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Nenašli jste Západočeský Metropol ve vaší domovní schránce? Aktuální výtisky můžete získat také ve stojanech v prostředcích MHD v Plzni, na po-
liklinice na Slovanech, ve fakultních nemocnicích na Borech, Lochotíně, cukrárna u Práce, foto studio v nákupní zoně Borské pole, cukrárna Sluníč-
ko ve Smetanových sadech a na zámku Chýše, v podchodu u Nádraží ČD, v Kaufl andu - prodejně textilu, nebo v mediálním domě v Sedláčkově ulici 

Jiří Paroubek. Tvář politické osobnosti známá z médií, kde se vyjadřuje především k aktuálním otázkám života 
v naší zemi a obhajuje program sociální demokracie. Jen málokdy se ale z rozhovorů dozvíme, jaký je člověk, 
jaké má radosti a starosti. Zkusme to alespoň trochu napravit…

Text: Metropol, Foto: archiv

www.tydeniky.cz

San MarinoSan MarinoSan MarinoSan Marino

www.sanmarino-pizza.czwww.sanmarino-pizza.czwww.sanmarino-pizza.cz

Palackého 9, PlzeňPalackého 9, Plzeň

tel.: 377 320 801tel.: 377 320 801
Palackého 9, PlzeňPalackého 9, Plzeň

tel.: 377 320 801tel.: 377 320 801

ROZVOZ JÍDEL ZDARMAROZVOZ JÍDEL ZDARMA

 Kolik hodin má váš 
běžný pracovní den?
Funkce předsedy jedné 
z nejsilnějších stran 

vyžaduje opravdu 
velké pracovní na-

sazení, můj pra-
covní den má 
tak mnohdy 
i 18 hodin, 
bez sobot 

a nedělí. 
Č l ověk 
toho mu-
sí stíhat 
o p r a v -

du mno-
ho, od pra-

videlných porad 
se svými spolupracovníky, po různé pra-
covní schůzky, návštěvy škol, fi rem, jed-
nání se zahraničními politiky. Důležité 
jsou pro mě také osobní setkání s obča-
ny, které také zaberou nějaký ten čas. 
Ale rozhodně si nestěžuji. Svou práci 
dělám rád a snažím se ji dělat, jak nej-
lépe umím. 

 Jak si nejlépe odpočinete?
Odpočinu si u hezké hudby, fi lmu ne-
bo knihy. Rád také ve svém volném 
čase pracuji na zahrádce. Také rád 
cestuji, nejradši se svou manželkou. 
Chodím rád také do divadla, na ope-
ru, ale také na fotbal a hokej. A rád 
se procházím se psem.

 Kdy a čím jste si naposledy udě-
lal radost?
Velkou radost mi udělali mí spolu-
pracovníci z Lidového domu, kte-
ří mi dali jako dárek k narozeni-
nám, které jsem oslavil v srpnu, 
dvanáctidílnou publikaci o čes-
kých dějinách.

 Co vás dokáže rozveselit a co 
vám naopak pokazí náladu?
V poslední době mi kazí nála-

du útoky některých médií na mou těhot-
nou manželku, které považuji opravdu za 
nechutné a za smutnou vizitku české me-
diální kultury. Snažím se však tyto věci 
s nadhledem přehlížet, proto je i řada vě-
cí, které mě dokážou rozveselit, například 
vstřícnost některých lidí, které potkávám 
při předvolebních výjezdech.

 Jako inženýr ekonomie byste se snad-
no uplatnil v oboru. Proč jste si vybral 
službu veřejnosti?
V oboru, který jsem vystudoval, jsem se 
pohyboval prakticky celý svůj profesní ži-
vot, ale stejně tak jsem se celou tu dobu 
zajímal i o politiku. Má současná práce mě 
baví a naplňuje. „Nenarodili jsme se sami 
pro sebe, ale proto, abychom sloužili své 
vlasti,“ řekl francouzský král Jindřich IV. 
A já s ním v tomto ohledu souhlasím. Rád 
bych buď pracoval v nějaké fi rmě, tedy 
pokud bych nebyl v politice, anebo bych 
učil na vysoké škole.

 A proč právě sociální demokracie a ne 
třeba Strana zelených?
Má politická příslušnost je samozřejmě 
dána mými životními názory. Sociální de-
mokracie je směr, hnutí, ve kterém vidím 
budoucnost, jistoty pro občany a prospe-
ritu pro stát. Sociálně demokratické stra-
ny například v Evropě již mnohokrát do-
kázaly, že jejich politika je správná. Česká 
sociální demokracie má u nás dlouhole-
tou tradici a její politika je zárukou dobře 
fungujícího státu, chce pracovat pro lidi, 
pro zvyšování jejich životní úrovně a pro-
sperity země.

 Existují okamžiky, kdy byste raději 
z politiky utekl? Pokud ano, proč, kam, 
případně s kým?
Tato otázka částečně souvisí s tím, na což 
jsem již odpovídal. A to v souvislosti s ne-
chutnými útoky na mou rodinu. Toto je 
opravdu jedna z odvrácených stránek po-
litiky, nicméně jsem dal již několikrát na-
jevo, že se nehodlám nechat znechutit ne-
bo dokonce zastrašit. Ale mohu vás ujistit, 

že mě to jako člověka hodně mrzí.
 Když zrovna nemusíte být v obleku, 

po jakém oblečení nejraději sáhnete?
Rád nosím například volné kalhoty a koši-
le s krátkým rukávem. Doma na zahrádce 
v soukromí v létě nosím kraťasy a tričko.

 Jaká je vaše oblíbená kniha, hudba, 
fi lm?
Z knih hodně čtu historickou literatu-
ru, politologické knihy, životopisy, mám 
rád encyklopedie, rád si poslechnu ope-
ru a z fi lmů mám nejraději ty s historic-
kou tematikou.

 Provozujete rekreačně nějaký sport? 
Který?
Nemám na sport mnoho času, ale cvičím, 
jezdím na kole a plavu. Mám rád také pěší 
turistiku. V zimě pak vyrážím na běžky.

 Zanedlouho přibude do vaší rodiny 
nový člen. Volební kampaň je v plném 
proudu a výzkumy veřejného mínění 
naznačují, že budete mít stejně napilno 
i po volbách. Nemrzí vás, že nebudete 
mít na manželku a dceru tolik času, ko-
lik byste chtěl?
To víte, že mě to mrzí. Skloubit funkci 
předsedy strany, případně předsedy vlá-
dy a otce – manžela opravdu není jedno-
duché. Ale budu se ze všech sil snažit, aby 
má rodina netrpěla mým pracovním vy-
tížením. Nebude to jednoduché, to uzná-
vám, ale prostě to budu muset zvládnout.

 Jak jim to vynahradíte?
Tím, že jim budu věnovat pokud možno 
každou minutu ze svého volného času.

 Co přejete své ženě Petře a všem na-
stávajícím maminkám v republice?
Samozřejmě, aby byly jejich děti zdravé 
a aby jim dělaly radost. Také bych jim však 
popřál, aby mohly žít v takovém státě, kte-
rý si váží jejich mateřské role. Pokud bude 
Českou republiku po následujících volbách 
vést vláda sociální demokracie, mohu jim 
to také s plnou vážností slíbit.
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www.nabytek-brueckl.cz
PlzeÀ-Bory • Dvofiákova 2
(roh Klatovská/Dvofiákova)

1990,-
-50%

990,-990,-990,-
3990,-

2190,-

Zásuvky
provedení dekor buk
‰/v/h: 40/65/37 cm

Otáãecí Ïidle
na koleãkách
1800233 Ohio/Nete

Psací stÛl
provedení
dekor buk/alu
‰/v/h: 115/62-93/73
8662001 Plato

HOLA HOLA ·KOLA VOLÁ

2690,-2690,-2690,-

1390,-1390,-1390,-

Profi l: 
• věk: 57 let
•  vzdělání: Vysoká škola ekonomická 

Praha
• původní povolání: ekonom 

•  v současnosti: předseda ČSSD a po-
slanec PČR za Ústecký kraj, za 
tento kraj kandiduje v říjnových 
volbách opět
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Ušetři s kartou!

Plzeň se představí 
v Japonsku

Plzeň | Město Plzeň ve spoluprá-
ci s Plzeňským krajem a městem 
Takasaki představí reprezentativ-
ní výstavu dřevorytů a kreseb au-
torů Josefa Váchala a Jiřího Korna-
tovského nazvanou „Hory a srd-
ce“. Výstava se koná ve dnech 26. 
září - 12. října v japonské „Takasaki 
City Gallery“.  

BUŤI v Plzni
Toužim | Občanské sdružení Čes-
ký západ otevře 15. září v Plzni ve 
Veleslavínově ulici 7 svůj dobročin-
ný obchod BUŤI. V Plzeňském kra-
ji ojedinělý obchod bude nabízet 
oblečení a módní doplňky, knihy, 
hudbu, fi lmy, i  drobné bytové do-
plňky, které sdružení získá od dár-
ců z řad veřejnosti. Zájemci mohou 
vždy v úterý a čtvrtek mezi 13. až 
16. hodinou přinést do obchodu 
hezké věci na prodej. Veškerý zisk 
z prodeje bude využit na činnost 
sdružení, které působí v sociálně 
vyloučené komunitě v Dobré Vodě 
u Toužimi. 

Muzeum se rozroste
Oselce | Na jižním Plzeňsku 
v Oselcích chtějí rozšířit své muze-
um historických motocyklů Jawa 
a ČZ. V současné době je 19 stro-
jů vystaveno ve dvou místnostech 
obecního úřadu. Prostory jsou zce-
la zaplněné, připraveno je dalších 
šest motorek.

Cena lidskosti 
a Dvorana slávy 

Plzeňsko | Hejtmanka Plzeňské-
ho kraje Milada Emmerová vy-
hlásila „Cenu lidskosti“. 
Oceněn bude mimořádný sku-
tek, který se odehrál letos v kra-
ji. Tipy zasílejte do konce října 
na adresu cenalidskosti@plzen-
sky-kraj.cz nebo písemně na ad-
resu Krajský úřad Plzeňského 
kraje, Odbor kancelář hejtman-
ky, Škroupova 18, 306 13 Plzeň. 
Hejtmanka bude také uvádět 
osobnosti do „Dvorany slávy“. 
Půjde o  tři v současné době ži-
jící osobnosti a tři osobnosti in 
memoriam z oblastí vědy, kultu-
ry a sportu.

„Švabinské terasy jsou zároveň jedním 
z prvních projektů na území Švabin. 
Počítáme s tím, že zde vyroste kom-
pletní moderní čtvrť včetně veškeré in-
frastruktury a občanské vybavenosti,“ 
říká starosta obvodu Hynek Brom 
s tím, že již dnes je v blízkosti ná-
kupní centrum, trolejbusové a auto-
busové zastávky. V obvodu nechybí 
ani školky a školy, zdravotnická za-
řízení, obchody a restaurace. Navíc 
v tomto obvodu lze nalézt i několik 
parků a lesoparků, či sportovní za-
řízení. 
V první etapě je počítáno s výstav-

bou tří čtyřpodlažních domů a jed-
noho třípodlažního. Každý z bytů 
bude mít balkon nebo terasu o ve-
likosti až 60 m2, převážně oriento-
vané na jih a západ. Přízemní by-
ty mají malou předzahrádku zdar-
ma. Domy budou mít svá parkova-
cí stání v podzemí, další parkování 
bude i v těsné blízkosti třípodlažní-
ho domu. 
Byty podle velikosti budou mít pevně 
stanovenou cenu a to od 1,8 milionu 
do šesti milionů korun podle atrak-
tivnosti. Podle informací Květy Kout-
né z realitní kanceláře, která má pro-

Třída pro jedenáct dětí včetně so-
ciálního zázemí vznikla o letních 
prázdninách ve Dvořákově ulici čís-
lo 18 a vyžádala si náklady přes 900 
tisíc korun. „Jde o dlouhodobě pláno-

„Plánované zateplení fasády bylo nutné 
především z ekonomických důvodů,“ říká 
ředitel Divadla Alfa Tomáš Froyda. „My 
jsme uvítali zároveň možnost, dát sou-
časně divadlu zvenčí také novou podobu. 
Vždyť Alfa je první plzeňskou kulturní in-
stitucí, kterou vidí návštěvníci přijíždějící 
od Prahy, a její dosavadní fasáda neodpo-
vídala moderní divadelní budově. Domní-
vám se, že po rekonstrukci bude Alfa ne-
přehlédnutelná,“ dodal Froyda.
Dlouhodobě naplánovaná rekonstruk-
ce začala koncem června a probíhala 
po celou dobu divadelních prázdnin. 

Švabinské terasy nabídnou 88 exkluzivních bytů
V Plzni Na Švabinách byla zahájena výstavba souboru bytových domů 
projektu Švabinské terasy. Ve zmíněné lokalitě čtvrtého městského obvo-
du Plzeň-Doubravka tu v sedmi moderních domech vznikne ve dvou eta-
pách 88 bytů o velikosti 1+kk o velikosti 40 m2 až po 5+1 s rozlohou135 
m2. První obyvatelé se sem začnou stěhovat už koncem příštího roku.

dej bytů na starosti, je polovina bytů 
stavěných v první etapě již zamluve-
na. „Nejdříve přitom byly pryč ty nejex-
kluzivnější,“ dodala s tím, že zájem 

mají především lidé středního věku 
pocházející z Plzně. Někteří z nich 
vlastní i rodinné domky, z nichž se 
ale zase vracejí do bytů. (vze)

Divadlo Alfa s novou tváří
Divadelní sezonu přivítá Divadlo Alfa v Plzni se zcela novou tváří. Během let-
ních měsíců totiž proběhla rekonstrukce jeho budovy na Rokycanské třídě. 
Hlavním důvodem sice bylo zateplení fasády a úspora energií, divadelníci se 
ale rozhodli právě při této příležitosti dát divadlu i novou podobu. 

„Pět milionů na energetické úpravy jsme 
dostali od města. Fasádu, která přijde na 
stejnou částku, si bude divadlo hradit ze 
svých vlastních zdrojů,“ připomíná ředi-
tel divadla, které je také investorem ce-
lé akce. 
Divadlo Alfa patří mezi nejúspěšnější 
české profesionální soubory hrající ne-
jen pro děti a mládež. Na svém kontě 
má řadu cen z mezinárodních i tuzem-
ských přehlídek, o oblibě divadla svěd-
čí vyprodaná představení na domovské 
scéně v Plzni a časté hostování doma 
i v zahraničí.  (vze)

Vizualizace nové tváře Alfy podle autora návrhu ing. arch Jana Tomana.

METROPOL  zve
na Dny vědy a techniky do Plzně vč. 
exkurzí ve společnosti Plzeňská ener-
getika a.s. 
Letos proběhne již 4. ročník této úspěš-
né populárně naučné výstavy, kterou 
pořádá Západočeská univerzita ve 
spolupráci se statutárním městem Pl-
zeň. Partnery akce jsou Plzeňský kraj, 
skupina ČEZ, Česká hlava a letos také 
Plzeňská energetika a.s. 
Program je rozdělen na dvě části. Prv-
ní ve dnech 14. - 17. září bude tvořit 
28 expozic, v rámci kterých mohou 
zájemci navštívit odborná pracoviště 
a laboratoře, provádět pokusy a mě-
ření, seznámit se s moderní techni-
kou v akci, či se zúčastnit speciálních 
kurzů a přednášek. V jejím rámci na-
bízí exkurze do svého výrobního závo-
du Plzeňská energetika, výrobce a do-

davatel tepla, elektřiny a ostatních ko-
modit. Tato společnost věnovala le-
tos univerzitě fi nanční dar na realizaci 
uvedené akce. Exkurze se uskuteční 
15. a 16. září se začátkem po dvou ho-
dinách – od 8, 10, 12 a 14 hodin. Sraz 
účastníků je vždy 15 minut před začát-
kem na 8. bráně (Karlov) Detailní infor-
mace a možnost přihlášek na exkurze 
najdete na www.pe.cz
Druhá část Dnů vědy a techniky bu-
de 18. a 19. září k vidění v centru Plz-
ně. V ulicích a přilehlých budovách bu-
de připraveno 50 expozic, jejichž pro-
střednictvím budou odborníci ze Zá-
padočeské univerzity a spřátelených 
organizací prezentovat zajímavosti 
ze svých oborů. Vstup na veškeré ak-
ce v rámci Dnů vědy a techniky v Plzni 
je zdarma.  (met)   

Finišují rekonstrukce v mateřinkách
Plzeň | Novou třídu má 27. mateřská škola, která sídlí ve dvou budovách 
ve Dvořákově ulici v Plzni.

vanou přestavbu. S jedenácti novými 
místy 27. mateřská škola počítala už 
v zimě, kdy probíhaly zápisy dětí pro 
nový školní rok,“ uvedl Jiří Strobach, 
starosta centrálního plzeňského ob-
vodu. Největší částku, jeden milion 
šest set tisíc korun, dá letos cent-
rální plzeňský obvod do oprav v 63. 
mateřské škole v Lábkově ulici. „Jde 
o druhou etapu rozsáhlé rekonstrukce. 
Letos zde budujeme u jednotlivých tříd 
nová sociální zařízení,“ upřesňuje 
starosta. Loni obvod do stavebních 
úprav v budově této školky investo-
val jeden milion korun. 

O prázdninách bylo ve 27. MŠ ve O prázdninách bylo ve 27. MŠ ve 
Dvořákově ulici rušno..Dvořákově ulici rušno..
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„Současný stav čerpání fondů je však 
bohužel tristní. Česká republika zatím 
vůbec nedokázala tohoto obrovského po-
tenciálu využít. Vláda Mirka Topolánka 
byla špatná v mnoha ohledech, ale snad 
úplně nejhorší výkon předvedla právě 
v oblasti čerpání, v jejím podání spíše 
nečerpání, fondů Evropské unie. V letech 
2007 a 2008 mohla Česká republika vy-
čerpat 233,2 miliardy korun. Do července 
2009 bylo přitom vyplaceno jen 7,5 % 
z této částky. Neuvěřitelných 215 miliard 
korun zůstalo tak nevyplaceno,“ upřes-
nil Jiří Paroubek.
Ještě žalostnější obraz se podle jeho 
slov naskytne při pohledu na jednotli-
vé operační programy. Nejhorší je be-
zesporu stav čerpání v programu Vý-
zkum a vývoj pro inovace, který spadá 
do kompetence ministerstva školství. 

Sto tisíc nových pracovních míst
získáme z peněz Evropské unie

Možnost čerpání peněz ze struktu-
rálních fondů je jednou z největ-
ších a nejviditelnějších příležitos-
tí, které České republice přináší 
členství v Evropské unii. Jak uvedl 
předseda České strany sociálně 
demokratické a poslanec za Ús-
tecký kraj Jiří Paroubek, v období 
let 2007 až 2013 můžeme vyčerpat 
celkem 911,8 miliard korun. Ev-
ropské peníze mohou být využity 
jak k investicím do velkých staveb 
typu dálnic či železničních korido-
rů, tak pro fi nancování projektů 
s lokálním významem, jako jsou 
například čističky odpadních vod. 

Stávající nemocnice má 12 pavilonů, 
které by rekonstrukci potřebovaly ja-
ko sůl. Logičtější se tedy jevilo integro-
vat nová oddělení do jednoho mono-
bloku. Jeho výstavbu již připravovalo 
minulé vedení kraje, současné projekt 
přehodnotilo, upravilo a rozšířilo na 
základě požadavků vedoucích lékařů 
a managementu. „Účelnější a logičtější 
uspořádání nemocnice usnadní práci 
zdravotnickému personálu a pro paci-
enty bude mnohem přívětivější“, řekla 
hejtmanka Milada Emmerová, která 
má v klatovské nemocnici řadu svých 
žáků. Zároveň připomněla, že brzy bu-
de dokončena koncepce zdravotnictví 
Plzeňského kraje, kterou budou moci 
připomínkovat i občané. Platit by mě-
la od 1. ledna 2010.
Jiří Paroubek si před poklepem ně-

Klatovy budou mít novou nemocnici
Klatovy/ Poklepem na základní kámen byla ve čtvrtek 20. srpna v areálu ne-
mocnice Klatovy zahájena stavba nového monobloku tamní nemocnice. Jedná 
se o největší investici kraje v tomto volebním období, a tak se slavnostního aktu 
zúčastnili hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová, předseda ČSSD Jiří 
Paroubek, předseda KVV ČSSD Václav Votava, starosta Klatov Rudolf Salvetr, ře-
ditel klatovské nemocnice Jiří Vlček a generální ředitel Metrostavu Pavel Pilát.

která současná oddělení prohlédl 
a situaci vyhodnotil: „Tuto investici, 
jejíž významná část bude fi nancována  
z Evropských fondů, chápu jako velmi 
potřebnou.  Děkuji zdejším lékařům a se-
strám za to, jakou úroveň služeb drží ve 
stávajících technických podmínkách. Po 
dokončení stavby budou mít  zdravotníci 
odpovídající zázemí a zcela nové přístro-
jové vybavení. Větší komfort čeká také 
na pacienty. Přeji všem, aby se vše, co je 
naplánováno,  podařilo  v termínech spl-
nit a tím pozvednout kvalitu zdravotní 
péče v celém Plzeňském kraji.“
Starosta Klatov Rudolf Salvetr mimo 
jiné uvedl: „Před rokem a čtvrt jsem na 
klatovském náměstí občanům slíbil, že 
budeme mít nové nemocniční prostory. 
Jsem proto vděčný za podporu zastupi-
telům Plzeňského kraje. Naše nemocnice 

bude sloužit nejen okresu Klatovy, ale 
také části sousedních okresů Domažlice 
a Plzeň – jih. A jak známo – ze Šumavy 
do Plzně je pro pacienta, ohroženého na 
životě, příliš daleko.“ 
Radost ze započaté stavby má i před-

seda KVV ČSSD Václav Votava. Tímto 
počinem bude splněna jedna z priorit 
sociální demokracie v kraji, ke kterým 
mimo dobudování koridoru zdravot-
nictví dále patří snížení nezaměstna-
nosti, zlepšení dopravní obslužnosti 

a rozvoj venkova. Ve volebním progra-
mu je také zachování záchranné letec-
ké služby v Líních, armádu pokládá 
ČSSD za nejvhodnějšího partnera při 
záchraně lidských životů.
Jak slíbil Pavel Pilát, Metrostav učiní 
vše pro to, aby byli pacienti nemocnice 
stavbou co nejméně obtěžováni a časo-
vý harmonogram byl dodržen: „ Chci 
ujistit investora i budoucí uživatele tohoto 
objektu, že je nezklameme.“  Zkušenosti 
z práce za provozu ve zdravotnických 
zařízeních mají z dostavby  nemocnic 
v Praze-Motole a v Kladně. 
Ředitel nemocnice Jiří Vlček zdůraznil, 
že v Klatovech nestaví nemocnici, ale 
Dům zdraví, ve kterém bude například 
i meditační místnost. V potřebné úzce 
specializované péči budou Klatovští na-
dále spolupracovat s Fakultní nemoc-
nicí v Plzni. A co bude se stávajícími 
nemocničními pavilony? Na to se od-
pověď začíná hledat, i ony by ale měly 
dál sloužit zdravotnickým účelům. 

Text: Metropol
Foto: KÚ Plzeňského kraje

Text: Metropol
Foto: Miloš Schmiedberger

Zde bylo v loňském a předloňském 
roce alokováno přes 18 miliard korun. 
Z nich nebylo vyčerpáno vůbec nic.
V době rostoucí nezaměstnanosti je 
alarmující i stav programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost. Zde jsme z ví-
ce než 14 miliard dokázali vyčerpat 
pouhých 440 milionů korun. Peníze 

z fondů přitom pomohou zcela proka-
zatelně zmírnit dopady krize.
Výsledkem dosavadní neúspěšnosti 
ČR v čerpání strukturálních fondů 
je situace, kdy stovky miliard korun 
leží bez užitku na účtech. Přitom by 
měly být investovány do projektů, 
které přinesou zakázky českým fi r-

mám a práci jejich zaměstnancům. 
„Vzhledem k současné ekonomické krizi 
si již nesmíme dovolit nechat protékat 
evropské peníze mezi prsty. Vždyť kvůli 
nedostatečnému využívání prostředků 
z fondů jsme doposud přišli přibližně 
o 200 tisíc nových pracovních míst a po-
kles hrubého domácího produktu byl

o 2 až 3 procenta vyšší, než mohl být,“ 
sdělil předseda ČSSD.
Odblokování čerpání z fondů Evrop-
ské unie je proto jedním z klíčových 
opatření sociální demokracie v rám-
ci jejího protikrizového programu. 
Podle mínění Jiřího Paroubka není 
totiž možné nadále pokračovat v sou-
časném tempu čerpání, protože tak 
bychom v žádném případě nezískali 
prostředky, které máme přiděleny do 
roku 2013.
„Je proto potřeba být aktivní. ČSSD již 
vyzvala vládu premiéra Fischera, aby 
co nejrychleji podnikla kroky vedoucí 
k urychlení čerpání fondů. Pokud získá-
me důvěru občanů v říjnových sněmov-
ních volbách a převezmeme vládní odpo-
vědnost, zajistíme nápravu současného 
stavu. Zlepšení dosáhneme především 
vyšší aktivitou českých orgánů, které 
mají fondy EU na starosti.
Rovněž budeme nadále pokračovat v jed-
náních na úrovni EU. Naším cílem je 
zjednodušení a urychlení celého procesu 
čerpání z fondů,“ doplnil Jiří Paroubek.
I když vláda ODS mnoho pokazila, 
stále je ještě čas to napravit. Sociální 
demokracie podle jeho slov zajistí, 
aby nadále nedocházelo k vyhazování 
evropských peněz z okna. Dostaneme 
tyto prostředky do české ekonomiky, 
kde jich je v současnosti opravdu za-
potřebí.

Současná klatovská nemocnice (14. 1. 1914) je nejrozsáhlejším a zároveň nej-
více se rozvíjejícím nemocničním zařízením Plzeňského kraje. Na celkem 47 
pracovištích ve 12 pavilonech působí 17 oborů, 16 z nich je akreditovaných. 
Nemocnice je zapojena do projektu Ministerstva zdravotnictví ČR na podpo-
ru specializační přípravy praktických lékařů. Pracuje v ní 635 zaměstnanců.
Nová stavba má plochu 4 000 m2 a obestavěný prostor 90 000 m3, bude plně 
bezbariérová. Celý objekt je integrovaný do jediného monobloku, který tvoří 
vyšetřovací (léčebná) a lůžková část. Vyšetřovací část bude mít 30 ambulant-
ních místností, oddělení ARO s 5 lůžky, JIP se 17 lůžky, 3 hlavní operační 
sály, 6 zákrokových sálů, příjem (Emergency) a centrální sterilizaci. V objektu 
bude veřejná i ústavní lékárna. Lůžková část v severním, západním a jižním 
křídle bude mít celkem 241 lůžek. Převážně dvou a třílůžkové pokoje s vy-
sokým standardem budou mít vlastní sociální zařízení. Tato část bude dopl-
něna o ambulance, rehabilitační a radiologické oddělení včetně magnetické 
rezonance. Zdravotnický personál získá dostatečné zázemí pro vykonávání 
své práce. Na střeše monobloku je navržen heliport, který usnadní mani-
pulaci s pacientem. V objektu bude 65 venkovních parkovacích míst a 200 
stání v parkovacím domě, který bude sloužit jako hluková bariéra od silnice. 
Stavba monobloku má být hotova na konci roku 2011.

Poklep na základní kámen výstvby monobloku nemocnice Klatovy - zleva V. 
Votava, P. Pilát, J. Paroubek, M. Emmerová a R. Salvetr

V pondělí 24. srpna ji na nemocnič-
ním pokoji navštívili předseda ČSSD 
a poslanec PS PČR za Ústecký kraj Jiří 
Paroubek, předseda Krajské organiza-
ce ČSSD a kandidát na poslance PČR 
Petr Benda společně s Jiřím Šlégrem, 

který rovněž kandiduje do Poslanec-
ké sněmovny. Společně jí darovali šek 
na  300 000 korun. „Mám radost. Je to 
výborný, to jsem nečekala. Byla jsem pře-
kvapená. Už když mně pan Šlégr volal, 
nechtěla jsem tomu věřit. Mám radost 
a všem za to děkuji,” řekla novinářům 

dojatá a potěšená pacientka. “Určitě 
jí pomůžeme s invalidním vozíkem tak, 
aby už na cestu do domova důchodců 
měla svůj vozík, aby nebyla imobilní 
a samozřejmě když bude potřebovat 
další věci, jsme připraveni jí pomáhat,” 
ubezpečil šéf sociální demokracie.

Příklad hodný následováníPříklad hodný následování
Hluboce lidský příběh Waltrau Cí-
chové z Benešova nad Ploučnicí 
oběhl při letošních povodních pro-
střednictvím televizních obrazovek 
celou republiku. Při ničivé povodni 
začátkem července přišla o všech-
no – střechu nad hlavou, veškeré 
zařízení, invalidní vozík, oblečení… 
Holý život jí zachránili sousedé. Od 
té doby je hospitalizovaná na infekč-
ním oddělení děčínské nemocnice.
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„Výstavba nové odsiřovací technologie 
v hodnotě 430 milionů korun byla zahá-
jena 1. 7. 2008 a právě v tyto dny je ve 
zkušebním provozu“, říká obchodní ře-
ditel společnosti David Hoffmann. Tato 
nová odsiřovací jednotka pracuje na 
bázi mokré vápencové vypírky spalin, 
což je technologie pracující na principu 
intenzivního propírání horkých neod-
sířených spalin vodnou vápencovou 
suspenzí, přičemž dochází k výrazné-
mu odpařování vody ze suspenze. Za-
řízení, kde tento děj probíhá, se nazývá 
absorbér. Po vyčištění od škodlivých 
plynů jsou spaliny, které jsou nasyceny 
vodní párou, dopravovány do komínu. 
Kondenzací vodních par ve spalinách 
vznikají drobné kapičky vody, které se 
projevují jako oblaka. Charakteristic-
kým jevem provozu mokré odsiřovací 
technologie je tedy komín, ze kterého 
viditelně odchází hustá vodní pára.
Po uvedení odsiřovacího zařízení do 
běžného provozu v září tohoto roku, 
dojde ke snížení emisí oxidu siřičitého 
a prachu o více než polovinu oproti sou-
časnému stavu, což přispěje k dalšímu 
zlepšování kvality ovzduší a životního 
prostředí ve městě Plzni a jeho blízkém 
okolí. Nový komín s výškou 90 m, kte-
rý je součástí této technologie přibyl 
k původnímu 120 m vysokému komínu 
z 50. let minulého století a oba budou 
součástí provozu významné energe-
tické společnosti - Plzeňské energetiky 
a.s.. „Odsiřovací jednotka je jednou z etap 
technologické modernizace provozu spo-
lečnosti“, doplňuje David Hoffmann. 

Nad Plzeňskou
energetikou je

vodní pára
Právě v tyto dny je možné nad Plzeň-
skou energetikou, a.s. spatřit oblaka 
vodní páry, která nahradila historic-
ký kouř z dnes již odstavené zastara-
lé technologie odsiřovací jednotky.

Tentokrát si na zámku dají dostave-
níčko krásná auta a krásné ženy. Ne-
jen pro ně tu proběhne první dámský 
autosalon, kde si mohou návštěvnice 
vybrat ze široké nabídky současných 
modelů celé řady vozidel (DACIA,HUN-
DAI, CHEVROLET, KIA, MITSUBICHI, 
OPEL, RENAULT, SUBARU, SUZUKI, 
ŠKODA, VW), nebo u vybraných vozů 
přímo objednat za akční ceny. Součástí 
akce je i regionální představení nové-

ho modelu VW POLO. V programu vy-
stoupí populární zpěvák Martin Maxa 
a pro děti jsou připravena vystoupení 
loutkového divadla Špalíček a skákací 
hrad. Ukázky kadeřnického a kosme-
tického umění, prezentace šperků, 
prodejní výstava knih, občerstvení 
v areálu zámku.
Vstupné: dospělí 80,- Kč, děti 40,- Kč. 
Pro výherce  křížovky má redakce při-
praveny vstupenky pro celou rodinu.

Hejtman Josef Novotný (na snímku vlevo) 
předal dobrovolným hasičům uniformy.
 Foto KÚ Karlovarského kraje

Svůj postoj k dobrovolným hasičům 
zmínil hejtman Karlovarského kraje 
Josef Novotný při symbolickém pře-
dávání jedné z pracovních uniforem 
náměstkovi starostky Krajského 
sdružení dobrovolných hasičů Čech, 
Moravy a Slezska Jiřímu Novákovi. 
„Pamatuji si ještě jako malý kluk, že 
nám dobrovolní hasiči pomáhali udě-
lat zimní kluziště. Od té doby k nim 

„I když pštrosi se běžně chovají a roz-
množují na farmách, jsou to všechno 
odchovy z inkubátorů. Takto vylíhnuté 
ptáky měla v minulosti i zoo, nebyli však 
schopní normálně vyvést potomstvo. 

Teprve když chovatelé vyměnili pár z líh-
ně za pár vychovaný rodiči, začali se cho-
vat přirozeně a také hnízdit,“ vysvětlil 
mluvčí zoo Plzeň Martin Vobruba. Na 
světě je už 5. mládě zkušené samice 

Část výtěžku z akce, 5 200 korun, pu-
tuje postiženým dětem ze speciální ZŠ, 
kterou provozuje Diakonie ČCE v Mer-
klíně. Nadšený akcí byl Martin Pokor-
ný z Loap Offparku. „Dívky se statečně 
chopily svých nových rolí a evidentně je to 
i bavilo,“ uvedl a doplnila ho manažer-

Sušický adrenalin pro dobrou věc
Sušice | Odpo-
ledne s Dívkou 
Šumavy v Loap 

Offparku na Šumavě se vydařilo. 
Finalistky soutěže se tu představily 
v netradiční roli instruktorek. Celé 
odpoledne se staraly o odvážlivce 
v nejhezčím lanovém parku na 
Šumavě a při sjezdu Svatoboru na 
terénních koloběžkách. Na závěr 
dívky i klienti úspěšně absolvova-
li dechberoucí let přes řeku Otavu, 
s názvem Tarzaní skok. 

ka soutěže Pavlína Brunclíková. Ze Su-
šice si odvezly dívky spoustu krásných 
a nezapomenutelných zážitků. Dívka 
Šumavy je jedinou regionální soutě-
ží „krásy“ pro mladé dívky v oblasti 
jihozápadních Čech. Prostřednictvím 
soutěže se snaží propagovat „zdravou 

krásu“, základem jsou besedy školení 
a přednášky o zdravém životním stylu.
Letošní benefi ční fi nálový galavečer se 
uskuteční 3. října ve Vimperku a prove-
dou jím Jan Čenský a Ivana Christová. 
Hostem bude šumavský rodák Marek 
Ztracený. (met)

Zámek Rochlov opět ožije
12. – 13. září 2009 od 10.00 do 18.00 hodin 1. dámský zámecký au-
tosalon. Po oslavách 630 let obce Rochlov a tradičních dožínkách zá-
mek Rochlov opět ožije.

Novinky v plzeňské zoo
Ve znamení mláďat tří druhů antilop byly prázdniny v plzeňské zoo. Na-
rodilo se tu šest malých antilop nilgau, sitatung a vodušek. Prázdnino-
vou zajímavostí je také šance na přirozené odchování afrického pštrosa 
dvouprstého po pětadvacetileté přestávce.

Katky (22 let) a Šediváka (19 let). V po-
řadí 9. Lemur kata narozený v Plzni 
přišel na svět v červenci a žije v denní 
části nočního pavilonu. Zoo má nyní 
3 skupiny lemurů kata. Kromě lemu-
rů kata odchovala plzeňská zoo také 
vari černobílé, červené a maki myší 
a tlustoocasé. Plzeňská zoo je jedinou 
zahradou u nás a zřejmě i v celé střed-
ní Evropě, která tento druh chová.  (lo)

Hejtman rozdával uniformy
Karlovy Vary | Osmdesát pracov-
ních zásahových oděvů předal 
hejtman Karlovarského kraje Jo-
sef Novotný jako výraz pomoci po 
povodních jihočeským dobrovol-
ným hasičům. 

mám velmi dobrý vztah. Říkali jsme 
si, že je to právě skupina lidí, která při 
povodních odpracuje hodně a myslím, 
že pracovní uniformy se budou hodit,“ 
dodal Novotný.   (bo)

Přijďte si vybrat
ze široké nabídky

okrasných dřevin a květin
přímo od pěstitele.

po - pá  6-17hod., sobota 8-12hod.

více informací získáte na

www.zahradnictvi-lobkowicz.cz
nebo nás můžete rovnou navštívit
v Plzni Křimicích,
Plzeňská 475,
tel.: 377 822 256

V nabídce také dřevěné domky, zahradní krby
a nábytek, skleníky, fontány,  jezírka,

substráty, hnojiva, postřiky, atd.

Fotovoltaická elektrárnaFotovoltaická elektrárna
na střechu Vašeho domuna střechu Vašeho domu

Energie ze slunce, která vydělává za Vás.

 Instalace na střechy rodinných domků
 Garance výkupu ze zákona po dobu 20-ti let
 Výkupní cena pro rok 2009 – 12,89 Kč/kWh
  Dodávky systémů na klíč včetně vyřízení veškeré 

legislativy nutné ke spuštění FVE
 Záruční i pozáruční servis

AB ELEKTRO s.r.o.
www.abelektro.com
abelektro@abelektro.com

tel.: 377 985 557
mob.:  602 350 970

723 611 935

Nyní se jaderná energie podílí na 
spotřebě 30%, výroba v uhelných 
a plynových elektrárnách kry-
je 60% spotřeby a vodní, sluneční 
či větrné elektrárny se podílí pou-
ze 2% a i tady jsou rezervy, byť ne-
patrné. 
Chci ale upozornit na další problém 
a to jsou ceny. Zatímco u dovozu 
ropy a plynu jsme plně závislí na 
tržních světových cenách a ty jsou 
poslední rok jak na houpačce, tak 
při výrobě elektřiny jsou zákazní-
kům účtovány skoro světové ceny, 
ačkoliv máme české platy a důcho-
dy. O cenách se rozhoduje na burze. 
Otázkou je zda vstup na burzu ne-
byl předčasný, neboť po vstupu na 
burzu následovalo výrazné zvýšení 

cen. Náklady na výrobu a distribuci 
elektrické energie zdaleka neodpo-
vídají reálným nákladům a to i při 
započtení velkých 
investic a luk-
rativních pla-
tů top mana-
gementu.
Z a t í m c o
v r. 2003 činil 

čistý zisk ČEZ a.s. 10 mld. Kč, v r. 
2006 již 27 mld. Kč a v letošním ro-
ce jen za 1.pololetí 32 mld. Kč. To 
jasně ukazuje, že cena elektřiny je 
v Česku silně předražená a ČEZ 
velmi zneužívá svého monopol-
ního postavení na trhu. Zisk činí 

zhruba 40% z celkových výno-
sů. V praxi ti znamená, že při 
snížení ceny elektřiny o 30% by 
stále zisk činil 10%. Tato analý-

za je zjednodušená a ekono-
mika energetiky je dale-

ko složitější, ale vy-
stihuje její pod-

statu.
 Václav Šlajs

poslanec
za ČSSD      

Šlajs: Elektřina  je  předražená
Všechny současné studie ukazují, že se neobejdeme bez jaderné energie a dokonce při omezených možnostech 
těžby uhlí musíme postupně výrobu elektřiny v jaderných elektrárnách navyšovat.

Plzeň | Znovu se obnovuje Jazz klub, 
který měl vždycky v Plzni dobrou a dlou-
hou tradici. První Jazz klub vznikl v roce 
1959 a založili ho Ivan Tomažič, Antonín 
Matzner a Petr Brabec.  V 60. letech vy-
dávali časopis Jazz bulletin a v průběhu 
70. a 80. let se jeho členové scházeli v Hi-
fi  klubu na Náměstí Republiky.  V sou-
časné době u jeho zrodu stojí Ivan Slabý, 
Ivan Tomažič a Zdeněk Raboch. „Jazz 
Club se bude scházet pravidelně v Americ-
kém centru v Dominikánské ulici v Plzni 
každou druhou středu v měsíci. Zahajuje 
9. září a to profi lem krále swingu Benny-
ho Goodmana od 19 hodin,“ připomíná 
Zdeněk Raboch. Jazz klub vznikl v rámci 
organizace Jazz bez hranic. Říjnový Jazz 
klub bude věnován tradičnímu jazzu 
v souvislosti s legendárním českým dixi-
lendem, který všichni znají pod názvem 
Traditional Jazz studio Pavla Smetáčka.  
Klub bude úzce spolupracovat s Českým 
rozhlasem Plzeň.   Podrobnější informa-
ce na adrese www.jazzbezhranic.com.

V Plzni obnovuje Jazz klub
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Kurzy pro získání řidičského oprávnění skupiny „B“

IVAN BRABEC
AUTOŠKOLA PODZIMNÍ 

AKCE
Učebna: Klatovská 128, Plzeň, mobil: 602 491 133

Nejbližší kurz
začíná

14. 9. 2009

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

e-mail: mediaplzen@seznam.cz
telefon 603 576 964

Já a senioři, náš Plzeňský kraj a senioři
Snad ani nemůže být jinak, než abych jako lékařka-internistka neměla úzký 
vztah ke všem seniorům. Jsem si plně vědoma toho, že naše zdravotnictví 
dokáže stále účinněji  prodlužovat lidský věk, jak dokládají demografi cké 
a různé statistické údaje. Na druhé straně však nejsem přesvědčena o tom, 
že stejnou intenzitou pečujeme i o souběžné prodlužování důstojného a pl-
nohodnotného života našich seniorů. Je potřeba, abychom se zabývali dosta-
tečností sociálních služeb, dokázali využívat odborných znalostí, bohatých 
zkušeností a manuálních dovedností našich „dříve narozených“, umožňo-
vali jim další vzdělávání, ovládání nových technologií, elektronickou komu-
nikaci atd. Tím vším zlepšujeme podmínky pro aktivní stárnutí a přispívá-
me k péči také o jejich zdraví duševní.

V roce 2001 jsem zakládala občan-
ské sdružení pod názvem Soužití 
2001, které by mělo především 
pěstovat mezigenerační solidaritu. 
Tím, že jsou zapojeni studenti Lé-
kařské fakulty Univerzity Karlovy 
v Plzni v rámci výuky sociálního 
lékařství, ale i žáci a studenti zá-
kladních a středních škol v rámci 
celého Plzeňského kraje, pěstujeme 
vzájemné vztahy mezi generacemi 
na poli vzdělávacím, kulturním, 
společenském apod. Zapojeni jsou 
i zdravotně postižení všech typů.
V letošním roce, v průběhu měsí-
ce září, pořádáme ve spolupráci se 
Střední odbornou školou obchodu, 

užitého umění a designu výstavku 
různých výtvarných prací jak žáků, 
studentů a zdravotně postižených, 
ale i seniorů ze sociálních zaříze-
ní kraje. Jde o projekt „Tolerance 
2009“ a název výstavy vystihuje je-
jí poslání: „Mládí a moudrost ruku 
v ruce“.
S nástupem nové politické repre-
zentace probíhá ustavení Rady 
seniorů a na základě usnesení Ra-
dy Asociace krajů České republiky 
a Rady vlády pro neziskové organi-
zace dojde k podpisu smlouvy mezi 
Plzeňským krajem a Radou seniorů 
Plzeňského kraje.
Ve spolupráci s Radou seniorů 
uspořádáme v měsíci září „kulatý 
stůl“ s lídry jednotlivých politic-
kých stran před mimořádnými par-
lamentními volbami. Připravujeme 
anketu na téma „Přinesly poplatky 
v ordinacích a lékárnách předpo-
kládaný regulační efekt a přispěly 
k zlepšení zdravotní péče?“.
Zkrátka – konkrétními činy chce-
me zapojit naše seniory do celo-
společenského dění v rámci kraje 
a přitom využívat jejich příznačné Hejtmanka Milada Emmerová se se seniory pravidelně setkává.

moudrosti, získané ve „škole živo-
ta“. V této souvislosti jsem oslovila 
pamětníky II. světové války a jejího 
ukončení v r. 1945, aby nám napsali 
svoje vzpomínky, příběhy a histo-
rické události. Z těch chceme sesta-
vit sborník, který by mohl sloužit 
jako doplněk učebních textů ve ško-
lách, a v našich knihovnách by fi gu-
roval v kategorii „literatura faktu“. 

Ve výročí ukončení 2. světové války 
v příštím roce pak společně se seni-
ory zavzpomínáme. A když k tomu 
přichystáme něco „ na zub“ a oži-
vení muzikou, pak jsem přesvědče-
na, že všichni zase prožijeme pocit 
štěstí a sounáležitosti…

Milada Emmerová,
hejtmanka Plzeňského kraje

„Letošní Noc vědců přináší opět řadu 
doprovodných akcí a soutěží a opět 
ocení vědce. V minulých letech byli 
oceněni mnozí vědečtí pracovníci 
Západočeské univerzity. Tentokrát 
budou uděleny ceny dvě - Techmania 

ocenění vědce za životní dílo v hod-
notě 20 000 Kč  a Techmania ocenění 
vědce za originální vědecký počin 
v hodnotě 15 000 Kč.
Nominovat na ocenění se může vě-
dec sám nebo může být se svým 

souhlasem nominován jinou osobou, 
přičemž by vědec měl mít bydliště 
v Plzeňském kraji,“ informovala 
Monika Kovandová z řad organi-
zátorů. 
Techmania science centrum záro-
veň vyhlašuje v rámci akce Noc 
vědců soutěž s názvem Vytvoř pla-
kát na Noc vědců 2010. Probíhá ve 
třech věkových kategoriích: 6 až 
12 let, 12 až 18 let a nad 18 let. 
Plakát může mít jakoukoliv formu 
a měl by propagovat celoevrop-
skou Noc vědců jako festival vě-

Techmania science center připravuje další Noc vědců
Tradičně na poslední pátek v září – tedy na 25. září – připadá letošní 
už pátý ročník akce Noc vědců. Národním koordinátorem pro celou ČR 
je opět plzeňské interaktivní science centrum Techmania. Smyslem No-
ci vědců je bořit mýty a předsudky o vědcích a výzkumnících a nahléd-
nout pod pokličku vědecké kuchyně, setkat se s vědci osobně a ověřit 
si, že jsou to „obyčejní lidé“ z masa a kostí. 

dy se zábavnými akcemi s účastí 
vědců a veřejnosti. Plakáty budou 
vystaveny na webových stránkách 
pořadatele a tam také bude probí-
hat jejich veřejné hodnocení.
Při Noci vědců budou pak plakáty 
vystaveny v Techmanii, kde ná-
vštěvníci budou mít také možnost 
hlasovat o vítězných návrzích. 
Uzávěrka soutěže je 18. září 2009. 
 (vze)

www.techmania.cz

Dostanete více než zaplatíte

www.rekvalifikacni-kurzy.eu

e-mail: BChvalova@email.cz
mobil: 603 325 875

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

personalistika@tydeniky.cz

přijme

MANAŽERY
PRO OBCHODNÍ ČINNOST

z Plzeňského
 a Karlovarského kraje

(možné na HPP nebo ŽL)

vysoké výdělky za odvedenou práci

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

personalistika@tydeniky.cz

přijme



Kontakt pro podnikatele a fi rm
y: Eva Růžičková, tel. 721 20 28 15, ruzicka.eva@
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.cz

Povalit
Inženýr

a
doktorka

Vzdech Špatnost Táborák Omyl
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značící 
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unie

Pavlač

Epocha

Sportovní 
pobídka

Odhad 
výsledku

Vrstvená 
střešní 
lepenka

Pletenec 
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Možná 
(knižně)

Hora u 
Třebechovic

Zlobivé
dítě
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sopka

Švédský 
tenista
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Jméno 
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Setnina
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potápěče
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roztok

Karetní
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Značka 
pánské 

kosmetiky
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fagotu

Středověký 
závoj

Otvory
ve
zdi

Hra
s

čísly

Šnečí 
domeček

Přitakání Odhadem
Hrob 

(básnicky)
Návěsti

Strnutí
šíje

Obyvatel 
Belfastu

NAPOVÍME:
Aspelin, Ica,
Šlouf, anol,
Apo, šlojíř. 

Poradce 
premiéra 
Zemana

Honící pes

Tělní 
výměšek

při
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Štípané 
dřevo

Svatební 
květina

Pracovati
s

pluhem

Moravský 
Oldřich

Severo-
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úrodná 
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Občan
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(žertovně)
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(domácky)

Bicykly

Symbol 
nevinnosti
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přístav

Hafani

Lov

Klasik 
českého 
divadla

Značka 
hektaru

Hranice 
polnosti

Blouditi

Porodit

Římská 
čtyřka

Záhada
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„ve“
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Zevnitř
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dům
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nákladní
vůz

Roz-
pouštědlo

Zub

1

3
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Pro vylosovaného úspěšného luštitele dnešní křížovky je připravena rodinná vstupenka na 1. dámský autosalon na zámku Rochlov. Těšíme se na vaše odpovědi na adresách: ZÁPADOČESKÝ 
METROPOL, Sedláčkova 16, 320 00 Plzeň, nebo krizovkazapad@tydeniky.cz nejpozději do 14. září 2009. Příjemnou zábavu a hodně štěstí všem přeje vaše redakce. 
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Lochotínská 18,
vchod z ulice Otýlie Beníškové
www.rb-stiftland.cz, tel.377 152 131

METROPOL   horoskop

Beran 21. 3. - 20. 4.
Připravte se na rychlou jízdu, ani 

si nevydechnete. Po prázdninách nabitých 
zážitky vysilujícími tělo i duši se musíte 
udržovat v dobré kondici, protože maraton 
bude pokračovat i v nejbližším období..

Býk  21. 4. - 21. 5.
Strávili jste klidné a vyrovnané lé-

to a všechno vám vycházelo podle plánu. 
Začátek školního roku bude dost hektický 
a nevyrovnaný, ale prospěje vám rozhýbat 
trochu stojatou hladinu vašich vod.

Blíženci  22. 5. - 21. 6.
Jestli se cítíte ukřivdění, zneu-

znaní a nedocenění, není to chyba va-
šeho okolí. Toužíte po obdivu, úspěchu 
a slávě, ale nejste pro to ochotni udělat 
sebemenší ústupek, bez něhož to bohu-
žel nepůjde.

Lev  23. 7. - 23. 8.
Přiznejte si, že jste se občas mís-

to sportovních aktivit a činností vhodných 
k ozdravění těla, trochu víc věnovali studiu 
dobrých vín nebo ochutnávce rozmanitých 
druhů piva. Prospěje vám lázeňská kúra.

Rak  22. 6. - 22. 7.
Příjemné období cestování, se-

tkávání s přáteli, snění a nezávazného 
fl irtování skončilo. Musíte se věnovat 
také  realističtější a praktičtější strán-
ce života. Začněte rychle, jinak přijdete 
o velké fi nance.

Ryby 20. 2. - 20. 3.
Vaše síly nejsou neomezené. Neza-

těžujte se proto zbytečně složitými vztahy 
s příbuznými. Stejně nic nezměníte ani ne-
vyřešíte. Udělejte si čas jen sami pro sebe 
a své milé a užijte si zbytek léta v pohodě. 

Vodnář  21. 1. - 19. 2.
Čekají vás změny, na které 

nejste očividně připraveni. Nenechej-
te se vyvést z míry, ani když dostane-
te výpověď v zaměstnání. Jste velmi 
kreativní, zopakujte si pravidla krea-
tivce a nemusíte se ničeho bát.

Kozoroh  22. 12. - 2O. 1.
Připravované projekty, kte-

ré jste celé léto nosili v hlavě, stihly 
uzrát a dostaly tu správnou podobu. 
Vrhněte se do jejich realizace a pokud 
vám vydrží vaše nadšení a pracovi-
tost, máte šanci na úspěch.  

Střelec  23. 11. - 21. 12.
Frekvence vaší zamilovanosti 

je přímo neuvěřitelná. Pokud ovšem 
toužíte mít partnera nebo partnerku 
déle než jeden víkend, musíte se nau-
čit rozlišovat, co je jen vzplanutí a co 
opravdový cit.

Štír  24. 10. - 22. 11.
Nermuťte se, že se vám 

o prázdninách nepodařilo najít vel-
kou lásku. To, co předem plánujete, 
se většinou neuskuteční. Nahroma-
děnou energii vložte do jiné činnosti. 
Uvidíte, že co se má stát, stane se.

Váhy  24. 9. - 23. 10.
Pokud jste si zatím z fi nanč-

ních důvodů nemohli dovolit dovole-
nou, nezoufejte. Právě teď je nejvhod-
nější doba pro  last moment, ale dejte 
si pozor na výběr kanceláře, s kterou 
chcete cestovat.

Sestavila:  Ludmila Petříková

Panna  24. 8. - 23. 9.
Z dovolené jste se vrátili s trochu 

rozpolcenou náladou. Sice se vám vydaři-
la, ale bohužel jste nedoká-

zali odhodit myšlenky na 
práci ani osobní problé-
my. Návrat mezi milé 
kolegy vás však po-

těší.

la, ale
zali 

pr
m
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Tato německá banka nabízí úvěry na 
bydlení s individuálním přístupem, 
s různě dlouhou dobou splatnosti 
(až 30 let) a v případech, kdy je to 
vhodné, i v kombinaci se stavebním 
spořením. Klienti zejména oceňují, 
že v průběhu úvěrového vztahu mo-
hou na základě dohody měnit úvěro-
vé podmínky (provádět mimořádné 
splátky, změnu v zajištění, či změnu 
výše splátek). 
Nyní žádné poplatky za zpracování 
úvěru! Raiffeisenbank im Stiftland eG 

vám uzavře hypotéky na bydlení bez 
poplatku za zpracování úvěru
 Vedení úvěrového účtu za velmi níz-

ký poplatek
 Fixaci úrokové sazby je možné pro-

vést až na 10 let.
Uveďme některé příklady fi nancování 
bydlení:
1. Čtyřčlenná rodina s dětmi 6 až 10 
let, čistý příjem domácnosti 35 000 Kč 
si chce pořídit byt za 800 000 Kč. Raif-
feisenbank im Stiftland eG nabídne 
úvěr s dobou splatnosti 20 let a měsíč-

Platit nájem nebo bydlet ve svém?
Chcete platit navíc zbytečné poplatky za úvěr?

Aby se váš sen o bydlení ve svém nezměnil v noční můru, je třeba si pro váš 
stavební záměr vybrat nejen dobrého architekta, či dodavatele, ale přede-
vším je nutné zaměřit se na způsob, jak splnění takového přání fi nancovat. 
V tomto ohledu bude Raiffeisenbank im Stiftland Vaším spolehlivým a zku-
šeným partnerem.

ní splátkou 5 040 CZK při roční fi xaci 
úrokové sazby. 
2. Stejná rodina, která má příjem do-
mácnosti 43 000 Kč a chce si koupit 
domek za 2 000 000 Kč. Tady může 
Raiffeisenbank im Stiftland eG nabíd-
nout úvěr s dobou splatnosti na 20 
let, při dvouleté fi xaci úrokové sazby 
bude měsíční splátka činit 12 925 Kč. 
Je možné splácet i 30 let, pak bude 
měsíční splátka činit 10 433 Kč. 
Jak je patrné, měsíční splátky se příliš ne-
liší od nájemného, které rodiny obvykle 
platí za pronájem bytu či domku. Je zde 
však podstatný rozdíl – v tomto případě 
budete bydlet ve svém a dle svých před-
stav! Při splnění podmínek stanovených 
zákonem o dani z příjmu lze navíc úroky 
odečítat ze základu daně z příjmu. 

KOMORNÍ DIVADLO
Prokopova 14, tel. 377 226 743

17. 6. – 19.00 hodin
9. 9. – 16.00 hodin – Festival DIVA-
DLO 2009: Klicperovo divadlo Hra-
dec Králové: Vilém Mrštík – PANÍ 
URBANOVÁ. 
10. 9. – 20.00 hodin  Jihočeské di-
vadlo České Budějovice:
Václav Havel – ODCHÁZENÍ.
11. 9. – 16.00 hodin Divadlo Kome-
die, Praha:
Robert Musil – SNÍLCI. 
12. 9. – 16.00 hodin Divadlo Já-
ry Cimrmana, Praha: Cimrman – 
Smoljak – Svěrák: ČESKÉ NEBE. 
13. 9. – 16.00 hodin Divadlo Husa 
na provázku, Brno:
William Shakespeare – HAMLET. 
15. 9. – 19.00 hodin 
Činoherní klub Praha: Milan Kun-

Programy divadel Plzeň

POZOR!  ZMĚNA v  c .  k .  D ivadle  PLUTO! !
Z důvodu operace P. Kulky jsme nuceni přeložit premiéru Zieglerka z 21. 9. na 12. 10. 2009. 

Timrava, Ondrej Šulaj – VŠE PRO 
NÁROD. 
12. 9. – 21.00 hodin Katona Józ-
sef Színház, Budapešť: Aleksandr 
Veděnskij – VÁNOCE U IVANOVO-
VÝCH. 
13. 9. – 20.00 hodin Divadlo J. K. 
Tyla Plzeň:
Richard Strauss – SALOME. 
14. 9. – 19.00 hodin  Divadlo Kome-
die Praha: Josef Škvorecký, Viktorie 
Čermáková – LVÍČE. 
15. 9. – 19.00 hodin – Faust (V 13).
16. 9. – 19.00 hodin
Lazebník sevillský (V 14).
17. 9. – 19.00 hodin – Salome 
(V 7).
18. 9. – 19.00 hodin
Vévodkyně z Chicaga (V 12).
19. 9. – 19.00 hodin
Labutí jezero.
20.9. – 19.00 hodin
Bohéma (V 17)

dera PTÁKOVINA. 
16. 9. – 19.00 hodin Dejvické diva-
dlo, Praha – Viliam Klimáček:
DRAČÍ DOUPĚ. 
17. 9. – 19.00 hodin Divadlo V Dlou-
hé, Praha: Jess Borgeson, Adam 
Long, Daniel Singer: SOUBORNÉ 
DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA VE 
120 MINUTÁCH. 
19.9. – 19.00 hodin – Řeči
20.9. – 14.00 hodin – Chicago (N 
1/3).

VELKÉ DIVADLO
Smetanovy sady 16, tel. 378 038 070
9. 9. – 20.00 hodin Narodowy Stary 
 Teatr, Krakow (Polsko): Aischylos – 
ORESTEIA – Slavnostní zahájení. 
10. 9. – 16.30 hodin Národní divadlo 
Moravsko–slezské Ostrava: Henrik 
Ibsen – HEDA GABLEROVÁ.
11. 9. – 18.00 hodin Divadlo A. 
Bagara Nitra: Božena Slančíková–
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David Lucii požádal o ruku po dojezdu 
transatlantického závodu Transat 6.50 
v Brazílii na ostrově Moro 1. 11. 2007. 
Snubní prstýnek vezl už z Madeiry na 
palubě své lodi, se kterou dorazil ten-
krát do cíle na skvělém třetím místě. 
David, zvyklý plánovat své oceánské 
plavby do nejmenšího detailu, naplá-
noval pečlivě i datum své svatby na 7. 
8. 2009, vědom si toho, že právě tato 
posloupnost čísel se mu bude dobře 
pamatovat. Jako většina mužů, i David 
má totiž problémy se zapamatováním 
důležitých dat.

Františkovy Lázně | Úřadující Miss ČR 
2008 Zuzana Jandová byla patronkou dal-
šího ročníku Školy modelek, který se usku-
tečnil ve Františkových Lázních. Společně 
s ní mladé adeptky profesionálního mo-
delingu vyučovaly Jitka Kocurová, Renata 
Langmannová, lektorem moderování byl 
Vláďa Keblúšek. Na závěr školy obdržely 
všechny dívky osvědčení o absolvování. 
Nejlepším z nich byla nabídnuta práce 
v prestižních českých agenturách, dívky 
budou zvány na různé soutěže a celková 
vítězka získala fotobook. (ol)

2246_PorschePlzen_VW Polo V_(146x217).indd   1 7/16/09   4:25:50 PM

Modelky se školily ve Františkových LázníchManželské hádky - neznáme!
Pro nikoho, kdo sleduje jachtařské kroky Davida Křížka, není tajem-
stvím, že se delší dobu chystala změna i v jeho soukromém životě. 
K dlouho avizované svatbě došlo podle plánu a David Křížek si 7. srpna 
2009 řekl své „ano“ s Miss ČR Lucií Váchovou, a stalo se tak za krásné-
ho letního počasí na zámku Zbiroh.

Svatební obřad Davida a Lucie byl 
umocněn krásným prostředím zám-
ku Zbiroh a došlo i na romantické vy-
pouštění bílých holubiček. Na večerní 
party zpíval novomanželům k tanci 
Ondra Ruml, Míša Nosková a Pavel 
Foret a nechyběla ani další živá hud-
ba v podání skupiny Merkur. Novo-
manželé Křížkovi se právě vrátili ze 
svatební cesty z Emirátů a dnes už si 
společně zařizují byt v Plzni. „Dovole-
ná byla nádherná a svatba neměla chy-
bu,“ přiznala Lucie, která si zatím na 
příjmení Křížková ještě nezvykla. „Od 
svatby jsme si užívali jeden druhého a já 
si stále prohlížím svatební fotografi e, 
kterých máme asi dva tisíce,“ přiznala 
Lucka, která bude chvíli sama. David
totiž s kamarádem Milanem Hájkem 
odjíždí na závody katamaránů na 
italské Lago di Garde a následně pak 
na jachtařské závody regaty v Chor-
vatsku. Lucie bude doma psát baka-
lářskou práci. „Takže u nás stereotyp 
nehrozí, a hádky to neznáme,“ přiznali 
oba novomanželé shodně.  (met)

„Bylo to vážně 
pestrý. Nejdříve 
romantika s Da-
videm v lese, po-
tom svatba, kdy 
nás oddával 
skutečný pan 
starosta a tře-
šinkou na dor-
tu bylo krmení 
slepic na statku. 
Stihli jsme toho 
vážně hodně. 
Byla to velká 
sranda, fakt jsem si to užila,“ prozradila s úsměvem modelka a ředitelka de-
veloperské fi rmy. Videoklip se natáčel na Laštovkovu písničku Come on, 
která  zní od začátku července rádiovými étery po celé republice.
„Ta skladba je vtipným vyjádřením obrazu dnešní doby. Pro některé lidi je vzo-
rem americký životní styl. Lidé chtějí všechno hned a někdy bohužel nad rámec 
svých možností. Zadlužují se a nemyslí na případné následky. Takže jsme na to 
udělali takovou recesi,“ popsal příběh klipu David Laštovka.
„Hanka to zahrála bravurně, herectvím by se mohla živit,“ vysekl poklonu sex-
bombě.
A jakou scénku si David s Hankou nejvíce užívali? „Já určitě svatební hosti-
nu, kdy jsme s Hankou místo tradiční svatební knedlíčkové polévky jedli ham-
burgera,“ míní  David.
„Ale ani v tom lese to nebylo špatný,“ dodala se šibalským úsměvem Hanka.

Hanka Mašlíková a svatba po americku
Pánové se nemusí bát, vnadná modelka je stále svobodná a svatbu po „ame-
ricku“ si zkusila v rámci natáčení videoklipu. Hanka se objevila v klipu 
mladého talenta české pop-music zpěváka a novináře Davida Laštovky ze 
Štěnovic u Plzně. Prsatá modelka si vyzkoušela erotické hrátky v lese, kr-
mení slepic na statku i romantickou žádost o ruku. Mašlíková si s Davidem 
Laštovkou natáčení maximálně užívala.
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Vážení a milí čtenáři, 

umím si představit lepší léto, než by-
lo to letošní. Souhlasím s dámou, kte-
rá, když už asi po patnácté začalo 
o víkendu pršet, si od plic na ulici na-
hlas ulevila. Asi tak podobně jako dě-
da z fi lmu Na samotě u lesa. Nicmé-
ně, díky za to, že alespoň nějaké léto 
bylo a že jsme z jarních měsíců nena-
skočili rovnýma nohama do podzimu. 
V úterý 2. září se opět rozezněl ve tří-
dách školní zvonek a vše se dostává 
do normálních kolejí. Zaplať Pánbůh 
za to. Mám ráda, když vše funguje jak 
má. A také nerada čekám půl hodiny 

na tramvaj... Během deštivého léta 
bylo zase víc času na přátele, a mož-
ná někdo udělal i víc práce. Já tedy 
ne. Ne, že bych celé prázdniny leže-
la na gauči, ale zradila mne technika, 
bez které se bohužel neobejdu. Když 
jsem byla malá, plakala jsem kvůli 
hračkám, které jsem chtěla a nemě-
la, když jsem byla v pubertě, brečela 
jsem kvůli nenaplněným láskám a ny-
ní pláču, když se porouchá technika. 
Jak se časy mění... Někdy si říkám, 
proč nejsem chlap. Ti mají k technic-
kým hračkám rozhodně blíž a kupu-
jí si stále novější. Čím složitější, tím 
větší mají ti hračičkové radost. Sebe-

kriticky přiznávám, že technika není 
můj kamarád a nikdy nebude. Stačí 
mi, že umím zapnout a vypnout tele-
vizi a počítač, brouzdat po internetu, 
objednat si nedostatkový parfém, při-
jmout, napsat a odeslat  e-mail, tele-
fonovat mobilem a esemeskovat. Ale 
s obtížemi už pouštím video. Techni-
ka mne štve a doma ji nevyhledávám. 
Klidně si budu dál péct kuře ve své le-
tité troubě jako dosavadních pětatři-
cet let a ruce máčet v dřezu při mytí 
nádobí. Se složenkami budu dál cho-
dit na poštu, protože elektronické 
účetnictví je pro mne něco jako scifi . 
Doba MP3, Uesbéček a já nevím čeho 

ještě, pro mne není. Pochopila jsem, 
že počítač je geniální pomocník, ale 
pro mne pěkný zrádce. Je to nevypo-
čitatelný, zákeřný parťák, který zra-
dí, když to nejméně potřebuju. Navíc 
z něj lezou viry a nevaruje, když sa-
hám po špatném písmenu na kláves-
nici. Šmahem pak dokáže smazat vše, 
co jsem za hodiny vytvořila. Dělá si, 
co chce a já chci souboj pěkně na fé-
rovku. Chápu, že přístroje usnadňují 
život, a muži je milují. Já tedy ne! 

Olga Čermáková 
šéfredaktorka
cermakova@tydeniky.cz
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Tip na výlet - Nebílovy
Zámek Nebílovy na Plzeňsku ur-
čitě stojí za to navštívit. Autorem 
současné podoby zámku byl ví-
deňský dvorský architekt Johann 
Lucas von Hildebrandt. Stavbu 
v Nebílovech realizoval jako své 
první velké dílo plzeňský stavitel 
a architekt Jakub Auguston. 

Zámek je úzce spjat se jménem hraběte 
Adama Jindřicha ze Steinau. Poté, co se 
po bouřlivých létech válečných rozhodl 
uchýlit do ústraní, zakoupil zdejší pan-
ství. Maršál se však novostavby zámku 
nedočkal. Umírá v roce 1712 a panství 
dědí jeho dcera, Marie Terezie. Zámek 
je posléze prodán Černínům a před ro-
kem 1720 stavebně dokončen. Za Voj-
těcha Prokopa Václava hraběte Černína 
z Chudenic je provedena generální re-
konstrukce a celý objekt je vymalován 
Antonínem Tuvorou. Malby se z větší 
části dochovaly dodnes. Od roku 1816, 
po Černínově smrti není už zámek pou-
žíván jako reprezentační rezidence, ale 
je určen k hospodářskému využívání.  
Od roku 1968 se zde provádí postupná 
obnova. Nebílovský zámek je předsta-
vitelem typické vídeňské barokní ar-
chitektury, v českých zemích ojedinělé. 
Naprosto ojedinělá je Tuvorova výmal-
ba, například tanečního sálu. Malba na 
ploše 1400 m2 představuje fantaskní 
subtropickou krajinu se zvířaty, rostli-
nami a antikizujícími architekturami. 
Její paralelu bychom našli v císařských 
apartmánech vídeňského Schönbru-
nu.V současné době je pro návštěvníky 
zpřístupněno přední zámecké křídlo 

„Na letošním výzkumu, který na-
vazuje na naše předchozí v této ob-
lasti se účastní vědci jak čeští, tak 
také z Holandska, Německa, Francie 
a také z Číny, s níž pracujeme na 
společném projektu. A právě jim 
chceme na Ovčíně představit a tak 
trochu naučit naší metodice výzku-
mu, abychom pak společně mohli 
zkoumat lokalitu Wu-ta na severu 
Číny a jižním okraji pouště Gobi, 
která je velmi podobná Ovčínu. 
Wu-ta totiž díky těžbě uhlí bude do 
tří let zcela zničena a byla by ško-
da přijít o informace, kterou nám 
z hlediska paleobotaniky tato loka-
lita může dát,“ říká Josef Pšenička, 
vedoucí paleontologického oddě-
lení Západočeského muzea v Plz-
ni, které výzkum na Ovčíně spolu 
s Akademií věd, Přírodovědeckou 
fakultou UK, Českou geologickou 

službou a Národním muzeem také 
fi nancuje.
Zmíněný pavouček je teprve dru-
hým, který se na Ovčíně našel. 
První bylo malé torzo ještě z do-
by, kdy byl uhelný důl na Ovčíně 
v provozu. „Je tedy jasné, že v kar-
bonu zde žila skupina pavoukovců, 
tedy musel tu žít i další hmyz, jímž 
se pavoukovci živili. Myslím, že 
v Ovčíně toho ještě bude více. Snad 
nám malý pavouček přinese štěstí. 
Loni jsme odkryli asi čtyři metry 
dlouhý kmen stromu, přičemž jeho 
část byla obalena jinými rostlina-
mi,“ dodal Pšenička. 
S výzkumy v oblasti Ovčína začalo 
v roce 2002 a dosud zde paleobo-
tanici našli ve fosilních zkame-
nělinách zhruba 23 biologických 
druhů, z toho asi tři zcela nové. 
 (vze)

s třemi pokoji a velký taneční sál v re-
prezentačním zadním křídle. 

Hudba rozezní památky
V pořadí již 17. ročník Haydnových 
hudebních slavností od 10. do 19. září, 
rozezní zámek Nebílovy. Letos si připo-
mínáme 200. výročí úmrtí skladatele J. 
Haydna, který svoji hvězdnou kariéru 
zahájil v Dolní Lukavici na Plzeňsku. 

Právě zde se několik koncertů uskuteč-
ní. Slavnosti zahájí  ve Vícově, v koste-
le sv. Ambrože písně J. Haydna a jeho 
součastníků. Další koncerty se odehrají 
v Nebílovech, ve Spáleném Poříčí, na zá-
mečku v Příchovicích, či v chrámu Nane-
bevzetí Panny Marie v Prešticích. Haydn 
zazní i v bílovecké zámecké kapli, či 
v kostele sv. Prokopa v Nezdicích. (vze)

Ovčín začíná vydávat své poklady
Ovčín - Otisk prvohorního pavouka o velikosti asi jedné koruny je prvním 
z objevů, který učinili paleontologové, kteří provádějí výkopy v lokalitě 
Ovčín na Radnicku u Plzně. Ta je ve světě známá bohatými nálezy otisků 
především rostlin prvohorního pralesa, které právě zde zůstaly zachovány 
v popelu po výbuchu sopky před 310 miliony let.

Ze správných odpovědí jsme vylosovali dvakrát po šesti výhercích. Výherce jsme 
odměnili lahví   METROPOLU, jehož výrobcem a prodávajícím je Víno Mikulov.
Jména výherců: Jitka Kubíčková, Plzeň, Milena Augustová, Plasy,Petra Mašíno-
vá,Pernarec, Jitka Dymlová,Chodová Planá, Dana Mužíková, Most, Ivan Augus-
ta, Klatovy, Eva Hernandezová, Plzeň, Petr Muška, Horažďovice, David Kožíšek, 
Rokycany,Věra Tichá, Tachov, Tomáš Bouček, Nymburk a Jindra Šťastná, Plzeň.

Správné odpovědi soutěže se ZápadočeskýmSprávné odpovědi soutěže se Západočeským
Metropolem a Bohemia Sektem O METROPOLMetropolem a Bohemia Sektem O METROPOL
Správné odpovědi soutěže se ZápadočeskýmSprávné odpovědi soutěže se Západočeským
Metropolem a Bohemia Sektem O METROPOLMetropolem a Bohemia Sektem O METROPOL

1/  Jak se jmenuje nejdéle nepřetržitě vy-
ráběný sekt v České republice?
A/ Prestige Demi sec
B/Chateau Radyně extra brut
C/ Prestife Rose Brut
Správná odpověď je B

2/ Kolik bublinek najdete v jedné sklence 
Bohemia Sektu?
A/1,5 milionu
B/milion
C/700 000
Správná odpověď je A

3/ Kolik  zátek s  logem Bohemia Sekt 
vyletí k nebi o Silvestrovské noci?
A/ 1,5 milionu
B/2,5 milionu
C/více než 3,5 milionu
Správná odpověď je C

Na snímku jedna z vylosovaných
výherkyň Eva Hernandezová
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