance za-
hraje originální Glenn Miller Orchest-
ra.  Zdeněk Raboch

du Švihova. Výstavu bude provázet 
pečení perníčků, ruční výroba sví-
ček, vaření čaje s medem, medov-
ník, ochutnávky a dalších výrobků 
z medu. Každou neděli po vernisá-
ži před Vánoci plánují na Švihově té-
matickou přednášku k výstavě: Vý-
stava bude otevřena vždy od 10.00 
do 15.00.1. ledna 2011 – se plánu-
je novoroční koncert na hradě Švi-
hově, tradiční první kulturní akce 
v novém roce vůbec.

Hrad Rabí
Vánoce na hradě aneb Večery při 
svíčkách 11. 12. a 18. 12. 2010
Pro tento čas jsou pro návštěvníky 
přichystané dva sobotní podvečery, 
provázené již tradičními večerními 

prohlídkami hradu při svíčkách. Je-
dinečná příležitost vidět hrad osvět-
lený pouze ohni, dozvědět se, jak 
se slavily vánoce v čase středověku, 
ohřát se u jednoho z velkých ohňů 
na nádvoří či ochutnat čaj a svařené 
víno. Hlavním programem obou ve-
čerů bude vánoční koncert v hradní 
konírně od 18.hodin. (iv)
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