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Děkan jako krizový manažer | Divadlo Alfa boduje v zahraničí | Gambrinus dostal certifi -
kát | Staňte se špionem v Techmanii | Miss čeká maturita | Wiesner dosáhl na zlato | V Ne-
bílovech budují moštárnu | Triumfální tažení Karla Gotta Plzní | Tip na výlet - Zámek Zbiroh

www.tydeniky.cz

Když byl poprvé vydán Mladý muž a bílá velryba (1973), bylo inženýru Vladimíru Páralovi 41 let. Stejně starý 
byl i inženýr Viktor Panc (iniciály V. P. nejsou náhodné), hlavní hrdina „malého chemického eposu“, vyprahlý, 
smířený se životem, od něhož už nic nečeká. Ani dnes, po 36 letech, by si nezadal s Vladimírem Páralem, jemuž 
na rozdíl od románového hrdiny přibyly roky, ovšem opravdu jen kalendářně. Narozen ve znamení lva oslavil 
10. srpna sedmasedmdesát. Popřáli jsme mu v Mariánských Lázních.

Když byl pop
byl i inžený
smířený se 
na rozdíl od
10. srpna s

 Připil jste si vaším 
oblíbeným červeným 
vínem?
Ano, připil jsem si 
svým oblíbeným ví-
nem, jen jsem zpo-
čátku váhal, zda do-
savadním chilským 
nebo mým novým 
objevem - výborným 
bulharským. 

 Oslavil jste je v Ma-
riánských Lázních, 

kde (střídavě s rodnou 
Prahou) v posledních 
letech žijete. Lze te-
dy usuzovat, že po 
životě v rušném 
velkoměstě toužíte 
po klidu a relaxaci 
v lázeňském městě 
a naopak?

Já jsem to nevyna-
lezl, je to starý 
model, kdy v hlav-
ním městě bývá 
palác, rezidence 
a na venkově zá-
mek. Já se vsunul 
do toho mode-
lu, jednak jsem 

v Praze na Vino-
hradech jako v zimní 
rezidenci a jednak 
mám letní byt v tom 
nejlíbeznějším městě 
české kotliny.

 Proč zrovna Mari-
ánské Lázně?
Zkoušel jsem Kar-
lovy Vary a chystal 
se, že tam strávím 
příští léta, ale pak 
mě jednou v lednu 
pozvali do Mari-
ánských Lázní, 
abych předsedal 
porotě v soutěži 
o nejkrásnější 
matku s nejkrás-
nějším dítětem - 
a s úžasem jsem 
zjistil, že tady 
ten leden je 
krásný, proto-
že tady rostou 
smrky, kdežto 

Karlovy Vary jsou pouze listnaté. 
Karlovy Vary jsou hezké v létě, ale 
v říjnu tam listí opadá.

 Jste ve výhodě, že tu máte letní 
sídlo. Spousta lidí sem jezdí rela-
xovat. Jak relaxujete vy?
Relaxuji tím způsobem, že jsem 
rád venku, chodím denně bez ohle-
du na počasí a roční dobu. Antická 
medicína pravila: Nejlepší lékaři 
jsou dva - vaše levá noha a vaše 
pravá noha. Tím chtěli už tenkrát 
naznačit, že chůze je životodárná. 
Jenomže to jsou dva lékaři, dvě 
nohy. Já jsem objevil až teprve lo-
ni velkolepý vynález (ukazuje na 
Nordic Walking) a díky němu mám 
nohy čtyři. 

 Na letošní rok sice nepřipadlo 
vaše životní jubileum, půlkulaté 
či kulaté mezníky však zazname-
nává vaše profesní dráha: před 55 
lety jste absolvoval jako inženýr 
chemie pardubickou Vysokou ško-
lu chemicko-technologickou, před 
45 lety jste pod pseudonymem Jan 
Laban napsal prvotinu Šest pekel-
ných nocí, před 40 lety byl vydán 
váš „magazín ukájení před rokem 
2000“ Milenci a vrazi, který měl 
fi lmovou - světovou - premiéru 
v Ústí nad Labem před 5 lety. Film 
šel do kin 35 let po prvním vydání 
vašeho románu. Tedy 55, 45, 40, 35 
a 5… Věříte v magii čísel? 
Ne, nevěřím. Protože jsem inženýr 
chemie, tak vím, že čísla jsou úžas-
ná pomůcka, ale nerad bych lpěl na 
nějakých desítkách, padesátkách… 
Číslo je jen člen řady. 

 Vy, jako inženýr, jste začal být 
paní Chemii po desetiletém sou-
žití nevěrný. Nelitoval jste někdy, 
že jste se dal na spisovatelskou 
dráhu?
Prakticky jsem litoval asi jenom půl 
roku poté, co jsem opustil chemic-
ký průmysl, pak jsem na chemii za-
pomněl. Pak se stalo, že nějaký můj 
kolega mi hrdě poslal kopii článku 
z nějakých chemických novin, měl 
tam celý sloupek a já jsem v té 
době vydal celý román na pět set 
stránek. Utvrdil jsem se v tom, že 
víc toho povím při románech, než 
kdybych psal chemické články.

 Celkem bylo zfi lmováno osm 

vašich románů, přičemž Playgirls 
měly dva díly... 
...osm a půl.

 Který fi lm byl nejvěrnější romá-
nové předloze?
Nejvíc podařený byl asi Katapult s Ji-
řím Bartoškou.

 Míval jste poradní hlas při výbě-
ru herců? Ve vašich zfi lmovaných 
románech se opakovaně objevili 
například Jiří Bartoška, Jiří Pomeje, 
Zlata Adamovská…
Dával jsem najevo, kteří herci mi 
jsou sympatičtí a jestli by jim ta ro-
le sedla. Například Jiří Bartoška. To 
byla oboustranná sympatie. V Kata-
pultu se jmenoval Jacek Jošt, nosil 
stejné černé brýle s tlustými obrouč-
kami jako tehdy já.

 Jaké jste měl a máte při sledová-
ní oživlých postav, které jste stvo-
řil, pocity? A zejména těch, které 
mají více či méně autobiografi c-
kých rysů?
To je dobrá otázka. Jsou to pocity 
velmi zajímavé, člověk pomalinku 
zapomíná na vlastní vjemy. My jsme 
nákloni brát ten čerstvější věk. Tře-
ba nejsilnější milenka je ta, která je 
zrovna v kurzu, méně už pamatuje-
me na milenky z minulých let a de-
setiletí, a to je něco podobného.

 Váš románový hrdina Břéťa La-
boutka snil o „bílé velrybě“. Hle-
dal jste a hledáte svoji bílou vel-
rybu?
Bílá velryba má tři fáze. Za prvé to je 
to, co stále hledáme, za druhé to, co 
nikdy nenajdeme a za třetí, a to je 
to nejlepší - to je život, cesta. Kdyby-
chom tu velrybu našli, objali a dali si 
ji třeba do akvária, už by to nebyla 
bílá velryba. Musí být stále vytouže-
ná a vzdálená. Je motorem života. 
Bílá velryba je to, po čem musíme 
toužit, co nám dává křídla.

 Jakou bílou velrybu máte před 
sebou, po čem toužíte?
To je těžká otázka… Nejvyšší, co 
se dá dosáhnout, jest netoužit po 
ničem. To je jako Zen, příčina veške-
rých strastí a bolestí je, že po něčem 
toužíme. A když přestaneme toužit, 
tak přestaneme být zklamáváni 
a jsme happy. 

Text a foto: Alena Volfová

Vladimíru Páralovi
učarovaly Mariánky

www.nabytek-brueckl.cz
PlzeÀ-Bory • Dvofiákova 2
(roh Klatovská/Dvofiákova)
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Festival
animovaného fi lmu 

Plzeň | Festival Animánie, pře-
hlídka animovaného fi lmu s podti-
tulem „Podzimní sklizeň“ potrvá 
v Plzni do 21. listopadu. Na několi-
ka místech se promítají animované 
fi lmy českých i zahraničních tvůr-
ců. V rámci festivalu nechybí ani-
mační dílny pro děti. Účastníci mo-
hou nahlédnout do procesu anima-
ce a vyzkoušet si různé animační 
techniky. Program je koncipován 
tak, aby zaujal co nejširší spekt-
rum dětí, mládeže i veřejnosti. 

Šlechtična
patronem ochránců 

Plzeň | Když uslyšíte v Plzni hou-
kat parní lokomotivu, můžete si 
být téměř stoprocentně jisti, že 
se jedná o historickou lokomoti-
vu 475.111 jménem Šlechtična, vy-
robenou v roce 1947 ve Škodových 
závodech. A právě s touto lokomo-
tivou je pevně spjat i IMC Plzeň, or-
ganizace občanského sdružení Čes-
ký svaz ochránců památek. Sdru-
žuje zájemce o technické památ-
ky, zejména o historii železnic a je 
jedinou nestátní organizací v zá-
padočeském regionu, která vlast-
ní a provozuje parní lokomotivu 
a další historická železniční vozi-
dla. Cílem organizace je záchrana 
a prezentace historických památek 
s důrazem na železnici.

Betlém bude větší
Plzeň | Poprvé v prosinci roku 
2007 se objevil na náměstí Repub-
liky v Plzni pod vánočním stro-
mem nový betlém z dílny Soukro-
mé střední uměleckoprůmyslo-
vé školy Zámeček. I letos se stane 
hlavní ozdobou vánočně naladěné-
ho náměstí. Navíc se v něm obje-
ví čtyři nové postavy. Budou to tři 
králové a také nová postavička je-
žíška. 

Historie revoluce 
Plzeň | Západočeské muzeum 
v Plzni připravilo ke 20-ti letému 
výročí „Sametové revoluce“ vý-
stavu, která mapuje historii bez-
pečnostních sborů na našem úze-
mí, symbolicky ohraničenou da-
tem okupace českých zemí v břez-
nu 1939 a manifestací studentů 
v listopadu 1989. Na uniformách, 
zbraních, různých doplňcích, hod-
nostním označení, odznacích a vy-
znamenáních, a také pomocí do-
provodných obrázků, fotografi í, 
organizačních schémat či grafů 
a textů, přibližuje historii protek-
torátní policie a četnictva 1939 – 
1945, historii Sboru národní bez-
pečnosti 1945 – 1989. Výstava za-
číná 19. Listopadu a končí v únoru 
příštího roku. 

Cesta ke svobodě
Karlovy Vary | Krajské muzeum Kar-
lovarského kraje ve spolupráci s Mu-
zeum Karlovy Vary, muzeem Klin-
genthal, Muzeem Policie ČR v Pra-
ze, knihovnou samizdatové a exilo-
vé literatury Libri Prohibiti v Praze 
a Technickým muzeem Praha pořá-
dá výstavu „1989 – Cesta ke svobo-
dě“, s podtitulem „Revoluční listo-
pad 1989“. Koná se od 19. listopadu 
do 31. ledna 2010.hodin 
Výstava na Nové louce připome-
ne veřejnosti dny konce roku 1989. 
Koncepce výstavy chronologicky 
shrnuje události od 50. do 80. let mi-
nulého století. Největší pozornost 
věnuje hlavním mezníkům ve vývoji 
a úpadku komunistického režimu.

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.

Pospíšil řekl, že není žádný akademik, 
ale jako absolvent školy je připraven 
dělat dočasně krizového manažera. „Vi-
dím před sebou velké množství práce. Ško-
la má zdravé jádro, kvalitní učitele i stu-
denty, ale je třeba reforem. Vnímám svůj 
mandát jako mimořádný a neodejdu od 
rozdělané práce. Poté, co reformy budou 
dokončeny, budu se bavit s kolegy jak dál 
postupovat,“ podotkl Pospíšil. Zmínil, 
že škola celá 90. léta patřila mezi nej-
lepší fakulty. Uvedl, že škola přechází 
na kreditní systém, zavede nové při-
jímací řízení, provádí audit kvalifi kač-
ních prací. Novopečený děkan připravil 
14 reformních kroků. Po 15 letech fun-
gování fakulty navrhl také personál-

ní audit, který zjistí, zda faktický vý-
kon činnosti pedagogů odpovídá je-
jich úvazku. „Toto je férové a korektní 
a umožní přidat těm, kteří zde učí na pl-
ný úvazek,“ řekl Pospíšil. Podle něj je 
nutná revize vnitřních předpisů ško-
ly, na čemž už se prý začalo pracovat. 
„Nutné je posílit pozici garanta předmě-
tu a nově standardizovat požadavky na 
bakalářské práce,“ řekl. Otevřít chce té-
ma zápočtů a zkoušek, tedy toho, kdo 
bude smět studenty zkoušet. V závě-
ru dodal, že už zadal analýzu akredi-
tace a kurzu celoživotního vzdělávání. 
Pospíšil uvedl, že nechce oblast celoži-
votního vzdělávání rušit, potřebná je 
ale reforma.  (lo) Foto: archiv Jiřího Pospíšila

Plzeň | Porota výtvarné a archi-
tektonické soutěže o návrh pa-
mátníku generála Pattona v pro-
storu sadového okruhu pod Vel-
kým divadlem v Plzni má jasno. 
Ze 37 soutěžících týmů vybra-
la návrh tříčlenného týmu, ar-
chitekta Václava Zůny, Lubomí-
ra Čermáka a Tomáše Beneše. „Po 
formální stránce splnilo soutěž-
ní podmínky všech 37 doručených 
návrhů. Při jejich studiu porota vy-
řadila dva návrhy, jeden z důvodu 
umístění památníku mimo vyme-
zené území a druhý z důvodu po-
rušení anonymity v textové zprávě 
uvedením jmen konzultantů,“ vy-
světlil předseda poroty Milan Ko-
šař. Nový pomník bude mít kla-
sickou podobu „vítězného oblou-
ku“ v odlehčené formě. Osobnost 
generála Pattona je tu připome-
nuta zdvojenou siluetou portrétu 
v nadživotním měřítku v proti-
lehlé poloze. Základním materiá-
lem pomníku je corten, volně od-
kazující na materiál pancíře ge-
nerálových tanků. Navržené ře-
šení respektuje koncepci úprav 
prostoru navazujícího na budo-
vu divadla,“ uvedl Košař. Výsta-
va všech soutěžních návrhů bude 
k vidění do 22. listopadu v Pekle, 
kde v současné době sídlí muze-
um generála Pattona.  (ju)

Umělci plzeňské Alfy mají za sebou vy-
stoupení na mezinárodním loutkář-
ském festivalu v německém Altenbergu 
u Drážďan, kde zahráli německou verzi 
představení Dr. Johannes Faust a Don 
Šajn. Publikum v Altenbergu herce 
z Alfy odměnilo bouřlivým potleskem 
ve stoje a provoláváním bravo. Se stej-
ným představením jeli herci na festival 
fi gurálního divadla v německém Bad 

„Pokud Plzeň postoupí,“ vysvětluje ma-
nažer kandidatury Petr Šimon, „je před 

22.11. 29.11.23.11.v 18:00 v 19:30v 19:30

diashow cestovatele v triu s kytaristou
 a irským harfenistou
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Děkan jako krizový manažer
Plzeň | Akademický senát plzeňské Právnické fakulty zvolil exministra sprave-
dlnosti, Jiřího Pospíšila, děkanem Právnické fakulty v Plzni. Ten bude pokračo-
vat v započatých změnách, aby pověst školy nebyla dál zpochybňována. 

Památník
Pattona bude

Divadlo Alfa boduje v zahraničí
Plzeňské Divadlo Alfa patří v zahra-
ničí k nejžádanějším českým profesi-
onálním divadlům. Potvrzuje to i le-
tošní podzim, který je pro Alfu ve 
znamení významných zahraničních 
festivalů. V září a říjnu odehrál sou-
bor představení na prestižních ak-
cích ve Francii, Německu a Polsku. 
V listopadu se chystá znovu do Ně-
mecka a spolu s Divadlem bratří For-
manů na festival do Dánska.

Kreuznach. V listopadu zamíří do dán-
ského Silkeborgu, kde budou účinko-
vat na proslulé mezinárodní divadelní 
přehlídce Festival of Wonder. Tři muš-
ketýři plzeňské loutkové a alternativní 
scény a Obludárium Divadla bratří For-
manů jsou letos jedinými českými zá-
stupci v programu této prestižní diva-
delní akce. „Jsme rádi, že naše inscenace 

se v zahraničí líbí a že můžeme reprezen-
tovat plzeňskou kulturu doslova po celém 
světě,“ říká ředitel Divadla Alfa Tomáš 
Froyda, „Klade to ale velké nároky na her-
ce a také na organizační zajištění chodu 
divadla. Když část souboru odjede do za-
hraničí, hrajeme stále bez přerušení také 
na naší domovské scéně v Plzni na Roky-
canské.“  (mj)

Snímek z inscenace O bílé lani.  Foto archiv divadla

Plzeň odevzdala přihlášku
Plzeň | Náměstkyně primátora 
města Plzně Marcela Krejsová pře-
dala ministru kultury ČR Václa-
vu Riedlbauchovi přihlášku Plzně 
ke kandidatuře na titul Evropské 
hlavní město kultury 2015. Doku-
ment má 240 stran a vznikal přes 
dva roky. O tom, která z přihláše-
ných českých měst postoupí do 
druhého kola soutěže, se rozhodne 
letos 7. nebo 8. prosince.

námi druhé kolo, což znamená dalších 
devět měsíců intenzivní práce na propra-
cování našeho programu.“
Úkolem týmu, který na přípravě při-
hlášky pracoval, bylo zodpovědět 
otázky rozdělené do sedmi tematic-
kých kapitol: Základní principy, Struk-
tura programu, Organizační struktura 
a fi nancování, Městská infrastruktu-
ra, Komunikační strategie, Hodnocení 
a monitorování akce, Doplňující infor-
mace. Na přípravě se spolu s odborní-
ky intenzívně podílely pracovní skupi-
ny z řad plzeňské veřejnosti.  (met) 

U TELEFONU

Co říkáte zdražení dálničních 
známek?
Říkám ano, ale pro každý kraj ji-
nak. Jako hejtman kraje, který 
nemá v současnosti jediný kilo-
metr dálnic, musím reagovat na 
zdražení dálničních kuponů na 
příští rok, včetně měsíčních zná-
mek. Uvědomuji si, že peníze 
z dálničních kuponů jdou Státní-
mu fondu dopravní infrastruktu-
ry a z těchto fi nancí se pak hra-
dí výstavba dálniční sítě. Je to-
mu tak například v případě rych-
lostní silnice R6, kterou stát staví 
(a jak to vypadá, ještě dlouho sta-
vět bude) v našem kraji. 
Pokud ale vláda zdražení odů-
vodňuje rozrůstající se sítí dál-
nic, pak by se taky měla zamys-
let nad tím, zda nejsou zdražo-
váním dálničních kuponů diskri-
minovány kraje, kde buď dálnice 
nejsou nebo mají jen pár kilome-
trů. Do těchto regionů přece do-
sud státní peníze na dálnice ne-
šly nebo jen malé množství. Proč 
by tedy měli naši řidiči platit čím 
dál víc? Kde mají záruku, že se 
za státní peníze postaví dálnice 
i v jejich kraji? 
Navrhuji diferencovat mezi regi-
ony a vytvořit nový systém hra-
zení dálničních poplatků podle 
počtu dálničních kilometrů v jed-
notlivých krajích. Platit v plné 
výši jsme ochotni bez výhrad až 
tehdy, když bude mít Karlovarský 
kraj funkční a dostavěnou silnici 
R6 v plánované trase Cheb - Pra-
ha. (met)

s Josefem Novotným,
hejtmanem Karlovarského 
kraje
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NEJV¯HODNùJ·Í SPO¤ICÍ ÚâET OD LI·KY
Hlavními dÛvody, proã ãtyfii pûtiny obyvatel pokládají stavební spofiení za
jednoznaãnû uÏiteãn˘ produkt, jsou v˘hodné uloÏení penûz a zaji‰tûní rodiny. 

V ZÁVùRU ROKU, TRADIâNÍM OBDOBÍ STAVEBNÍHO
SPO¤ENÍ, P¤INÁ·Í LI·KA ATRAKTIVNÍ BONUSY 
A ZV¯HODNùNÍ

Uzavfiení smlouvy zdarma
AÏ do 31. prosince 2009 mají ti, ktefií s âeskomorav-
skou stavební spofiitelnou je‰tû nikdy nespofiili, uza-
vfiení prvotní smlouvy o stavebním spofiení ZDARMA
(platí pro maximální v˘‰i cílové ãástky 150 000 Kã).
Poãáteãní vklad 30 000 Kã na prvotní smlouvu 
zhodnotíme 10 %
Staãí u âMSS uzavfiít do 31. prosince 2009 prvotní
smlouvu o stavebním spofiení s cílovou ãástkou mini-
málnû 300 tisíc korun, do 31. bfiezna 2010 vloÏit 
30 tisíc korun a tfii tisícovky jsou va‰e.
Prémie k finanãnímu programu Li‰ka plus aÏ 1500 Kã
Pfii uzavfiení následné smlouvy o stavebním spofiení, ale
i pfii uzavfiení prvotní smlouvy, do 31. prosince 2009
v rámci finanãního programu Li‰ka plus mÛÏete získat
na stavební spofiení prémii aÏ 1500 korun. V˘‰e prémie
odpovídá 50% úhradû za uzavfiení smlouvy o stavebním
spofiení pfii cílové ãástce 300 tisíc korun.
Red Fox... pro více energie!
Navíc ke kaÏdé smlouvû uzavfiené v závûru roku,
a nejde jen o stavební spofiení, ale t˘ká se v‰ech pro-
duktÛ v nabídce âMSS, obdrÏí klient originální li‰ãí
nápoj Red Fox.
BliÏ‰í informace o aktuální nabídce âMSS získáte na
www.cmss.cz.

PRÁVù STAVEBNÍ SPO¤ENÍ JE PILÍ¤EM 
RODINN¯CH FINANCÍ

V˘nos: Od spofiitelny získává klient pevn˘ roãní úrok
z vkladÛ aÏ 2 %. Od státu pak roãní podporu aÏ 3000
korun. Navíc v˘nosy ze stavebního spofiení se nezda-
Àují. âist˘ úrokov˘ v˘nos aÏ 6,94 % roãnû. Úrokové
sazby bûÏn˘ch bankovních spofiicích produktÛ jsou na

historickém minimu a stavební spofiení se jim vyrovná
jiÏ základním úroãením vkladÛ. A celkovou roãní efek-
tivní úrokovou mírou je jednoznaãnû pfiedãí.
Bezpeãnost: Základem je pevné finanãní zázemí nej-
vût‰í a nejvyhledávanûj‰í stavební spofiitelny v âeské re-
publice. A samozfiejmû i stoprocentní poji‰tûní vkladÛ
aÏ do ãástky odpovídající 50 tisícÛm euro. 
Úroková jistota: Uzavfiením smlouvy o stavebním spo-
fiení získává klient do budoucna i jistotu v˘hodného
úroãení úvûru na bydlení. Úrokové podmínky úvûru ze
stavebního spofiení jsou pevnû dané jiÏ ve smlouvû
o spofiení. JiÏ dnes si klient mÛÏe zajistit nemûnn˘ úrok
z úvûru ve v˘‰i pouh˘ch 3,7 procenta roãnû.
Jedineãnost: Îádn˘ jin˘ produkt na tuzemském 
finanãním trhu nenabízí takové kvality jako právû 
stavební spofiení.
âeskomoravská stavební spofiitelna, a.s.

„Zisk certifikovaného opráv-
nění užívat chráněné země-
pisné označení České pivo 
je bezesporu potvrzením, 
že pivovar Gambrinus, díky 
využití moderních pivovar-
ských zařízení ve spojení 
s tradiční recepturou, vaří 
vysoce kvalitní pivo. Záro-

veň je označení České pivo velkým zahraničním úspě-
chem českého pivovarnictví a věřím, že přispěje k zacho-
vání českého pivního fenoménu v jeho tradičním pojetí,“ 
říká Jan Hlaváček (na snímku), vrchní sládek pivovaru 
Gambrinus. (da)

K prvnímu výročí svého otevření 
připravila Techmania science cen-
ter v Plzni novou expozici s názvem 
TOP SECRET. Jde o jednu z nejnověj-
ších a nejmodernějších expozic v Ev-
ropě. Nabízí návštěvníkům každého 
věku možnost nahlédnout do světa 
špionů. Chcete vědět, kdo všechno 
může být špionem? Zajímá vás, jak 
vypadá život tajných agentů, jaké 
pracovní postupy používají a jak 
mohou získat informace, které po-
važujete za zcela soukromé? 
Expozice dokáže, že věci často nejsou 
tím, čím se zdají být a umožní nejen 
nahlédnout do zákulisních praktik 
špionů, ale může i naučit stát se jed-
ním z nich. Ukáže jak tajit i najít skry-
té kamery či jak tajně odposlechnout 
cizí konverzaci. Vrcholem „špionské“ 
expozice je detektivní příběh, který 
můžete prožít.  (vza)

Rodačka z Plzně, pětadevadesátiletá 
Josefína Napravilová, oceněná u pří-
ležitosti 91. výročí založení samostat-
ného Československa Masarykovým 
řádem 3. třídy, hledala české děti za-
vlečené nacisty po celé Evropě. Podí-
lela se pak na převozech a návratech 
českých dětí. Před časem se rozhodla 
obdarovat plzeňské sociální zařízení, 
které se věnuje péči osamoceným 
seniorům. Paní Napravilová předala 
před časem osobně šek Diecézní cha-
ritě Plzeň. Dvacet tisíc korun věnovala 
charitnímu Domovu pokojného stáří 

sv. Alžběty na relaxační křeslo. Plzeň-
ská rodačka, která po válce pomáhala 
hledat české děti zavlečené nacisty do 
Německa a z Mnichova organizovala 
jejich odjezdy zpátky do Prahy, rok po 
únoru 1948 emigrovala do Kanady 
a v roce 1994 se vrátila do Čech. Tady 
učila děti angličtinu, fi nančně podpo-
rovala studenty a přispívala dětským 
nemocnicím. Je držitelkou vysokého 
městského vyznamenání, historické 
pečeti města Plzně, kterou převzala 
z rukou primátora města Plzně Pavla 
Rödla. (vza)

Gambrinus dostal certifi kát Masarykovým řádem ocenili i Plzeňačku

Horšovský Týn | JUNIORFEST 2009 na 
zámku v Horšovském Týně, mezinárod-
ní nesoutěžní fi lmový festival pro děti 
a mládež, navázal počátkem listopadu 
na úspěšnou tradici pořádání fi lmové-
ho festivalu tohoto typu v Plzeňském 
kraji. Předpremiéru festivalu obstaralo 
vyhlášení výsledků výtvarné soutěže 
pro děti a mládež na téma „Krkonošské 
pohádky“. 
Soutěž vyhlásili pořadatelé JUNIOR-
FESTu ve spolupráci s místní knihov-
nou v Horšovském Týně v září. Děti 
měly za úkol vytvořit trojrozměrné 
výtvarné práce bez omezení použitého 

materiálu a výtvarných technik. Auto-
ři nejlepších děl si pak převzali ceny 
v Erbovním sále zámku Horšovský 
Týn, kde se uskutečnilo setkání tvůrců 
Krkonošských pohádek. Pozvání přijala 
Hana Maciuchová, Jaroslav Satoranský, 
režisérka Věra Jordánová, manželka Ja-
na a syn David herce Ilji Prachaře. Mezi 
známými tvářemi mohli účastníci a di-
váci Juniorfestu potkat například reži-
séra Václava Vorlíčka, herce Piera Brice, 
který ztvárnil legendárního Vinnetoua 
a nebo jeho českého dabéra Stanislava 
Fišera. Výtěžek z  akce byl určen hradu 
a zámku Horšovský Týn. (ol)

Vinnetou dojel na hrad

Staňte se špionem v Techmanii

Michael Londesborough, vyhlášený popularizátor vědy, předvedl svou show „Tajem-
ství CO

2
“ v plzeňské Techmanii.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) 
udělila nejoblíbenějšímu českému pivu Gambrinus 
oprávnění používat chráněné zeměpisné označení 

České pivo. 
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ZÁPADOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst

Honza DixiLenka

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

 PLZEŇ  Mediální dům, Sedláčkova 16 – vestibull 
 Škoda Holding - recepce, Tylova ul. 1/57  Cestov-

ní kancelář Čedok - NC Tesco, Rokycanská 130  
Fakultní nemocnice Bory, Edvarda Beneše 13 - u la-
hůdek  Pasaž Kaufl and - podejna Quenn, Lochotín-
ská 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, náměstí Republiky 41  

Čajovna, Rosseveltova ul.15  Poliklinika Bory, Če-
chova 44, Západočeská univerzita, právnická fakulta, 
Sady Pětatřicátníků 44,  Mulačova nemocnice, Dvo-
řákova 17,  Krajský úřad Plzeňského kraje, Škrou-
pova 18  Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13
 Zámek Chyše  Zámek Rochlov 
 Dopravní podniky Města Plzně tramvaje a trolej-

busy v Plzni 
 ČSAD Plzeň linkové autobusy v Plzeňském kraji 
 ČSAD Karlovy Vary linkové autobusy v Karlovar-

ském kraji

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

Suroviny:
1 a půl kg kysaného zelí, 1/2 kg 
vepřového masa, 2 lžíce rajčato-
vého protlaku, 4 rajčata (v zimě 
lze použít i konzervovaná loupa-
ná rajčata), sůl, mletý pepř, 3 lžíce 
sádla, 3 cibule, tuk na vymaštění 
pekáče. 
Postup:
Cibuli oloupeme, jemně nakrájí-
me a na sádle osmahneme. Při-
dáme překrájené zelí a dusíme 
doměkka. Mezitím nakrájíme 
vepřové maso na menší kostičky, 
osolíme je, opepříme a dusíme asi 

Ty však často dotvářejí kamínek 
v mozaice velkých světových dějin, 
což dokládá velký počet historic-
kých i současných fotografi í, často 
unikátních a prvně publikovaných. 
Vzducholoď Zeppelin vzášející se nad 
chrámem sv. Bartoloměje (centrem 
Plzně). Tajemství hrobky zakladatele 
světově proslulých strojíren Emila 
Škody. Co leží na dně Košuteckého 
jezírka nebo proč nikdy nebyly vy-
stavěny moderní plzeňské kostely? 
Podivuhodné okolnosti vztahující se 
k existenci hrobu Konráda Henleina 
na plzeňském Ústředním hřbitově. 
To vše se lze dočíst v nové knize. Řa-
du unikátních historických snímků, 
z nichž některé jsou prezentovány 
zcela prvně, doplňují novodobé fo-
tografi e plzeňského fotografa Vlasti-
mila Lešky, oceněného v rámci Czech 
Press Photo. Autor knihy David Rů-
žička pracuje na plzeňském územ-
ním odborném pracovišti Národního 

„Obdobně jako jiní sadaři se potýkáme 
s nízkými výkupními cenami, které 
nám pěstování ovoce vůbec nezaplatí. 
Škoda, protože české ovoce je mnohem 
kvalitnější než všude nabízené dovozo-
vé. Bohužel v Česku zmizely i zpracova-
telé. Proto jsme začali uvažovat o něčem 
navíc, než jen nabízet naše výpěstky 
k prodeji a napadlo nás zřídit moštár-
nu,“ řekla Jana Zikmundová z nebí-
lovských sadů. Vedení společnosti za-
žádalo letos o 30procentní dotaci ze 
státního fondu. Nová moštovací linka 

Plzeňská tajemství
Plzeň | Nová publikace plzeňského autora Davida Růžičky nazvaná Plzeň-
ská tajemství prozrazuje málo známé či pozapomenuté zajímavosti spjaté 
s dějinami Plzně.

památkového ústavu. Věnuje se po-
pularizaci historických a památkář-
ských témat spjatých s Plzeňským 
regionem a Plzní.  (ol)

METROPOL recept

Kysané zelí s vepřovým masem

Recept paní Mileny Vaněčkové z Klatov

15 minut s rajčatovým protlakem 
a omytými, na čtvrtky nakrájený-
mi rajčaty. Měkké zelí smícháme 
s dušeným masem, dáme do vy-
maštěného pekáče a asi půl hodi-
ny zapečeme. 

V Nebílovech budují moštárnu
V sadech Nebílovy na Plzeňsku staví novou moštárnu, na kterou se jim po-
dařilo získat téměř milionovou dotaci ze Státního zemědělského intervenč-
ního fondu v rámci Programu rozvoje venkova.

dovezená ze zahraničí, má zpracovat 
500 kg jablek za hodinu a v provozu 
by měla být už koncem listopadu. Do 
budoucna by nebílovští sadaři chtěli 
dodávat čistý nekonzervovaný mošt 
například do mateřských školek, či 
škol. Sady v Nebílovech se soustře-
ďují na pěstování především jablek 
a švestek, pečují také o biosad třešní. 
Tradičně své výpěstky nabízejí přímo 
v sadech a momentáně je na skladě 
odrůda Rubín, Melodie a Spartan 
a zimní odrůda Idared.

„Ještě před fi nálem soutěže jsem normál-
ně chodila do školy a zase začnu. Nyní si 

Sympatickou miss čeká maturita
Plzeň | Titul Miss sympatie a Miss online si z fi nále soutěže o nejkrásnější 
dívku České republiky odnesla rodačka z Klatov, Nikol Rišková (19). Do Kla-
tov prý jezdí často. Momentálne se ale chce nejvíc věnovat studiu a dokončit 
maturitu na pražské střední škole.

Karlovarská rodačka Jarmila KO-
COURKOVÁ, žijící ve Švédsku, před-
stavila v Krajské knihovně Karlovy 
Vary svoji knihu Etiketa na cesty 
aneb Jiný kraj, jiný mrav. Autorka 
vede od roku 2005 projekt kulturní 
spolupráce mezi Karlovými Vary 
a městem, kde žije. Kniha je o eti-
ketě a, jak sama autorka uvádí na 
přebalu své knihy, je „…určena 
cestovatelům i obchodníkům, noviná-
řům i politikům, učitelům i manaže-
rům, pracovníkům hotelů, ambasád 
i cestovních kanceláří a všem lidem 
zdvořilým a taktním…“ (mich)

ale užívám úspěchu v soutěži,“ přiznává 
Nikol Rišková, která si za vítězství od-
nesla například notebook nebo luxusní 
šperk.
Po maturitě by se ráda věnovala mode-
lingu a vydala se někam do zahraničí. 
„Mým snem jsou hlavně přehlídky, ale 
protože měřím jen 174 centimetrů, tak to 
mám trochu složitější než vyšší dívky. Snu 
se ale nevzdávám a budu dál chodit na 
konkurzy. Také proto jsem se přihlásila do 
soutěže Miss České republiky, abych pro 
splnění toho svého snu něco udělala,“ mí-

„Andělíček stál původně v parku posta-
veném na místě starého lomu v 30. letech 
minulého století, za 2. světové války lom 
zatopila voda a soška na soklu čněla 
z hladiny. Někdy v 50. letech se pak zříti-
la do jezírka,“ řekl památkář David Rů-
žička, který příběh malé sošky objevil. 

Andělíčka vyzvedli ze dna rybníka
Plzeň | Ze dna Košuteckého jezír-
ka v Plzni potápěči vyzdvihli andě-
líčka - pískovcovou, asi 120 centi-
metrů vysokou sošku, která kdysi 
zdobila park na místě někdejšího 
lomu. Soška ležela v hloubce zhru-
ba sedm metrů.

O osudu andělíčka se dozvěděl  při 
pátrání po pravdivosti jedné místní 
legendy. Ta říkala, že v jezírku se na 
konci 2.světové války utopil ame-
rický jeep nebo snad tank Sherman. 

Foto Jiří Franz

To pamětníci vyvrátili, zmínili se ale 
o andělíčkovi na dvoumetrovém sok-
lu, který kdysi bývalý parčík zdobil. 
Údolíčko později zaplavila voda ze 
silných pramenů. „Pamětníci si ale na 
andělíčka pamatují. V zimě, když brus-
lili na jezírku, házeli si přes něj kabáty,“ 
popsal Růžička. I díky vzpomínkám 
místních lidí se podařilo určit místo, 
kam mohla soška spadnout. Na potá-
pěčích z plzeňského klubu Osac pak 
byla na začátku října mravenčí práce 
sošku najít. To se podařilo a 7. listo-
padu vyzvedli sošku ze dna rybníka. 

„Viditelnost dole byla nula, čistokrev-
né černé bahno. Andělíček byl zhruba 
v půlmetrové vrstvě bahna v hloubce 
asi sedm metrů. Byla to práce jen po 
hmatu,“ popsal potápěč Petr Leitner. 
Vedle sošky a jejího podstavce se 
podařilo pod vodou najít i pamětní 
nápis vytesaný do skály. „Andělíček je 
hrubozrnný pískovec. Je to dítě, nevíme 
jestli holčička nebo chlapeček,“ popsal 
akademický sochař Jaroslav Šindelář, 
který bude sošku restaurovat.  (lo)

ní Rišková a dodává, že jí její výška ale 
rozhodně nebrání v práci fotomodelky. 
Práci modelky by si ráda vyzkoušela 
také někde v zahraničí. „Hodně mě lá-
ká Francie. To by bylo určitě velice skvělé, 
ale procestovat bych chtěla plno zemí,“ 
sděluje Nikol Rišková, která se na škole 
specializuje na vlasovou kosmetiku.

bučních míst

Honza Dixinka

ních místech

-
, 
-
-

-

-
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Melodie a Spartan 
ared.

Monika
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Je to přesně dvacet let, co z Maďarska přijela do Zoo Plzeň samice šimpanze 
Gina. Je rekordmankou co do délky pobytu šimpanze. V současnosti je jí při-
bližně třicet let, což odpovídá asi dvojnásobku u člověka. Gina do plzeňské 
zoo dorazila z maďarského Veszprému na podzim 1989 a bylo jí tehdy osm 
let. O jejích rodičích se toho moc neví, ale jako šimpanzí holčička byla do-
konce i u cirkusu. Dneska je Gina služebně nejstarší šimpanzice v zoologické 
zahradě v Plzni. Spolu s ní tvoří partu šimpanzů ještě Bask, Maryška, Zwart, 
Zizwa, Zedoenja a Bamia. Gina je svým výrazným vzhledem v sedmičlenné 
tlupě k nepřehlédnutí.

Foto: Jaroslav Vogeltanz

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

www.nabytek-luna.cz

Na turnaji mimo Čechů bojovaly tý-
my z Litvy, Lotyšska, Ruska a Němec-
ka. Ve váze do 48 kg vybojoval svůj 
úvodní duel Jáchym Wiesner proti 
slovenskému reprezentantu Markovi 
Denisjukovi, který vyhrál. Semifi ná-
lový soupeř, Viktor Agatelian byl do-
mácí borec z výběru severočeské ob-
lasti. Wiesner mu nedal šanci a s pře-
hledem zvítězil na body. Ve fi nálovém 
zápase se utkal s německým boxerem 
Ikramem Yulschem, kdy ve třetím 
kole strhl Wiesner vítězství na svou 
stranu a zvítězil 2:1 na body. 
„Jsem moc šťastný,“ říká po zápase Já-
chym Wiesner. „Byl to vyčerpávající tur-
naj. Všichni soupeři velice kvalitní a navíc 

Wiesner dosáhl na zlato

Skvělou formu potvrdil, mladičký boxer Jáchym Wiesner (na snímku) 
z plzeňského box klubu Ondřeje Stacha Plzeň. Spolu se svým oddílo-
vým kolegou, Vaškem VAVA Pytlem se pod vedením trenéra Luboše 
Stacha zúčastnil prestižního mezinárodního turnaje kadetů, který 
pod názvem „Olympijské naděje“, který pořádá Sportovní klub poli-
cie v Ústí nad Labem. 

Například v pátek 20. listopadu 
jste zváni na Sushi večer, který 
bude v Kačabě věnován exotic-
kým pokrmům. Každý měsíc 
pořádá Kačaba ve spolupráci 
s občanským sdružením Goada 
Večery deskových her. Ten listo-
padový se uskuteční v pondělí 
30. listopadu v šest večer. Na ví-
těze opět čekají atraktivní ceny. 

Každou středu od sedmi do je-
denácti večer mohou zákazníci 
klábosit s přáteli a popíjet své 
oblíbené nápoje za působivého 
doprovodu živé klavírní hudby 
při Piano-live večerech. Kavárna 
a čajovna Kačaba v Prokopově 
ulici slouží Plzeňanům už čtyři 
roky. Je to chráněná pracovní 
dílna, která zaměstnává lidi se 
zdravotním, převážně mentál-
ním postižením. Pomáhá tak 
zlepšit jejich pracovní a sociál-
ní dovednosti a zvýšit tak šanci 
na získání pracovního místa 
a lepší začlenění do většinové 
společnosti.  (vza)

skoro celé fi nále jsem musel odboxovat jen 
jednou rukou. Rozhodčí direkty z přední 
ruky moc nebodují, a tak v závěru jsem 
šel naplno,“ zhodnotil Wiesner fi nálový 
zápas. Druhý Plzeňan Vašek VAVA Pytel 
získal na tomto prestižním turnaji stří-
bro. „Kluci bojovali jak lvi a podanými vý-
kony mi udělali radost. Jáchym Wiesner 
po vítězství na turnaji v Polsku před třemi 
týdny prokázal, že patří ke stálicím v čes-
ké boxerské reprezentaci,“ hodnotí výko-
ny svěřenců asistent reprezentačního 
trenéra Luboš Stach, celkem vybojovali 
naší borci čtyři zlaté, čtyři stříbrné a tři 
bronzové medaile“.  (lus)

V Kačabě
se nenudíte
Plzeň | Chráněná dílna Kavár-
na a čajovna Kačaba v Plzni zve 
k hrám, koncertům, besedám ne-
bo k zajímavým ochutnávkám.

Sedmdesátiletý Karel Gott se stal čestným občanem své rodné Plzně. Nejvyšší městské 
ocenění převzal od plzeňského primátora Pavla Rödla. Foto: Metropol 

NOVÁ ADRESA!!!NOVÁ ADRESA!!!

Nevíte jaký dárek k Vánocum? Nevíte jaký dárek k Vánocum? 
Nabízíme dárkové poukazy na naše služby. Nabízíme dárkové poukazy na naše služby. 
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e Nejznámější výrobek likérky Granette je Stará myslivecká, bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Dárkové balení od likérky Granette získává vylosovaná výherkyně Eva Dlouhá z Horšovského Týna. Pro 
úspěšného vylosovaného luštitele dnešní křížovky je připraveno dárkové balení od likérky GRANETTE. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: ZÁPADOČESKÝ METROPOL, Sedláčkova 16, 320 00 Plzeň, nebo krizov-
kazapad@tydeniky.cz nejpozději do 23. listopadu 2009. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje vaše redakce. 
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Beran 21. 3. - 20. 4.
Máte bystré a dalekosáhlé ná-

pady, ale potřebujete pomoc druhých, 
abyste dosáhli úspěchu. Proto se k li-
dem, na kterých jste závislí, chovejte 
s větší úctou a respektem. Jinak se vám 
nepodaří zrealizovat vaše plány.

Býk 21. 4. - 21. 5.
Snažíte se pomáhat slabším, 

ale málokdy posloucháte také druhou 
stranu, tudíž je vaše pomoc často kon-
traproduktivní. Proto máte občas pocit 
marnosti a nepochopení, čímž se ale ne-
smíte nechat odradit.

Blíženci 22. 5. - 21. 6.
Nelitujte ničeho, co jste prožili. 

Vaše vzpomínky jsou bohatství , z kte-
rého můžete čerpat do konce života, ale 
nevyhrabávejte stále staré křivdy. V se-
belítosti si dost libujete, tak ať se v ní 
neutopíte.

Lev 23. 7. - 23. 8.
Síla vaší osobnosti se vždycky 

prosadí. Nabízí se vám zajímavá příle-
žitost, jak předvést to, co umíte a v čem 
vynikáte. Nezahoďte nabízenou šanci. 
Nestačí jen mít talent, musíte také při-
ložit ruku k dílu.

Rak 22. 6. - 22. 7.
Podzimní melancholie vám 

vtiskla neodolatelně zvláštní a tajem-
né kouzlo. Jste na nejlepší cestě najít si 
novou známost, abyste potrestali vaše 
partnery, kteří vás zanedbávají. Zkuste 
jim dát ještě šanci.

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Neradi se necháváte okrádat 

o čas zbytečnou prací a jen velmi těžko 
se přemáháte a podřizujete druhým. 
Překonejte se a udělejte i to, co se vám 
nechce, budete mít z toho dobrý pocit.

Vodnář 21. 1. - 19. 2.
Jste dobří obchodníci, ale 

v nejbližší době si dejte pozor na 
všechno, co se týká fi nančních trans-
akcí. Daří se vám v zaměstnání i v mi-
lostných záležitostech, ale nedávejte 
peníze do pochybných investic.

Kozoroh 22. 12. - 2O. 1.
Duševní činnosti věnujete 

maximum, ale tělo zanedbáváte. Po-
třebujete mnohem více pohybu, proto 
začněte cvičit, dokud je čas. Nemusíte 
zrovna trhat rekordy, ale jóga nebo pi-
lates vám určitě prospějí. 

Střelec 23. 11. - 21. 12.
Máte v sobě cosi, co stále přita-

huje druhý pól, ale vy nejste příliš věr-
ní a nemáte chuť uváznout v trvalém 
svazku. Láska je pro vás jen ozdobou 
vašeho života, prioritní je vždy karié-
ra. Přiznejte si to.

Štír 24. 10. - 22. 11.
Smiřte se s tím, že z vás ne-

bude zrovna Super Star. Mnoho lidí 
vás ale obdivuje pro vaše vynikající 
vlastnosti a profesní kvality. Někdo 
z vaší blízkosti čeká jen na malý pod-
nět a může nastat velký třesk.

Váhy 24. 9. - 23. 10.
Zapomeňte na spory s přáteli 

a pozvěte je na večeři. Láhev dobrého 
vína udělá víc než zbytečné vysvět-
lování. Sami nejste až tak bez chyby, 
proto buďte velkorysí a odpusťte jim 
jejich prohřešky.

Panna 24. 8. - 23. 9.
Ozvěte se, když cítíte, že máte dů-

vod k nespokojenosti. Vaši nadřízení vědí, 
jaké množství práce dokážete zvládnout 
a jak jste pro ně nezbytní. Proto se nebojte 
vyžadovat to, na co máte nárok.

Programy divadel Plzeň

17. 11. – 19.00 hodin – Uličnice (K 9).

18. 11. – 19.00 hodin – Řek Zorba (K 14).

19. 11. – 19.00 hodin – Ve státním zájmu. 

20. 11. – 19.00 hodin – Chicago. 

21. 11. – 19.00 hodin – Uličnice. 

24. 11. – 19.00 hodin – Ve státním zájmu (S 7).

25. 11. – 19.00 hodin – Hledá se muž. Zn.: Bohatý! (K 10).

26. 11. – 19.00 hodin – Válka ve sborovně (K 11).

27. 11. – 19.00 hodin – Limonádový Joe (S 6).

28. 11. – 19.00 hodin – Hledá se muž. Zn.: Bohatý!. 

29.11. – 16.00 hodin – Zkrocení zlé ženy (Z).

KOMORNÍ DIVADLO
Prokopova 14, tel. 377 226 743

VELKÉ DIVADLO
Smetanovy sady 16, tel. 378 038 070

Město
poblíž
San

Francisca
2

Tragicky 
zemřelý čes-

ký zpěvák 
(Karel)

Možná 
(básnicky)

Varhanní 
rejstřík

Palivo
Větší 

francouz-
ské město

Karetní 
mariášová 

barva
Odlišně

Dlouhá 
zpěvná 
slabika

Naftařský 
koncern

Původní 
obyvatel 
Nového
Zélandu

Nespat
Říční
korýš

Název
hlásky

R

Dvě vdovy, 
Čertova 
stěna

a Dalibor

Přístroj 
k měření 
malých 
tlaků

Jedna
z devíti 

patronek 
umění

Značka 
nábytku

Tímto 
způsobem

Vůkol

Francouzský 
válečný 
přístav

Jestli

Zbaviti
špíny

Činnost
plic

Nealkoho-
lický nápoj

Bulvární 
magazín

Natrium

Vzdech

Letní 
klobouk

Latinská 
spojka (a)

Pražský 
herec (Jan)

Bývalý 
region

Kypřit
půdu 

pluhem

Trojmístná 
číslovka

Zvuk 
podpatků

Telegrafická 
tečka

Lež

Rovněž
Plachá
lesní

zvířata

Žluto-
hnědé 
barvivo

Záře
Bůžek
lásky

Pevnůstka
Zavýsknutí

Elektroda

Okrasný
pták

Druh hrací 
karty

Zajíc

Strunný 
hudební 
násatroj

Malíček
Motorové 
vozidlo

Anglicky 
„buben“

Odbočit
z

dálnice

Textilní 
rostlina

Ubytovna 
učňů 

(slangově)
Opakovaně

NAPOVÍME:
Maor, tiro, ej, 
intr, de, et, as, 
drum, Spy.

Oplách-
nout

Maďarské 
víno

Ludolfovo 
číslo

Anglická 
zkratka
OSN

Elektráren-
ský popílek

Řev
(knižně)

Hlen

Před-
stavený 

mužského 
kláštera

Ruský 
souhlas

Národ

Seveřan

Čapkovo 
drama

Protože

Německé 
město

Latinsky
„ze“

Klid zbraní

Zkratka 
jednotky 
množství

Sladko-
vodní
ryba

Posléze

1 Opojeně

Moderní 
střelná
zbraň

Dluh

Známá 
značka
foto-

aparátů
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Ned le

1. 11.

15:00

Pond lí

2. 11.

19:30

Pond lí

9. 11.

19:30

St eda

11. 11.

19:30

Pond lí

23. 11.

19:30

St eda

25. 11.

19:30

Ned le

29. 11.

15:00

Pond lí

30. 11.

19:30

5 0 .  P R O K U K  K L U B U  P Á T E L
Ve e r  s  M i c h ae l ou   Do l i n o v o u  a  Danou  Homo l o vou

pov í d án í  a  z p í v án í  s  h v z d a m i  po a s í k a  i  mu z i k á l

H E L O U H L Í N A  Z R D I E K
aneb  Bubá ck ý  ma š k a r b á l  s  p r o g r amem

p ro  d t i  o d  3  l e t ,  j e d n o t n é  v s t upné  80 , - K

E r o t i c k ý  k a b a r e t  D r . R a d i m a  U z l a
U Z L O V I N Y

a n e b  M a n ž e l s k é  s e x y h r á t k y

Z I E G L E R K A
operetní revue o slavné subret  Marii Zieglerové

Z I E G L E R K A
operetní revue o slavné subret  Marii Zieglerové

NÁVRAT ODYSSEA
a n e b  P a r á d a  p a p á  O f f e n b a c h a

LETEM SV TEM S KABARETEM
p edstavení pro celou rodinu

50% sleva vstupného pro seniory a d ti

MEJDAN MANŽELEK ŠÍLENÝCH
a n e b  M a n ž e l s t v í  j e  k a b a r e t  1 .

p i zakoupení více jak 6 vstupenek sleva 15,- K /kus, mimoádné slevy - d ti, studenti, senio i 120,- K , slevy nelze kombinovat!

Klub p átel uvítá nové leny, za lenský poplatek získáte adu výhod
Mikulášský candrbál s nadílkou divadla PLUTO 6.12. od 15:00, vstup 90,-K

SILVESTROVSKÝ Mejdan manželek šílených, 31.12. od 19:30, v cen  450,-K  pohošt ní, p ípitek

Jind iška Kikin uková - 602 502 249, 377 534 489, divadlo_pluto@volny.cz, www.divadlo-pluto.czJind iška Kikin uková - 602 502 249, 377 534 489, divadlo_pluto@volny.cz, www.divadlo-pluto.cz

P EDPRODEJE

VSTUPENEK :

PAVEL KOZÁK, manažer divadla, 602 420 473, predprodej_pluto@volny.czPAVEL KOZÁK, manažer divadla, 602 420 473, predprodej_pluto@volny.cz
DIVADLO PLUTO, p ed p edstavením, Po-Pá 14:00-18:00 mimo St,

PAPÍRNICTVÍ v OD Centrum, Doubravka, tel.: 377 470 649
REMUS - KOŠUTKA, Papírnictví Žlutická, tel.: 774 030 550

PAPÍRNICTVÍ v Pražské ulici .7, Po-Pá 8-18h, So 8-12h, tel.: 604 578 851
PLZE SKÁ VSTUPENKA, www.plzenskavstupenka.cz

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

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

Projekt Animánie, který organizuje 
OCET o.p.s. (Oblastní centrum elemen-
tární tvorby) se sídlem v Plzni, je vol-
nočasovým projektem, jenž se čtvrtým 
rokem snaží přiblížit možnosti anima-
ce širokému spektru zájemců od dětí 
a mládeže, přes pedagogy až po laickou 
veřejnost. Animánie vrcholí festivalem 
nejen animovaného fi lmu s podtitulem 
„Podzimní sklizeň“, který běží až do 
21. listopadu. Během přehlídky se v ki-
nosálech Měšťanské besedy a na dalších 
místech v Plzni budou promítat ani-
mované fi lmy českých i zahraničních 
tvůrců. V rámci festivalu jsou nabízeny 
animační dílny pro děti i veřejnost, kde 
budou mít účastníci příležitost nahléd-
nout do procesu animace a vyzkoušet 
si různé animační techniky. Návštěvní-
ci se mohou těšit například na Ozvěny 
AniFestu. Tematické bloky nabízejí 
průřez pestrou mozaikou současné 
animace. Diváci mají příležitost setkat 
se s nejlepšími soutěžními fi lmy. Kino-
sál Besedy patří retrospektivě jednoho 
z nejúspěšnějších animačních studií. 
Představí se i osobnost české animace 
Kristýna Dufková. V sobotu 21. listopa-
du bude Beseda patřit komiksům a svě-
tu počítačových her.  (ol)

Plzeň ožívá animací

Připravila: Ludmila Petříková

17. 11. – 19.00 hodin – Romeo a Julie (V 1).
18. 11. – 19.00 hodin – Salome (V 10). 
19. 11. – 19.00 hodin – Vévodkyně z Chicaga (V 3).
20. 11. – 19.00 hodin – Naši furianti (S 2). 
21. 11. – 19.00 hodin – ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA (P) – premiéra. 
22. 11. – 19.00 hodin – Vévodkyně z Chicaga (V 17).
24. 11. – 19.00 hodin – Bohéma (V 13).
25. 11. – 19.00 hodin – Salome (V 2).
26. 11. – 19.00 hodin – Bohéma (V 7).
27. 11. – 19.00 hodin – Romeo a Julie (V 12). 
28. 11. – 19.00 hodin – Dvě vdovy. 
29. 11. – 14.00 hodin – Coppélia – zadáno. 
29. 11. – 19.00 hodin – Coppélia – zadáno. 
30. 11. – 19.00 hodin – Vánoční koncert.
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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

Připomínky k distribuci: distribuce@tydeniky.cz |  bezplatná distribuce do domácností a stojanů v západních Čechách 07
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„Byla by to póza, kdybych říkal, že se cí-
tím být Plzeňákem,“ řekl Gott v úvodu. 
„Tady jsem se narodil a moje vnitřní heslo 
je domov je tam, kde se se mnou dobře 
zachází. Takže také v Plzni. Ale cítím to 
od publika, že ta intenzita je tady trošku 
znát,“ podotkl zpěvák.
Ten dal během obou ocenění v Plzni jas-
ně najevo, že si jich nesmírně váží a že 

Triumfální tažení Gotta Plzní
Plzeň | Plzeňští příznivci Karla 
Gotta měli druhý listopadový den 
milou příležitost setkat se se svým 
oblíbeným zpěvákem. Ten nejprve 
na plzeňské radnici převzal z ru-
kou primátora Pavla Rödla čestné 
občanství své rodné Plzně, poté jej 
hejtmanka Milada Emmerová uved-
la v Měšťanské Besedě do Dvorany 
slávy. Stejné pocty se dostalo také 
Lumíru Klimešovi, pedagogovi a au-
torovi Slovníku cizích slov a cvičitel-
ce Anně Maurerové. 

Co se supervizí rozumí? „Jde ve své 
podstatě o jiný pohled na určitou pro-
blematickou situaci, zpřehledňování 
možností, jak situace (pocity, myšlen-
ky, chování) zvládat bez vysoké míry 
poškození (profesionality, osobních 
hranic apod.) Zároveň jde i o prevenci 
syndromu vyhoření, možnosti pohledu 
na konkrétní problémy zvenčí a mož-
nosti dostání zpětné vazby našeho 
jednání.“
Potřebnost supervize vzešla z prů-
běhu minulého školního roku, kdy 
byla možnost několikrát se sejít při 
seminářích lektorů z Pedagogicko 
psychologické poradny Plzeň a kon-
zultovat problémy při práci s dětmi 
a možnosti jejich adekvátního a op-
timálního řešení.
Svým způsobem se jedná o projekt 
výjimečný. Praxe supervize je běž-
nou součástí fungování organizací 
v sociální sféře a ve školství je spí-
še výjimkou. Poděkování proto pa-
tří především Plzeňskému kraji za 
podporu tohoto projektu a ředitelce 
dětského domova Věře Novákové za 
možnost jeho realizace.

Supervize 
v Nepomuku
V rámci Grantového programu 
Plzeňského kraje na podporu 
preventivních aktivit realizo-
vaných školami a školskými 
zařízeními probíhá od září do 
prosince letošního roku v Dět-
ském domově v Nepomuku1 pří-
padová supervize vychovatelek/
lů vedoucí k prevenci rizikových 
forem chování. Každá jednotlivá 
rodinná skupina, tým jejich pra-
covníků, se jednou měsíčně na 
dvě hodiny schází se svým super-
vizorem a řeší problémy, které se 
týkají jejich svěřenců. 

Novou postavou v seriálu Ulice je 
Lucie. Velmi atraktivní, samostatná 

a velmi energická žena. 
Ve škole byly s Aničkou 
Liškovou nejlepší ka-

marádky, dokud se Lucie 
s rodiči neodstěho-
vala. Dlouhé roky 

se pak s Ančou 
neviděly. Lucie 
se díky práci 
barmanky se-

známila s Jiřím 
Wolfem, za kterého 

se vdala a odjela s ním 
do německého zapadá-
kova Mallersdorfu, kde 

spolu provozovali malý hotel. Pro 

Lucii bylo toto rozhodnutí však vel-
kým omylem. Když před rokem Jiří 
zahynul při autonehodě, Lucie pří-
liš netruchlila, protože jejich vztah 
byl už dávno téměř na bodu mrazu. 
Zdědila malý činžovní dům v centru 
Prahy, ze kterého se rozhodla udělat 
hotel a usadit se v Čechách. Její ná-
vštěva u Liškových pozmění život ne-
jen Aničky, ale především Bedřicha.
Roli Lucie Wolfové ztvárnila herečka 
Lucie Benešová, absolventka Pražské 
konzervatoře, kterou diváci mohli 
vidět mimo jiné například ve fi lmu 
Vekslák, Ro(c)k podvraťáků, v seriálu 
On je žena! nebo jako moderátorku 
v pořadu Prásk. Momentálně účinku-
je v divadelní hře Kabelky. (spo)

obě pokládá za své vítězství. Všechny, 
kdo pochybovali, zda má právě on ta-
kové pocty získat, označil za zlé lidi, 
kteří mu závidí úspěch a popularitu. 
„S nepřáteli nelze diskutovat. Bývám 
k nim stručný, viděli jste to v televizi,“ 
připomněl lidem, že když získal od 
prezidenta Klause medaili za zásluhy, 
ukázal kritikům do kamery vztyčený 
prostředník.
„Vážím si titulu Národní umělec, který 
jsem dostal od Gustáva Husáka,“ řekl 
Metropolu Karel Gott. „Vážím si toho, 
protože těch vyznamenání z doby, kte-
rá byla velmi diskutabilní, se to ocenění 
jmenovalo Národní umělec, což zname-
ná umělec, který se snaži, potěšit národ. 
A s těmito slovy mi bylo také předáváno. 
A za to se nestydím. Obou plzeňských 
ocenění si velmi vážím, jak občanství tak 

Text: Olga Čermáková
Foto: Metropol

toho, že jsem vešel do Dvorany slávy mezi 
prvními. Protože jsem zpěvák, který už má 

Do Ulice vešla Lucie 
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Šestnáctiletá zpěvačka, která zpívá 
již od dětství, je obrovským talentem 
naší hudební scény. Její rockový hlas 
dávno přesáhl hranice naší republiky 
a získává jedno ocenění za druhým. 
Farna rozhodně nezahálí a pro své fa-
noušky připravila perličku.
Na konci října vydala nové album, 
které je plné emocí, dobrého zvuku, 
nových hitů a poprvé Ewu předsta-
vuje také jako autorku. Pilotní sin-
gl „Toužím“ už v současnosti dobý-
vá hitparády. Stejnojmenný videoklip, 
jenž vznikl v polské koprodukci, se 
rozhodně vyrovná současné produkci 
MTV, jejíž nominaci na cenu Ewa ne-
dávno získala. 
Album „Virtuální” je dosud nejvy-
zrálejším Ewiným počinem. Charak-
terizuje ho strhující energie (Maska, 

Virtuální Ewa Farna
na podzimním turné

Písničky z nového alba „Virtuál-
ní“, které právě vyšlo, zazpívá 
Ewa Farna naživo na svém pod-
zimním koncertním turné v Brně, 
Pardubicích, Liberci, Zlíně, Opavě 
a v Praze.

Text: Šárka Jansová, foto: Universal Muzic ČR

Kdo víc dá? Toužím) a také velkolepá 
vzpomínka na Michaela Jacksona (Ty 
jsi král), rockový opus Půlměsíc nebo 
balady Soulad smyslů a vlastní šanso-
nová prvotina Déšť. 
Farna své druhé koncertní turné zakon-
čí 6. prosince v Praze.

věk na to, aby si mohl říct, že toho hodně 
prožil. Zažil jsem během své kariéry více 
králů a za všech jsem byl žádán a vyzna-
menán. Pokud jsou o mém ocenění u pří-
ležitosti letošního 28. října nějaké pochyb-
nosti, o ocenění v Plzni, v mém rodišti, po-
chybnosti nejsou a nemohou být. To už je 
opravdu vyvrcholení. Já si teď už budu jen 
vychutnávat, co budu zpívat a co ne. Záleží 
jen na publiku, zda budu pokračovat, zda 
mne budou chtít poslouchat a věřte mi, že 
vycítím, kdy nastal čas odchodu ze scény. 
Všem mým nástupcům přeji, aby zažili 
všechny ty krásné pocity a zážitky, které 
jsem já za padesát let co zpívám, směl pro-
žívat,“ přiznal Karel Gott.
Večer vystoupil v hale plzeňské Loko-
moitivy na koncertě nazvaném Zpátky 
si dám tenhle fi lm.

Nové osobnosti ve Dvoraně slávy Plzeňského kraje.

Vyznamenaným přišli zazpívat Renátka 
a Pepíček Pospíšilovi.

Hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová blahopřeje Karlu Gottovi.
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Vážení a milí čtenáři,
v den Památky zesnulých bývám ob-
vykle jinde než na radnici. Tento-
krát jsem ale udělala výjimku a da-
la přednost plzeňské obřadní síni. 
Nebyla jsem tam sama, byl tam i Ka-
rel Gott, aby převzal čestné občan-
ství Plzně. To „ale skutečně neče-
kal...“, Když býval tenkrát kluk. Rad-
ní u příležitosti jeho 70. narozenin 
zareagovali na jeden z mistrových 
evergreenů Hej páni konšelé, vysly-
šeli jediné přání, a Karel Gott byl na 
zemi zase o něco víc rád. Než jsem 
došla na radnici měla jsem Oči sně-
hem zaváté, a popěvovala si Jdi za 

štěstím. Zvonky štěstí jsem sice na 
radnici neslyšela, ale oči mi v obřad-
ní síni zvlhly. To víte, Když milenky 
pláčou. Karel Gott dal v Plzni jasně 
najevo, že Zůstane svůj. Já mu uvěři-
la i to, že se nezpronevěřil svému sli-
bu Být stále mlád. ...Ani jsem se ne-
ptala Co sudičky přály nám, a proto-
že bylo po poledni, nemohu říct ani 
nic o tom Když muž se ženou snídá. 
Jen jsem zaslechla: Kávu si osladím, 
o trochu víc. Po převzetí čestného 
občanství na plzeňské radnici, kde 
Karel zavpomínal v duchu jeho pís-
ně Když jsem já byl tenkrát kluk... 
pádil do Měšťanské Besedy. Naštěstí 

Nebloudil pasáží a Cestu rájem mu 
nikdo nemusel ukazovat. Po rodné 
Plzni to zkrátka Kája Umí zvládnout 
sám. V Měštanské Besedě se přiznal: 
Žil jak jsem žil, a že opravdu Žije rád, 
a že Korunou si občas hodí. Než ho 
hejtmanka uvedla do Dvorany slávy, 
vypadalo to, že si spolu dají Nápoj 
lásky, protože na Karlovy jmeniny 
se před pětašedesáti lety hejtmanka 
narodila. Na své fanoušky se mistr 
usmíval a občas se poptal: „Řekněte 
odkud vás znám...?“ Stokrát chválil 
čas, ale pak se Tiše odporoučel a Be-
sedou se tiše neslo Čau lásko... Na 
koncertě zpíval Gott svým fanyn-

kám a možná i nějaké Lady Carne-
val, a auplaus by mu záviděl i talen-
tovaný Paganini. Včelka Mája pole-
tovala divákům v hale nad hlavami 
a neskolila ji ani Dělová rána. Diváci 
odcházeli a notovali... Sen v nás zů-
stává. Karel Gott byl v Plzni na roz-
trhání. Pokud nevíte v čem spočívá 
kouzlo jeho celoživotního úspěchu, 
věřte, že v ochotě, skromnosti a peč-
livosti. S těmito vlastnostmi vyhrá-
vá všude. 

Olga Čermáková
šéfredaktorka
cermakova@tydeniky.cz
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Hrajeme se Švejk restaurantem na Klatovské třídě v Plzni

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

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

Stačí označit kroužkem správné odpovědi u všech tří otázek a vyplnit kolonku se jménem, příjmením a adresou, vystřihnout a zaslat na adresu
Západočeský metropol, Sedláčkova 16, 301 00 Plzeň nejpozději do 22. listopadu.

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

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

7.  Poslušně hlásím, pane obrlajtman, že jsem ten Švejk, prohranej panem feld-
kurátem v kartách. Komu se Švejk těmito slovy hlásil do služby?

a) Poručíku Dubov
b) Nadporučíku Lukášovi
c) Hejtmanu Ságnerovi

8.  Jak se jmenoval nový sluha nadporučíka Lukáše, který ve službě nahradil 
Švejka?

a) Baloun
b) Vaněk
c) Vodička

9.  Co odpověděl Švejk poručíku Dubovi, když se ho zeptal, čím byl jeho bratr. a) Taky profesorem
b) Taky drogistou 
c) Taky redaktorem

Správné odpovědi z minulého kola:
4 c) Pes plukovníka Krause, kterého Švejk ukradl jeho služce se jmenoval Fox. 
5 a) Budějovickou anabázi zahájil Švejk v Táboře, kde musel vystoupit z vlaku poté, co zatáhl za záchrannou brzdu.
6 a) Jak uvádí Jaroslav Hašek, v té době se v hospodě U kalicha čepovalo Velkopopovické pivo.
Výherce druhého kola: Jaromír Dyk z Třemošné. Poukaz je k vyzvednutí v redakci týdeníku.

K zajímavostem v areálu zámku pa-
tří určitě studna vylámaná ve skále. 
Je 163 metrů hluboká, což z ní činí 
druhou nejhlubší studnu v České 
republice. Prohlídka zámku s jeho 

okolím patří k jedi-
nečným a neopakovatelným zážit-
kům. Architektonický styl, příjemné 
zámecké prostředí a velmi bohatá 
historie je pro každého návštěvníka 
neopakovatelným zážitkem. Zážit-
kem je prohlídka hlavního sálu, ve 
kterém tvořil Alfons Mucha a vznik-
la zde slavná Slovanská epopej. 
Neméně zajímavá je hradní kaple 
s původními gotickými nástěnnými 
malbami ze 14. století zobrazující 
Nanebevzetí Panny Marie. Na prv-

Zámek Zbiroh – klenot Rokycanska
Zámek Zbiroh se nachází v malebné 
krajině Rokycanska. Patřil k nej-
starším šlechtickým hradům, poz-
ději byl přestavěn na zámek. Dlouhá 
léta byl okupovaný armádou, kam 
noha civilisty nemohla vstoupit.

Plzeň | Více než tři stovky pracovní-
ků, kteří se po celé republice starají 
o čistotu pivního potrubí a kvalitu 
piva, se sjely do plzeňského pivovaru. 
Jedná se o historicky první sjezd; kom-
plexní program péče o pivní rozvody 
v restauracích čepujících značky jeho 
portfolia po celé České republice spus-
til Plzeňský Prazdroj právě před deseti 
lety. Jako výraz poděkování za dlouho-
leté úsilí si pracovníci fi rem prohlédli 
pivovar a setkali se se sládky Plzeňské-
ho Prazdroje.  (pu)

Foto: www.zbiroh.com

ním nádvoří zámku je v provozu 
zámecká krčma U Rudolfovy krato-
chvíle, kde jsou v dobově laděném 
prostředí podávány středověké po-
krmy. Vstup do zámku hlídají dva 
lvi, kteří svojí velikostí a krásou 
návštěvníky rozhodně upoutají. Ko-

lem zámku je anglický park tvořený 
převážně bučinami a doplněn kvalit-
ními a hodnotnými dřevinami, který 
je ideální na procházku po zajímavé 
prohlídce nebo sytém obědě.  (ad) 

p

Za kvalitu čepovaného piva

Na fotografi i jsou specialisté na sanitaci pivního potrubí oblečeni do triček Gambri-
nus, kterak se shromáždili na nádvoří pivovaru.

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


