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s velice jasnou představou – chtějí slou-
žit v jedné ze zahraničních misí naší ar-
mády. Zde je nutno říct, že to zdaleka ne-
ní tak jednoduché. Do takové služby jsou 
vybíráni vojáci už zkušení a navíc nutně 
po absolvování dalšího speciálního výcvi-
ku. Všem, kteří se chtějí realizovat právě 
takovým způsobem, nezbývá, než dopo-
ručit trpělivost.

Jak se přijímá do armády
Přijímací procedura má v armádě ve 
srovnání s civilním prostředím svá spe-
cifi ka. Armáda si vybírá velmi pečli-
vě, a tak musí být zájemce připraven na 
to, že celý proces bude poněkud složi-
tější, než je tomu zpravidla třeba v sou-
kromé fi rmě. Vše často začíná telefoná-
tem na informační linku 800 154 445, 
zhlédnutím stránek www.novakariera.cz
nebo přímo návštěvou na jednom ze 14 
krajských vojenských velitelství.
V první fázi by se každý měl zaměřit na to, 
aby si uspořádal všechny informace, kte-
ré dostane, a dobře si promyslel, zda je je-
ho rozhodnutí opravdu zralé – někteří zá-
jemci časem zjistí, že něco si představovali 
jinak a odcházejí, i když už vynaložili urči-
té úsilí. Ti opravdu rozhodnutí musí dodat 
nutné podklady a s vojenským profesním 

poradcem vyplní žádost o povolání do slu-
žebního poměru.

Výběr v Praze a Olomouci
Následuje to hlavní: vlastní výběr, tedy 
dvoudenní procedura, absolvovaná v Pra-
ze nebo Olomouci, při níž je každý ucha-
zeč důkladně zdravotně vyšetřen, otesto-
ván z hlediska fyzické zdatnosti a prově-
řen vojenským psychologem. Kdo to mys-
lí se vstupem do armády vážně, může už 
dopředu trénovat sedy-lehy, shyby, skok 
z místa… Při výběru se armáda musí roz-
loučit až s desítkami procent uchazečů. 
Zde se naplno ukazuje, že služba v ozbro-
jených silách se nehodí pro každého – a že 
ne každý se hodí pro ni. Těm úspěšným je 
odměnou nabídka zcela konkrétního mís-
ta, na které mohou nastoupit hned po vo-
jenském výcviku ve Vyškově. Jak bylo ře-
čeno výše – armáda není pro každého. Ti, 
kteří se pro ni rozhodnou a jsou vybráni, 
se stávají součástí stabilního profesionál-
ního týmu s rostoucí domácí i mezinárod-
ní prestiží. Mnozí si plní svůj sen o práci, 
která může bavit, a vykonávají-li ji zod-
povědně, jsou za to patřičně ohodnoceni. 
A to není v dnešní době málo.

Povolání vojákPovolání voják
- rostoucí prestiž- rostoucí prestiž

Armáda přijímala v po-
sledních letech stovky no-
vých profesionálních vojá-
ků a v nasazeném tempu 
nepolevuje ani nyní. V ro-
ce 2009 má být přijato ví-

ce než 1 000 vojáků, a to na 
pozice jak řidičů či střelců 

s minimálním požadavkem na 
vyučení, tak na místa vysokoškol-

sky vzdělaných profesionálů na zá-
kladní velitelské funkce. Alespoň část té-

to nabídky se týká prakticky všech krajů.
Co obnáší být vojákem

Být vojákem zdaleka neznamená jen no-
sit v pracovní době předpisově upravenou 
uniformu a pyšnit se postupně rostoucí 
vojenskou hodností. Ze širšího pohledu 
je to spjato s celým komplexem odlišnos-
tí od běžného zaměstnaneckého poměru 
defi novaných v zákoně o vojácích z povo-
lání. Jedním z hlavních rysů služby je nut-
nost vykonávat ji podle potřeb ozbroje-
ných sil, a to jak na území našeho státu, 
tak i v zahraničí. Vojáky se zkrátka nestá-
vají lidé, pro které je změna bydliště něčím 
zcela nepředstavitelným. Jejich smlouva 
je uzavřena vždy na dobu určitou (popr-
vé obvykle na čtyři až šest let) a před jejím 
uplynutím bývá při shodě obou stran pro-
dlužována. Na začátku kariéry musí kaž-
dý voják – a to třeba i kuchař – absolvo-
vat tří až šestiměsíční intenzivní vojenský 
výcvik. 

Armádní benefi ty
Mnozí si život vojáka spojují s množ-
stvím výhod. Některé armáda opravdu 
nabízí. Hned zpočátku může některé po-
těšit náborový příspěvek (který ovšem 
není nárokový), po dobu služby dostá-
vá každý voják desetitisícový příspěvek 
na bydlení. Vojenský plat pak rozhod-
ně není nezajímavý. Někdo zvláště oce-
ňuje mimořádnou pravidelnou a velmi 
důkladnou zdravotní péči, jiní si cení za-
se možností zvyšování kvalifi kace v růz-
ných odborných kurzech (včetně kurzů 
jazykových pro ty, kteří cizí jazyk využi-
jí ve své funkci). Další položkou v pomysl-
ném seznamu výhod je síť vojenských re-
kreač ních zařízení. Po odchodu z armády 
čekají na člověka výsluhy podle odslouže-
ných let.

Nováčci a mise
Někteří mladí lidé přicházejí na oddělení 
náboru krajských vojenských velitelství 

Nadešla doba, kdy v úvahách o novém zaměstnání poměřujeme nejen plat, různé benefi ty či vzdálenost od bydliště, ale také 
stabilitu zaměstnavatele na trhu práce. Obavy o stálost pracovního místa mohou být frustrující, a proto je pochopitelné, že 

vzrůstá zájem o ta, kterých se nestabilita prakticky netýká. Taková místa nabízí také Armáda České republiky.

S Metropolem napříč republikou
Regionální noviny METROPOL vycházejí také v ostatních regionech České 
republiky. Máte-li zájem dozvědět se novinky z hlavního města, středních 
a severních Čech i z Moravy, můžete „nalistovat“ stránky Pražského Metro-
polu, Západočeského Metropolu pro Plzeňsko a Karlovarsko, Severočeského 
Metropolu pro Ústecký kraj, Severočeského Metropolu pro Liberecký kraj, 
Moravského Metropolu – jih a Moravského Metropolu – sever na www.ty-
deniky.cz. Na internetovém portále najdete rovněž aktuální zprávy, které 
se do novin nevešly. Prostor na internetu je připraven i pro naše obchodní 
partnery. Příjemné čtení při chvílích oddechu a zábavy přeje redakce.       
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Informace ve třech
jazycích

Karlovy Vary l  Návštěvníci karlovar-
ského krajského internetového por-
tálu mohou získat nové komplexní 
informace ve třech jazycích - anglič-
tině, němčině, ruštině a zcela nově 
i ve španělštině. Následně přibydou 
další jazyky. V květnu francouzština 
a v červnu italština. Jedná se o pře-
klad stávajících stránek zaměřených 
na obecné informace o regionu a ob-
last cestovního ruchu.  

Noví strážníci
Plzeň l Sedmnáct nových strážníků 
přivítal do řad městské policie rad-
ní pro bezpečnost v Plzni Karel Pale-
ček. Městští policisté přibudou ze-
jména v obvodních částech Locho-
tín, Slovany, Bory, Doubravka, ale 
i ve středu města. Všichni absol-
vovali povinný rekvalifi kační a pří-
pravný kurz.

V České řece
plave albín

Plzeň l Nového obyvatele má expozi-
ce Česká řeka v plzeňské zoo. V jed-
nom z akvárií se zabydlel bílý sumec, 
který měří úctyhodných 120 centi-
metrů. Společnost mu dělají dva dal-
ší sumci: Drahoš a Karel. Sumec albín 
je krásná hříčka přírody. Zatím ještě 
nemá jméno, ale aby vynikla jeho bí-
lá barva, uvažují o jménech Bělásek 
nebo Bělouš.

Prázdninová štafeta
Plzeň l Také o letošních prázdninách 
budou mít děti a dospěláci mož-
nost cestovat po památkách v kraji 
v rámci 7. ročníku Prázdninové šta-
fety. Budou si moci zvolit ze 46 do-
poručených zastávek libovolný vý-
běr dvanácti a jejich návštěvu dolo-
žit v účastnickém listu. Prázdninová 
štafeta startuje v sobotu 27. června 
a skončí 30. srpna. Bližší informace 
na www.turisturaj.cz nebo na strán-
kách Zoologické a botanické zahra-
dy Plzeň.

Oslavte mír
Plzeň l Slavnosti svobody, které při-
pravilo město Plzeň, začínají v sobo-
tu 2. května a vyvrcholí 6. května. 
Přijedou američtí i belgičtí veteráni 
a připraven je bohatý kulturní pro-
gram. V provozu bude tradičně i his-
torický vojenský kemp, jízda městem 
historických vozidel. Na tradiční jíz-
du se kolona vozů vydá v neděli 10. 
května v 11 hodin z náměstí Míru. Po-
drobněji o oslavách na www.slavnos-
tisvobody.cz 

Oslavte výročí s námi!
1899 – 2009

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 

slaví 110 let veřejné dopravy v Plzni.

„Tento druh žije v malých skupinkách 
do deseti jedinců. Nápadný je svým pl-
novousem. Průměrně se dožívají dva-
ceti let,“ řekl mluvčí zahrady Martin 
Vobruba. Zoo v Plzni chová lemury 
od roku 1985, prvním druhem byl le-
mur hnědý. Nejstarší usedlík, lemur 
Kuba, zde žije od roku 1990. V po-
sledních letech přibylo šest lemurů 
kata. Lemuři žijí vesměs na ostrov-
ních výbězích se stromy. Nejvzácněj-
ším lemurem je jediná česká samice 
lemura rákosového od jezera Alaot-

To je jen část nápadů, s kterými při-
šli účastníci hry Kreativní město, 
která se odehrála na území třetího 
městského obvodu. Podle starosty 
největšího městského obvodu Jiří-
ho Strobacha, všechny podněty by-
ly velmi zajímavé a důležité. „Sezná-
míme se s nimi podrobněji a zjistíme, 
zda bude v našich možnostech pomo-

ci s jejich realizací,“ podotkl staros-
ta. Hry Kreativní město se zúčastni-
lo třicet hráčů všech věkových ka-
tegorií. Zahrát si přišli středoškolští 
a vysokoškolští studenti, zástup-
ci střední generace a nechyběli ani 
senioři. Podle organizátorů bylo za-
jímavé sledovat jak se liší  priority 
jednotlivých účastníků. (der)

„Švédský“ pilotní provoz se osvěd-
čil a letos Plzeňský Prazdroj připravu-
je využití železniční dopravy pro vý-
voz piva do Řecka. Celkem vyjelo ze 
západu Čech 50 vagonů s pivem Gam-
brinus v lahvích 0,5 l a Pilsner Urquell 
v plechovkách 0,5 l a lahvích 0,33l. Cel-
kem vyvezl Plzeňský Prazdroj loni do 
Švédska 33 500 hektolitrů piva Pilsner 
Urquell, Gambrinus a Velkopopovic-
ký Kozel. Doprava tak představuje jíz-

du 246 kamionů, které ujedou 340 ti-
síc kilometrů. 
„Export po železnici do Švédska se Pra-
zdroji osvědčil a pokračujeme v něm. Že-
lezniční vagóny využíváme i pro přepra-

vu z Itálie do Švédska, Holandska a Belgie 
nebo z Holandska do Švédska. Nejenom 
že ušetříme na přepravních nákladech, 
ale současně se chováme k našemu ži-
votnímu prostředí šetrněji. Letos chceme 

v Prazdroji vyzkoušet další železniční vý-
voz, a to do Řecka, kde jsme vloni proda-
li téměř 7000 hl našeho piva,“ říká Luděk 
Hraba, manažer zákaznického servisu 
pro export Plzeňského Prazdroje.  (ol)

Plzeň l Ze západních Čech vyjel historicky první vlak 
s plzeňským pivem pro švédský trh zhruba před ro-
kem. Za rok dopravil Prazdroj po kolejích do 
Švédska víc než 15 tisíc hl piva, čímž nahradil jíz-
du více než stovky kamionů přes celou Evropu. 

ky první vlak 
ruba před ro-
lejích do 

hradil jíz-
Evropu.

Sortiment piva byl rozmanitý. 
Vyráběla se piva bílá, pšenič-
ná, řídká a proslulý ležák. 
Zlatožlutý rakovnický mok 
si kdysi pochvaloval papež, 
král, šlechta i poddaní.    
Pivovar vaří tradiční 
značku Bakalář. Pivo je 
vyráběno českou tech-
nologií, hlavní kvaše-
ní probíhá v otevře-
ných spilkách 10 - 12 
dnů. Zrání probí-
há v ležáckých tan-
cích 21 - 60 dnů. 
Spolu s kvalitní-
mi surovinami – 
sladem plzeňské-
ho typu, chme-

tý. 

Pivní vlaky pojedou do Řecka Pivní vlaky pojedou do Řecka 

Lemuři z Prahy rozšířili
plzeňskou zoo

Plzeň l Do plzeňské zoo dorazily dvě 
samice lemura čeného ze zoo Pra-
ha, matka s dcerou. Obě se narodily 
v březnu. Mládě je roční a jeho mat-
ka je tříletá. Azyl našly v madagas-
karském pavilonu.

ra, která našla také zázemí v plzeň-
ském madagaskarském pavilonu. Pl-
zeňská zahrada chová a množí i dva 
druhy lemurům příbuzných poloo-
pic maki. „Jde o maki myší čili trpasličí 
a maki tlustoocasého, kde jsme před ro-
kem zaznamenali v rámci zoologických 
zahrad první český odchov,“ prozradil 
mluvčí zahrady. (ob)

Hra s dobrými nápady
Plzeň l Akce Kreativní město  v Plzni přinesla dobré nápady. Stezka okolo ře-
ky, vzdělávací a zábavní centrum v areálu Škodovky, skleněná vodní brána, 
či kulturní pěší zóna. 

Rakovnické pivo slaví 555. narozeninyRakovnické pivo slaví 555. narozeniny
Výroba rakovnického piva se ve vel-
kém množství domácích výroben  
opírala o pěstění chmele, ječmene 
a pšenice v okolí města. 

lem a chmelovým 
extraktem ze žatec-
kého červeňáku, cuk-
rem z cukrové řepy 
a dobrou rakovnickou 
vodou čerpanou hlubo-
kými vrty z podzemní-
ho jezera. Rakovnické 
pivo znají v Německu, 
Itálii, Kanadě i Ameri-
ce. Teď přichází na trh 
i v západních Čechách. 
V současné době vyrá-

bí světlou desítku, svět-
lou dvanáctku, polot-

mavou jedenáctku, dva-
náctistupňový tmavý le-
žák a horkou novinkou je 

jubilejní polotmavý sedm-
náctistupňový speciál. Ba-

kalář oslaví 20. června 555. 
let od svého vzniku a oslavy 
budou přímo v pivovaru v Ra-

kovníku za účasti populárních 
umělců. (fi k)

Foto: Hana Josefová

Kniha docentky Milady Emmero-
vé (vpravo), nazvaná vtipně Histor-
ky hejtmanice z nemocnice, je plná 
veselých i dojemných příběhů z ne-
mocničního prostředí. „Nejsou to 
však jen mé příběhy, ale popsala jsem 
i zážitky některých svých spolupracov-
níků během své čtyřicetileté praxe v ne-
mocnici,“ přiznala při slavnostním 
křtu autorka útlé knížky. A tak se čte-
nář z jednoho příběhu například do-
zví o existenci bývalých církevních 
tajemníků, kteří dbali nad zdravím 

a konáním tehdejších duchovních, 
o neuvěřitelných náhodách, které ži-
vot přináší, o legráckách, které se na 
pracovišti odehrály. Kolekce úsměv-
ných příběhů ze života v  bílém pláš-
ti není podle slov autorky jejím po-
sledním literárním dílem. Knihu po-
křtila autorka za účasti vydavatele 
společně s  kmotrou knihy bývalou 
spolupracovnicí z nemocnice Evže-
nií Berkovou.

Foto: Václav Fiala

Zábavné historky hejtmanky

Nabízíme:
zajímavou práci při spole-
čenských akcích, ohodnoce-

nou na smlouvu o dílo

Písemné nabídky včetně
fotografi í zasílejte na e-mail:
personalistika@tydeniky.cz

do 30. dubna 2009, odpovíme všem

Západočeský
Metropol

vypisuje casting na

členky
promoteamu
a hostesky

Požadavky:
 věk 18 let,  SŠ, VŠ

nebo studující



ARMÁDA ESKÉ REPUBLIKY
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„Otevře se prostor pro větší počet před-
stavení, pro baletní školu, neprofesi-
onální scénu, pro výuku. Akce budou 
probíhat paralelně, aniž by se vzá-
jemně rušily. Hrát chceme i dopoledne 
a přitom zkoušet, něco takového zatím 
nebylo možné,“ dodal ředitel Divadla 
J. K. Tyla v Plzni Burian.
Vítězný návrh z portugalské díl-
ny představuje podle odborníků 
architekturu ve střední a severní 
Evropě neobvyklou. Je inspirován 
středomořskou tradicí, vyznačuje 
se velkou členitostí, dynamičností, 
z každé strany objekt vypadá jinak, 
z každé akcentuje jinou funkci. Bu-
dova divadla má stát do roku 2013 
u výstaviště na prostranství mezi 
Palackého a Jízdeckou ulicí. Celková 
plocha určená pro stavbu je téměř 
8000 m2. 
Hlavní sál bude mít kapacitu 500 
diváků, počítá se i s variabilní scé-

nou pro dalších 200 lidí. Předpoklá-
dané celkové náklady se předběžně 
odhadují kolem 500 až 600 milionů 
korun. Model a plány nadchly i člen-
ky umělecké rady Divadla J. K. Tyla 
v Plzni Jiřinu Jiráskovou a Janu Hla-
váčovou. „Líbí se mi nejen, jak se říká, 
pro oko, je ale také velice technicky 
promyšlené,“ řekla Jana Hlaváčová. 
„Je pamatováno nejen na kvalitní zá-
zemí pro diváky, ale především tady 
bude ideální prostředí pro samotné 
herce,“ dodala Jana Hlaváčová, kte-
rá v 60. letech získala v Plzni první 
angažmá. Stavba má začít na konci 
příštího roku. 
„Nové divadlo bude plnit i další kul-
turní funkce. Chceme zde pořádat 
například koncerty, otevřít bychom 
chtěli baletní školu. Budou tu i pro-
story pro představení mimoplzeň-
ských divadel,“ řekl šéf Divadla J. K. 
Tyla Jan Burian.  (ol)

Na snímku členky umělecké rady Jiřina Jirásková a Jana Hlaváčová nad modelem 
chystané nové budovy divadla v Plzni.

„Do soutěže Dívka Šu-
mavy se i letos, tak jako 
každým rokem, hlásily 
dívky z celé země. Cel-
kem jsme dostali více 
než stovku přihlášek. 
Zaregistrovány ovšem 
byly pouze ty, které spl-
nily základní pod mínky 
soutěže, a to zejména 
místo trvalého bydliště 
a věk,“ prozradila manažerka projektu Pavlína Brunclíková. Finálový galavečer 
se uskuteční 3. října v kulturním domě Cihelna ve Vimperku. Hlavním cílem 
soutěže je propagovat „zdravou krásu“, a to fyzickou i duševní. „Při spojení kul-
turně-společenské akce umožňujeme tak mladým dívkám rozšířit si rozhled i v jiných 
oblastech. Stojíme o to, aby dívky získaly zdravé sebevědomí i pohybovou průpravu,“ 
upřesnila manažerka. Základní podmínkou je věk minimálně 16 a nejvíc 24 let, 
čistý trestní rejstřík, dívka musí být svobodná a mít trvalé občanství ČR. Trvalé 
bydliště musí mít v okresech Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Prachatice, Český 
Krumlov, Strakonice a každý z okresů má letos své zastoupení. Minimální výška 
je 165 cm. Ve středu 22. dubna se fi nalistky představí v Městském kulturním 
domě v Domažlicích.  (red)

„Z historie jsem věděl, že muzikálové ceny 
se vyhlašují jako první. Dlouho jsem ne-
byl tak napnutý, jako když se otevírala 
obálka v ženské kategorii. Pocítil jsem 
obrovskou radost, když v konkurenci Lu-
cie Bílé cenu získala Zuzana Kolářová za 
naší inscenaci Chicaga,“ prohlásil režisér 
Roman Meluzín.

 Velmu jste hrála v Plzni třiatřicet-
krát. Stojí i na vašem soukromém žeb-
říčku tato role na nejvyšší příčce?
Jistě je momentálně absolutním favori-
tem. Dřív jsem takto milovala My Fair 
Lady, kterou jsem hrála s přestávkami 
asi 10 let v olomouckém i karlínském 
divadle, a dnes jí vystřídalo Chicago.

 V Plzni vás diváci poznali nejprve 
jako noblesní dámu v několika ope-
retách. Přikláníte se teď více k muzi-
kálovému žánru a v jakých dalších 
rolích vás diváci mohou vidět?

Herci, radujte se! Bude nové divadlo!
Plzeň l Plzeň bude mít zbrusu nové divadlo. Budova je některými architekty 
označovaná za první stavbu 21. století a bude sloužit veřejnosti po celý den. 
Zabezpečen bude nejenom provoz opery, činohry, operety, muzikálu, ale i kon-
certů, výstav a studiové scény.

Foto: Pavel Křivánek

Žena chodící po křídle letícího letadla, 
světově proslulá akrobatická skupina 
Flying Bulls a nejmodernější  i historic-
ká letadla. To jsou lákadla letošního 
DNE VE VZDUCHU na letišti Aeroklubu 
Plasy na severním Plzeňsku. 

Den ve vzduchu

Tradiční letecká show, která je největší 
jarní událostí svého druhu v ČR nabíd-
ne letos řadu českých premiér. Napří-
klad německá skupina  Wing walking 
team se u nás představí vůbec poprvé.  
Jde o světově jedinečnou show, kdy ak-
robatka chodí po křídlech a předvádí 
nejrůznější kousky bez padáku! Jiště-
na je pouze tenkým ocelovým lankem. 
Zajímavostí je, že v celé řadě zemí 
jsou podobná akrobatická  vystoupení 
zakázána. Peggy chodící po křídle uvi-
díme už 1. a 2. května na letišti Plasy. 
K vidění bude i nejmodernější armád-
ní technika, včetně nejmodernějších 
letadel, nebo ukázka zásahu policejní 
jednotky s výsadkem z vrtulníku. I le-
tos budou pro všechny návštěvníky 
připraveny speciální autobusy zdar-
ma, které zajistí kyvadlovou dopravu 
z Plzně  i zpět. U letiště budou zřízena 
záchytná parkoviště s kapacitou ně-
kolika tisíc aut. Podrobnosti na www.
denvevzduchu.cz  (jon)

Cena Thálie putovala do Plzně

Cenu Thálie získala Zuzana Kolářová- Krištofová (uprostřed). Na snímku je s ní Pavel 
Kantořík a Stáňa Topinková- Fořtová.

Muzikál jsem vystudovala a ve většině 
divadel také hrála. Až Plzeň mi dala 
úžasnou možnost vyzkoušet si i ope-
retu a podobné žánry, které původně 
byly trochu mimo můj obor. Operetu 
mám moc ráda, ale muzikál je mojí do-
ménou. V Divadle Kalich alternuji s Lu-

cií Vondráčkovou roli Karin Lippertové 
v Touze a v Plzni dělám kromě Chicaga 
ještě Carousel, Vévodkyni z Chicaga 
a připravuji se na komedii Hledá se 
muž, Zn: Bohatý!, což budou opět 30. 
léta, jazz a swing, takže já z těchto rolí 
letos nevyjdu. (ich)

Foto: Pavel Křivánek

Plzeň - Manželka zpěváka Petra Koláře, Zu-
zana Krištofová – Kolářová se stala nejčers-
tvější nositelkou Ceny Thálie, kterou obdrže-
la za mimořádný jevištní výkon v roli Velmy 
Kellyové v Divadle J. K. Tyla v Plzni.

Vybírali fi nalistky soutěže Dívka Šumavy
Plzeň l Regionální soutěž krásy Dívka Šumavy zná letošní fi nalistky. Dva-
náct těch nejhezčích vybrala v Plzni odborná porota z desítek dívek, které 
se do soutěže přihlásily. Porota, ve které zasedl například mistr světa ve 
sportovním aerobiku David Huf nebo Miss ČR Lucie Váchová, vizážistka Dita 
Nosková, fotograf Ivan Štefko, neměla lehký úkol.

Foto: Eva Růžičková
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NEJLEPŠÍ CENY
Nákupní Centrum
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Tel: 373 737 911
Otevírací doba: po - ne 9.00 - 21.00h
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České akademické hry jsou pravi-
delnou multisportovní studentskou 
soutěží, kterou jsou pořadatelé 
schopni po stránce technické, orga-
nizační a ubytovací uspořádat. ČAH 
se mohou zúčastnit studenti všech 
vysokých škol ČR. Jednotlivých roč-
níků Českých akademických her se 
zúčastňuje přes 2 000 sportovců 
– letos se očekává až 2 500 nejlep-
ších akademických sportovců z celé 
republiky. V rámci her se uskuteční 
i řada doprovodných akcí. Například 
soutěž akademických pracovníků 
nebo turnaj VIP ve vybraném spor-
tu.
Hlavními organizátory Českých aka-
demických her 2009 v Plzni jsou ka-
tedra tělesné výchovy a sportu FST 
ZČU, katedra tělesné a sportovní 
výchovy FPE ZČU a Ústav tělesné vý-
chovy Lékařské fakulty UK v Plzni. 
Záštitu nad celou akcí má ministr 
školství, mládeže a tělovýchovy. Čle-

ny čestného předsednictva budou 
hejtmanka Plzeňského kraje Milada 
Emmerová, primátor města Plzně 
Pavel Rödl, rektor ZČU Josef Průša, 
rektor UK Praha Václav Hampl, dě-
kan LF Plzeň Jaroslav Koutenský, 
předseda České asociace univerzit-
ního sportu (ČAUS) František Dvo-
řák, předseda ČSTV Vladimír Srb, 
poslanec Zdeněk Prosek, senátor Jiří 
Bis, prorektor ZČU František Ježek, 
kvestor ZČU Antonín Bulín a ředitel 
Marketingové agentury Šatava Moj-
mír Šatava.
Soutěže se uskuteční na více než 20 
místech v Plzni. U kolektivních spor-
tů proběhnou do konce května 2009 
kvalifi kační zápasy a turnaje. Vítězo-
vé ČAH v jednotlivých sportovních 
disciplínách a kategoriích obdrží 
diplomy a medaile a budou zařazeni 
do bodovací soutěže o konečné po-
řadí v celkovém počtu zúčastněných 
univerzit a VŠ.  (sma)

Organizátorům v Plzni se podařilo 
získat dva koncerty Europien Jazz 
Orchestra pod vedením legendárního 
kapelníka Petera Herbolzheimera. Po 
pražském vystoupení 25. dubna v Di-
vadle U Hasičů zavítá big band o den 
později, v neděli 26. dubna, i do Vel-
kého divadla v Plzni. Obecenstvo čeká 
vynikající hudební i vizuální předsta-
vení. Jazz, který neopomíjí tradice, je 
však ovlivněn moderními prvky, zde 
především latinskými i balkánskými. 
To vše si lze poslechnout v podání 
21členného orchestru a dvou zpěva-
ček. V mezinárodním obsazení najde-

me i českého zástupce, trombonistu 
Jana Jirucha. 
Německý skladatel a aranžér Peter 
Herbolzheimer se narodil na Silvestra 
v roce 1935 v době, kdy Benny Good-
man účinkoval ve slavném klubu Palo-
mar Ballroom – tedy v době swingu. 
Stejně rozmanitý jako je vznik jazzu, 
je i jeho původ. Narodil se v Bukurešti, 
matka byla rumunská židovka, otec 
Němec, babička Ruska a dědeček Raku-
šan. V 15 letech se rodina přestěhova-
la do Norimberku, následovalo něko-
lik pobytů v USA. V roce 1958 se oženil 
a zůstal v Německu. O tři roky později 
založil svoji první kapelu v Norimber-
ském rozhlase. Zde se setkal s Janem 
Hammerem a Jiřím Mrázem. V roce 
1969 založil slavný Rhythm Combiati-
on and Brass. Hlavními devizami jsou 
vyrovnanost a úzká souhra rozšířené 
rytmiky a žesťů. Herbolzheimer již 
téměř padesát let obohacuje svět vy-
soce kvalitním jazzem. Spolupracoval 
s mnoha evropskými orchestry, ale 
i s takovými hvězdami jako jsou Ella 
Fitzgeraldová, Joe Zawinul, Stan Gerz, 
Herbie Hancock či Al Jarrau.

Pro diváky, kteří si zakoupili akreditaci 
v podobě celotýdenního festivalového 
pasu, připravilo Finále přednostní pro-
dloužené rezervace míst. „Velmi nás těší, 
že počet lidí, kteří si objednávají festivalové 
pasy, den ode dne stoupá,“ říká koordiná-
torka Finále Pavla Kormošová. „Chtěli 
jsme jim proto připravit určité zvýhodně-
ní – na vybrané projekce, o které je největší 
zájem, jsme vyblokovali limitovaný počet 
míst právě pro akreditované návštěvníky 
– tato místa mohou zakoupit pouze lidé 
s akreditací. Místa pro ně budeme blokovat 
až do 1 hodiny před začátkem každé pro-
jekce, pak je vždy uvolníme v rámci ‚last 
minute‘ k prodeji na festivalových poklad-
nách.“ Za symbolickou cenu 5 korun 
uvolňuje festival do prodeje omezený 
počet volných míst na dopolední dětské 
projekce. Finále přináší nové české fi lmy 
a zároveň výběr toho nejlepšího, co naše 
kinematografi e vytvořila v minulých le-

tech, setkání s osobnostmi, souvislosti, 
vzpomínky i chystané fi lmové projekty. 
Do 25. dubna se diváci mohou těšit na 
projekce nových hraných celovečerních 
fi lmů, které byly natočeny v průběhu 
festivalového roku, tedy od dubna 2008 
do dubna 2009, a také na vybrané do-
kumenty za rok 2008. Aktuální pohled 
na český fi lm tradičně doplňují mimo-
řádně zajímavé archivní sekce, které se 
letos vracejí k pohnutému roku 1969, 
k zapomenutým snímkům let 90. a také 
k jubilantům z řad osobností fi lmového 
světa. Finále připravilo retrospektivní 
poctu režisérce Věře Chytilové, která 
letos oslavila 80. narozeniny, a zvláštní 
sekcí připomene jednoho z nejosobitěj-
ších českých režisérů Františka Vláčila. 
Výběr festivalového programu je k vidě-
ní také v pražském kině Evald. (ol)

Právě začal pátý ročník internetové 
dražby obrázků dětí z dětských do-
movů, kterou pořádají České dráhy. 
Kresby může dražit každý na www.
vlakstesti.cz až do 30. června.

Dosud projekt přinesl dětským auto-
rům přes 700 tisíc korun. Letošní roč-
ník začíná jak rekordní účastí 91 dět-
ských domovů, tak i dosud nejvyšším 
počtem 1 131 zaslaných obrázků do 
aukce. „Loni jsme vydražili 420 obrázků 
za téměř 200 tisíc korun. Projekt  trvá už 
pět let a za celou dobu svého trvání při-
nesl dětem z dětských domovů přes 700 
tisíc korun,“ řekl Zbyněk Honys, ředi-
tel Odboru komunikace Českých drah. 
„Vyvolávací cena je 300 korun, většinou se 
ale podaří vydražit obrázek za vyšší část-
ku. Loni dokonce zaplatil jeden zájemce 
za obrázek 3 000 korun,“ dodal Honys. 
Dražba obrázku trvá sedm dní. Pokud 
dražitele přehodil jiný zájemce, dosta-
ne dražitel informaci mailem, který 
zadá při registraci. Vítěz dražby posílá 
peníze přímo na účet dětského domo-
va, ze kterého autor kresby pochází. 
Obrázek mu po potvrzení platby ze 
strany domova přijde obratem poštou. 

Finále ozdobí Věra ChytilováFinále ozdobí Věra Chytilová
Plzeň l O 22. ročník festivalu českých fi lmů Finále je obrovský zájem. Produk-
ce musela přidat několik představení, aby se dostalo na všechny. Nově byly 
přidány projekce fi lmů „Bathory“, „Kdopak by se vlka bál“ a „Mág“. Další 
novinkou jsou výhody pro diváky, kteří si zakoupí celotýdenní festivalovou 
akreditaci, a také možnost získání vstupenek za symbolickou cenu 5 Kč na 
dopolední dětské projekce.

Přidané projekce:
Tobruk  úterý 21.4. od 21:30 velký sál Měšťanské besedy
Hlídač č. 47 středa 22.4. od 21:30 velký sál Měšťanské besedy
Bathory čtvrtek, 23.4. od 21:30 velký sál Měšťanské besedy
Děti noci pátek 24. 4. od 16:30 velký sál Měšťanské besedy
Mág sobota, 25.4. od 14:30 Měšťanská beseda – minikino
Kdopak by se vlka bál sobota, 25.4. od 14:00 velký sál Měšťanské besedy

Na snímku Věra Chytilová na festivalu Finále v Plzni.

Peter Herbolzheimer zahraje v Plzni
Jazz je hudba, která má v západních Čechách takové postavení, že by nám 
mohli závidět i leckde v Evropě. Vzhledem k tomu, že se ale jedná o hudbu 
pro vnímavé a připravené posluchače, cesta k tomuto stavu vyžadovala jis-
té úsilí. Pořádání různých koncertů v klubech, organizování festivalů, semi-
nářů a dalších akcí nekomerčního zaměření, přináší po letech své ovoce.

Text: Zdeněk Raboch

České akademické hry 2009
v Plzni 15. až 19. června

Západní Čechy - Do programu 8. Českých akademických her (ČAH), které se 
uskuteční v červnu v Plzni a Západočeský Metropol je mediálním partnerem, 
je zařazeno 31 sportovních odvětví. Aerobik, atletika, badminton, golf, gym-
nastické sporty, silniční cyklistika, inline bruslení, judo, karate, kuželky, ori-
entační běh, orientační závod na horských kolech, plavání, plážový volejbal, 
plážový fotbal (M), ploutvové plavání, sportovní lezení, squash, stolní tenis, 
šipky, tenis, x – terra (triatlon), basketbal (M, Ž), fl orbal (M, Ž), fotbal (M, Ž), fut-
sal (M), frisbee, házená (M, Ž), nohejbal (M), softbal (M, Ž), volejbal (M, Ž).

Vyjíždí Vlak štěstí
a naděje

Foto: festival Finále
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Memorandum
Plzeň l Náměstek hejtmanky Plzeňské-
ho kraje pro oblast dopravy Jaroslav 
Bauer (vlevo) podepsal  Memorandum 
k rozvoji a zkvalitnění euroregionál-
ního systému přeshraniční dopravy 
v oblasti Bavorského lesa, Českého 
lesa a Šumavy. Cílem je zvýšení kvality 
osobní veřejné dopravy a nárůst počtu 
cestujících i návštěvníků tohoto nej-
většího souvislého zalesněného území 
ve střední Evropě jako jedinečného 
prázdninového ráje klidového území, 
přírodní památky, s celoevropským vý-
znamem.  (fi )

Tato částka se pro Karlovarský kraj 
shromáždila v charitativním projektu 
S Bertíkem za dětským úsměvem, kte-
rý každoročně probíhá v síti prodejen 
Albert po celé České republice. Projekt 
pomáhá zvýšit šance dětí z dětských 
domovů na úspěšné uplatnění v samo-
statném životě po opuštění dětského 
domova. „Rád bych poděkoval za tento 
projekt Bertíci, který působí již několik 
let. Stále je totiž potřeba vylepšovat si-
tuaci a prostředí dětských domovů. Jsem 

Mistrem Evropy ve vábení 
jelenů je třiadvacetiletý stu-
dent Střední lesnické školy 
ve Šluknově Jan Bretník. Je 
to historicky třetí český Mis-
tr Evropy ve vábení. Zvítězil 
v konkurenci 24 soutěžících 
z 8 států Evropy. Soutěžící 
museli předvádět hlasy je-
lení zvěře, první ukázkou 
byl hlas starého jelena sto-
jícího samostatně nedaleko 
laní, druhou ukázkou hlas 
mladého hledajícího jelena 
a třetí, velmi neobvyklou 

ukázkou, byl hlas dvou stejně sil-
ných a starých jelenů stojících neda-
leko sebe.  Soutěžící musel předvést 
ukázku tak, aby porotci slyšeli roz-
dílnost v intonaci a zabarvení obou 
hlasů. Rozstřelovou disciplínou bylo 
odpočinkové mrmlání jelena po 
proběhlé říji. Soutěž byla  napínavá 
i svým netradičním průběhem, kdy 
poprvé rozhodovalo 8 rozhodčích. 
Česká republika jednoznačně vy-
hrála i soutěž družstev. (mo) 

Šťáhlavy l  Na 2. zámecký autosalon 
na zámku Kozel na Plzeňsku jste 
zváni ve dnech 16. a 17. května od  
9 do 17 hodin.

K vidění budou vozy Audi, BMW, 
Chevrolet, Dacia, Hundai, Kia, a dal-
ší značky. Návštěvníci mohou v zá-
meckém areálu kromě vystavených 
vozidel absolvovat i oživlé prohlídky 
zámku s pohádkami. V rámci kultur-
ního programu se uskuteční ukázky 
sokolnictví, jízdy modelů vozidel 
a zapojit se můžete do návštěvnic-
ké soutěže o hodnotné ceny. Chybět 
nebude ani pohádkové občerstvení. 
V zámecké jízdárně mezi 13. a 17. 
hodinou mohou děti vidět pohádku 
O dinosaurech, pravěké žížale  a ty-
rance Kristýnce dále pak pohádku 
O zlobivém autíčku. V půl třetí se mo-
hou diváci těšit na vystoupení Luďka 
Soboty a o hodinu později přijde na 
pódium nesmrtelný mim Jaroslav 
Čejka. Speciální sobotní program 
a následnou autogramiádu chystá 
v rámci autosalonu závodní jezdec 
Vojtěch Štajf. Akci pořádá NPÚ ÚOP 
Plzeň a agentura Rena PM.  (ev)

Profesní životopisy včetně fotografi e
zasílejte do konce ledna na adresu:

personalistika@tydeniky.cz

přijme
do svých řad

MANAŽERY
PRO OBCHODNÍ ČINNOST

z Plzeňského
 a Karlovarského kraje

(možné na HPP nebo ŽL)

Nabízíme: 
 vysoké výdělky za odvedenou práci
   zázemí dynamicky se rozvíjející

společnosti

Profesní životopisy včetně
fotografi e zasílejte

do konce dubna na adresu:
personalistika@tydeniky.cz

Nejmodernější novinový projekt v ČR

METROPOL 
informuje

Pohádkový
zámecký autosalon 

Bertíci předali 124 860 korunBertíci předali 124 860 korun

Elektrárna Meridianu o výkonu 1,5 
megawattů by se zařadila k nej-
větším v republice. „Jednáme s ČEZ 
o volné kapacitě sítí. Na tom celý náš 
projekt závisí, zda bude možné připo-
jit elektrárnu do distribuční sítě, aby 
ČEZ mohl elektřinu přebírat a od nás 
vykupovat,“ řekl zástupce Meridia-
nu Radim Lauer. Firma má podporu 
vedení Horního Slavkova, v jehož 
osadě Kounice by si ráda od města 
pronajala nevyužité pozemky o roz-
loze 3,5 hektaru. Kdyby vše šlo hlad-
ce, solární panely by mohly začít 
měnit sluneční záření na elektřinu 
už na konci letošního roku. Meridi-
an se vloni na podzim poohlížel po 
pozemcích také v Krajkové na Soko-
lovsku. „Nejdále jsme ale v jednání se 
Slavkovem,“ řekl Lauer. Společnosti, 

Chtějí energii ze SlunceChtějí energii ze Slunce
Karlovarský kraj l Velkou sluneční 
elektrárnu se chystá postavit na 
haldách u Horního Slavkova němec-
ká fi rma Meridian. Objevují se i ná-
znaky, že další solární elektrárna 
by mohla z dílny jiné německé spo-
lečnosti vyrůst u Krajkové. Zároveň 
v kraji stoupá zájem lidí o pořízení 
fotovoltaických panelů na střechy 
domů.

jež plánují stavby slunečních elekt-
ráren, nabízejí obcím slušné ceny za 
pronájem ploch. 
Třeba Hornímu Slavkovu 175 tisíc 
eur (přes čtyři miliony korun za 
dvacet let). Výkupní ceny elektřiny 
vyráběné ze slunečního záření jsou 

nejvyšší mezi všemi druhy obnovi-
telných zdrojů. Za jednu megawatt-
hodinu dodavatel získá 24 800 ko-
run, včetně takzvaného zeleného 
bonusu. V Horním Slavkově by tak 
stála jedna z největších slunečních 
elektráren v Česku. Předčila by 

i tu v Bušanovicích na Prachatic-
ku. Ekologický zdroj dokáže oproti 
ostatním zdrojům ušetřit i tisíc tun 
oxidu uhličitého za rok. Integrova-
ná střední škola technická a ekono-
mická v Sokolově se chystá postavit 
ve svém areálu středisko pro výuku 
alternativních zdrojů energie. Na so-
lární školu přispěje EU sumou deseti 
miliony korun z česko-saského pro-
gramu Cíl 3. (kar)

Vábit jeleny umí nejlíp Čech
Karlovarský kraj l Zástupci tří dět-
ských domovů z Karlovarského 
kraje převzali z rukou hejtmana 
Karlovarského kraje Josefa Novot-
ného (první zprava) fi nanční dar 
v celkové výši 124 860 korun. Všech-
ny získané fi nanční prostředky jsou 
určeny na vzdělání dětí, přípravu na 
jejich vysněné povolání a jejich další 
osobnostní rozvoj. 

rád, že se v našem regionu nacházejí 
zaměstnavatelé a fi rmy, které podobné 
akce na podporu neziskových organi-
zací a institucí pořádají. Pevně věřím, 
že tomu tak bude i v budoucnu,“ řekl 
Josef Novotný, hejtman Karlovarského 

kraje.  „V letošním roce se tak mohou 
těšit na nové zařízení pro naši zahradu, 
které jim zpříjemní jejich volnočasové 
aktivity,“ přiblížil Miroslav Rákos, ře-
ditel Dětského domova v Karlových 
Varech. (kar)

Jaroslav Bauer (vlevo) se zástupci Ministerstva dopravy ČR Júliusem Lovásem a ře-
ditelem odboru evropské územní spolupráce MMR ČR Jiřím Horáčkem.

ELEKTROMONTÁŽNÍ
FIRMA

p ijme do hlavního pracovního pom ru pracovníky 
na následující pozice:

ELEKTROMONTÉR PRO MONTÁŽE
VZDUŠNÝCH KABELOVÝCH VEDENÍ NN + VN

 MISTR PRO POKLÁDKU KABELOVÝCH SÍTÍ NN + VN

Požadujeme: vyu ení v oboru, vyhláška 50
P sobnost: Plze ský a Karlovarský kraj

Kontaktní telefon: 739 570 057
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e Není na světě nic, co by šlo udělat hůř a levněji, bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Výhru, košík plný piv z malých nezávislých pivovarů, získali dva výlosovaní výherci: Josef Burian z Plzně a Jaro-
slav Černý ze Starého Plzence. Pro úspěšného luštitele dnešní křížovky je připravena návštěva plzeňského kosmetického salonu Meduňka. Vstupenky v redakci. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: ZÁPADO-
ČESKÝ METROPOL, Sedláčkova 16, 320 00 Plzeň, nebo krizovkazapad@tydeniky.cz nejpozději do 27. dubna 2009. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje vaše redakce. 

METROPOL   horoskop od 20. 4. do 4. 5.

Beran 21. 3. - 20. 4.
Touha dát věcem vnitřní řád 

je pro vás hnacím motorem. Ovšem vaše 
bohémské založení je v opozici, proto to 
musíte nějak srovnat. Vyjeďte si s přáteli 
na jarní výlet do přírody,  nebo se víc vě-
nujte rodině.

Býk  21. 4. - 21. 5.
Čekají vás nevšední zážitky. Váš 

entuziasmus a neustálá chuť něco vytvá-
řet a podnikat jsou tou správnou hybnou 
sílou příštích závratných událostí. Pozor, 
abyste se do nich nevrhali příliš bezhlavě.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Jste takoví, jací jste, a jen vy sa-

mi víte, čeho všeho jste schopni. A je toho 
opravdu dost a všichni vaši přátelé, milen-
ci i milenky, manželé a manželky, příbuzní, 
podřízení i šéfové se mají na co těšit.

Lev  23. 7. - 23. 8.
K vám neodmyslitelně patří ima-

ge kliďase a pohodáře. Jen vy sami dobře 
víte, že to není pravda. Jste zmítáni nejisto-
tou, pochybnostmi a závislostí na mínění 
druhých. Zbavte se toho a jednejte za sebe.

Rak  22. 6. - 22. 7.
Čekejte období plné příjemných 

změn. Jste ve výborné kondici a už na 
dálku z vás vyzařuje pozitivní energie. Vy-
užijte toho třeba na konkurzu do nového 
zaměstnání nebo u talentových zkoušek. 

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Nenechejte se rozložit někým, 

kdo za to vůbec nestojí. Mějte víc rádi 
sami sebe a ignorujte všechny, kteří 
se vám snaží vnutit, že jsou krásnější, 
chytřejší a lepší než vy. Je to naopak 
a oni vám závidí.

Vodnář  21. 1. - 19. 2.
Nepouštějte se do sporných de-
bat ani do řešení otázek o změ-

ně vašeho zevnějšku, natož o životním 
postoji. Nedopadlo by to dobře, proto jen 
raději shovívavě mlčte a usmívejte se. To 
vás zachrání.

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Nestyďte si připustit, že se chcete 

stát stejnými ikonami jako Barack a Mi-
chelle Obamovi. Nutno přiznat, že když 
na tom budete cílevědomě pracovat, tak 
máte šanci být jako oni very  successful!

Střelec  23. 11. - 21. 12.
Váš šarm a schopnost ovlivňovat 

lidi kolem vás je až neuvěřitelná. Neměli 
byste si ale zahrávat s těmi, kteří vám 
bezmezně důvěřují a kteří vám své city 
servírují na talíři. Soupeřte s těmi, kteří 
jsou silnější.

Štír  24. 10. - 22. 11.
Vylepšíte si vaše už tak dost sil-

né sebevědomí tím, že nezištně pomůže-
te někomu, kdo to velmi potřebuje. Nejste 
ale tak samaritánští, jak se zdá a od toho, 
komu jste pomohli, čekáte  vděčnost. 

Váhy  24. 9. - 23. 10.
Jste těžce urážliví a občas dost 

rádi vyvoláváte zbytečné konfl ikty. V lás-
ce vám to škodí, ale v čem budete mít 
úspěch je hra. Máte šanci, že vyhrajete 
jakoukoliv sázku, proto si nezapomeňte 
vsadit. 

Sestavila:  Ludmila Petříková

Panna  24. 8. - 23. 9.
Záříte spokojeností a štěstím 

a to je pro mnohé lidi neodpustitelné. Ne-
dávejte svoji převahu tak často na odiv, 

vyhnete se závistivým 
reakcím a ušetříte si 

hodně nepříjemností. 
Bohužel to tady tak 
chodí.
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Velké divadlo
Smetanovy sady 16, tel. 378 038 070

21. 4. – 19.00 hodin
Salome (V 9)
22. 4. – 19.00 hodin
Vévodkyně z Chicaga (V 10)  
23. 4. – 19.00 hodin
Panna orleánská (V 11)
24. 4. – 19.00 hodin

Lazebník sevillský (V 8) 
25. 4. – 19.00 hodin
ROMEO A JULIE – premiéra (P) 
26.4. – 19.00 hodin
PETER HERBOLZHEIMER &
THE EUROPEAN
JAZZ ORCHESTRA – 
koncert.

Komorní divadlo,
Prokopova 14, tel. 377 226 743 

28. 4. – 19.00 hodin
Romeo a Julie (V 5) 
29. 4. – 19.00 hodin
Salome (V 6)
30. 4. – 19.00 hodin
Panna orleánská  (V 3).
21. 4. – 19.00 hodin

Maryša (K 9)
22. 4. – 19.00 hodin
Maryša (K 10). 
23. 4. – 11.00 hodin
Kniha džungle – zadáno  
24. 4. – 19.00 hodin
Chicago  (Z 2)
25. 4. – 19.00 hodin
Čachtická paní
26. 4. – 14.00 hodin
Zahradníkův pes  (N 1/3). 
28. 4. – 11.00 hodin
Kniha džungle – zadáno  
28. 4. – 19.00 hodin
Maryša (K 5). 
29. 4. – 19.00 hodin
Řek Zorba (K 6) 
31. 4. – 19.00 hodin
Zkrocení zlé ženy  (K 7)

Programy divadel Plzeň

Možná
Vysoká
karta

Tvoje
osoba

Občan
Říma

Lež
Ústecká

řeka

Britské 
univerzitní 

město
Předek

Název
naší

cestovní 
kanceláře

Jeden
ze

smyslů

Solmi-
zační

slabika

Úder
tágem

Anglicky 
„pravdivý“

Značka 
kilopondu

Řecké 
pohoří

Šperk

Odbočiti
z hlavní 
cesty

Koso-
dřeviny

Trocha

Hrdlo

Zkouška 
hmatem

Rybník
u Dyje

Kaučukové 
mléko

Tumáš

A sice

Léky na 
nárůst

svaloviny

Kopí

Nápoj 
námořníků

Latinsky 
„ze“

Dlouze

Dovnitř

Ohňometná 
zbraň

Šachová 
remíza

Představitel 
Friga

Lovecké 
kořisti

Ludolfovo 
číslo

Město u 
Olomouce

Předák

Síla

NAPOVÍME: 
Exim, true,
bal, chi, ot,
Nesyt, Ott.

Oblíbená 
písnička

Francouzský 
esejista

Jméno 
zpěvačky 
Pavone

MPZ aut 
Polska

Blanket
na

sázení

Rodič 
(knižně)

Přítok 
Dunaje

Někdejší 
pražský 

právník a 
nakladatel

Dluh

Ode

Podobenka 
(obecně)

Ženský 
zpěvní
hlas

Horní
tok

Berounky

Místo
sešití

Jméno 
prozaika 
Pelanta

Útržek
Název
hlásky

M

Liché 
prvočíslo

Otázka 
sázkaře

Značka 
mouky

Španělský 
šlechtic

Slabika 
smíchu

Hlína na 
kořenech

Slavná 
filmová

role 
Madonny

Země-
dělský 
škůdce

Brit

Druh hřibu

Značka
nano-

sekundy

Usazenina
v komíně

Varianta 
jména
Eliška

Anglické 
mužské 
jméno

Zaúpění
 (knižně)

Zahnívat

1

4

2

3

Ku

Zajímavou fotografi i nám 
poslala Eugenie Mrázo-
vá z Plzně. Na snímku ve 
skupince důstojníků před 
kasárnami 35. pěší plu-
ku, nejslavnější plzeňské 
vojenské jednotky, mezi 
lidmi známým jako „Pět-
atřicátníci“, je její otec 
Alois Šimánek. Snímek je 
z dubna roku 1929, kdy se 
důstojníci vyfotili přímo 
před slavnými kasárnami. 
Známá jednotka vznikla 
na konci 17. století, kdy 
ohrožovali Evropu Turci. 
Přesně 8. ledna 1683 se 
datuje vznik 35. pěšího 
pluku v Plzni. Místo pro 
jeho kasárna vybral osob-
ně císař Josef II. při své 
návštěvě v Plzni. Kasárna 
byla zbourána v roce 1969 
za velké pozornosti Plze-
ňanů.

Když v Plzni sloužili „Pětatřicátníci“

Kosmetický salon Medu ka
Hana Vl ková
ošet ení pleti, masáž, vizážistka

Riegrova 13, 
312 00 Plze
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Autorem námětu je jihlavský psy-
chiatr Miroslav Skačáni, autor kni-
hy Vraždy ze závisti (Parola, 2008). 
Jde nikoliv o fi ktivní příběh člově-

ka, který 
dostal označení „heparinový vrah“. 
Jde o příběh obětavého, inteligent-
ního a zakřiknutého mladíka s tvá-
ří anděla, který se pokouší, a pozdě-

Hodinu nevíš… v květnové premiéřeHodinu nevíš… v květnové premiéře
Na 7. května se chystá premiéra česko-slovenského koprodukčního fi lmu 
Hodinu nevíš… Mediálně jej podporuje Severočeský Metropol.

Námět: Miroslav Skačáni
Scénář:  Miroslav Skačáni,

Dan Svátek
Režie: Dan Svátek
Producenti:  Brasca, Holiday Films, 

Filmpark Slovakia
Kamera: Jakub Šimůnek
Výtvarník dekorací: Ivo Návrat
Hudba: Varhan Orchestrovič Bauer
Původní skladba: Richard Müller 
Line Producer: Zdeněk Obůrka
Výkonný producent: Lukáš Kaplan
Hrají: Ivan Franěk, Václav Jiráček, 
Stanislav Zindulka, Jana Krauso-
vá, Miroslav Táborský, Zita Kabáto-
vá, Jaroslav Plesl, Petra Nesvačilo-
vá, Zuzana Kronerová, Jan Vlasák, 
David Švehlík a další

Štáb

ka, který 

ji ještě několikrát, dostat na studium 
medicíny. Ale jeho povaha, přestože 
schopnosti a inteligenci na to má, 
mu nedovolí, aby přijímací zkoušky 

na medicínu, teď a kdy-
koliv potom, zvládl. Do-
stává se do nemocnice 
jako saniťák.
A pak přišel den, kdy 
umírající starý pán po-
žádá JEHO, aby mu po-
mohl skončit to trápe-
ní a dostat ho na druhý 
břeh. A ON to udělá a na-
jednou se dostaví poci-
ty blaha. Uvědomí si, že 
má vlastně možnosti Bo-
ha. Že ON je ten, co roz-
hoduje o žití či nežití pa-

cientů. A tak to zkusí znovu… Vraž-
dí a vraždí a má pocit, že dělá dobré 
skutky. Že se vlastně stal Bohem.
Režisérem fi lmu je Dan Svátek, 

který má 
za sebou 
ú s p ě š n ý 
celovečer-
ní debut 
Z a t r a c e -
ní a anglic-
ky mluve-
ný fi lm Blíz-
ko nebe. Ka-
meramanem 
fi lmu je Ja-
kub Šimůnek 
(Účastníci zájezdu, Roming, Václav). 
Výtvarník, akademický malíř Ivo 
Návrat dal spolu s režisérem Svát-
kem dohromady výtvarnou koncep-
ci připravovaného díla. 
Velkou oporu nacházejí tvůrci i ve 
střihači Aloisu Fišárkovi, s nímž 
režisér Svátek spolupracoval na 

svých předchozích filmech a který 
má za sebou práci na desítkách ji-
ných celovečerních filmů, z nichž 
například Kolja obdržel v roce 
1997 Oskara za neanglicky mluve-
ný film. Skladatelem je Varhan Or-
chestrovič Bauer (1968), který je 
autorem hudby k poslednímu fil-
mu Miloše Formana Goya. (met)
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Název knihy je inspirován jako po-
selství skladatelům, textařům, zpě-
vákům a muzikantům slavné české 
melodické hudby minulého století. 
Mnozí autoři dosáhli uznání a popula-
rity nejen doma, ale i v zahraničí. Ja-
romír Vejvoda, Karel Vacek, František 
Kmoch, Václav Vačkář, Václav Bláha, 
Josef Poncar, Josef Stelibský, Rudolf 
Piskáček a další. 
„Jsem rád, že mohu i v knižním vydání 
nabídnout několik příjemných zastavení 
s lidmi, kteří svým významem přesáhli 
hranice svého kraje, země i kontinentu,“ 
řekl na slavnostním křtu knihy v Praze 
Plzeňan Josef Pospíšil. „V historii se nedá 
nic překročit, ani obejít. Jsem rád, že jsem 
se mohl s muzikantskými osobnostmi 
potkávat a popularizovat je pro generace 
příští. Jejich myšlenky, vzpomínky, posel-
ství i radost jsem zašifroval do mnoha 
napsaných kapitol, rozhlasových i televiz-
ních pořadů… Pravdou zůstává, že naší 
identitou je nepochybně krásná česká 
melodická muzika, navazující ve všech 

žánrech na tradice. Muziku a muzikanty, 
které představuji, milovaly už generace 
před námi. Česká melodická muzika je 
dodnes pojmem,“ dodal Pospíšil. A svoji 
spokojenost s pořadem vyjádřil i reži-
sér televizního cyklu Rudolf Tesáček. 
„Mám-li vyjádřit své pocity ze spolupráce 
na pořadu „Za vesnickými muzikanty“, 
pak musím konstatovat, že na pořadu se 
podílím rád a mám radost, jaký má po-
zitivní ohlas u diváků,“ přiznal režisér. 
„Tvoříme těmito pořady vlastně jakousi 
knihovnu slavných a významných osob-
ností populární hudby, jakýsi utříděný 
fond naší hudební historie. Samotného 
mě občas překvapí, kdo a které známé 
či slavné skladby vlastně zkomponoval. 
Česká hudební i zábavní tvorba je zcela 
jedinečná v nápadech i stylu a v půvabu 
melodií a textů regionu střední Evropy 
a touto originalitou si vydobyla nepře-
hlédnutelné místo v hudebním světě,“ 
poznamenal režisér.

Na snímku Josef Pospíšil s manželkou Renatou, která s ním v televizním pořadu 
vystupuje.

S muzikantskou úctou
Praha / Plzeň l Oblíbený televizní pořad Za vesnickými muzikanty má ko-
nečně i svoji knižní podobu. Autorem knihy S muzikantskou úctou – aneb 
Za vesnickými muzikanty je průvodce a autor pořadu Josef Pospíšil.

Text: Metropol

Modelka a moderátorka Lucie Váchová (24) opět pomohla 
dětem z dětských domovů. Spolu s modelkou Lilian Sarah 
Fischerovou (24) navštívily plzeňský domov Domino. Lilian 
navštěvuje tento domov v Plzni často a pokaždé si tam zve 
nějaké hosty, kteří by svou přítomností udělali dětem ra-
dost. „Jsem moc šťastná, že jsem tam mohla také přijet a že se 
mi podařilo sehnat pro děti dárky,“ prozradila Lucie Váchová. 
Modelka opuštěným dětem přivezla krabici plnou oble-
čení v hodnotě přes dvacet tisíc korun. „Děti se radovaly 
hlavně z triček a mikin. Nebyla to ale naše první charitativní 
pomoc. Už loni v létě jsme s Radkou Kocurovou rozdělily ob-
lečení v celkové hodnotě sto tisíc korun mezi dětské domovy 
v Truchlově a Krupce,“ uvedla Váchová. 
Česká vicemiss Lilian Sarah Fischerová předváděla v pří-
mém přenosu České Miss 2009 předvádět lukrativní spod-

ní prádlo. Obtížnější než ukázat své tělo v sexy prádélku 
bylo pro Lili projít se po molu v dvanácticentimetrových 
podpatcích! „Bála jsem se, abych neuklouzla. Celkem to 
v těch dvanácticentimetrových podpatcích klouzalo,“ pro-
zradila  Lili. „Trénovala jsem si to jen na zkoušce. Delší dobu 
jsem nepředváděla, takže strach tam byl, ale žádná výrazná 
tréma mě nepřepadla,“ řekla s úsměvem Lilian, která nemá 
v soukromí problém chodit ve vysokých botách. „Teď mám 
na sobě deseticentimetrové podpatky a vůbec mi to nevadí,“ 
odtajnila.  (sup)

Modelky pomohly dětem

Foto: osobnosti.cz, regiony24.cz
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Vážení a milí čtenáři,

Věřím, že jste zvládli Velikonoce lépe 
než já. Přiznám se, že nemám vypra-
né záclony, nemám umytá okna a ani 
srovnané prádlo ve skříních do komín-
ků. A nepředvedla jsem se ani jako dob-
rá kuchařka. Beránek měl spálený ču-
mák, mazanec ztvrdnul na jídelním sto-
le a navíc k nám do paneláku nedora-
zil ani žádný koledník. Naštěstí! Vajíčka 
jsem totiž stejně nebarvila. Když nedo-
šli koledníci, byla jsem sice ušetřena po-
tupného výprasku, ale podle pověry za-
se uschnu. Obtěžoval mne pouze bez-
domovec, který se potuluje naší čtvrtí. 

Už to vypadalo, že náladu budu mít po 
psa, ale naštěstí vylezlo sluníčko, a já si 
na zahradě vyhřívala své tělo.
Koukala jsem do azurového nebe, kon-
zumovala velikonoční nádivku a by-
lo mi fuk, že někdo o mně možná řek-
ne, že jsem nemožná. Třeba proto, že 
nebarvím vajíčka nebo že ne umím up-
lést pomlázku a upéct beránka. Rozhod-
la jsem se nic neřešit. Radovala jsem se 
z toho, že už je konečně teplo, že svítí 
sluníčko, a že po mně nikdo nic nechce. 
Dobíjela jsem baterky. Když člověk jede 
delší dobu na životní rezervu, energie 
nikde a únava všude.
A tak jsem si naordinovala nicnedělání 

a klídek. Kolem mé hlavy se proháněly 
venkovské kočky, do toho štěkal souse-
dovic pes, kdesi v dálce bylo slyšet cirku-
lárku. V zahradní houpačce mi to bylo 
ale úplně fuk. Ukolébala jsem se do snů 
a z hlavy mi vyšuměly zprávy z politic-
ké scény, přestala jsem řešit vztah Barto-
šová – Pomeje, úlety Venduly Svobodo-
vé, partnery Agáty Hanychové... i drby 
o tom, kdo vymetá každou party... Sni-
la jsem o tom, že všechno na světě je za-
barveno do růžova a že se lidé na sebe 
jen usmívají. A někteří to doopravdy do-
vedou. Třeba modelka a „rosnička“ Lu-
cie Váchová, která spolu s modelkou Lili-
an Sarah Fischerovou neplní každý den 

stránky novin, ale myslí na ty méně 
šťastné a věnují se charitativní činnosti.
Samý úsměv byla v Plzni herečka Jiřina 
Jirásková, a že jí před několika týdny ne-
bylo právě do zpěvu. Myšlenkami jsem 
byla i u olympijské vítězky Kateřiny Em-
mons, která si užívá první týdny mateř-
ství s dcerkou Julií a neřeší další karié-
ru. Je zkrátka momentálně spokojená 
a šťastná. A za jejími slovy nevidím jen 
pouhou spokojenost, ale i velkou radost 
z toho, jaký prožívá život. A takovou ra-
dost bych přála vám všem.

Olga Čermáková 
šéfredaktorka

cermakova@tydeniky.cz
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Asi ne, ale v Plzni to možné bylo a to  
během akce Noc s Andersenem. Ta 
se konala v prostorách Techmania 
science center v areálu bývalé Ško-
dovky. Společnou myšlenkou bylo 
propojení vědy a literatury v po-
době knihovny a vědecko-technic-
kého potenciálu muzea. To, co se 
dočteme v knihách, si v Techmanii 
může nakonec každý návštěvník 
sám vyzkoušet a ověřit na zdejších 
interaktivních exponátech. Ty byly 
při Noci s Andersenem doplněny 
o živé kostýmované osobnosti nejen 
ze světové historie vědy a techniky 
a autory převratných vědeckých vy-
nálezů, ale i o živé postavy známých 
českých a světových literátů a spiso-
vatelů.  (kat)

Prožití své dovolené,
nejvíce klidu, vody a pohody

najdete v jižních Čechách
u nás.

Volejte a neváhejte.

Tel. 728 637 002Tel. 728 637 002

Emil Škoda potkal Einsteina
Plzeň l Myslíte, že se mohl zaklada-
tel plzeňské Škodovky Emil Škoda 
potkat s Albertem Einsteinem, či se 
spisovatelem a pohádkářem Han-
sem Christianem Andersenem?

„Obě jsme v pořádku,“ uvedla prostřed-
nictvím agentury Emmons. S man-
želem, americkým střelcem Mattem 
Emmonsem, zatím pobývá v Česku, ale 
bydlet budou v americké Minnesotě, 
kde si koupili dům. „V Česku budeme tak 
tři měsíce, a pak odjedeme do Ameriky,“ 
prozradila šťastná maminka, která kra-
lovala i anketě Sportovec Plzně 2008. 
Jaká budete maminka?
Doufám, že taková, se kterou je legra-
ce, ale kterou ten prcek bude také po-

slouchat. Určitě budeme trávit spous-
tu času venku.
Co teď bude s ženskou sportovní 
střelbou, když její královna bude pl-
nit mateřské povinnosti?
Nemám strach. Máme v Plzni silné 
družstvo. 
Kde máte vůbec momentálně svoji 
zbraň?
Zamčenou v trezoru v Plzni. Loňská 
sezona byla snad nejnáročnější ze 
všech a bylo už třeba vypnout.

Kateřina Emmons má Julii a na podzim chce střílet
Plzeň l Plzeňská střelkyně Kateřina Emmons je maminkou. Olympijská ví-
tězka z loňských her v Pekingu porodila začátkem dubna dceru Julii. Měřila 
50 cm a vážila 2,68 kg.

Nicméně, loni jste sebrala spoustu 
výher.
To je pravda. Ale ankety Střelec ro-
ku a Sportovec Plzně jsou pro mě 
ty nejmilejší. Beru je jako takové 
domácí, cítím se tady dobře. Letos 
jsem si přála ještě vyhrát Cenu Gu-
tha Jarkovského za nejhodnotnější 

 Narodila se 17. listopadu 1983 v Plzni.
 Z olympiády v Pekingu přivezla zlato a stříbro.
  Stala se nejlepší střelkyní světa a Česka za rok 
2008.   

výkon roku, ale to se nepovedlo.
Vzpomínáte často na loňskou sezonu 
se dvěma olympijskými medailemi?
Překonávat se bude hodně těžko. Nic-
méně na to, že začala loni v lednu ope-

Kateřina Emmons

Jaro
je tady

plná náruč kočičekplná náruč kočiček

rací, skončila výborně. Dosáhla jsem 
asi nejvýš, co šlo. Měla jsem pevnou 
vůli, vědomí, že do toho chci jít. Teď už 
si budu užívat úrovně, na kterou jsem 
se dostala a vypracovala. Už nebudu 
muset něco dokazovat.
Bude se vám na mateřské dovolené 
po střelbě hodně stýskat?
Myslím si, že v červnu bych začala 
trošku trénovat. Ale uvidím, jak se na 
to bude tvářit miminko, to bude mít 
rozhodující slovo. Osahat pušku bych 
si však chtěla. A když to půjde, na pod-
zim zkusím pár závodů...
Jste rodačka z Plzně, na svět tu přišla 
i vaše dcera. Zeptám se vás na vztah 
k tomuto městu?
Když jsem byla malá, moc se mi tu ne-
líbilo. Ale teď vidím, že je Plzeň stále 
krásnější. Jsem hrdá, že jsem Plzeňač-
ka.  (lov)
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