
Na plzeňských divadelních prknech se odehrává příběh milovníka žen Dona Juana, který střídá manželky jak 
na běžícím pásu. V roli svůdníka exceluje Miroslav Donutil. Jeho Juan sice není mladý, ale o to přesvědčivější. 

Bezbožník a lamač ženských srdcí Don Juan je šlechtic, který nemá žádné svědomí. „Miluje“ každou, na 
kterou se podívá. Je to pokrytec, který jen co opustí svou ženu Elvíru, už si hledá další oběť. Věrný sluha 
Sganarel se ho snaží přimět k lepšímu chování, ne často se mu to ale podaří...Umí se tvářit ctnostně, šklebit 

za zády, dokáže soustředěnou pozorností držet protihráče v šachu, takže ten se nezmůže na slovo. 
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v roce 1869| Policisté a strážníci rozšířili registr dárců kostní dřeně | Do Plzně přijedou vysokoškoláci z celé ČR | Dva nové sa-
nitní vozy pro záchranku | Vicemiss se chystá do světa | Hledá se muž, zn. „Bohatý“ | Dívka Šumavy 2009 dorazila do Klatov
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V nekonečnýchV nekonečných
seriálech mne neuvidíteseriálech mne neuvidíte

 Jak se vám hraje role Dona Juana? 
Výborně. Don Juan je za své hříchy potrestán, pro-
padne peklu. Ale zůstává svůdný. Do jeho typu 
jakoby Molière vložil veškerou nebezpečnou svůd-
nost naší bezohledně dobyvatelské civilizace. Je 
to skvělá komedie o moderní době.

 Pro plzeňské publikum a pražské diváky jste 
ovšem nezapomenutelný jako Truffaldino z in-
scenace Sluha dvou pánů. Ta se dočkala více 
než 400 repríz. Není už to trochu nuda? 
Komedie o přihlouplém i vychytralém sluhovi 
Truffaldinovi, který slouží dvěma pánům, se 
v pražském Národním divadle hraje od roku 
1994. Já se musel více než 400krát převléknout 
do jednoho kostýmu a téměř tři hodiny bavit 
diváky. Když jsme začali zkoušet, vybral jsem 
si publikum jako spoluhráče, takže pokaždé je 
něco jinak.  

 Jak si můžete zapamatovat tolik textu, tři 
hodiny excelujete na jevišti?
Občas text vypadne, to se stane, ale vždycky 
se spoléhám na sebe, že si nějak poradím. To 
už fungovalo v Divadle Husa na provázku. 
Tam nám režiséři říkali – když zapomenete 
text, musíte z toho vybruslit tak, že situaci 
ještě povýšíte. Jirka Pecha jednou zakopl 
v brnění, a když dopadl k nohám anděla 
v podání krásné konzervatoristky, podí-
val se na ni krvavým zrakem a pronesl – 
jo, děvče, divadlo, to je dřina. Už to tam 
zůstalo.

 Míváte po těch letech u divadla ještě 
trému?
Když jdete na jeviště, zvlášť v Národním, 
uvědomíte si, kdo tady všechno hrál. Tré-
ma tam je, ale je slastně překonána prv-
ními větami.
 Prošvihnul jste někdy představení?

Stalo se a bylo to představení Naši furian-
ti. Někdo mi ukradl diář. Byl jsem na cestě 
na představení do 200 kilometrů vzdále-
ného města, když mi volali, že mám hrát 
v Praze Furianty. Odehrál to Václav Postrá-
necký. A mně z toho zůstala vzpomínka 
z výplatní pásky, která začínala znamén-
kem minus. 

 Už jste někdy zrušil představení kvůli 
nějaké smutné události v rodině? 
Nezrušil. Když mi zemřel tatínek, musel 
jsem hrát. To je úděl herců. Osobní pocity 
musí jít stranou.

 Někteří herci si libují v projektu Divadlo jednoho 
herce, vy zase máte hodně představení, s kterými ko-
munikujete. Čím vás dokáží překvapit?
Třeba si zvykli, že když požádám o kousek chleba, ně-
kdo z nich ten chleba má. Dokonce se stane, že čas od 
času spadne na jeviště několik bochníků. Dřív tam do-
razila jen malá kůrka, teď je z téhle scény happening.

 Jak relaxujete a kde budete trávit dovolenou?
Mám docela problémy s dolními končetinami, jezdím 
každý rok do třeboňských lázní. Pak se chystám na Mo-
ravu.

 Je Truffaldino vaší životní rolí?
Mnozí to asi budou říkat, já si však myslím, že těch 
rolí bylo víc, hlavně Na provázku. Co to je životní ro-
le? Podle mě to je role, kterou už nikdy v životě ne-
překonáte, a to já bych ještě chtěl. Chtěl bych další 
životní role, ale věk postupuje, tomu se neubráníte. 
Když jsem si ještě nedávno představil osmapadesá-
tiletého člověka, připadal mi starý. Dneska je osma-
padesát mně a starý si nepřipadám. Málokdo z herců 
jde do důchodu, často dostávají mnohem zajímavější 
role než předtím.

 Utekla vám v životě nějaká role?
Nemyslím, že bych o nějakou roli přišel, ani jsem po 
žádné netoužil. Když jsem mohl hrát Rómea, tak jsem 
vypadal spíš, že bych mohl hrát někoho z gardy, ale 
časem jsem si zahrál i spousty milovníků. Nemám to 
tak, že bych bazíroval na nějaké roli.

 Co chystáte v nejbližší době?
V červnu a červenci mne čeká natáčení pohádky s Mila-
nem Císlerem O deštivé víle. Před tím jsem měl na stole 
několik scénářů pohádek, ale ani jedna se mi nelíbila. 
Byly takové, že by jim dospělí nerozuměli, natož dě-
ti. Byly prostě blbé. Čeká mne natáčení několika fi lmů 
a seriálu. Možná se to bude zdát málo, ale já si hodně 
vybírám. Kdybych bral všechno, tak den by musel mít 
alespoň 69 hodin.

 Mluvil jste o seriálu, proč nehrajete v těch součas-
ných?
A ani mne v nich nikdy neuvidíte. Nemám chuť do těch 
současných naskočit, nepřipadají mi dost dobré. Když 
v nich moji kolegové hrají, nezazlívám jim to. Je to je-
jich rozhodnutí a určitě fi nanční stránka je příjemná.

 Nicméně zmínil jste se, že jeden seriál točit začnete?
Vzal jsem ho, protože mi připadá hodně kvalitní. Jde 
o třináctidílný seriál z období 1. republiky. Těším se, 
ale ještě to nechci konkrétně upřesňovat, jakého téma-
tu se bude seriál týkat. 

Text: Olga Čermáková, foto: archiv

 Narodil se 7. února 1951 v Třebíči.
 Je členem činohry Národního divadla 

v Praze. Je jedním z nejpopulárnějších 
českých herců. Sám říká, že na studia he-
rectví (brněnská JAMU) šel převážně z dů-
vodu , že nemusel studovat matematiku, 
ale spíš v něm zvítězily rodinné geny. Jeho 
rodiče byli ochotníky a dědeček byl vynika-
jícím a nadšeným vypravěčem. Již za studií 
hrál v divadle Husa na provázku, kde půso-
bil od roku 1973 až do roku 1990. Poté se již 
objevuje na prknech Národního divadla, kde 
působí dodnes.

Miroslav Donutil

í
o-
iž 
de 

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

Rozkládací pohovka
plocha lÛÏka 135 x 210 cm
rozmûr ‰/v/h: 227/86/187
8049085 Eros

1177.99.9900,-,-17.990,-
24.990,-
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Soutěž učňů  
Karlovy Vary | V KV Aréně  se 
uskuteční 18. a 19. června Soutěž 
učňů stavebních oborů /SUSO/ jako 
doprovodný program veletrhu FOR 
ARCH Karlovy Vary. SUSO již třinác-
tým rokem nabízí žákům učňov-
ských oborů možnost zúčastnit se 
soutěže a porovnat si tak své zna-
losti a praktické dovednosti s ko-
legy z  českých, ale i zahraničních 
škol. Za uplynulých 13 let se pro-
jektu zúčastnilo přes 3000 studen-
tů. Dvoučlenná družstva v oborech 
zedník a truhlář předvádí své do-
vednosti v teorii a na praktickém 
konkrétním zadání. Soutěžící pra-
cují podle technického výkresu. Ví-
tězové regionálních kol postupují 
do zářijového fi nále.

Taktovku dostal 
Francouz

Karlovy Vary | Karlovarský sym-
fonický orchestr ve své 175. sezo-
ně mění šéfdirigenta. Je jím Martin 
Lebel, který vystřídal dosavadní-
ho šéfdirigenta Jiřího Stárka. Lebel 
vystudoval na konzervatoři v Pa-
říži harmonii, kontrapunkt, fugu, 
instrumentaci, violoncello, klavír 
a dirigování. V roce 1998 získal tře-
tí místo v Mezinárodní soutěži Di-
mitrije Mitropoulose v Aténách. Le-
bel má hudební smlouvu na jednu 
uměleckou sezonu od září do kon-
ce června, kdy bude dirigovat osm 
koncertů. 

Abiturienti po 35 letech
Plasy | Absolventi Střední země-
dělské technické školy v Plasích, 
kteří maturovali v červnu před 35 
lety, se sejdou v pátek 5. června v 
18 hodin v hotelu Prusík v Kralovi-
cích na Plzeňsku. Pozvání na sraz 
bývalých žáků přijal i jejich třídní 
profesor Zdeněk Janíček. 

Křtiny lemuřích slečen
Plzeň | Prakticky všechny opice 
a poloopice mají v plzeňské zoo 
jméno. Některým dosud chybě-
lo a tak byly pokřtěny 3 mladé sa-
mičky lemura, které bydlí v mada-
gaskarském pavilonu. Pokřtěny by-
ly jmény Růženka, Blaženka a Te-
rezka.

V souvis-
losti s pro-
pouštěním 
v krachují-

cích porcelánkách přišlo o práci oko-
lo 900 lidí, nyní většinou evidovaných 
úřady práce. Podle informací předse-
dy představenstva společnosti HEN-
GIS má fi rma v plánu pro obnovení vý-

roby přijmout postupně do práce 400 
až 450 lidí. „Jsme ve spojení s ÚP v Kar-
lových Varech a v Chomutově a připravu-
jeme seznamy lidí i postup, jak je bude-
me nabírat zpět,“ uvedl Bíman s tím, že 
termín přijímání zaměstnanců a další 
kroky souvisí s odezvou z  minister-
stva práce a sociálních věcí. 
„Vedení kraje chystá dopis novému mi-

Od samotného počátku až dodnes 
využívá pivovar při vaření piva pou-
ze klasický postup, tedy výhradně za 
použití vody, ječného sladu a chme-
le, a nejnovějších poznatků lidského 
vědění. I díky tomu dnes nese každé 
čtvrté prodané pivo u nás jméno Gam-
brinus. Za 140 let si konzumenti moh-
li pochutnat na více než 20 miliardách 
půllitrů. Takové množství piva by je-
den z nejlepších českých výčepních 
čepoval v kuse 4 528 let (1 pivo za 7 
vteřin). „Díky klasické technologii při 
výrobě, tedy vaření výhradně z ječného 
sladu, chmele a vody, a zaručení vysoké 
kvality piva díky použití moderních zaří-

zení, si pivo získalo velkou oblibu a dnes 
každé čtvrté prodané pivo v Česku nese 
jméno Gambrinus,“ řekl Jan Hlaváček, 
vrchní sládek Gambrinusu (na snímku), 
jehož podpis nese každá láhev a ple-
chovka s tímto nejoblíbenějším čes-
kým pivem. Od loňského podzimu je 
na trhu nové pivo Gambrinus 11° Ex-
celent. Ten se stal během prvních mě-
síců od svého uvedení na trh jednič-
kou v segmentu jedenáctistupňových 
piv a nedávno si odnesl vítězství ze 
soutěže Volba spotřebitelů v kategorii 
pivo.  (ol)

Historie pivovaru se začala psát v roce 1869
Praha/Plzeň | V květnu uplynulo 140 let od založení Prvního plzeňského ak-
ciového pivovaru, pozdějšího pivovaru Gambrinus, v roce 1869. Za tuto dobu 
uvařil bezmála 102 milionů hektolitrů piva.

Foto: Plzeňský Prazdroj

Kraj jednal s novým majitelem porcelánek
Karlovy Vary | Na krajském úřadě se jednalo o postupném návratu býva-
lých zaměstnanců porcelánek zpět do práce a o výzvě kraje určené minister-
stvu práce a sociálních věcí, aby pokračovalo v podpoře politiky aktivní za-
městnanosti úřadů práce. Setkání se účastnil náměstek hejtmana Miloslav 
Čermák, krajský zastupitel Tomáš Hybner a předseda představenstva HEN-
GIS a. s. Michal Bíman, jehož fi rma je novým vlastníkem provozů ve Staré 
Roli, Nové Roli, Lesově a Klášterci nad Ohří.

nistrovi práce a sociálních věcí s poža-
davkem na podporu fi nancování pro-
gramů týkajících se tvorby nových pra-
covních míst či vzdělávání pracovníků,“ 
vysvětlil náměstek hejtmana Miloslav 
Čermák. Problematiku krachujících 
porcelánek řešil v kraji osobně býva-
lý ministr Petr Nečas, který přislíbil 
pomoc. „Připomněli jsme novým vlast-
níkům porcelánek možnost avizovanou 
právě ministrem Nečasem zavést při po-
stupném rozjezdu výroby čtyřdenní pra-
covní týden a pátý den využít ke školení 
a vzdělávání zaměstnanců, které by bylo 
hrazeno z ministerských takzvaně pro-
tikrizových peněz,“ vysvětlil náměstek 
hejtmana. (pav)

Plzeň | I o letošních letních prázdni-
nách budou mít možnost děti a mla-
dí lidé do 18 let poznávat Plzeňský 
kraj prostřednictvím Prázdninové 
štafety. 
Pro účast v této velké poznávací hře 
o ceny je úplně jedno, zda v tomto 
kraji žijí, nebo do něj jen zavítají na 
několik prázdninových dnů. Těm pr-
vým chce ukázat v jak krásném a tu-
risticky přitažlivém místě se narodili 
a žijí, těm druhým nabídnout to nej-
zajímavější, co tento západní kout 
Čech nabízí. Letos se štafeta koná již 
po sedmé a podmínky zůstávají ne-
změněné. Opět si bude možné zvolit 
ze 46 doporučených zastávek libovol-
ný výběr 12 a jejich návštěvu doložit 
v účastnickém listu. Ten se dá  získat 
před prázdninami a v jejich průběhu 
v pokladnách významných turistic-
kých míst  a dále ve většině turistic-
kých informačních center kraje a na 
webových adresách: www.turisturaj.
cz; www.zooplzen.cz; www.iris.snad-
no.eu. V účastnickém listu najde kaž-
dý všechny  informace. 
Štafeta startuje  v sobotu 27. červ-

na a končí 31. srpna. Co do změn tu-
ristických cílů jich přináší tento roč-
ník nejvíc. Vedle turistického „stříb-
ra“ Plzeňského kraje jde například 
o zámek Luhov s expozicí historic-
kých kol či muzeum použití smoly 
v Lomanech na Plasku. Letošní roč-
ník chce nabídnout co nejvíce pohy-
bu v přírodě a objevitelských zážit-
ků. To umožní zařazení na seznam 
doporučených cílů několika hrad-
ních zřícenin.  
Úplnou novinkou v historii štafety 
je nabídka třech naučných stezek. 
Na jednoho z vylosovaných účast-
níků štafety čeká rodinný zahranič-
ní zájezd a na obdobně zajímavou 
cenu se může těšit i ten, který na-
vštíví nejvyšší počet štafetových za-
stávek. I letos bude rozdána desítka 
originálních triček s emblémem šta-
fety a jménem účastníka na rukávu 
a další odměny, na které se mohou 
těšit úplně všichni.  
Hlavním pořadatelem Prázdninové 
štafety je Zoologická a botanická za-
hrada města Plzně, spolu  s Krajským 
úřadem Plzeňského kraje.  (hyk)

Poznejte Plzeňský region s Prázdninovou štafetou
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„Každý dárce je vhodný dárce, ale někteří 
jsou lepší. Ideální dárce je mladý, zdravý 
muž do 35 let. Ty lze nejsnáze najít me-
zi policisty, strážníky, hasiči, záchranáři 
a sportovci,“ poznamenal primář od-
dělení a zakladatel registru Vladimír 
Koza. Náborová akce odstartovala na 
západě Čech a rozšíří se po celé re-
publice. Podle náměstka policejního 
prezidenta Jiřího Houby tak policisté 
plní jedno ze svých poslání - pomáhat 
a chránit. Kromě strážníků a policistů 
na různých služebních postech se do 
registru zařadil například i šéf zápa-
dočeské cizinecké policie Martin Kemr. 
Věří tomu, že jeho osobní příklad a ta-
ké osobní dopisy přesvědčí nejednoho 
jeho podřízeného ke stejnému kroku. 
Jak uvedl západočeský policejní ředitel 
Miloslav Maštera v Plzeňském a Kar-
lovarském kraji je na 4000 policistů, 
z nichž několik stovek už dobrovolně 

dává krev. „Byli bychom spokojeni, kdy-
bychom dosáhli alespoň kolem sta dárců 
dřeně,“ uvedl ředitel. Národní registr 
vznikl v Plzni v roce 1992 a nyní evidu-
je bezmála 34 000 dobrovolných dárců. 
Přestože představuje v počtu dárců jen 
asi čtvrt procenta světové databáze, dí-
ky němu se uskuteční každá stá trans-
plantace kostní dřeně na světě, v ČR 
je to více než polovina všech trans-
plantací dřeně včetně příbuzenských. 
Patronkou kampaně registru a Nadace 
pro transplantaci kostní dřeně se stala 
fotografka Sára Saudková. „Bylo by div-
né, kdyby mě pan primář oslovil a já ho 
nepodpořila, to bych se musela hanbou 
propadnout. Jsou frajeři, ti kluci, kteří do 
toho jdou, protože dávají lidem naději,“ 
pochválila policisty Sára Saudková. 

„Plzeň, kolébka piva Pilsner Urquell, je 
přeplněná kvalitními výčepními. Proto 
mě vítězství v regionálním kole velmi 
mile překvapilo. V národním fi nále bu-
de konkurence ještě větší, ale dopředu 
nic nevzdávám,“ řekl Oldřich Jerman, 
který provozuje své řemeslo 14 let. 
Kromě něho postoupili do dalšího 
kola Milan Trávníček, U Mansfelda, 
Plzeň, Michal Králik, Šenk Na Parká-
nu, Plzeň, Eduard Štujber, Radniční 
sklípek, Litoměřice, František Šlapák, 
Restaurace U Reinerů, Písek. Z re-
gionálních kol postupuje vždy pět 
nejlepších. Společně tak utvoří elitní 
patnáctku, která se utká 30. června 

v národním fi nále. Spolu s titulem 
Mistr výčepní ČR pojede vítěz do 
Londýna a návštíví loňského vítěze 
soutěže, dostane pivo na rok zdar-
ma a čeká ho účast v mezinárodním 
fi nále (Berlín, říjen 2009). „Plzeňské 
regionální kolo bylo hodně vyrovnané. 
Ale kdo viděl Oldřicha Jermana čepo-
vat, nepochyboval o jeho vítězství,,“ 
komentoval průběh starší obchodní 
sládek Prazdroje Václav Berka. Do 
soutěže Pilsner Urquell Master Bar-
tender 2009 se přihlásilo 352 českých 
výčepních.  (ol)  
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Text: Olga Čermáková
Foto: Renata Jenšíková

Pět nejlepších výčepních z Plzně s Václavem Berkou, obchodním sládkem Plzeňského 
Prazdroje (zleva: Václav Berka, Michal Králik, Milan Trávníček, Eduard Štujber, Fran-
tišek Šlapák, Oldřich Jerman) Foto: Metropol

„Plzeň si za místo konání vybrali stu-
denti v anketě při loňském ročníku 
v Brně,“ řekl předseda organizační-
ho výboru her Jan Horejc. Z  hos-
titelského města se akce zúčastní 
sportovci z katedry tělesné výchovy 
a sportu a katedry tělesné a spor-
tovní výchovy (KTSV) ZČU a také 
plzeňská katedra tělesné výchovy 
Lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
(KTUK).
Mezi domácí favority patří student-
ka čtvrtého ročníku Lenka Ledvino-
vá. Jde o českou rekordmanku v ho-
du kladivem v dospělé kategorii. 
Studentský fotbalový tým se bude 
moci opřít o studující borce z kádru 
prvoligové Viktorie. K mužstvu by 
se měl připojit obránce Bauer. Na 
minulých akademických hrách sou-

těžilo 124 sportovců z plzeňských 
fakult. V Brně vybojovali sedmatři-
cet medailí.
Studentská sportovní akce se  ode-
hraje na více než dvaceti místech po 
celé západočeské metropoli. Většinu 
z nich tvoří pronajatá sportoviště. 
Fotbalový turnaj odehrají na stadio-
nu ve Skvrňanech, atleti se sejdou ve 
Štruncových sadech. Na programu 
her je jedenatřicet sportů a vstup na 
sportoviště bude zdarma.

České akademické hry
Akce se poprvé konala v roce 2002 
v Brně. V Plzni se mladí sportovci 
sejdou poprvé. Přijet by mělo kolem 
2500 studentů. V jednatřiceti spor-
tech budou zápolit na více než dva-
ceti plzeňských sportovištích.  (ol) 

Plzeň | Křimické zámecké divadelní 
slavnosti, vystřídala v zahradě zám-
ku Lobkowiczů v Plzni-Křimicích 
přehlídka Divadlo na zámku. V úte-
rý 2. června odstartovali ochotníci 
z divadelního spolku Jezírko hrou 
V. Renčína Nejkrásnější válka. Ve 
středu 3. a ve čtvrtek 4. června se-
hrají divadelníci Horníčkův Slaměný 
klobouk a přehlídku zakončí v pátek 
a v sobotu opět komediální velkohra 
Nejkrásnější válka. Začátky před-
stavení v zahradě Lobkowiczů jsou 
ve dvacet hodin. Zámecké divadelní 
slavnosti doplní letos již potřetí ,letní 

Policisté a strážníci rozšířili registr dárců dřeně
Plzeň | Víc než tři desítky západočeských policistů státní a cizinecké policie 
a plzeňských strážníků se staly dobrovolnými dárci kostní dřeně pro lidi ne-
mocné poruchami krvetvorby. Český národní registr dárců dřeně, který vznikl 
při hematologicko-onkologickém oddělení plzeňské fakultní nemocnice před 20 
lety, zahájil velkou náborovou kampaň na získání „ideálních“ dobrovolných 
dárců právě mezi policisty. Kampaň zaštítil policejní prezident.

prospekt bezplatně zašleme
volejte zdarma

800 100 414

www.provapo.cz

•Funk ní bez p ípojky vody,
odpadu, el. proudu.

 I na dobírku.•
• Sedm typ .

VYRÁBÍ A PRODÁVÁ
BAPA, Praha 3

Kou imská 18

HZZ a.s., Brno
Gajdošova 82

„Cílem je povzbudit obyvatele venko-
va k aktivní účasti na rozvoji svého 
domova, zveřejnit rozmanitost a pes-
trost uskutečňování programů obno-
vy vesnic a upozornit veřejnost na 
význam venkova,“ uvedl náměstek 
hejtmana Karlovarského kraje Pe-
tr Navrátil. „Krajská hodnotitelská 
komise navštíví všechny přihlášené 
obce během těchto dnů a ve druhé 
polovině června bychom měli znát 
výsledek,“ uvedl Navrátil. Vítěz 
získá Zlatou stuhu a postoupí do 
celostátního kola. Obce ale mohou 
získat i další ocenění. Modrou stu-
hu za společenský život, Bílou za 
činnost mládeže, Zelenou za péči 
o zeleň a životní prostředí a Oran-
žovou za spolupráci obce a země-
dělského subjektu. Loni soutěžilo 
l7 obcí a Zlatou stuhu získala Lom-
nice na Sokolovsku.  (bo) 

O nejkrásnější obec
Karlovy Vary | Do 6. ročníku sou-
těže Vesnice roku 2009 se přihlá-
silo dvacet obcí z Karlovarského 
kraje.

Odstartovala regionální kola o nejlepšího výčepníhoOdstartovala regionální kola o nejlepšího výčepního
Plzeň | V Plzeňském Prazdroji odstartovala regionální kola mezinárodní sou-
těže Pilsner Urquell Master Bartender 2009 o nejlepšího výčepního. První mís-
to patří Oldřichu Jermanovi z mostecké Restaurace Veronika. Plzeňského kola 
se zúčastnilo 35 výčepních a pět nejlepších postoupilo do národního fi nále.

Divadlo a kino pod širákem
Plzeň | Křimické zámecké divadelní slavnosti, vystřídala v zahradě zám-
ku Lobkowiczů v Plzni-Křimicích přehlídka Divadlo na zámku. V úterý 2. 
června odstartovali ochotníci z divadelního spolku Jezírko hrou V. Renčína 
Nejkrásnější válka. 

kino‘ a opět za dobrovolné vstupné. 
Celkem je na červen a srpen připra-
veno dvanáct zajímavých fi lmů. Mezi 
tituly jako je Tobruk, Nestyda nebo 
Peklo s princeznou si vyberou dospě-
lí, připraveny jsou ale i rodinné fi lmy 
a pohádky, například Doba ledová 3 
nebo Harry Potter a Princ dvojí kr-
ve. Začátky promítání jsou v červnu 
vždy ve 22 hodin a od 19. do 22. srp-
na ve 21 hodin.
V zahradě zámku Lobkowizců se 
chystá i první svatba. „Musíme však 
prostory zahrady ještě uzpůsobit pro 
tento významný akt a možná, že se 
svatby v zámecké zahradě stanou hez-
kou tradicí. Myslím si, že o tento netra-
diční prostor bude značný zájem,“ řekl 
Jaroslav Lobkowicz, který o rodinný 
majetek v Křimicích s rodinou pečuje 
a zvelebuje ho.  (ol)

Do Plzně přijedou vysokoškoláci z celé ČR
Plzeň | Poprvé v historii se v Plzni od 13. do 20. června uskuteční České aka-
demické hry. Podle organizátorů se jich zúčastní téměř dva a půl tisíce vyso-
koškoláků z celé České republiky. Hry budou slavnostně zahájeny v pondělí 
15.června v devatenáct hodin v areálu kolejí v Bolevecké ulici.

Patronkou kampaně registru a Nadace pro transplantaci kostní dřeně je fotografka Sára Saudková.

Oslavte výročí s námi!
1899 – 2009

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 

slaví 110 let veřejné dopravy v Plzni.
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Klatovy | Finalistky IV. ročníku soutěže 
DÍVKA ŠUMAVY 2009 byly oficiálně před-
staveny v Klatovech. 
Prezentovány byly nové fotografie Ivana 
Štefka, které vznikly v rámci víkendového 
soustředění finalistek v Plzni. Dívky již 
nyní bojují o titul „Dívka Sympatie´09“ 
a na každé z akcí, které se zúčastní, sbírají 
podporu a hlasy. Vítězka této ankety získá 
do pronájmu osobní automobil od našeho 

Dívka Šumavy 2009 dorazila do Klatov

Plzeň | Plzeňská zdravotní záchran-
ná služba dostala dva nové sanit-
ní vozy typu VW Transporter T5 
a jedno sanitní vozidlo MB Vito 115 
CDI/L. Ve vybavení obou vozů jsou 
přístroje k obnově a udržení základ-
ních životních funkcí. Jeden z vozů 
zůstává v Plzni, druhý bude jezdit 
v Klatovech a okolí. 
Sanitní vůz putuje do Domažlic. 
Vozidlo je vybaveno k převozu ra-
něných a nemocných, kteří nemají 
akutně ohroženy základní životní 
funkce a během transportu nepo-
třebují intenzivní péči. Vůz má ve 
výbavě transportní prostředky pro 
bezpečný a šetrný transport nemoc-
ných, radiovou techniku, základní 
pomůcky pro ošetření náhle vzniklé-
ho zhoršení zdravotního stavu. 

Záchranka Plzeňského kraje převzala nové sanitní vozy. Slavnostního předání se 
zúčastnil krajský zastupitel Václav Šimánek.

Dva nové sanitní vozy pro záchranku

hlavního partnera a víkendový pobyt v lu-
xusním Wellness hotelu, šperky, kosmeti-
ku, mobilní telefon, poukazy na kúru do 
kosmetického salonu a další ceny. V Kla-
tovech finalistky předvedly kolekci letních 
šatů, kolekci plavek sebejistě prezentovaly 
v taneční choreografii choreografa Pavla 
 Wolfa. 
Moderátor akce Jan Suda si v poslední části 
akce Dívka Šumavy připravil na finalistky 
zajímavé otázky, ale dívky se nenechaly vy-
vést z míry. V krásných šatech návrhářky 
Ivety Hrabětové si užívaly pozornost divá-
ků a médií.  (bru) 

Foto: Petra Jarošová

Kolekci plavek sebejistě prezentovaly dívky v ta-
neční choreografi i Pavla Wolfa.

NEZDRAŽUJEME !!!NEZDRAŽUJEME !!!

AKCE v ervnuAKCE v ervnu
a v ervenci:a v ervenci:

Tešíme se
na Vaši

návštevu!
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Hlasujte pro jistotu

Jiří Havel
lídr kandidátky 
do Evropského parlamentu

Jiří Paroubek
předseda ČSSD

5. a 6. června přijďte k volbám do Evropského parlamentu

„Šestipodlažní administrativní budova 
bude čelní stranou orientována do uli-
ce U Prazdroje. Ve svahu za ní vyroste 
pětipodlažní rezidenční budova. Plochu 
mezi nimi vyplní malé náměstíčko se 
zelení,“ sdělila marketingová mana-
žerka UBM Bohemia Lenka Kocurová. 
Projekt, pojmenovaný po původním 
hostinci U města Hamburku, na jehož 
místě nyní stojí hotel Angelo, má plat-
né územní rozhodnutí. „Stavět začneme 

Karlovy Vary | Denní centrum Žirafa 
v Karlových Varech je provozováno 
občanským sdružením Nejste sami. Je 
jediným zařízením na Karlovarsku, 
které bylo vybráno do projektu SBÍREJ 
TONER.CZ. 
Sbírání tonerů potrvá do konce října, 
poté vedení centra Žirafa převezme pří-
padný výtěžek z renovace tonerů, které 
byly v Karlovarském kraji nasbírány. 
„Nadchla nás nenásilnost a dobrovolnost 
projektu. Jsme rádi za každý fi nanční 
obnos, moc si toho vážíme. Peníze pou-
žijeme na vybavení třídy a rehabilitační 
pomůcky,“ řekla Renata Kunešová, ře-
ditelka Denního centra Žirafa. Centrum 
poskytuje sociální ambulantní služby 
klientům s těžkým kombinovaným po-
stižením a klientům s autismem. Prin-

cip projektu spočívá v tom, že se fi rmy 
mohou na stránkách www.sbirej-toner.
cz zaregistrovat, poté zdarma dostanou 
sběrný box, do kterého budou tonery 
dávat. Až bude box plný, bude odve-
zen. „Výtěžek z toho výkupu předáme na 
podzim organizacím, které jsme vybrali. 
Jde o celostátní projekt, v každém kraji 
jsme vybrali jednu organizaci, jíž výtěžek 
z výkupů v kraji, v němž sídlí, předáme. 
Bude tedy záležet na tom, kolik fi rem se 
v daném území zapojí. To v tuhle chvíli ne-
víme,“ uvedla ředitelka projektu Klára 
Noworytová. Podle ní se v ČR prodalo 
loni tři a půl milionu kusů tonetorových 
originálních kazet, z toho renovováno 
bylo 32 %. Prodalo se i 8,4 milionu in-
koustových originálních kazet a z toho-
to bylo renovováno 25 %.  (ad)

Plzeň | Česká vicemiss čtyřiadvacetiletá Plzeňačka Lilian Sarah Fischerová 
možná již brzy opustí rodné luhy a háje a zakotví v zahraničí! Brzy se prý  
dozví, jestli získala lukrativní kšeft v zahraničí! 

Plzeň změní tvářPlzeň změní tvář
Plzeň | Území mezi Plzeňským 
Prazdrojem a krajským soudem 
prodělá do dvou let další výraznou 
změnu. Na pozemku vedle hotelu 
Angelo vyroste luxusní obytný 
a kancelářský komplex Hamburk 
za 300 milionů korun. Dvě samo-
statné budovy postaví na trojúhel-
níkové parcele mezi ulicemi U Pra-
zdroje a Klicperovou investorská 
společnost UBM Bohemia.

začátkem příštího roku. Byty a kancelá-
ře budou připravené k nastěhování za 
osmnáct měsíců, v průběhu roku 2011,“ 
uvedla Kocurová. Z celkové plochy více 
než 12 tisíc metrů čtverečních počítá 
projekt s třetinou pro bydlení. Byty 
jsou plánované jako malometrážní od 
31 do 82 metrů čtverečních. V suteré-
nu obou budov bude 110 parkovacích 

míst. V nebytových prostorách v příze-
mí mohou vzniknout kavárny, restau-
race, ordinace, kosmetické salony nebo 
kadeřnictví. Prodej bytů a kanceláří 
v komplexu Hamburk již začal. Metr 
čtvereční se prodává od 35 tisíc korun. 
Komplex Hamburk je poslední větší 
výstavbou mezi plzeňským pivovarem 
a budovou krajského soudu.  (erč)

Předobrazem se stala skvělá fi lmová 
hudební komedie z 60. let - Thoroughly 
Modern Millie (u nás se fi lm promítal 
pod názvem Správná dívka) s Julií An-
drewsovou. Jednoho dne, na prahu 
bouřlivých dvacátých let, se v New Yor-
ku ocitá půvabná Millie Dillmountová. 
V hlavě pytel správných předsevzetí 
- mít skvělou práci, spoustu zábavy 
a hlavně najít toho správného a boha-
tého ctitele. Že cestou potká mnoho 
nástrah a nesnází je nasnadě. Do toho 
se připlete ještě kamarádka Dorothy, 
která touží poznat život chudých lidí. 
Prostě bláznivá komedie plná nečeka-
ných událostí a zvratů. Česko se stalo 

V plzeňském divadle měl premiéru 
Americký muzikál Hledá se muž, zn.: 
Bohatý! 

Foto: Pavel Křivánek

jednou z prvních neanglicky mluvících 
zemí, kde byl muzikál uveden. Stalo se 
tak v nuselském Divadle Na Fidlovačce 
v roce 2006. V nové plzeňské inscenaci 
se představila řada známých tváří, ale 
i posila souboru Soňa Borková v roli. 

Mezi hosty hrají v plzeňské inscenaci 
populární herečka Ivana Jirešová v ro-
li Dorothy Brownové. Hledá se muž je 
skvěle napsaný muzikál. (ich)

Ivana Jirešová, Bronislav KotišIvana Jirešová, Bronislav Kotiš

Hledá se muž, zn. „Bohatý“! Hledá se muž, zn. „Bohatý“! 

Nefunkční tonery pomohou potřebným

Vicemiss se chystá do světa

„Momentálně se řeší, jestli odjedu praco-
vat do zahraničí. Dostala jsem nabídku 
v oblasti modelingu, ale víc nemůžu 
prozradit, není to ještě stoprocentní,“ na-
kousla téma nové pracovní příležitosti 
Lili. Česká vicemiss nemá i poté, co od 
doby, kdy se v soutěži krásy umístila, 
a na molech se objevují pořád nové 
krásky, o práci nouzi. Kromě modelingu 

se Lilian věnuje studiu, charitě a tan-
čení, které je jejím velkým koníčkem 
už od dětství. A i díky němu si kráska 
udržuje štíhlou postavu. „Musím cvičit, 
ale hlavně, když se vrátím od maminky,“ 
prozradila recept na štíhlou fi guru Lili-
an, která ale přiznává, že s věkem se jí 
tuky ukládají i tam, kde se ještě před 
nějakým časem neobjevovaly!.  (ks)

Pět malých neposedných nosálat představili poprvé 
veřejnosti. Jde o potomky nosálů červených, unikát-
ního poddruhu solitaria. Tyto medvídkovité šelmy 
chová v Evropě pouze plzeňská zoo. Paterčata přišla 
na svět před několika týdny a návštěvníci je mohou 
vidět ve výběhu v jihoamerické části zahrady, kde 
mají dvě boudičky a hlavně vzrostlé stromy, na je-
hož větvích mohou dovádět. O nosálí miminka se 
stará ošetřovatelka Kristýna Benešová na snímku 
s dvěma z nich.

Foto: Adéla Macháčková
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Umělá 
hmota na

podlahoviny

Varianta 
jména 
Emílie

Solmizační 
slabika

Trápení
Lihový
čistič
oken

Hra
s čísly

Středně 
velký 

Volkswagen

Název
hlásky

L
Stroze

Část
svíčky

Anglicky 
„údolí“

Švédské 
mužské 
jméno

Jméno 
golfisty 

Ballesterose

Cestovat 
autem

Jeho
osoba

Léky 
na 

opuchliny

Cizí
prací

prášek

Hokejový 
obránce

Pravoslavný 
kněz

Někdo 
(knižně)

Hračka
s kotouči

Opět

Zvíře
z útulku

Slůvko 
pohrdání

Chemická 
značka 
vápníku

Otočná část 
el. motoru

Druh 
papouška

Sedět 
společně

u jídla

Značka
nitu

Plot

Přemách-
nout

Bývalý 
španělský 

dálkař

Naše strana

Zkušební 
vzorky
(slov.)

Krmné
obilí

Ocas

Mzda Pomluvy

Mariášový 
výraz

Rumunský 
kraj

Žíravina
Noční 
podnik

Silně 
jedovatý 

oslepující 
líh

Korálový 
ostrov

Otok

Insekticid

Trup Jídlo
Ind

nebo
Vietnamec

Rokliny

NAPOVÍME:
Esteves, ré,
Seve, dale,
Markup, ts.

Zkratka
naší

banky

Rozsáhlá 
próza

Na
odlišné 
místo

Obdoba 
jména 

Jaroslav

Značka
auto-
baterií

Finančně 
náročně

Na dva
díly

Jméno 
Edisona

Pražský 
prodejce 
škodovek

Špicl

Rázovitý 
oblek

Jiho-
americké 
velehory

Chemická 
značka 
platiny

Lež

Značka 
abfaradu

Trocha

Odhad
skóre

Francouz-
ská chůva

Polní míra

Popravčí

Kujný
nerost

Kus zmrzlé 
vody

Karta vyšší 
než král

Pracovat
s

kapalinou

Polední-
ková

značka

Ty a já

Naše
stavební 

firma

V

Nadšení

Desinfi-
kátor

Evropské 
pohoří

Zemský 
povrch

Směnečný 
ručitel

Pochybení

1

4

2

Egyptský 
džbán

3
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e Lidé, rady, toulky krajem, pěkné chvíle s Metropolem, bylo správné znění tajenky v minulém čísle. Výhru, poukaz do plzeňského kosmetického salonu Meduňka, získaly dvě výlosované výherkyně: Jaroslava 
Mentlová z Plzně a Vlasta Zemanová z Horažďovic. Pro úspěšného luštitele dnešní křížovky jsou  připraveny kartony piva z rakovnického pivovaru Bakalář. Vstupenky v redakci. Těšíme se na vaše odpovědi 
na adresách: ZÁPADOČESKÝ METROPOL, Sedláčkova 16, 320 00 Plzeň, nebo krizovkazapad@tydeniky.cz nejpozději do 8. června 2009. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje vaše redakce. 

METROPOL   horoskop

Beran 21. 3. - 20. 4.
Odolejte svodům, byť by byly 

sebelákavější. Nemůžete stále měnit part-
nery nebo zaměstnání. Rádi se hádáte, ale 
uvědomte si, že jedna hádka nestojí za 
to, abyste zavrhli všechno, na čem vám 
záleží.

Býk  21. 4. - 21. 5.
Vás nemůže uspokojit jednotvár-

nost a stereotyp, proto se vrháte do nových 
dobrodružství. Přestože pohrdáte radami 
ostatních, tentokrát byste měli pečlivěji na-
slouchat těm, kdo to s vámi myslí dobře.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Pokud se momentálně cítíte na 

dně, přečtěte si povídky od Charlese Bu-
kowského Nejkrásnější ženská ve městě 
a zjistíte, že si nemáte na co stěžovat. Buď 
vás to postaví na nohy, nebo zabije.

Lev  23. 7. - 23. 8.
Nejste ani v práci, ani v lásce jed-

noduchými partnery. Potřebujete ke svému 
životu co největší prostor, ale otázkou je, 
zda ho dopřejete také ostatním. Poskytněte 
jim to, co sami vyžadujete.

Rak  22. 6. - 22. 7.
Přestaňte za své občasné neúspě-

chy obviňovat někoho, kdo za nic nemůže. 
Přestože si myslíte, že na křivdu nemůžete 
nikdy zapomenout, zamyslete se, jestli tato 
křivda není spíš jen výplod vaší fantazie. 

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Velmi rychle vycítíte potřeby dru-

hých, ale to vás dělá lehce zranitelnými. 
Jste obětaví a snažíte se všem pomáhat, 
ale hrozí vám, že ti, kterým právě po-
máháte, se vám za vaši dobrotu příliš 
neodmění.

Vodnář  21. 1. - 19. 2.
Přestože jste velmi individualis-

tičtí, dokážete být i kooperativní a máte 
týmový duch. Využijte to, a když spojíte 
práci s humorem, pro který jste v kolekti-
vu oblíbení, získáte vedoucí postavení.

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Jděte si za svým a věřte jen 

svým schopnostem. Máte nevyčerpatel-
nou tvořivou sílu, ale i dostatek sebekáz-
ně a důslednosti na to, abyste své projek-
ty dotáhli do konce. Ignorujte ty, co vám 
nepřejí.

Střelec  23. 11. - 21. 12.
Pokud se budete chtít v čemkoliv 

uplatnit, mějte na mysli, že první myš-
lenka je ta nejlepší, ale musíte vždycky 
požadovat třítýdenní odklad, než ji bude-
te prezentovat. Přečtěte si deset přikázání 
kreativce.

Štír  24. 10. - 22. 11.
Máte magickou uzdravovací 

schopnost, věnujte se proto věcem, které 
s tím souvisí. Můžete dosáhnout nečeka-
ných výsledků. Vy, kdo se zabýváte volbou 
studia, rozhodněte se pro medicínu.

Váhy  24. 9. - 23. 10.
Pocit uspokojení a pohody, 

který momentálně prožíváte, je zaslou-
žený a snažte si ho pěstovat co nejdéle. 
Nic netrvá věčně, ale radost z práce 
a dobrých skutků, které jste vykonali, 
vám dodá energii..

Sestavila:  Ludmila Petříková

Panna  24. 8. - 23. 9.
Zamyslete se nad tím, zda ostat-

ní nevyužívají, až zneužívají, vaše pra-
covní schopnosti. Máte tendenci se pod-

ceňovat a pochybujete 
stále o svých schop-

nostech, ale věřte, 
vaše kvality jsou 
nenahraditelné!
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VELKÉ DIVADLO
Smetanovy sady 16, tel. 378 038 070

2. 6. 19.00 hodin
Panna orleánská (V 5).
3. 6. 19.00 hodin Odcházení (V 6).
4. 6. 11.00 hodin
Romeo a Julie zadáno.
5. 6. 19.00 hodin
Strýček Váňa (S 2).
6. 6. 19.00 hodin
Její pastorkyňa naposledy.
9. 6. 19.00 hodin
Panna orleánská (V 13) naposledy.
10. 6. 19.00 hodin Salome (V 14).
11. 6. 19.00 hodin
Vévodkyně z Chicaga (V 7).
12. 6. 19.00 hodin Coppélia (S 6).
13. 6. 19.00 hodin Nabucco (Z 2).
14. 6. 19.00 hodin Faust (V 17)
16.6. 19.00 hodin
Carousel (S 3) naposledy

KOMORNÍ DIVADLO
Prokopova 14, tel. 377 226 743

 
2. 6. 19.00 hodin Jitřní paní (K 5). 
3. 6. 19.00 hodin Maryša (K 6).
4. 6. 19.00 hodin
Hledá se muž: Zn. Bohatý! (K 7).
5. 6. 11.00 hodin
Kniha džungle zadáno.
5. 6. 19.00 hodin Řek Zorba.
6. 6. 19.00 hodin
Jitřní paní pro seniory.
7. 6. 19.00 hodin Řeči (S 18).
9. 6. 19.00 hodin
Čachtická paní (KMD).
10. 6. 19.00 hodin
Hledá se muž: Zn. Bohatý! (K 14).
11. 6. 19.00 hodin Maryša. 
12. 6. 19.00 hodin Uličnice.
13. 6. 19.00 hodin 
VÁLKA VE SBOROVNĚ
premiéra (A). 
14. 6. 19.00 hodin Koločava. 
16. 6. 19.00 hodin
Válka ve sborovně (K 13).

Programy divadel Plzeň

- ERVEN 2009 -

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
BAR DIVADLA 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

P EDPRODEJE
VSTUPENEK :

Zieglerka -  krá lovna z laté operety
14. premiéra 14. zá í ku p íležitosti slavnostního zahájení 11. sezóny c.k. Divadla PLUTO!

P íb h  slavné subrety Marie Zieglerové se zp vy a tanci, na motivy románu 

A.Branalda Zlaté stíny Marie Zieglerové, napsala J. Kikin uková. 

Pond lí

3. 6.

19:30

St eda

8. 6.

19:30

Pond lí

15. 6.

19:30

St eda

17. 6.

19:30

Pond lí

22. 6.

19:30

z á j e z d  d o  M a r i á n s k ý c h  L á z n í
N Á V R A T  O D Y S S E A

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

NÁVRAT ODYSSEA
s e n i o i  v s t u p  1 0 0 , - K

s l a v n o s t n í  u k o n e n í  1 0 .  s e z ó n y

SE EZAT ABDONKA!
d ti a senio i vstup 100,-K , focení s herci

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 .

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!

Od 1. zá í zápis do Dramstudia pod vedením manžel  P. a J. Kikin ukových, 

konkurz 15. a 16. 9., 15-17 hodin, za átek výuky 24. zá í.

Od 1. íjna od 19:30 - Studio spole enského tance pro dosp láky

pod vedením renomovaných mistr  standartních tanc .

2. 6. – 26. 6. 2009
hala rozhlasové budovy
Hynek MOJŽÍŠ – PROMĚNY PLZNĚ
Fotografi e. Vernisáž: 2. 6. v 17 hodin
Pro veřejnost je výstava přístupná den-
ně od 8 do 18 hodin.
3. 6.  zač. v 16 hod.
Velké studio ČRo Plzeň
POSEZENÍ S JOSEFEM FOUSKEM
Umělec bude zpívat, hrát a vyprávět

ve prospěch dětí z Dětského domova 
v Trnové.
14. 6. zač. ve 14 hodin
Velké studio ČRo Plzeň
„U muziky s Plzeňáky aneb U soudku 
Chodovaru“
V květnovém pořadu vystoupí Decho-
vý orchestr plzeňského Sokola, diriguje 
Jiří Žurek. Host: Joel Blahnik z USA. Po-
řadem provází Jaroslav Kopejtko.
26. 6. 2009
9 – 12 hodin, Náměstí Míru Plzeň
„HURÁ PRÁZDNINY“
Dětské zábavné dopoledne na přivítání 
prázdnin plné zábavy, soutěží a písni-
ček.
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Obecné pravidlo, které platí nejen pro plynová zařízení, říká, že prevence je vždy
mnohem levnější a přináší méně starostí než odstraňování následků poruchy.

ÚDRŽBA A KONTROLA PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
PRO JEJICH BEZPEČNÝ A SPOLEHLIVÝ CHOD

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Všeobecně jsou plynárenská a plynová za-
řízení zařazena do kategorie vyhrazených 
zařízení, podléhajících povinnosti pravidel-
ných revizí.

Plynárenská zařízení, která jsou ve správě 
společností skupiny RWE, jsou z hlediska 
bezpečnosti a provozuschopnosti pravidel-
ně kontrolována. Tato plynárenská zaříze-
ní končí plynovodní přípojkou zakončenou 
vstupním šroubením hlavního uzávěru ply-
nu – HUP.

Odběrná plynová zařízení, tedy zařízení po-
kračující za hlavním uzávěrem plynu, která 
jsou tvořena zejména domovním regulá-
torem, domovním plynovodním rozvodem 
a plynovými spotřebiči, jsou ve vlastnic-
tví a ve správě majitelů domů a bytů a je 
nutné je také kontrolovat. Jejich provozu-
schopnost a bezpečnost si zajišťuje každý 
vlastník sám a je za ně plně odpovědný.

Proč a jak provádět
kontrolu

  zajištění bezpečného provozu zařízení
  seřízením spotřebiče lze předejít jeho po-
ruchovým stavům
  provoz čistého a seřízeného spotřebiče 
je efektivnější a minimalizuje náklady na 
spotřebu plynu
  čím starší spotřebič, tím častější kontrola 
(minimálně 1krát za rok)
  seřízení a kontrolu zajistit odbornou fi r-
mou – pro řádný provoz je nezbytný do-
statečný přívod vzduchu a odvětrání spa-
lin
  lhůty pro kontroly a čištění komínů pro 
spotřebiče na plynná paliva s výkonem 
do 50kW jsou 2x ročně, pokud je komín 
vyvložkován a 6x ročně pokud není
  kontrola přístupu k hlavnímu uzávěru 
plynu, volný přístup umožní včasný a po-
hotový zásah
  seznam odborných fi rem lze najít na we-
bových stránkách plynárenských společ-
ností

V rámci prevence provádí společnost Jiho-
moravská plynárenská, a. s., každoročně 
tzv. nárazovou zvýšenou odorizaci zemního 
plynu s cílem snazší identifi kace a násled-
ného odstranění i nepatrných úniků plynu 
u koncových zákazníků.

Co dělat, máme-li podezření
na únik plynu:

  vypnout spotřebiče
 uzavřít přívod plynu
  zajistit odvětrání prostoru
  zavolat na nepřetržitou pohotovostní lin-
ku 1239
  dbát pokynů dispečera, případně vyčkat 
příjezdu pohotovostní služby
  zajistit odstranění závady odbornou fi r-
mou

V případě plynárenského zařízení, odběrného plynového zařízení a plynových spotřebičů je údržba a revize těchto zařízení z provoz-
ních, ale především z bezpečnostních hledisek, velmi žádoucí.
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Vážení a milí čtenáři,

v redakci se nám vrší vaše dopisy. Tak 
se sluší poděkovat za přízeň,  chválu 
a inspiraci. Z vašich psaní máme ra-
dost. Jsme rádi, že jste přijali naše no-
viny jako milého ´vetřelce´ do vaše-
ho soukromí. Obsah vašich dopisů je 
pozitivní, stejně jako jsou pozitivní 
naše noviny. Tak třeba jeden z dopi-
sů nám zaslala čtenářka Jitka z Plzně 
(jména v redakci). Nejprve mi pochvá-
lila účes, a že se rozhodla pro stejný, 
a pak se rozepsala o svých radostech, 
ale i trampotách. Hezky nám napsala 
i paní Jana z Plzně: „Metropol je to, co 

jsme postrádali. Obsahuje vše, co nás 
zajímá v našem kraji i nějaký ten klí-
pek podaný vkusnou formou. Jsem rá-
da, když se objeví ve schránce a tě-
ším se na něj,“ přiznala. Paní Vlasta 
z Plzeňska nám popřála hodně štěs-
tí a stále jen ty dobré zprávy. „Přivíta-
la jsem vaše ,noviny do kaslíků‘, kde 
je hodně zajímavostí z celého zápa-
dočeského kraje, což vítám,“ napsala 
nám. Mile začínal dopis od paní Evy 
z Brněnské ulice: „Jste vítaným spo-
lečníkem v mé domácnosti. Přeji vám, 
abys se vám vedlo stále tak dobře ja-
ko dosud. Jste zajímaví, a protože rá-
da luštím křížovky, těšte se na každou 

moji vyluštěnou tajenku.“ Svoji pří-
zeň nám každých čtrnáct dní projevu-
je milým dopisem čtenář Jaroslav Čer-
ný ze Starého Plzence a z koresponďá-
ků s vyluštěnou tajenkou je jasné, že 
u nich luští naší křížovku celá rodina. 
Svými postřehy i náměty nás potěši-
la čtenářka z Tachova. A musím se po-
dělit ještě o jeden příspěvek, který do 
redakce poslala paní Venuše ze Sedlce 
u Starého Plzence a dobře nás pobavi-
la. Ta ráda luští naše křížovky a když 
nedávno udělala chybu v tajence, 
hned ji opravila a na koresponďák při-
psala: „Promiňte chybu, utíkala mi po-
lévka...“ Co dodat? Budeme se nadále 

snažit, aby noviny byly čtivé a zajíma-
vé. V dnešním vydání vám nabízíme 
informace o ochotnících z plzeňské-
ho divadelního spolku Jezírko a jejich 
aktivitách v zámeckém parku v Křimi-
cích, dozvíte se, kde hledat správného 
muže, prozradíme, kdo si nechal dob-
rovolně odebrat krev a proč, který vý-
čepní točí nejlépe pivo, jaká miminka 
se narodila v zoo a co nabídnou České 
akademické hry v Plzni. Dobrou nála-
du a zase nám napište.

Olga Čermáková 
šéfredaktorka

cermakova@tydeniky.cz

Západočeský METROPOL | Vydává: METROPOL MANAGEMENT s.r.o., IČ: 25477994, www.tydeniky.cz
redakce: Sedláčkova ul. 16, 320 00 Plzeň, tel: 377 222 893, šéfredaktorka: Olga Čermáková, e-mail: cermakova@tydeniky.cz, vedení společnosti: Ing. Jiří Morstadt, tel. +420 602 284 453,
morstadt@tydeniky.cz, obchodní oddělení: Eva Růžičková, tel. + 420 603 170 209, ruzickova@tydeniky.cz, agentura 6 X s.r.o., tel. 603 576 964, e-mail: mediaplzen@seznam.cz,
ředitel výroby: Jiří Vondráček, e-mail: grafi ka@tydeniky.cz. Tiskne: BOHEMIA PRINT, a. s., Jana Koziny 1632/7, 415 02 Teplice. Distribuce:  Česká pošta, s.p., vlastní distribuce METROPOL.
Povoleno MK ČR pod číslem E 18452. Nevyžádané rukopisy a fotografi e se nevracejí. 

Objednávky inzerce: 
6 X s.r.o., Tylova 57, 301 00 Plzeň

e-mail: mediaplzen@seznam.cz
telefon 603 576 964
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Podpořte zájmy republiky v EU a dejte mi svůj hlas

Moje úspěchy
v Evropském parlamentu

Díky Vaší podpoře v minulých volbách 
do Evropského parlamentu jsem měl 
možnost ovlivnit celoevropskou politi-
ku, a to z postu místopředsedy Evrop-
ského parlamentu a předsedy Výboru 
pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin.
Jméno Miroslav Ouzký - český euro-
poslanec, představuje v Evropském 
parlamentu spolehlivost, jistotu a há-
jení českých zájmů. Za nejvýznamnější 
úspěchy mojí práce v Evropském par-
lamentu považuji vyjednání výhodněj-
ších podmínek pro český automobilový 

S blížícími se volbami do Evropského parlamentu 5. a 6. června apeluji na voliče, aby přišli podpořit české europoslance 
a ovlivnili tak zásadní otázku spojenou s budoucností každého z nás. Je mylné žít v představě, že instituce EU jsou obča-
nům vzdálené, tedy že nepotřebují naši aktivní účast. Naopak, Váš hlas je pro postavení a vliv ČR v EU velmi důležitý. 

průmysl, prosazení vstřícnějších pod-
mínek pro český chemický průmysl 
– implementace chemické legislativy 
REACH a zahájení provozu Evropské 
agentury pro infekční choroby – důle-
žitost této instituce znásobil v součas-
né době se šířící virus prasečí chřipky. 

Šest pilířů mého programu
Rád bych ve své započaté práci po-
kračoval, především proto, že české 
zájmy je nutné i nadále prosazovat 
s jasnými cíli. Své cíle pro další půso-
bení stavím na šesti základních pilí-
řích: Stop zdražování energií, Boj proti 
neplatičům, Evropští lékaři pro české 
pacienty, Česká jaderná energetika, Ži-

votní prostředí pro nás, ne proti nám 
a EU dotace pro Vaše město. Prosazuji 
přístup, aby Evropská unie zohled-
nila energetické možnosti ČR tak, že 
výhody pocítí naši občané. Stejně tak 
podpořím, aby nejasný právní základ 
v boji proti neplatičům byl celoevrop-
sky upraven a získal tak jasný a efek-
tivní legislativní rámec. 
Stojím také za tím, že každý rozumný 
stát má mít možnost využívat vlastní 
energetické zdroje. Celosvětový boj za 
snížení emisí CO

2
 je jedním z dalších 

důvodů, proč rehabilitovat otevřenou 
celospolečenskou diskusi o jaderné 
energetice.

Miroslava Němcová, Jan Pirk, 
Jiří Devát a další

Můj program a zkušenosti v Evropském 
parlamentu podpořila např. Miroslava 
Němcová. Důvěru a podporu do mě 
vkládají také Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., 
přednosta Kliniky kardiovaskulární 
a transplantační chirurgie IKEM, Ing. Jiří 
Devát, místopředseda představenstva 
a viceprezident pro informační tech-
nologie Českých aerolinií, Ivan Hodač, 
generální sekretář Evropské asociace 
výrobců automobilů ACEA, Ing. Ladislav 
Novák, ze svazu chemického průmyslu 
ČR - ředitel a člen představenstva a An-
tonín Šípek ze svazu automobilového 
průmyslu ČR. Rád bych, abyste mě 
podpořili i Vy. Přijďte 5. nebo 6. června 
k volbám a podpořte mě, Miroslava 
Ouzkého – č. 6 na kandidátce ODS.

HarrachovHarrachovHarrachovHarrachov

AB building s.r.o.
Na Veselí 1687/45

140 00 Praha 4

• nové byty k prodeji
• objekt "A" - 8 bytů

+420 606 605 590
www.abbuilding.cz
abbuilding@abbuilding.cz

Nové bytové domyNové bytové domyNové bytové domyNové bytové domy

• 1+1, 2+1, 3+1, garáže
• objekt „B“ - 6 bytů

Chceš být Květinovou dívkou 2009?
Přijď  20. června do Zoologické a botanické zahrady a staň se 

Květinovou dívkou 2009
Soutěž začíná v 15 hodin před Tropickým pavilonem, registrace od 14 hodin.

Soutěžit mohou dívky od 12 do 16 let, podmínkou je oblečení v květinovém stylu
nebo s květinovými motivy.

Disciplíny: oblečení, dívčí test a rozhovor s porotou. 
Na  vítězku a další úspěšné fi nalistky  čekají zajímavé ceny, které  potěší každou dívku:

- večeře s modelkou Osmanyho Laffi ty, kosmetické balíčky, dívčí beletrie,
předplatné módního časopisu a další!

Pořádá Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS s partneryPořádá Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS s partnery
za mediální podpory ZÁPADOČESKÉHO METROPOLU a PLZEŇSKÉHO ROZHLEDUza mediální podpory ZÁPADOČESKÉHO METROPOLU a PLZEŇSKÉHO ROZHLEDU


