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PLZEŇSKÝ KRAJ

Dobřany
KINO-DIVADLO KÁČKO
Sokolovská 1011, tel. 739 643 219
Mupeti SO 17.00
Muž na hraně SO 20.00
Hugo a jeho velký objev 3D NE 18.00
Mupeti NE 15.00

Domažlice
KINO ČAKAN
Vodní 8, tel. 379 722 002
Anonym SO, NE 19.30
Kino Čakan nejen pro nejmenší - Pásmo

pohádek NE 14.00

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
nám. Míru 51, tel. 379 722 631, 379 722 632
Rio SO 17.30

Horažďovice
KINO OTAVA
Strakonická 16, tel. 376 512 237
Poupata

SO 20.00

Horšovský Týn
KINO
Prokopa Holého 128, tel. 607 601 593
Mission: Impossible - Ghost Protocol

SO, NE 19.30

Kdyně
KINO MODRÁ HVĚZDA
Americká 293, tel. 379 731 434
Ocelová pěst SO 17.00

Klatovy
KINO ŠUMAVA
Vídeňská 9, tel. 376 311 342
Mupeti SO 17.00
Signál SO 20.00
Mupeti NE 17.00
Psí kamarádi NE 15.00
Signál NE 20.00

Město Touškov
MT CLUB
Touškov, tel. 728 285 482
Poupata SO 20.00

Plzeň
CINEMA CITY PLZEŇ
Radčická 2861/2, tel. 374 809 777
Alvin a Chipmunkové 3 SO, NE 11.40,

13.40, 15.30
Bůh masakru SO, NE 12.40
Cesta na tajuplný ostrov 2 3D SO, NE

12.10, 14.10, 16.10, 18.10, 20.10, 22.10
Černobílý svět SO, NE 14.00
Den zrady SO, NE 16.40, 19.10
Děti moje SO, NE 17.20
Happy Feet 2 SO, NE 12.20, 14.30
Hugo a jeho velký objev SO, NE 16.40
Hugo a jeho velký objev 3D

SO, NE 12.50, 20.40
Jack a Jill SO, NE 13.10, 19.30, 21.30
Kocour v botách SO, NE 12.00
Kronika SO, NE 16.50
Láska je láska SO, NE 12.00, 14.20,

16.20, 18.30, 20.50
Mupeti SO, NE 11.00, 15.10, 17.20
Muži, kteří nenávidí ženy SO, NE 18.40,

21.10
Muž na hraně SO, NE 21.20
Nebezpečná metoda SO, NE 21.30
Sherlock Holmes: Hra stínů SO, NE

21.00
Signál SO, NE 12.20, 14.40, 17.00, 19.20,

21.40
Speciální jednotka SO, NE 14.20, 18.50
Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba 3D

SO, NE 15.20, 18.00
The Artist SO, NE 11.50, 14.00, 16.10,

18.20, 20.30
Underworld: Probuzení SO, NE 19.40

CINESTAR PLZEŇ
Písecká 1, tel. 377 434 999
Alvin a Chipmunkové 3

SO, NE 12.00, 14.00
Cesta na tajuplný ostrov 2 3D SO, NE

13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
Černobílý svět SO, NE 17.50
Den zrady SO, NE 20.45
Happy Feet 2 SO, NE 12.10
Hugo a jeho velký objev SO, NE 14.20
Jack a Jill SO, NE 18.00
Kocour v botách SO, NE 12.30, 14.30
Láska je láska SO, NE 18.00, 20.20
Mupeti SO, NE 13.20, 15.40
Muž na hraně SO, NE 16.00
Nepřítel pod ochranou

SO, NE 16.30, 18.50, 21.10
Sherlock Holmes: Hra stínů SO, NE 18.10
Signál SO, NE 13.00, 14.00, 15.30, 16.30,

18.00, 19.00, 20.30, 21.30
Speciální jednotka SO, NE 20.50
Star Wars: Epizoda I - Skrytá hrozba 3D

SO, NE 15.15, 20.00
Modrý tygr NE 13.00, 15.00

MĚŠŤANSKÁ BESEDA - KINOSÁL
Kopeckého sady 13, tel. 378 037 926
Kino Beseda - Knoflíková válka SO

19.30
Kino Beseda - Mupeti SO 17.00
Kino Beseda - Mupeti NE 17.00
Kino Beseda - Nebezpečná metoda NE

19.30

Zbiroh
KINO
Masarykovo náměstí 41, tel. 371 794 218
Láska a jiné závislosti SO 20.00

M
asopust patří k vý-
znamným svátkům
spojenýms právě pro-
bíhajícím ročním ob-

dobím. První písemné záznamy o
masopustním veselí na území Čech
jsou už z třináctého století, ale svá-
tek byl zřejmě slaven už v pohan-
ských dobách. Vyvrcholením bývá
karneval, pochodmasek nebo vese-
lice s hudbou a bohatým občerstve-
ním, které má lidem dodat sílu na
nadcházející čtyřicetidenní období
půstu před Velikonocemi.
Taková masopustní hostina by

se neobešla bez tradiční domácí za-
bijačky, která vždy bývala a dosud
je velikou událostí. Po generace pěs-
tované řeznické umění nás obdaro-
valo dokonalými postupy ke zpraco-
vání celého kusu zabitého zvířete, a
to včetně většiny vnitřností. Maso
se vyudí, upeče nebo uvaří a použi-
je na výrobu tlačenek a sulců. Střív-
ka se několikrát přepečlivě vyperou
a naplní chutným prejtem. Zpracu-
jí se i kosti… připraví se z nich silný
vývar na tradiční černou polévku a
z těch dutých se získává výživnýmo-
rek. Můj děda dokonce roztlouká-
val měkčí části kostí slepicím, které
se hned po zaslechnutí prvního
úderu sekyrky do špalku o překot
hrnuli k jeho nohám.

Prase je král zvířat
Úcta k zvířatům se projevuje vmno-
ha lidských společenstvích po ce-
lém světě: v Africe je pánem lev, v
Indii se rituálně obětují květiny po-
svátným kravám či hadům atd.
U nás by mohl být neoficiálním

králem zvířat dobře vykrmený vep-

řík a výrazem úcty, sahajícím hlu-
boko až k samotným kořenům naší
kultury, by pak mohla být třeba i
bezvadně zvládnutá zabijačka. Za-
bijačky pro veřejnost pod širýmne-
bem pořádají v tomto období i čet-
né kulturní spolky, restaurace a ně-
které plzeňské městské části, a tak
dnes můžete ochutnat výrobky na-
příklad v areálu Plzeňského Pra-
zdroje nebo u OC Olympia a příští
sobotu pro vás zabijačkové lasko-
miny připraví i Švejk restaurant v
Riegrově ulici. Tam budete moci
nejen nakoupit a ochutnat všech-
ny tradiční zabijačkové výrobky,
ale ještě vám náladu vylepší živá
hudba a domácí slivovice nebo hor-
ký svařák. V dnešní době, kdy se
naše děti dozvídají, že krávy hrají
barvami duhy a maso zahlédnou
jen v regálech obchodů, je taková-
to osvětová činnost jen ku prospě-
chu.
Řeznický mistr Arnošt Dvořák z

Bělé nadRadbuzou si také připravu-
je do své prodejny ve Kdyni tradič-
ní zabijačkové výrobky: vynikající,
poctivě uzené klobásy, které jsou k
dostání třeba i v plzeňskémFarmář-
ském obchodě, světlou a tmavou
tlačenku, sulc, jitrnice a jelita amíst-
ní specialitu – zabijačkový smažák.

Zvládnete to i doma
Když se řekne smažák,může se ně-
komu vybavit jedna z nesmrtel-
ných českých specialit – smažený
sýr v trojobalu. Ale ve slovníčku
řezníků to značí pochoutku z vep-
řového masa a vnitřností povaře-
nou s cibulí a kořením a zapéka-
nou v troubě. Potřebujete vepřové
maso (libové či tučnější podle vaší
chuti) hrubě krájenou cibuli, drce-
ný česnek, sůl, pepř, kmín, slad-
kou papriku a špetku té pálivé.
Maso nakrájené na drobné kos-

tičky smícháte se všemi surovina-
mi a uvaříte v osolené vodě do po-
loměkka. Pak se vše přesype do pe-
káče a ještě se dopéká se v troubě,
dokud maso není pěkně křehké a
doslova se nerozplývá na jazyku.
Velká část vody se při pečení odpa-
ří, a vznikne tak pikantní šťáva
plné chuti, lehce zahuštěná rozva-
řenou cibulí. Podává se s chlebem
nebo vařenými brambory.
„Správně tam patří ještě ledvin-

ky a játra a zahustit by se měl mo-
zečkem,“ říká pan Dvořák, ale
dnes už lidé o vnitřnosti ani o tuč-
né maso nemají takový zájem, a
tak dává do svých výrobků jen to li-

bové a tradiční zděděné receptury
obsahující vnitřnosti poupravil
tak, aby chutnali i dnešním zákaz-
níkům.
Z tradičních zabijačkových po-

choutek si doma můžete připravit
i jednoduchý sulc. Potřebujete
maso, které obsahuje kližku a kůži,
tedy vepřové koleno nebo nožičky.
Maso uvaříte v osolené vodě s divo-
kým kořením (bobkový list, celé
nové koření a celý černý pepř) zce-
la do měkka, vyjmete a necháte
zchladnout. Vývar přecedíte přes
jemné sítko či plátýnko, zbavíte ho
na hladině usazeného tuku a krát-
ce povaříte s octem. Pro jistotu při
přípravě několikrát ochutnejte.
Sulc se bude jíst studený a u ta-

kových výrobků je nutné při ochu-
cování za tepla solit a kořenit tro-
chu více, protože po vychlazení se
chuť mírně ztrácí.
Do vývaru vrátíte kostí zbavené

maso nakrájené na malé kousky,
krátce povaříte, přelijete do připra-
vené formy a řádně vychladíte. Pro

zpestření můžete přidat i vařenou
mrkev nebo vajíčka či na kousky
krájené kyselé okurky. Sulc se po-
dává tradičně s čerstvým chlebem
sypaný cibulí a pokapaný octem.
Výhodou domácí přípravy je to, že
pokud poctivě seberete všechen
tuk z vývaru a do výrobku použije-
te pouze libovémaso,může být ta-
kováto vepřová pochoutka díky ob-
sahu kolagenních látek i prospěš-
ná pro vaše klouby.

Domácí vařená šunka
Úspěšně lze připravit i domácí
šunku nejen vepřového, ale i z ku-
řecího nebo králičího masa. Po-

třebujete odblaněné libové
maso, sůl, vodu a cukr nebomed.
Omyté a osušené maso nakrájej-
te na kostky o hraně přibližně
dva centimetry a nechte je nasole-
né s medem nejméně 48 hodin v
lednici.
Soli se používá 1,5 až dvě pro-

centa váhy masa, tedy na každý
kilogram masa 15 až 20 gramů
soli. Medu nebo cukru stačí na ki-
logram jedna pořádná čajová lžič-
ka.
Aby byla šunka křehká, šťavna-

tá a pěkně růžová, je potřeba pou-
žít i tzv. sůl Pragandu, ale té stačí
menší polovina z celé dávky soli.

Maso běhemmarinování něko-
likrát dobře promíchejte, aby
zkřehlo. Marinované maso pak
upěchujte do pevných sáčků (já
používám tzv. rukáv na tlačenku
o průměru 6 nebo 8 cm), utáhně-
te do formy a vařte při teplotě
80°Cnejméně jednu hodinu na ki-
logram šunky.
Pokud nemáte stahovací for-

mu na šunku, postačí naplněný
rukáv pevně utáhnout po celé dél-
ce ještě navíc několika provázky,
tak aby se při vaření vytvořil
uvnitř tlak a hotová šunka se ne-
drobila. Dobrou chuť.

Martin Havlík

»Kuchařské putování s Martinem Havlíkem V dnešním díle pravidelného
kuchařského seriálu se dozvíte nejen o masopustních zvycích, ale hlavně
o tradičních i netradičních zabijačkových dobrotách.

PLZEŇ (ČTK) Prohřešky zhruba v
každé druhé prodejně zjistili při kon-
trolách zimních výprodejů na zápa-
dě Čech pracovníci České obchodní
inspekce (ČOI). V Plzeňském a Kar-
lovarském kraji dosud prověřili 165
provozoven, problémy odhalili ve
48 procentech z nich. Setkali se při-
tom i s nekalými obchodními prakti-
kami, kdy prodejci své zákazníky kla-
mavě informovali o slevách. „Napří-
klad v jednomz obchodů poutače lá-
kaly na slevy 80 procent, žádné tak-
to zlevněné zboží ale v prodejně ne-
bylo,“ řekl Milan Javorský, ředitel
ČOI pro Plzeňský a Karlovarský kraj.

„Zatím se nedá říci, že je situace v
letošním roce v porovnání s minu-
lým rokem lepší. Do současné doby
bylo za méně závažné nedostatky
uloženo 25 pokut namístě v celkové
výši 28 tisíc korun, ostatní případy
porušení zákona budeme řešit ve

správním řízení, v němž mohou být
uloženy pokuty i několik desítek ti-
síc korun,“ uvedl.

Nejčastějším prohřeškem je pod-
le inspekce porušování povinností
při seznámení spotřebitele s cenou.
„Zboží bylo označeno pouze výší sle-
vy a konečnou cenu se zákazník do-
zvěděl až u pokladny. Zjišťujeme ale
i užívání nekalých praktik, typickým
příkladem jsou klamavé informace
o slevách, ale ve skutečnosti byly po-
skytovány slevy nižší,“ řekl.

Například jeden z kontrolova-
ných hypermarketů lákal na bonbo-
niéry se slevou 50 procent, ve sku-
tečnosti ale odečetl jen 33 procent.
Inspekce letos objevila ale také pří-
pady, kdy obchod jednorázově zvý-
šil cenu zboží a bezprostředně poté
inzeroval slevu, kterou zlevnil zboží
na cenu původní. Tyto praktiky
však zákazník nemá šanci zjistit.

PLZEŇ (iDNES.cz) Zhruba pětadva-
cet Syřanů, převážně studentů čes-
kých vysokých škol, protestovalo
odpoledne v centru Plzně proti re-
žimu ve své vlasti.
Cizinci se syrskými vlajkami a

transparenty se sešli u pomníku
americké armádě na křižovatce
Klatovské s Americkou třídou.
Zhruba půl hodiny vykřikovali hes-
la proti režimu ve své vlasti.
„Jde nám o svobodu. V Sýrii už

kvůli ní zahynulo šest tisíc lidí a de-
set tisíc jich zmizelo,“ řekl organi-
zátor protestu Ismail Ribwar. Pod-
le jeho slov se protestu zúčastnili
hlavně studenti, ale i Syřané, kteří
v Česku pracují.
„Jsou mezi námi lidé různého

vyznání i národností a všem nám
jde o jedno, aby v Sýrii byla svobo-
da, jako máte vy tady,“ řekl Ri-
bwar.
Dodal, že v Česku žije 150 až 200

Syřanů. Podobné protesty už zor-

ganizovali několikrát v Praze, dnes
se poprvé sešli i v jiném městě. Si-
mona Čejková z vedení plzeňské
policie řekla, že shromáždění bylo
předemohlášené a policie ho pou-
ze monitorovala.

Protesty proti režimu Bašára
Asada trvají v Sýrii už skoro rok,
bezpečnostní složky ale nepokoje
tvrdě potlačují. Situace v zemi začí-
ná pomalu připomínat občanskou
válku.

Kina Děti pobaví
Mupeti, Alvin
a Chipmunkové 3
i tančící tučnák

Martin Havlík (32 let)

Martin
Havlík,
kuchař,
lektor, učitel
Hotelové
školy v Plzni
na Borech,
místopředse-
da šumavské

pobočky Asociace kuchařů a
cukrářů České republiky, držitel
bronzové medaile M. D. Rettigové.
Zatím nenarazil na surovinu, která
by mu nakonec nechutnala. V
kuchyni zastává názor, že pokud
panují příznivé okolnosti, může se i
ten nejprostší pokrm stát velkým
kulinářským zážitkem.

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.

Řezník Arnošt Dvořák ve své prodejně ve Kdyni.

Domácí klobásy připravené
k uzení. Foto: 3x Archiv M. Havlíka

Manifestace Syřanů v Plzni proti tamnímu režimu. Foto: M. Polívka, MF DNES

Zabijačka nejsou
jen jitrnice, ale
i smažák či šunka

Mistr řezník s mistrem
kuchařem a mistrovskými
zabijačkovými dobrotami.

Při výprodejích chybovala
téměř polovina prodejců

Syřané protestovali v centru Plzně


